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ВСТУП 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність 

та патентознавство» є висвітлення комплексу питань пов’язаних із охороною 

прав інтелектуальної власності (ІВ) на результати науково-технічної діяльності 

– об’єкти промислової власності та об’єкти авторського права, а саме: 

винаходи, корисні моделі, промислові зразки, комп’ютерні програми, бази 

даних. 

Міждисциплінарні зв’язки 

Навчальна дисципліна «Інтелектуальна власність та патентознавство» 

базується на знаннях загального та спеціального законодавства у сфері ІВ і 

забезпечується раніше засвоєними дисциплінами. 

Знання з навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність та 

патентознавство» дёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёозволять магістрам 

самостійно визначити, із позицій сучасних наукових робітників, доцільність та 

можливість одержання прав ІВ на об’єкти промислової власності та 

авторського права. Нададуть змогу враховувати особливості регулювання 

відносин щодо набуття і використання (розпорядження) прав ІВ на різні 

об’єкти права ІВ на національному і Міжнародних рівнях. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність та 

патентознавство» є ознайомлення студентів із поняттями права ІВ, місцем і 

роллю його у системі права і законодавства. Ознайомлення із складовими 

системи науково-технічної інформації (патентно-інформаційними ресурсами, 

патентно-інформаційними органами тощо), системою патентних класифікацій 

та порядком проведення патентних досліджень.  

Завдання навчальної дисципліни є оволодіння навиками та правилами 

складання та подання заявок на отримання державних охоронних документів 

України на об’єкти промислової власності та авторського права. Засвоєння 

особливостей комерціалізації об’єктів права ІВ. Вивчення міжнародної системи 

охорони об’єктів права ІВ з огляду інтеграції України до ЄС. 
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Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

− складові системи права ІВ;  

− об’єкти права ІВ; систему законодавства у сфері ІВ;  

− структуру державної системи правової охорони ІВ; 

− складові системи науково-технічної інформації; 

− методологічні основи створення об’єктів промислової власності; 

− засоби і методи проведення патентних досліджень; 

− правила складання та подання заявок на отримання прав ІВ; 

− мету і основні способи комерціалізації об’єктів права ІВ; 

− методи і способи управління правами ІВ;  

− практичні шляхи використання та захисту прав ІВ; 

− Міжнародне законодавство у сфері ІВ; 

уміти: 

− користуватися правовою, науковою, довідковою та нормативною 

літературою;  

− визначати об’єкти права ІВ; 

− вибирати систему правової охорони об’єктів права ІВ; 

− визначати патентоспроможність цих об’єктів; присвоювати 

класифікаційні індекси об’єктам права ІВ; 

− оформлювати та подавати заявки на отримання державних охоронних 

документів; 

− проводити патентні дослідження в певній галузі техніки та оформити 

заявку на винахід або інший об’єкт промислової власності, заявку на об’єкт 

авторського права; 

− складати авторські угоди на розпорядження правами ІВ; 

− використовувати патентну інформацію та документацію при проведенні 

науково-дослідних, проектно-конструкторських, проектно-технологічних 

розробок з метою створення конкурентоспроможної продукції. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор. 

Назва теми Кількість 

годин 

л. с. р. 

1 2 3 4 

 Модуль 1   

 Змістовий модуль 1 Загальні питання інтелектуальної 

власності 

  

1 Тема 1  Система інтелектуальної власності 1 4 

2 Тема 2 Система законодавства та правової охорони 1 4 

3 Тема 3 Патентна інформація і патентні дослідження 1 7 

4 Тема 4 Системи класифікацій 1 6 

5 Тема 5 Авторське право та суміжні права 1 6 

 Змістовий модуль 2 Промислова власність та заявки   

6 Тема 6 Промислова власність 1 5 

7 Тема 7 Правила складання та подання заявки 2 9 

8 Тема 8 Розгляд заявки на винахід (корисну модель)  2 11 

 Усього забезпечення аудиторних занять 
*
 10 52 

 Забезпечення індивідуальних завдань: РГР – 6 

 Забезпечення семестрового контролю: диф. залік – 10 

 Усього годин за модулем 1 10 68 
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2  ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО 

ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Система інтелектуальної власності 

Основні поняття творчості, науково-технічної творчості. Інтелектуальна 

власність як результат творчої діяльності людини. Визначення права 

інтелектуальної власності (ІВ) згідно з Цивільним кодексом України та іншими 

актами законодавства. Визначення змісту права ІВ як тріади майнових прав 

(права володіти, права користуватися, права розпоряджатися) і немайнових 

прав (право на авторство, право на недоторканість твору тощо). 

Питання для самоперевірки 

1. Із яких двох груп прав складається право інтелектуальної власності? 

2. У чому полягає відмінність немайнового (особистого, морального) 

права на об’єкт інтелектуальної власності від майнового права на нього?  

3. Які результати інтелектуальної (творчої) діяльності не є об’єктами 

інтелектуальної власності?  

Література: [1, с. 19–26; 3, с. 4–16; 6, с. 8–23; 15, с. 6–12]. 

 

Тема 2 Система законодавства та правової охорони ІВ 

Специфіка права ІВ (визначеність об’єктів згідно з законодавством, 

заявковість, строковість, виключність, вартісна оцінка). Класифікація об’єктів 

права ІВ, що визначені такими у Цивільному кодексі України, за трьома 

групами: об’єкти промислової власності, нетрадиційні об’єкти інтелектуальної 

власності, об’єкти авторського права і суміжних прав. 

Питання для самоперевірки 

1. Які об’єкти інтелектуальної власності є результатом художньої 

творчості?  

2. Які результати творчої діяльності належать до об’єктів суміжних прав?  

3. У чому полягає різниця між об’єктами авторського права і суміжних 

прав? 

Література: [1, с. 31–39; 3, с. 16–17; 6, с. 27–30; 10, с. 47–5]. 
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Тема 3 Патентна інформація і патентні дослідження 

Складові частини науково-технічної інформації. Патентна інформація. 

Патентна документація. Структура патентних документів Джерела патентної 

інформації. Структура та зміст офіційних бюлетенів у сфері ІВ. Покажчики до 

офіційних бюлетенів. Електронні патентно-інформаційні продукти. Державна 

система патентної інформації. Національний патентний фонд. Автоматизовані 

бази даних. Закордонна патентна документація. Загальні поняття патентного 

пошуку. Мета патентного пошуку та звіт про пошук. Види патентного пошуку.  

Питання для самоперевірки 

1. Склад і структура довідково-пошукового апарату. 

2. Мета та види патентного пошуку. 

3. Можливості використання сучасних технічних засобів під час роботи з 

патентною інформацією.  

Література: [2, с. 128–148, 159–168; 4, с. 154–179; 7, с. 7–78, 89–101]. 

 

Тема 4 Системи класифікацій  

Визначення класифікацій. Ієрархічний метод класифікації. Фасетний 

метод класифікації. Універсальна десяткова класифікація (УДК). Види 

патентних класифікацій різних об’єктів права ІВ. Міжнародна патентна 

класифікація (МПК). Інтернаціональна нумерація ідентифікації даних – коди 

ІНІД. Національні патентні класифікації. Міжнародна класифікація 

промислових зразків (МКПЗ, Локарнська класифікація). Міжнародна 

класифікація товарів і послуг (МКТП, Ніццька класифікація). Міжнародна 

класифікація зображальних елементів знаків, (МКЗЕЗ, Віденська класифікація).  

Питання для самоперевірки 

1. Міжнародна патентна класифікація: роль і значення. 

2. Особливості національних патентних класифікацій. 

3. Види міжнародних класифікацій об’єктів промислової власності. 

Література: [3, с. 105–108; 4, с. 164–173; 7, с. 79–88]. 
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Тема 5 Авторське право та суміжні права 

Визначення авторського права. Об’єкти та суб’єкти авторського права. 

Види державної реєстрації авторського права та договорів, які стосуються прав 

авторів на твір. Документи, що потрібні для реєстрації авторського права на 

твір. Співавторство: нероздільне та роздільне. Суміжні права. Доменне ім’я  як 

об’єкт права ІВ. Способи захистів сайтів  як об’єктів ІВ. 

Питання для самоперевірки 

1. Які результати творчої діяльності належать до об’єктів суміжних прав?  

2. Який термін охорони авторських майнових і немайнових прав в 

Україні?  

3. Процедура реєстрації авторських прав в Україні. 

Література: [1, с. 6–43, 416–426, 427–429; 3, с. 145–241; 4, с. 338–364;  

6, с. 45–47; 9, с. 7–17, 44–58, 88–100; 10, с. 161–172; 18, ст. 1–8, Додаток до 

Постанови]. 

 

Тема 6 Промислова власність 

Об’єкти винаходу (корисної моделі). Загальні визначення продукту, 

способу та застосування раніше відомого продукту чи способу за новим 

призначенням як об’єкта права ІВ. Ознаки, що характеризують продукт 

(пристрій) як об’єкт винаходу. Ознаки, що характеризують спосіб (процес) як 

об’єкт винаходу. Ознаки, що використовуються для характеристики об’єкта 

винаходу «застосування». Умови патентоздатності винаходу (корисної моделі). 

Умова новизни. Умова придатності для промислового використання. Умова 

винахідницького рівня. Об’єкти, що не визнаються винаходами. Група 

винаходів.  

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає процедура набуття прав на винахід (корисну модель)?  

2. Які критерії патентоздатності для об’єктів промислової власності? 

3. Який термін правової охорони об’єктів промислової власності?  

Література: [1, с. 184–314; 3, с. 268–332; 4, с. 206–217; 8, с. 26–62; 11, с. 

45–65, 69–71; 16, ст.1 –2]. 
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Тема 7 Правила складання та подання заявки 

Визначення загальних понять: заявка, опис винаходу, формула винаходу, 

заява. Вимоги до заявки (юридичні, формальні, право пріоритету тощо). Склад 

заявки. Особливості заповнення бланку заяви про видачу патенту України. 

Загальні вимоги до змісту документів заявки. Порядок сплати зборів за дії, 

пов’язані з охороною прав на об’єкти ІВ. Подання заявки. 

Питання для самоперевірки 

1. Особливості оформлення заявки на секретний винахід. 

2. Право пріоритету заявки на винахід. 

3. Процедура подання заявки на винахід (корисну модель). 

Література:[4, с. 227–267; 8, с. 100–116; 11, с. 117–130, 142–144; 16,  

с. 3–5, 16–17]. 

 

Тема 8 Розгляд заявки на винахід (корисну модель) 

Види експертизи заявки на винахід (корисну модель). Попередня 

експертиза. Формальна експертиза. Кваліфікаційна експертиза. Установлення 

дати подання заявки. Право пріоритету. Особливості розгляду заявки на 

секретний винахід. Рішення експертизи. Процедура листування з установою.  

Питання для самоперевірки 

1. Права заявника під час проведення експертизи. 

2. Види та зміст рішень за результатами експертизи. 

3. Що перевіряється під час проведення кваліфікаційної експертизи? 

Література: [4, с. 217–226; 11, с. 7–20; 17, с. 2–10; 18, с. 1–7, Додаток до 

Порядку]. 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Загальні питання інтелектуальної власності  

1. У якому нормативному документі надане визначення права 

інтелектуальної власності? 

2. Із яких прав складається немайнове право інтелектуальної власності? 

3. Із яких прав складається майнове право інтелектуальної власності? 

4. Дайте визначення поняття  право інтелектуальної власності. 

5. Які нормативні документи належать до джерела права інтелектуальної 

власності? 

6. Які нормативні документи належать до джерела права промислової 

власності? 

7. Які нормативні документи належать до джерела авторського права? 

8. Які існують обмеження, встановлені законодавством, у сфері прав 

інтелектуальної власності? 

9. Термін дії майнових авторських прав. 

10. Термін дії немайнових авторських прав. 

11. Термін дії патенту на різні об’єкти промислової власності. 

12. Дайте визначення поняття «Знак для товарів і послуг».  

13. Яким позначенням надається правова охорона?  

14. Яке визначення відображає поняття «патентне дослідження»?  

15. Які об’єкти права інтелектуальної власності належать до промислової 

власності? 

16. Які об’єкти права інтелектуальної власності належать до авторського 

права? 

17. Які об’єкти права інтелектуальної власності належать до 

нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності? 

18. Які установи належать до державної системи правової охорони 

інтелектуальної власності? 
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19. Які завдання патентних досліджень на всіх етапах життєвого циклу 

об’єкта господарювання? 

20. Які існують види патентного пошуку? 

21. Які джерела науково-технічної інформації належать до патентної 

документації? 

22. Що таке патентно-інформаційна база експертизи? 

23. Що таке фонд патентної документації громадського користування?  

24. Якій установі підпорядковується Державний департамент 

інтелектуальної власності?  

25. Як відбувається виникнення і здійснення авторського права на твір? 

 

Змістовий модуль 2 Промислова власність і заявки 

1. Дайте визначення винаходу. 

2. Дайте визначення секретного винаходу. 

3. Дайте визначення службового винаходу. 

4. Дайте визначення раціоналізаторської пропозиції. 

5. Дайте визначення промислового зразка.  

6. Яким може бути винахід (корисна модель)? 

7. Дайте визначення пріоритету заявки на винахід. 

8. Призначення формули винаходу (корисної моделі). 

9. Які об’єкти можуть бути об’єктом винаходу (корисної моделі)? 

10. Умови патентоздатності винаходу. 

11. Умови патентоздатності корисної моделі. 

12. Коли винахід (корисна модель) визнається новим? 

13. Надайте визначення, яке найповніше відображає поняття «патент». 

14. Обов’язки, що випливають з патенту. 

15. Які особи мають право на одержання патенту? 

16. Які особи не визнаються винахідниками? 

17. Які права має винахідник? 

18. Дайте визначення поняття «формула винаходу (корисної моделі)». 
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19. Яка структура формули винаходу (корисної моделі)? 

20. Які ознаки входять до складу формули винаходу (корисної моделі)? 

21. Які об’єкти належать до промислового зразка? 

22. Які розділи входять до складу опису до патенту на винахід (корисну 

модель)? 

23. Ознаки, що характеризують пристрій як об’єкт винаходу (корисну 

модель). 

24. Ознаки, що характеризують спосіб як об’єкт винаходу (корисну 

модель). 

25. Які документи входять до заявки на отримання патенту на винахід 

(корисну модель)? 

26. Дайте визначення поняття «Ліцензіат». 

27. Які існують види ліцензій на використання об’єктів права 

інтелектуальної власності? 

28. Дайте визначення поняття «Виключна ліцензія». 

29. Дайте визначення поняття «Примусова ліцензія». 
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