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національна 

(4-бальна) 

Тип дисципліни – вибіркова 

Викладач – Косенюк Григорій Володимирович, кандидат технічних наук, 

доцент. 

Мова вивчення – українська. 

Форми організації освітнього процесу – лекції, практичні заняття, 

самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання. 

Заплановані результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-

професійної програми студенти повинні: 

знати: 

– систему правової охорони промислової власності в Україні; 

– міжнародну систему правової охорони промислової власності; 

– умови надання правової охорони на об’єкти права промислової 

власності в Україні; 

– порядок набуття прав на об’єкти права промислової власності; 

– механізми використання прав на об’єкти права промислової власності. 

– методологічні основи створення об’єктів промислової власності і 

інженерної психології;  

– систему патентної інформації та документації; 

уміти: 

– виявляти об’єкти права промислової власності; 

– визначати права та обов’язки власників охоронних документів на 

об’єкти права промислової власності; 

– складати усі необхідні документи для набуття прав; 

– вести діловодство за заявками про набуття прав на об’єкти  промислової 

власності; 



 

 

– застосовувати на практиці нормативно-правові акти при забезпечені 

правової охорони науково-технічних досягнень та творчої продукції; 

–  провести патентні дослідження в певній галузі техніки та оформити 

заявку на винахід або інший об’єкт промислової власності;  

– заявку на об’єкт авторського права, зокрема на комп’ютерні програми і 

бази даних.  

Компетентності студента: 

 донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та 

власного досвіду в галузі професійної діяльності; 

 дослідження ефективності схемотехнічних рішень і приладів 

інформаційних управляючих систем; 

 захист своїх прав на базі норм чинного законодавства і демократичних 

принципів; 

 здатність до набуття нових знань, засвоєння прогресивних технологій та 

різноманітних інновацій; 

 знання та розуміння  основ захисту патентних прав, міжнародного 

співробітництва у сфері інтелектуальної власності, авторського права і 

суміжних прав, а також системи патентної інформації. 

 знання та розуміння методологічних основ створення об’єктів 

промислової власності та інженерної психології; 

 знання та розуміння основ системи інтелектуальної та промислової 

власності у винахідницькій та патентно-ліцензійній діяльності; 

 наявність навичок практичної роботи з нормативно-правовими актами, 

патентною документацією, в оформленні матеріалів заявки на об’єкт 

промислової власності (винахід, корисну модель, промисловий зразок); 

 наявність навичок практичної роботи з оформлення матеріалів заявки на 

реєстрацію прав на комп’ютерну програму; 

 

Змістові модулі (перелік тем): 

 

Змістовий модуль 1. Створення та патентно-інформаційні дослідження 

винаходів (корисних моделей) та промислових зразків.  

 

ТЕМА 1.1. Система інтелектуальної власності в Україні 

ТЕМА 1.2. Методологічні основи створення винаходів (корисних моделей) 

та промислових зразків  

ТЕМА 1.3. Патентна інформація та документація 

 



 

 

Змістовий модуль 2. Набуття прав на винаходи (корисні моделі), 

промислові зразки, об’єкти авторського права 

 

ТЕМА 2.1. Патентування винаходів (кориснихмоделей) та промислових 

зразків 

ТЕМА 2.2. Авторське право та суміжні права 

ТЕМА 2.3. Комерціалізація винаходів (корисних моделей), промислових 

зразків та програмних продуктів 

 

Рекомендована література 

 

3.1 Базова  

 

1. Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Підручник/ Ю.М. 

Кузнєцов – К.: ТОВ «Кондор», 2005. – 428 с., 2-е видання, перероблене і 

доповнене, 2009. – 446 с.  

2.  Кузнєцов Ю.М. Практикум з дисципліни «Патентознавство та авторське 

право». Навчальний посібник/ Ю.М. Кузнєцов, О.В. Самойленко. – К.: 

ТОВ «ГНОЗІС», 2010. – 306 с.  

3. Практикум з дисципліни "Патентознавство та авторське право" для 

студентів та аспірантів технічних спеціальностей та спеціальності 

"Інтелектуальна власність" [Електронний ресурс] / А. С. Ромашко, О. М. 

Кравець, О. В. Литвин ; НТУУ "КПІ". – Електронні текстові дані (1 файл: 

2,72 Мбайт). – Київ: НТУУ "КПІ", 2013. – Режим доступу 

http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2478 

 

3.2 Допоміжна 

 

Навчальні видання 

4. Верба І.І. Основи інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : 

навчальний посібник / І. І. Верба, В. О. Коваль ; за ред. С. В. Чікіна ; 

НТУУ «КПІ». – 2-ге вид., перероб. і доп. – Електронні текстові дані (1 

файл: 2,20 Кбайт). – Київ: НТУУ «КПІ», 2013. – 262 с.: 23 іл. – Режим 

доступу http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2387  

5. Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та 

заявників на об'єкти промислової власності. Порядок складання та 

оформлення патентного формуляра/ за ред В.Л. Петрова. – К.: Нора-

прінт, 2000. 

http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2387


 

 

6. Захист права інтелектуальної власності. Практика правозастосування. 

Збірка оглядових листів з питань інтелектуальної власності Вищого 

господарського суду України [Електронний ресурс] : навчальне видання / 

НТУУ «КПІ» ; упоряд. С. В.Чікін, О. А.Фоя. – Електронні текстові дані (1 

файл: 2,07 Мбайт). – Київ, 2012. – Назва з екрана, прийнято та розміщено 

в Електронному архіві http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2190  

7. Крайнєв П.П., Работягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в 

Україні / За ред. П.П.Крайнєва: Монографія. – К.: Видавничий Дім "Ін 

Юре", 2000. – 340 с. 

8. Кузнєцов Ю. М. Патентознавство та авторське право: Підручник. – К.: 

ТОВ „Кондор”, 2005. – 428 с., 2008 (ІІ вид. перероблене і доповнене) – 

446 с. 

9. Кузнєцов Ю.М., Данильченко М.Г., Косенюк Г.В. Інтелектуальна 

власність Навч. посібник //За заг. ред. проф. Ю.М.Кузнецова.– Тернопіль: 

Економічна думка, 2006.– 419 с. 

10. Кузнєцов Ю.М., Данильченко М.Г., Косенюк Г.В., Данильченко Ю.М., 

Ромашко А.С. “Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, 

товарів і послуг”. Навчальний посібник // За заг. ред. проф. 

Ю.М.Кузнецова. – Черкаси: ЧНУ імені Б.Хмельницького – НТУУ “КПІ”, 

2005.- 244 с. 

11. Кузнєцов Ю.М., Ромашко А.С., Гуменюк О.А. Винаходи: створення, 

набуття, реалізація та захист прав. Навчальний посібник / За ред. 

Ю.М.Кузнецова. - К.: ТОВ “ЗМОК” - ПП “Гнозіс”, 2006. – 253 с. 

12. Мигаль В.Д. Теорія і методи наукової творчості. Навчальний посібник. - 

Х.: ВД "ІНЖЕК”, 2007. – 424 с. 

13. Минков А.М. Международная охрана интеллектуальной собственности. – 

СПб.: Питер, 2001. – 720 с. 

14. Міжнародна реєстрація промислових зразків. Збірник нормативно-

правових актів та витягів з них [Електронний ресурс] : навчальне видання 

/ НТУУ «КПІ»; упоряд. С. В. Чікін. – Електронні текстові дані (1 файл: 

1,29 Мбайт). – Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана. – Доступ: 

http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2457.  

15. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навчальний посібник. 

- К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", Ліра-К., 2008. – 232 с. 

16. Мэггс П.Б. Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность Перевод с 

английского Л.А. Нежинской Мэггс П.Б., Сергеев А.П. - М.: Юристъ, 

2000. - 400 с. 

http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2190
http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2457


 

 

17. Право інтелектуальної власності: Академ. курс: Підручн. для студ. вищих 

навч. закладів / За заг. ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – 2-е 

вид., перероб. та допов. - К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2004. – 672 с. 

18. Правове регулювання розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності. Збірка нормативно-правових актів та витягів з 

них [Електронний ресурс] : навчальне видання / НТУУ «КПІ» ; упоряд. С. 

В.Чікін. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,26 Мбайт). – Київ, 2012. – 

Назва з екрана, прийнято та розміщено в Електронному архіві НТУУ 

«КПІ» за адресою: http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2191  

19. Ромашко А.С. Міжнародні договори та угоди у сфері інтелектуальної 

власності [Електронний ресурс] : навчальний посібник / А.С. Ромашко, 

І.І. Верба, В.В. Пригода ; НТУУ "КПІ". – Електронні текстові дані (1 

файл: 909 Кбайт). – Київ: НТУУ "КПІ", 2013. – 160 с. – Назва з екрана, 

прийнято та розміщено в Електронному архіві 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3566  

 

Основні нормативно-правові акти 

20. Конституція України (ст. 9, 41, 54) – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.  

21. Цивільний кодекс України (ст. 418 – 508, 1108 – 1129) – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page8 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page9 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page18  

22. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 

15.12.93р. № 3687-ХІІ зі змінами - Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3687-12.  

23.  Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.93р. 

№3688-ХІІ зі змінами - Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3688- 12/print1218034688041545.  

24. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. № 

3792-XII зі змінами - Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/print.  

25. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 

07.06.1996 № 236/96-ВР - Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/236/96- вр/print1218034688041545.  

26. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Захист прав 

інтелектуальної власності/ За ред. Д.М. Притики. - К.: Видавничий дім "Ін 

Юре", 2007. 

http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2191
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3566
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page18
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3687-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/print


 

 

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 «Про 

державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права 

автора на твір» - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1756-

2001-п/print.  

28. .  

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 72 "Про 

затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання 

об'єктів авторського права і суміжних прав" - Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/72-2003-п/print.  

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудні 2004 р. № 1716 (в 

редакції Постанови КМУ від 19 вересня 2007 р. № 1148) "Про 

затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на 

об'єкти інтелектуальної власності" - Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004-п/print1104834154869809.  

31. Наказ МОН України від 22 січня 2001 р. № 22 (зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001 р. за № 173/5364) «Про 

затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на 

корисну модель» (із змінами) - Режим доступу: 

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

32. Наказ МОН України від 16 липня 2001 р. № 521 (зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 30 липня 2001 р. за № 644/5835) "Про 

затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до 

реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну 

модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)" - 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0644-01/print.  

33. Наказ МОН України від 15 березня 2002 р. № 197 (зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 15 квітня 2002 р. за № 364/6652) «Про 

затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну 

модель» (із змінами) - Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0364-02/print.  

34. Наказ МОН України від 3 серпня 2001 р. № 574 (зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 17 серпня 2001 р. за № 716/5907) "Про 

затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до 

реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок 

та видачу ліцензії на використання промислового зразка" - Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0716-01/print.  

35. Наказ МОН України від 18 лютого 2002 р. № 110 (зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 р. за № 226/6514) «Про 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1756-2001-п/print
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1756-2001-п/print
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/72-2003-п/print
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004-п/print1104834154869809
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0173-01/print
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0644-01/print
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0364-02/print
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0716-01/print


 

 

затвердження Правил складання та подання заявки на промисловий 

зразок» (із змінами) - Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0226-02/print.  

36. Наказ МОН України від 18 березня 2002 р. № 198 (зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 29 березня 2002 р. за № 313/6601) «Про 

затвердження Правил розгляду заявки на промисловий зразок» (із 

змінами) - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0313-

02/print.  

37. Наказ МОН України від 11 січня 2006 р. № 5 (зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 24 січня 2006 р. за № 61/11935) «Про 

внесення змін до Правил складання та подання заявки на промисловий 

зразок» - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0061- 06.  
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