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Мета дисципліни полягає у: формуванні в майбутніх докторів філософії знань про 

авторське та суміжне право, ознайомленні з методологією патентних досліджень, 

нормативними документами про правову охорону об'єктів промислової власності в Україні, а 

також придбання навичок  складання  заяв на патенти  промислової власності та для охорони 

авторських прав на твори науково-технічного призначення з урахуванням вимог державних 

та міжнародних законів, нормативних актів в сфері  інтелектуальної власності. 

Основними завданнями курсу є засвоєння механізмів (процедур) реєстрації прав 

об'єктів інтелектуальної власності. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

- державну систему охорони інтелектуальної власності та авторського права; 

- міжнародну систему охорони авторського та патентного права;  

- методи та правила підготовки матеріалів заяви на винахід та корисну модель; 

- особливості підготовки міжнародної заяви на патент та європатент;  

- форми, порядок та ліцензування об'єктів промислової власності; 

- методики визначення (оцінювання) вартості прав об’єктів інтелектуальної 

власності; 

вміти: 

- застосовувати набуті знання при складанні заяви на патент в Держпатент України 

або міжнародної заяви згідно з договором патентної кооперації;  

- оформляти результати наукової та технічної роботи з урахуванням вимог до 

авторського права; 

- визначати вартість прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

 

Зміст дисципліни. 

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

“Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” 

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

охорону прав на промислові зразки” 

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

“Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” 

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

України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” 

Тема 5. Реєстрація авторських та суміжних прав  

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

топографії інтегральних мікросхем” 

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

сорти рослин” 

Тема 8. Патентна документація, пошук патентної інформації  
Тема 9. Оскарження рішення стосовно заявки в адміністративному порядку 

Тема 10. Застосування законодавства під час розгляду заперечень проти рішень 

Патентного Відомства України щодо набуття прав на об'єкти промислової власності. 

Тема 11. Визнання знака добре відомим в Україні 

  Тема 12. Оскарження рішення стосовно заявки у судовому порядку 

 


