
СИЛАБУС КУРСУ  

1. Основні характеристики 

Назва українською мовою Реєстрація та охорона прав інтелектуальної власності 

Назва англійською мовою Registration and protection of intellectual property rights 

Спеціальність  073; 201; 204; 211; 212 
Рівень освіти  третій (доктор філософії) 

Форма навчання  Денна, заочна 

Кількість годин / кредитів 

ECTS 
90 годин / 3 кредити ECTS 

Розподіл годин за видами 

занять 

Вид  

занять 

Лекції Практичні 

заняття 

(семінари) 

Лабораторні 

заняття 

(комп'ютерні 

практикуми) 

Індивіду- 

альні 

заняття 

СРС 

Години 14 16 - - 60 

Контрольні заходи Екзамен Залік МКР 

(вказати 

кількість) 

 

ти 

ть) 

РГР, РР, ГР 

(вказати 

кількість) 

КП, КР 

(вказати 

кількість) 

Реферат 

(вказати 

кількість) 

- + 2 - - 1 

Статус дисципліни / 

кредитного модуля 
 вибіркова 

Мова викладання  державна 

2. Кадрове забезпечення 

Кафедра, що забезпечує 

викладання 
 Кафедра фізіології, патофізіології та біохімії 

Викладач (лекційні заняття)  проф. Данчук О.В. 

E-mail та інші контакти 

викладача 
 е-mail: olexdan@ukr.net 

Викладач (практичні / 

лабораторні заняття) 
 проф. Данчук О.В. 

E-mail та інші контакти 

викладача 
 е-mail: olexdan@ukr.net 

3. Цілі та предметні результати навчання 

 Цілі дисципліни Поглиблення знань здобувачів у сфері представництва і захисту прав 

інтелектуальної власності. З'ясування базових понять права 

інтелектуальної власності, видів правопорушень, та особливостей їх 

здійснення у глобальному світі. Визначення основних засад правової 

охорони інтелектуальної власності. Характеристика механізмів 

захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Вивчення правових 

норм регулювання діяльності державної системи охорони і захисту 

інституту інтелектуальної власності в Україні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Компетентності 

 

 

Знати основні інститути права інтелектуальної власності та засади 

формування відповідної нормативної бази; 

Орієнтуватися у міжнародних стандартах охорони і захисту права 

інтелектуальної власності, розроблених Всесвітньою організацією 

інтелектуальної власності та іншими міжнародними організаціями; 

Володіти нормативно-правовими основами функціонування 

державних органів та недержавних організацій по захисту права 

інтелектуальної власності; 

Визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти, 

виявляти та критично й системно аналізувати проблеми правового 

регулювання сфери захисту інтелектуальної власності, пропонувати 

способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної 

невизначеності; 

Застосовувати норми права, розуміти правовий характер і значення 

документів, створювати й оформлювати окремі види документів 

відповідно до правил; 

Розробляти проекти й управляти ними, творчо застосовувати існуючі 

та/або генерувати нові правові ідеї, брати на себе ініціативу та 

відповідальність, бути наполегливим у досягненні поставленої мети; 

займати активну громадянську позицію. 

 

 

 

 

 

 

 

Здатності 

 

Застосовувати навички самостійної роботи, виявляти ініціативу та 

підприємливість, бути критичним і самокритичним, займатися 

власним удосконаленням та оволодівати сучасними знаннями. 

 
 

Результати 

навчання 

 

Знання –  розуміння, аналізування, коментування суспільно-правових 

процесів і явищ у сфері інтелектуальної власності на основі 

інформації, отриманої з різних джерел, здатність формулювати та 

висловлювати обґрунтовані судження; 

–  дискутувати на теми особливостей захисту окремих об’єктів 

інтелектуальної власності, висловлювати та коректно відстоювати 

власні позиції; 

–  проводити науково-правові дослідження з проблематики 

охорони і захисту права інтелектуальної власності; 

–  дотримання академічної доброчесності; 

– навички аналізу й узагальнення теорій, концепцій, підходів, 

критичного оцінювання суперечливих наукових позицій; 

Вміння – вільно володіти письмовою та усною державною мовою, 

правильно використовувати правничу термінологію; 

– активно використовувати інформаційні технології і бази даних 

у правничій діяльності; 

– дотримання професійних стандартів, професійної етики, у т. ч. 

щодо нерозголошення конфіденційної інформації; 

– усвідомлення необхідності у самовдосконаленні, 

систематичному підвищенні професійного рівня; 

– уміння розробляти документи охоронного характеру в сфері 

інтелектуальної власності з дотриманням процесуальних вимог, 

процесуальних строків; 

–  здатність ефективно працювати в команді за узгодженим 

планом, оцінювати та коригувати його, своєчасно та якісно 

виконувати доручення, виявляти ініціативу; 

–  уміння організовувати правопросвітницькі заходи з метою 

підвищення рівня правової культури населення, розробити 

навчально-методичні матеріали. 

Вимоги до підготовки ЗВО 

(міждисциплінарні зв'язки, 

що передують вивченню 

дисципліни) 

формування компетентності у сфері філософії, методології і організації 

наукових досліджень. 

 

 



Зміст дисципліни (перелік 

тем) 

 

Тема 1. Загальна характеристика права інтелектуальної власності. 

Тема 2. Захист авторських та суміжних прав.  

Тема 3. Захист права інтелектуальної власності на винаходи та 

промислові зразки.  

Тема 4. Захист права інтелектуальної власності на винаходи та 

промислові зразки.  

Тема 5. Захист прав інтелектуальної власності на комерційні  

позначення.  

Тема 6. Правовий захист окремих об'єктів інтелектуальної власності. 

Тема 7. Особливості захисту наукових відкриттів. 

Тема 8. Специфіка правового захисту комерційної таємниці та ноу-хау 

 

 

 Дидактичні методи – вербальні/словесні (пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж, 

навчальна дискусія);   

– наочні (ілюстрування, демонстрування, самостійне 

спостереження);  

– практичні (виконання практичних завдань);  

– пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний, 

який передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її 

засвоєння студентами;  

– репродуктивний, в основу якого покладено виконання різного 

роду завдань за зразком. 

 На лекційних заняттях – пояснення, 

– розповідь, бесіда,  

– інструктаж,  

– навчальна дискусія,  

– ілюстрування,  

– демонстрування. 

 На практичних та 

семінарських заняттях 

– виконання практичних робіт, вправ,  

– проведення дискусії; 

– пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний, 

який передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її 

засвоєння студентами;  

– репродуктивний, в основу якого покладено виконання різного 

роду завдань за зразком. 

 Література основна 
 Всього основної літератури 

1. Аксютіна А.В., Нестерцова-Собакарь О.В., Тропін В.В. та ін. 

Інтелектуальна власність: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / 

За заг ред канд. юрид. наук, доц. Нестерцової-Собакарь О.В. - Дніпро: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 140 с.  

2. Верба І.І. Основи інтелектуальної власності: навчальний 

посібник/ І.І.Верба, В.О.Коваль; за ред. С.В. Чікін. 2-ге вид., перероб. 

і доп. К.: НТУУ «КПІ», 2013. 262 с. 

3. Кравець В.Р., Олюха В.Г. Право інтелектуальної власності (у 

запитаннях і відповідях). К.: Центр учбової літератури, 2012. 264 с  

Всього основної літератури – 3 
 Література додаткова 

 Всього додаткової літератури 

1. Андрощук Г. Про обсяг правової охорони промислового 

зразка. Інтелектуальна власність в Україні. 2017. № 5. С. 2026. 

2. Бахарева О. Проблеми кримінально-правової охорони прав 

інтелектуальної власності (промислової власності). Теорія і практика 

інтелектуальної власності. 2019. № 4. С. 48-52. 

3. Берекмоинов Т., Байджанов Д. Обзор судебной практики по 

делам, связанным с разрешением споров о защите прав 

интеллектуальной собственности. Інтелектуальна власність в 

Україні. 2019. № 7. С. 41-45.  

Всього додаткової літератури – 3. 



Технічне забезпечення 1. Мультимедійний пристрій.  

2. Програмне комп’ютерне забезпечення: MS Word, MS Excel, MS 

Power Point.  

 

 

               Викладач (розробник)                                                          О.В. Данчук 

            

               

 

              Завідувач кафедри                                                                В.О. Найда 

Метод оцінювання Кількість Мінімальна оцінка в 

балах 

Максимальна оцінка в 

балах 

Змістовий модуль 2 0 80 

Відвідування (відсоток 

пропусків від загальної кількості 

занять) 

50% 0 0 

40%-50% 1 2 

30%-40% 3 4 

20%-30% 5 6 

10%-20% 7 8 

0%-10% 9 10 

Заохочення (доповідь на 

науковій студентській 

конференції,  активна участь в 

роботі наукового гуртка 

кафедри,  підготовка реферату і 

виступ з ним на семінарі, 

конференції і т.п.,  призове 

місце в олімпіаді,  підготовка 

наукової публікації,  участь у 

вдосконаленні навчально-

методичної бази кафедри). 

 

0 10 

Підсумковий рейтинг  0 100 

Сума стартових балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної оцінки згідно з таблицею 

100 - 90 відмінно 

89 - 82 дуже добре 

81 - 74 добре 

73 - 64 задовільно 

63 - 60 достатньо 

35 - 60 незадовільно 

менше 35 балів незадовільно з обов’язковим повторним 

 вивченням залікового кредиту 

4. Політика курсу 

 Правила взаємодії 1. Дотримання академічної доброчесності під час вивчення курсу. 

2. Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний). 

3. Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 

яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

он-лайн формі згідно індивідуального плану аспіранта. 

4. Списування під час модульних контрольних робіт та екзаменів 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів)  

 Додаткова інформація 1.  Навчальний план  

2. Робоча програма навчальної дисципліни « Реєстрація та охорона 

прав інтелектуальної власності ». 



  


