
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Кафедра менеджменту  
 
 

 

«Затверджую» 

                                                                                                       Завідувач кафедри  

 
Михайлов А.М. 

« 9 » червня   2020 р. 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (СИЛАБУС) 
 

Реєстрація прав інтелектуальної власності 

 
 

      Спеціальність:  

073  - «Менеджмент»;  

081 - «Право» 

091 -  «Біологія»;  

101 – «Екологія» 

133 - «Галузеве машинобудування»;  

201 - «Агрономія»;  

202 - «Захист і карантин рослин»;  

204 - «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;  

211 - «Ветеринарна медицина»;  

212 - «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» 

081 – «Право» 

 

Третій (освітньо-науковий) рівень - доктор філософії 

  

Факультет: Економіки і менеджменту 

 

 

 

 

 

2020 – 2021 навчальний рік 



2 

 

  

    Робоча програма з навчальної дисципліни: «Реєстрація прав 

інтелектуальної власності» для підготовки докторів філософії зі спеціальностей: 

073 «Менеджмент»; 081 «Право»; 091 «Біологія»; 101 «Екологія»; 133 «Галузеве 

машинобудування»; 201 «Агрономія»; 202 «Захист і карантин рослин»; 204 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»; 211 

«Ветеринарна медицина»; 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» 

 

 

 

Розробник:  

к.е.н., доцент кафедри менеджменту       (Турчіна С.Г.)  
 

 

 

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри менеджменту  

Протокол від «09»  06    2020 року №  12 

 

 

Завідувач кафедри менеджменту            (А.М. Михайлов) 
                                                                                                                                                                            

                                            

Погоджено: 

Завідувач відділу аспірантури та докторантури   (І.В. Лозинська) 

 

 

Методист  

відділу якості освіти, ліцензування та акредитації  (Баранік Н.М.) 

                          

 

 

Зареєстровано в електронній базі:        29 липня           2020 р. 

 

 

 СНАУ, 2020 рік 

 Турчіна С.Г., 2020 рік 



3 

 

  

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 
Спеціальність:  

 073 «Менеджмент»; 

 081 «Право» 
091 «Біологія»;  

101 «Екологія»;  

133 «Галузеве 

машинобудування»;  

201 «Агрономія»;  

202 «Захист і карантин 

рослин»;  

204 «Технологія 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва»;     

211 «Ветеринарна 

медицина»;  

212 «Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза» 

 

нормативна 

Модулів – 2 

 
Рік підготовки: 

Змістових модулів: 2 

 

2020-2021 рр. 

 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання:  

виконання творчого 

завдання   

Курс 

 

1 

 

Семестр 

 

Загальна кількість 

годин - 90 

2- й 

Лекції 

 
Освітній ступінь: 

доктор філософії 

18 год. 

Практичні, семінарські 

18 год 

Лабораторні 

 

Самостійна робота 

54 год. 

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю:  

іспит 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

 

для денної форми навчання -  (40,0/60,0 (36/54) 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 2.1 Мета вивчення навчальної дисципліни 

 Мета дисципліни «Реєстрація прав інтелектуальної власності» полягає у 

поглибленні аспірантами теоретичних знань щодо особливостей правової охорони 

та набуття прав інтелектуальної власності на результати інтелектуальною 

діяльністю і навичок реєстрації прав інтелектуальної власності.  
 

2.2 Завдання  навчальної дисципліни  

 Вивчення навчальної дисципліни «Реєстрація прав інтелектуальної 

власності» передбачає формування у здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії компетентностей     

 
№ Вид програмних 

компетентностей 

Програмна компетентність Шифр 

 Загальні   

1  Здатність генерувати нові ідеї та приймати 

обґрунтовані рішення для досягнення 

поставлених цілей 

ЗК 5 

Здатність розробляти та управляти науковими  

проектами, ініціювати організації досліджень в 

галузі науково-дослідницької та інноваційної 

діяльності, оцінювати потреби фінансування 

науково-дослідницьких робіт, здійснювати 

реєстрацію прав інтелектуальної власності 

ЗК 6 

Здатність дотримуватися норм наукової етики, 

авторського і суміжних прав інтелектуальної 

власності. 

ЗК 10. 

 Фахові 

(спеціальні) 

  

1  Здатність ідентифікувати, оцінювати та 

здійснювати комерціоналізацію об’єктів 

інтелектуальної власності  

 

СК 5 

 

2.3 Програмні результати навчання 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Реєстрація прав 

інтелектуальної власності» аспірант повинен бути здатним продемонструвати такі 

результати навчання: 

№ Програмні результати навчання Шифр 

1 Вміти робити: опис винаходу, (корисної моделі, промислового зразка; 

мати навички складання формули винаходу (корисної моделі), заявки 

ПРН 5 
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на державну реєстрації об’єктів промислової власності, оформлення 

раціоналізаторської пропозиції. 

Вміти приводити у дію механізм реалізації на практиці 

конституційного права людини на результати її творчої діяльності 

1 Розуміти особливості структури та уміти готувати наукові роботи 

(монографії, наукової статті, тези доповідей тощо), керуючись 

принципами академічної доброчесності 

ПРН 6 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Затверджена Вченою Радою СНАУ 

Протокол № 6 від 15.06.20 р.. 

Змістовий модуль 1. Передумови та порядок набуття прав на різні 

категорії об’єктів інтелектуальної власності 

 

Тема 1.  Набуття та реєстрація прав на винаходи і корисні моделі за 

Законом України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” 

 
 Об’єкти винаходу за Законом України “Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі”. Об'єкти, що не можуть бути визнані винаходами (корисними моделями). 

Винахідницька та пошукова робота під час створення винаходу. Правові й організаційні 

основи патентування винаходу. Порядок складання і подання заявки на винахід та 

заявки на корисну модель. Особливості опису винаходу. Структура формули винаходу. 

Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель. Формальна експертиза 

заявки і експертиза заявки по суті. Рішення по результатам розгляду заявки. Реєстрація і 

видача патенту. Порядок оформлення прав на винаходи, корисні моделі, та промислові 

зразки, що становлять державну таємницю, та їх використання.  

 

  Тема 2. Набуття та реєстрація прав на промислові зразки за Законом 

України “Про охорону прав на промислові зразки” 

Об’єкти промислового зразка за Законом України “Про охорону прав на 

промислові зразки”. Умови надання правової охорони промисловому зразку. Правила 

складання і подання заявки на промисловий зразок. Особливості складання опису 

промислового зразка в залежності від його виду. Вимоги до зображень промислового 

зразка. Об'єкти, композиція, суть та суттєві ознаки промислового зразка. Правила 

розгляду заявки на промисловий зразок. 

 

Тема 3. Набуття та реєстрація прав на знаки для товарів і послуг за 

Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” 

 
  Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”. Види 

комерційних позначень як об'єктів права інтелектуальної власності. Умови надання 

правової охорони знаку для товарів і послуг. Підстави для відмови в наданні правової 

охорони. Обсяг охорони знака для товарів і послуг (торговельної марки). Ніццька угода 

про Міжнародну класифікацію товарів і послуг. Правила складання,  подання та 

розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак. Віденська угода про заснування 

Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків. 
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Тема 4. Набуття та реєстрація прав на зазначення походження товарів 

за Законом України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” 
 

Структура Закону України “Про охорону прав на зазначення походження 

товарів”. Умови надання правової охорони зазначенню походження товарів. Правила 

складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого 

зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого 

кваліфікованого зазначення походження товару. Просте зазначення походження товару. 

Кваліфіковане зазначення походження товару. Положення про Перелік видових назв 

товарів. Сплата зборів за дії, пов’язані з набуттям прав на зазначення походження 

товарів. 

 

Змістовий модуль 2. Процедура реєстрації авторських прав та набуття 

прав на нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності.  

Патентний пошук 

  

 Тема 5. Реєстрація авторських та суміжних прав  

Об'єкти авторського права за Законом України “Про авторське право і суміжні 

права”. Виникнення i здiйснення авторського права. Презумпцiя авторства. Державна 

реєстрація авторського права та суміжних прав (документаційне забезпечення та 

порядок реєстрації). Види реєстрацiй (реєстрацiя авторського права на твiр, реєстрацiя 

авторського права роботодавця на службовий твiр). Права та обов'язки заявників. Умови 

втрати обмежень на використання об’єктів авторського та суміжних прав. Випадки 

обмеження майнових авторських прав. Міжнародні конвенції з авторського права. Суть і 

ознаки суміжного права. Суб’єкти і об’єкти суміжних прав.  Сплата зборів відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 № 1756 (із змінами). Розгляд 

заявки, видача свiдоцтв та рiшень. 

 

Тема 6. Набуття прав на топографію ІМС за Законом України “Про 

охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” 

 
Умови надання правової охорони топографії ІМС за Законом України “Про 

охорону прав на топографії інтегральних мікросхем”. Право на реєстрацію топографії 

ІМС. Інструкція про порядок подання, розгляду, публікації та внесення до реєстру 

відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та 

видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми. Склад документів 

заявки про реєстрацію топографії ІМС. Положення про Державний реєстр України 

топографій інтегральних мікросхем. Сплата зборів за дії, пов’язані з набуттям прав на 

топографію ІМС. 
   

Тема 7. Реєстрація прав на сорти рослин за Законом України “Про 

охорону прав на сорти рослин” 
Умови набуття прав на сорт рослин. Правила подання заявки про реєстрацію 

певного різновиду сорту рослин як типового об'єкта права інтелектуальної власності. 
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Склад документів заявки про реєстрацію певного різновиду сорту рослин як типового 

об'єкта права інтелектуальної власності. Вимоги до їх змісту та оформлення. Правила 

проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин. Сутність формальної експертизи 

за заявками про реєстрацію певного різновиду сорту рослин як типового об'єкта права 

інтелектуальної власності. Сутність кваліфікаційної експертизи за заявками про 

реєстрацію певного різновиду сорту рослин як типового об'єкта права інтелектуальної 

власності. Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин як 

об'єкти прав інтелектуальної власності. 

 

 Тема 8. Патентна документація, пошук патентної інформації  

 
 Патентна документація: види патентної документації (опис до дипломів на 

відкриття, попередній опис до заявок на винаходи, офіційна інформація про видані 

патенти на винаходи, опис винаходів до патентів, опис (малюнки) до патентів на корисні 

моделі, промислові зразки, опис до свідоцтв на товарні знаки   Системи класифікації 

винаходів. Принципи класифікації винаходів: галузевий принцип (німецька 

класифікація); тотожність виконуваних, функцій (США).  Пошук патентної 

документації. Види патентного пошуку (тематичний (предметний), іменний, пошук за 

номером документа). Системи пошуку. 

 

Тема 9. Основні положення патентного законодавства зарубіжних країн 

 
 Правова охорона винаходів зарубіжних країн (критерії патентоздатності 

винаходів Франції, Італії, Великобританії, Японії, Німеччини, США, Швеції). Строк дії 

патенту на винахід зарубіжних країн. Охорона промислових зразків (Італії, Японії, 

США, Великобританії, Німеччині. Правове регулювання товарних знаків (функції 

товарних знаків у зарубіжних країнах; вимоги до товарних знаків, що є в інших країнах 

світу; види товарних знаків у зарубіжних країнах) 
   
 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

Усьо- 

го  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Передумови та порядок набуття прав на різні категорії об’єктів 

інтелектуальної власності 

Тема 1. Набуття та 

реєстрація прав на 

винаходи і корисні моделі 

за Законом України “Про 

охорону прав на винаходи 

і корисні моделі” 

10 2 2   6 

      



8 

 

  

Тема 2. Набуття та 

реєстрація прав на 

промислові зразки за 

Законом України 

“Про охорону прав на 

промислові зразки” 

10 2 2   6 

      

Тема 3. Набуття та 

реєстрація прав на знаки 

для товарів і послуг за 

Законом України “Про 

охорону прав на знаки для 

товарів і послуг” 

10 2 2   6 

      

Тема 4. Набуття та 

реєстрація прав на 

зазначення походження 

товарів за Законом 

України “Про охорону 

прав на зазначення 

походження товарів” 

10 2 2   6 

      

Тема 5. Реєстрація 

авторських та суміжних 

прав 

10 2 2   6 

      

Усього годин за  

модуль 1 
50 10 10   30 

      

Модуль 2. 

Змістовий модуль 2. Процедура реєстрації авторських прав та набуття прав на 

нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності. Патентний пошук 

Тема 6. Набуття прав на 

топографію ІМС за 

Законом України “Про 

охорону прав на 

топографії інтегральних 

мікросхем” 

10 2 2   6 

      

Тема 7. Реєстрація прав на 

сорти рослин за Законом 

України “Про охорону 

прав на сорти рослин” 

10 2 2   6 

      

Тема 8. Патентна 

документація, пошук 

патентної інформації 
10 2 2   6 

      

Тема 9. Основні 

положення патентного 

законодавства зарубіжних 

країн 

10 2 2   6 

      

Разом за змістовим 

модулем 2 
40 8 8   24 

      

Усього годин 90 18 18 -  54       
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5. Теми та план лекційних  занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1.  Набуття та реєстрація прав на винаходи і корисні 

моделі за Законом України “Про охорону прав на винаходи і 

корисні моделі” 

1. Об’єкти винаходу за Законом України “Про охорону прав на 

винаходи і корисні моделі”.  

2. Винахідницька та пошукова робота під час створення винаходу.  

3. Правові та організаційні основи патентування винаходу. 

4. Реєстрація і видача патенту.  

 

2 

2 
Тема 2. Набуття та реєстрація прав на промислові зразки за 

Законом України “Про охорону прав на промислові зразки” 

1. Об’єкти промислового зразка за Законом України “Про охорону 

прав на промислові зразки”.  

2. Умови надання правової охорони промисловому зразку.  

3. Правила складання і подання заявки на промисловий зразок.  

4. Правила розгляду заявки на промисловий зразок. 

2 

3 Тема 3. Набуття та реєстрація прав на знаки для товарів і послуг 

за Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і 

послуг” 

1. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.  

2. Види комерційних позначень як об'єктів права інтелектуальної 

власності.  

3. Умови надання правової охорони знаку для товарів і послуг.  

2 

4 Тема 4. Набуття та реєстрація прав на зазначення походження 

товарів за Законом України “Про охорону прав на зазначення 

походження товарів” 
1. Структура Закону України “Про охорону прав на зазначення 

походження товарів”.  

     2. Умови надання правової охорони зазначенню походження товарів.  

     3. Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на 

реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або 

права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення 

походження товару.  

2 

5 Тема 5. Реєстрація авторських та суміжних прав  

  1. Об'єкти авторського права за Законом України “Про авторське 

право і суміжні права”.  

  2. Державна реєстрація авторського права та суміжних прав.  

3. Види реєстрацiй авторського права.  

 4. Суть і ознаки суміжного права.  

2 

6 Тема 6. Набуття прав на топографію ІМС за Законом України 

“Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” 
1. Умови надання правової охорони топографії ІМС за Законом 

України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем”.  

2. Право на реєстрацію топографії ІМС.  

     3. Положення про Державний реєстр України топографій 

інтегральних мікросхем. Сплата зборів за дії, пов’язані з набуттям 

прав на топографію ІМС. 

2 
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7 Тема 7. Реєстрація прав на сорти рослин за Законом України 

“Про охорону прав на сорти рослин” 
1. Умови набуття прав на сорт рослин.  

2. Правила подання заявки про реєстрацію певного різновиду 

сорту рослин як типового об'єкта права інтелектуальної 

власності.  

3. Правила проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин.  

4. Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на сорти 

рослин як об'єкти прав інтелектуальної власності. 

2 

8 Тема 8. Патентна документація, пошук патентної інформації  

1. Патентна документація, її  види 

2. Системи та принципи класифікації винаходів 

3. Пошук патентної документації 

2 

9 Тема 9. Основні положення патентного законодавства 

зарубіжних країн  

1. Правова охорона винаходів зарубіжних країн 

2. Правове регулювання товарних знаків у зарубіжних країнах 

2 

 Разом 18 

 

6. Теми практичних занять  
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1.  Набуття та реєстрація прав на винаходи і корисні моделі за 

Законом України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” 

 

2 

2 Тема 2. Набуття та реєстрація прав на промислові зразки за Законом 

України “Про охорону прав на промислові зразки” 2 

3 Тема 3. Набуття та реєстрація прав на знаки для товарів і послуг за 

Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”  
2 

4  Тема 4. Набуття та реєстрація прав на зазначення походження товарів 

за Законом України “Про охорону прав на зазначення походження 

товарів”  

2 

5 Тема 5. Реєстрація авторських та суміжних прав  2 

6   Тема 6. Набуття прав на топографію ІМС за Законом України “Про 

охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” 
2 

7 Тема 7. Реєстрація прав на сорти рослин за Законом України “Про 

охорону прав на сорти рослин” 2 

8 Тема 8. Патентна документація, пошук патентної інформації 2 

9.   Тема 9. Основні положення патентного законодавства зарубіжних 

країн  
2 

 Разом 18 

 

7. Самостійна робота  
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1.  Набуття та реєстрація прав на винаходи і корисні моделі 

за Законом України “Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі” 

1. Порядок складання і подання заявки на винахід та заявки на 

корисну модель.  

 

6 
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2. Особливості опису винаходу. Структура формули винаходу.  

3. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель.  

4. Формальна експертиза заявки і експертиза заявки по суті. 5. 

Рішення по результатам розгляду заявки.  

6. Порядок оформлення прав на винаходи, корисні моделі, та 

промислові зразки, що становлять державну таємницю, та їх 

використання.  

2 Тема 2. Набуття та реєстрація прав на промислові зразки за 

Законом України “Про охорону прав на промислові зразки” 

1. Особливості складання опису промислового зразка в залежності від 

його виду.  

2. Вимога єдиності промислового зразка.  

3. Вимоги до зображень промислового зразка.  

4. Об'єкти, композиція, суть та суттєві ознаки промислового зразка.  

6 

3 Тема 3. Набуття та реєстрація прав на знаки для товарів і послуг 

за Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і 

послуг”  
1. Підстави для відмови в наданні правової охорони.  

2. Обсяг охорони знака для товарів і послуг (торговельної марки).  

3. Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг.  

4. Правила складання,  подання та розгляду заявки на видачу 

свідоцтва України на знак.  

5. Віденська угода про заснування Міжнародної класифікації 

зображувальних елементів знаків. 

6 

4  Тема 4. Набуття та реєстрація прав на зазначення походження 

товарів за Законом України “Про охорону прав на зазначення 

походження товарів”  

1. Просте зазначення походження товару.  

2. Кваліфіковане зазначення походження товару. 

3. Положення про Перелік видових назв товарів.  

4. Сплата зборів за дії, пов’язані з набуттям прав на зазначення 

походження товарів. 

6 

5 Тема 5. Реєстрація авторських та суміжних прав  

1. Права та обов'язки заявників.  

2. Умови втрати обмежень на використання об’єктів авторського та 

суміжних прав.  

3. Міжнародні конвенції з авторського права. 

4. Суб’єкти і об’єкти суміжних прав.   

6 

6   Тема 6. Набуття прав на топографію ІМС за Законом України 

“Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” 
1. Інструкція про порядок подання, розгляду, публікації та внесення 

до реєстру відомостей про передачу права власності на 

топографію інтегральної мікросхеми 

2. Порядок видачі ліцензії на використання топографії інтегральної 

мікросхеми.  

3. Складання документів заявки про реєстрацію топографії ІМС. 

6 

7 Тема 7. Реєстрація прав на сорти рослин за Законом України 

“Про охорону прав на сорти рослин” 

1. Сутність формальної експертизи за заявками про реєстрацію 

певного різновиду сорту рослин як типового об'єкта права 

інтелектуальної власності.  

2. Сутність кваліфікаційної експертизи за заявками про реєстрацію 

6 
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певного різновиду сорту рослин як типового об'єкта права 

інтелектуальної власності. 

8 Тема 8. Патентна документація, пошук патентної інформації   

1. Види патентного пошуку.  

2. Системи пошуку. 

6 

9.   Тема 9. Основні положення патентного законодавства 

зарубіжних країн  

1. Строк дії патенту на винахід зарубіжних країн.  

2. Охорона промислових зразків (Італії, Японії, США, 

Великобританії, Німеччині). 

6 

 Разом 54 

 

 

8. Індивідуальні завдання 

 

1. Виконання творчого індивідуального завдання 

Об'єктом індивідуального творчого завдання є конкретний об'єкт 

інтелектуальної власності:  

1) знак для товарів і послуг, який розроблений особисто здобувачем;  

2) заявка на реєстрацію винаходу, корисної моделі або промислового зразка; 

3) здійснення патентного пошуку;  

4) оформлення авторського договору;  

5) укладання договорів переходу майнових прав.  

 

2. Вирішення задач згідно варіанту. 

 

9. Методи навчання 
 

       1. Методи навчання за джерелом знань: 

 1.1. Словесні: розповідь, пояснення, бесіда (евристична і репродуктивна), 

лекція, робота з книгою (читання, переказ, конспектування).  

 1.2. Наочні: демонстрація, ілюстрація, спостереження. 

 1.3. Практичні: лабораторний метод, практична робота, вправа. 

        2. Методи навчання за характером логіки пізнання. 

 2.1. Аналітичний 

 2.2. Методи синтезу  

 2.3. Індуктивний та дедуктивний методи  

      3. Методи навчання за характером та рівнем самостійної розумової 

діяльності студентів. 

 3.1. Проблемний  

 3.2. Частково-пошуковий (евристичний) 

 3.3. Дослідницький 

    4. Активні методи навчання – використання технічних засобів навчання, 

використання навчальних та контролюючих тестів, використання опорних 

конспектів лекцій. 
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   5. Інтерактивні технології навчання – використання мультимедійних 

технологій, електронних таблиць, case-study, kahoot, діалогове навчання, 

співробітництво студентів (кооперація). 
 

10. Методи контролю 

 

1. Рейтинговий контроль за 100-бальною шкалою оцінювання ЄКТС 

2. Проведення проміжного контролю протягом семестру (проміжна 

атестація) 

3. Полікритеріальна оцінка поточної роботи студентів:  

- рівень знань, продемонстрований на практичних та лабораторних 

заняттях;  

-  активність під час обговорення питань, що винесені на заняття; 

- експрес-контроль під час аудиторних занять; 

- самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; 

- виконання аналітично-розрахункових завдань; 

- написання рефератів, есе, звітів; 

- результати тестування; 

- письмові завдання при проведенні контрольних робіт; 

- виробничі ситуації, кейси тощо. 

4. Пряме врахування у підсумковій оцінці виконання студентом певного 

індивідуального завдання :  

 - навчально-практичне дослідження із презентацією результатів. 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

Р
а
зо

м
 з

а
 

м
о
д

у
л

і 
т
а
 С

Р
С

 

А
т
ес

т
а
ц

ія
 

П
ід

су
м

к
о
в

и
й

  

т
ес

т
 -

 е
к

за
м

ен
 

С
у
м

а
  

Змістовий модуль  

1 – 20 балів 

 

 

Змістовий модуль  

 2 – 20 балів 

 

 

 

С 

Р 

С 

Т1 

 

Т2 Т3 Т4 

 

Т5 

 

Т6 Т7 Т8 Т9  

15 

55 

(40+15) 

15 30  100 

4 4 4 4 4 5 5 5 5 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

                                                         

зараховано 

82-89 В 
добре  

75-81 С 

69-74 D 
задовільно  

60-68 Е  
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35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

12. Методичне забезпечення 

 1. Стоянець Н.В., Турчіна С.Г. Інтелектуальна власність: навчальний 

посібник – Суми, 2020. – 230с. 

 1. Реєстрація прав інтелектуальної власності. Методичні рекомендації для 

самостійного вивчення дисципліни для докторів філософії денної та заочної форм 

навчання зі спеціальностей: 073 «Менеджмент»; 091 «Біологія»; 133 «Галузеве 

машинобудування»; 201 «Агрономія»; 202 «Захист і карантин рослин»; 204 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»; 211 

«Ветеринарна медицина»; 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» 

[уклад.: С.Г. Турчіна]. – Суми: вид-во СНАУ, 2018. – 24 стор. (Протокол № 6 від 

23.05.18 р.) 

 2. Реєстрація прав інтелектуальної власності. Методичні рекомендації для 

практичних занять з дисципліни для докторів філософії денної та заочної форм 

навчання зі спеціальностей: 073 «Менеджмент»; 091 «Біологія»; 133 «Галузеве 

машинобудування»; 201 «Агрономія»; 202 «Захист і карантин рослин»; 204 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»; 211 

«Ветеринарна медицина»; 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», 

[уклад.: С.Г. Турчіна]. – Суми: вид-во СНАУ, 2018. – 37 стор. (Протокол № 6 від 

23.05.18 р.) 

  

12. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність: підручник. Київ: Знання, 2014. 

671 с. 

2. Дахно І. І., Алієва-Барановська В. М., Комарова А. О. Інтелектуальна 

власність-2 : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 351 с. 

3. Дергачова В. В., Пермінова С. О. Інтелектуальна власність: навчальний 

посібник. Київ: НТУУ «КПІ», 2015. 416 с. 

4. Кірін Р.С., В.Л. Хоменко, І.М. Коросташова.  Патентологія: навч.посібник. 

НТУ «Дніпровська політехніка»: Дніпро: НТУ «ДП», 2018. 240 с. 

5. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: навч. посібник. К.: ІВЦ 

«Видавництво «Політехніка»», Ліра-К, 2015.-232 с 

6. Еннан Р.Є. Право інтелектуальної власності: навчальний посібник. Київ: 

Правова єдність, 2016. 492 с. 

7. Романадзе Л. Д., Цибульов П. М., Кулініч О. О. Інтелектуальна власність : 

підруч. для студентів екон. спец. Херсон : ОЛДІ - ПЛЮС, 2016. 422 с. 
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Допоміжна 

1. Бурячок В. Л., Толюпа С. В., Хорошко В. О. Інтелектуальна власність у сфері 

інформаційної безпеки: підручник. Вид. 2-ге, доповн. і перероб. Київ: Задруга, 

2014. 177 c. 

2. Дахно І. І. Патентознавство: навчальний посібник. Київ: Центр учбової 

літератури, 2012. 317 с. 

3. Світличний О. П. Право інтелектуальної власності: підручник: Вид. 2, змін. і 

доп. К.: НУБіП України, 2016. 355 с. 

4. Інтелектуальна власність. Законодавство, судова практика: практичний 

посібник. Київ: «Центр учбової літератури», 2016. 344 с. 

5. Яворська О.С. Інтелектуальне право України: підручник Тернопіль: підруч. 

2016. 608 с. 

6. Хрідочкін А. В., Дудин Т. М., Ломакіна А. А. Інтелектуальна власність. 

Словник-довідник : навчальний посібник. Дніпро. 2016. 345 с. 

 

13. Інформаційні ресурси 

 

Законодавчі акти 

1. Конституція України. Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. – Електронний 

ресурс, режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80/print1330634157529539 

2. Кодекс адміністративного судочинства України, Кодекс, Закон від 

06.07.2005 № 2747-IV.  – Електронний ресурс, режим доступу 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 

3. Цивільний процесуальний кодекс України, Кодекс, Закон від 18.03.2004 

№ 1618-IV. – Електронний ресурс, режим доступу 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15  

4. Цивільний кодекс України, Кодекс, Закон від 16.01.2003 № 435-IV.  – 

Електронний ресурс, режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15  

5. Господарський кодекс України, Кодекс, Закон від 16.01.2003 № 436- IV.  

– Електронний ресурс, режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15  

6. Господарський процесуальний кодекс України, Кодекс, Закон від 

06.11.1991 № 1798-ХII. – Електронний ресурс, режим доступу 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12  

7. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 

24 липня 1871 року. – Електронний ресурс, режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_051/print1346700582844643 

8. Гаазький акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових 

зразків. – Електронний ресурс, режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_132/print1347398798519286  

9. Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію. – 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_051/print1346700582844643
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_132/print1347398798519286
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Електронний ресурс, режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/999_001/print1346700582844643  

10. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 

1883 року. – Електронний ресурс, режим доступу 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_123/print1345460358967839 . 

11. Конвенція, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної 

власності (Підписана в Стокгольмі 14 липня 1967 року й змінена 2 жовтня 

1979 року). – Електронний ресурс, режим доступу 

http://www.wipo.int/treaties/ru/convention/trtdocs_wo029.html  

12. Про охорону прав на сорти рослин. Закон України. // Відомості 

Верховної Ради України . - 1993, N 21, ст.218. – Електронний ресурс, режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3116-12  

13. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі. Закон України. // 

Відомості Верховної Ради України. - 1994, N 7, ст. 32. – Електронний ресурс, 

режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3687-12  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3687-12  

14. Про охорону прав на промислові зразки. Закон України. // Відомості 

Верховної Ради України. - 1994, N 7, ст. 34. – Електронний ресурс, режим 

доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3688-12 

15. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг. Закон України. // 

Відомості Верховної Ради України. - 1994, N 7, ст. 36. – Електронний ресурс, 

режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12 

16. Про авторське право і суміжні права. Закон України. // Відомості 

Верховної Ради України. - 1994, N 13, ст. 64. – Електронний ресурс, режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12 

17. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем. Закон України. 

// Відомості Верховної Ради України. - 1998, N 8, ст. 28. – Електронний ресурс, 

режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/621/97-%D0%B2%D1%80 

18. Про охорону прав на зазначення походження товарів. Закон України. // 

Відомості Верховної Ради України. - 1999, N 32, ст.267. – Електронний ресурс, 

режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/752-14 

19. Про державну таємницю. Закон України від 21.01.1994 № 3855-XII. – 

Електронний ресурс, режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3855-

12/print1330634157529539. 

20. Про тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової 

власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні. Указ Президента України 

від 18.вересня 1992р. N 479/92. – Електронний ресурс, режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/479/92 

21. Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні. Указ 

Президента України від 27 квітня 2001 року. -  N 285/2001. – Електронний ресурс, 

режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/285/2001 

22. Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти 

інтелектуальної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 23.12.2004 № 1716 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 754 

від 18.08.2005). – Електронний ресурс, режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/999_001/print1346700582844643
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_123/print1345460358967839
http://www.wipo.int/treaties/ru/convention/trtdocs_wo029.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3116-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3687-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3687-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3688-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/621/97-вр
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/752-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3855-12/print1330634157529539
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3855-12/print1330634157529539
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/479/92
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/285/2001
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1716-2004-%EF&p=1104834154869809
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bin/laws/main.cgi?nreg=1716%2D2004%2D%EF&p=1104834154869809  

23. Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються 

права автора на твір. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. 

№ 1756. – Електронний ресурс, режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1756-2001-%D0%BF/print  

24. Міністерство освіти і науки України м. Київ, 2000 р. Статут Державного 

підприємства “Український інститут промислової власності”.– Електронний 

ресурс, режим доступу: http://www.ukrpatent.org/ua/statut.html 

25. Правила складання і подання заявки на винахід і заявки на корисну 

модель. – Електронний ресурс, режим доступу:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0173-01/print1346700582844643  

26. Правила складання і подання заявки на промисловий зразок. – 

Електронний ресурс, режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0226-

02/print1346700582844643  

27. Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва на знак для 

товарів і послуг, затверджені наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 

та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 в 

редакції наказу Держпатенту № 72 від 20.08.1997, http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=z0276%2D95&p=1178262961702826 

28. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, від 

15.03.2002 № 197 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.04.2002 за 

№ 364/6652, http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0364-02&print=1 

29. Правила розгляду заявки на промисловий зразок, затверджені наказом 

Міністерства освіти і науки України від 18.03.2002 № 198 та зареєстровані в 

Міністерстві юстиції України від 29.03.2002 за № 313/6601, 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0313-02&print=1#top  

30. Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на 

реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на 

використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару (із 

змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки від 14.11.2003 

N 758 та від 29.06.2005 N 386, http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=z0772-01&print=1 

31. Правила складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію 

топографії інтегральної мікросхеми, затверджені наказом Міністерства освіти і 

науки України від 18.04.2002 № 260 та зареєстровані в Міністерстві юстиції 

України 29.04.2002 за № 406/6694, http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=z0406-02&print=1 

32. Положення Про Державну службу інтелектуальної власності України. 

Указ ПУ від 8 квітня 2011 року №436/2011. – режим доступу: 

http://www.president.gov.ua/documents/13415.html 

 

Електронні ресурси офіційних інституцій 

1. www.rada.kiev.ua/ — Верховна Рада України. 

2. www.kmu.gov.ua — Кабінет Міністрів України. 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1716-2004-%EF&p=1104834154869809
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1756-2001-п/print
http://www.ukrpatent.org/ua/statut.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0173-01/print1346700582844643
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0226-02/print1346700582844643
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0226-02/print1346700582844643
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0276%2D95&p=1178262961702826
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0276%2D95&p=1178262961702826
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0364-02&print=1
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0313-02&print=1#top
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0772-01&print=1
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0772-01&print=1
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0406-02&print=1
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0406-02&print=1
http://www.president.gov.ua/documents/13415.html
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3. www.rada.gov.ua — Нормативні акти України. 

4. www.nbuv.gov.ua — Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського. 

5. www.president.gov.ua. — Президент України: Офіційне інтернет-

представництво 

6. www.sips.gov.ua — офіційний веб-сайт Державної служби інтелектуальної 

власності України. 

7. www.uipv.org — офіційний веб-сайт Державного підприємства “Український 

інститут промислової власності”. 

     8. www.wipo.int — офіційний веб-сайт Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності. 

     9. www.upov.int — офіційний веб-сайт Союзу з охорони нових сортів рослин 

(UPOV, International Union for the Protection of New Varieties of Plants. 

    10. sops.gov.ua/index.php?page=ukr-history — офіційний веб-сайт Державної 

служби з охорони прав на сорти рослин. 

    11. www.uacrr.kiev.ua/ua.about — офіційний веб-сайт Державного підприємства 

“Українське агентство з авторських та суміжних прав”. 

    12. www.fpi.org — офіційний веб-сайт Міжнародної федерації виробників 

фонограм. 

    13. www.patent.org.ua/ — офіційний веб-сайт Всеукраїнської асоціації 

патентних повірених. 

    14. www.uta-tm.org.ua/ — офіційний веб-сайт Української асоціації власників 

товарних знаків. 

 

Періодичні видання 

1. Науково-практичний Журнал «Інтелектуальна власність» - 

www.intelvlas.com.ua/ 

2. Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» - 

www.inprojournal.org/ 

http://www.president.gov.ua.-/
http://www.sips.gov.ua/
http://www.uipv.org/
http://www.wipo.int/
http://www.upov.int/
http://sops.gov.ua/index.php?page=ukr-history
http://www.uacrr.kiev.ua/ua.about
http://www.fpi.org/
http://www.patent.org.ua/
http://www.uta-tm.org.ua/
http://www.intelvlas.com.ua/

