
«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ У ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ» 

Шифр  та назва спеціальності Всі спеціальності Факультет / Інститут 
Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та 
інформаційних технологій 

Назва освітньо-наукової програми Всі програми Кафедра Інформатики та інтелектуальної власності 

ВИКЛАДАЧ  

Артамонова Неоніла Олегівна, artamonovan@ukr.net  

 

Доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий 
співробітник, професор кафедри інформатики та 
інтелектуальної власності НТУ «ХПІ». Досвід роботи – 20 
років. Автор понад 250 наукових та навчально-методичних 
праць. Провідний лектор з дисциплін: «Цифрова 
трансформація інтелектуальної власності», 
«Комерціалізація цифрової інтелектуальної власності: 
правові аспекти», «Інтелектуальна власність», «Маркетинг 
інтелектуальної власності» 

  

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

Дисципліна спрямована на оволодіння новими знаннями та навичками щодо основ охорони цифрових об’єктів інтелектуальної 
власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків та ін.), інноваційної діяльності у цифровому суспільстві, сутності 
патентного та авторського права, правовим особливостям охорони цифрових об’єктів, передання прав на них, трансферу технологій, а 
також трансформації інтелектуальної власності в інноваційний продукт, комерціалізації інтелектуальної власності і механізмах їх 
просування в Україні та за кордоном. 

Мета  
Виробити у студентів цілісне уявлення і практичні навички щодо системи цифрової інтелектуальної власності, особливостей її охорони та 
захисту в конкурентному цифровому середовищі, визначення інноваційного потенціалу результатів наукової та підприємницької 
діяльності та виявлення об'єктів інтелектуальної власності (ОІВ) на всіх етапах її трансформації в інноваційний продукт. 

Формат Лекції, практичні роботи, консультації. Підсумковий контроль – залік 

Результати навчання 

Здатність орієнтуватися в системі цифрової інтелектуальної власності, особливостях її охорони, визначення інноваційного потенціалу 
результатів наукової та підприємницької діяльності та виявлення ОІВ на всіх етапах її трансформації в інноваційний продукт.  
Повинен вміти: виявляти ОІВ та визначати форму їх охорони; працювати із патентними базами даних та здійснювати різні види 
патентно-інформаційного пошуку в Інтернеті; визначати патентоспроможність об'єкта господарської діяльності та кваліфіковано 
визначити його техніко-економічні показники. Повинен мати навички: застосування законодавчої та правової бази; проведення 
патентно-кон'юнктурних досліджень; застосовування нових інформаційних технологій при аналітичної обробці науково-технічної 
інформації. 



Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 32 год., практичних робіт – 32 год., самостійна робота – 56 год. 

Пререквізити  

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Для проходження 
дисципліни необхідно мати комп’ютер з доступом до інтернету. Працювати з навчальної та додатковою літературою, з літературою на 
електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. Без особистої присутності 
студента підсумковий контроль не проводиться. 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Вступ до дисципліни. Цифрове суспільство. Загальні 
поняття про цифрову економіку, основні напрями її 
трансформації. Нові технології та їх вплив на 
економіку.  Технології у сфері роботи с даними (ШІ, 
хмарні обчислення, квантові технології, технології 
ідентифікації, блокчейн, нейронні мережі та ін.), 
технології в галузі виробництва (3Д-технолоії, 
роботизація, кіберфизичні системи та ін.) та 
технології в області взаємодії з навколишнім 
середовищем (безпілотні, мобільні, біометричні та 
ін). Основні напрямки цифровізації економіки 
України.  

Практичне 
заняття 1 

Ознайомлення із 
технологічними трендами в 
цифровий трансформації 
промисловості та прикладами 
цифрової трансформації за 
окремими галузями 
економіки 
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Стратегія розвиту цифрової економіки 
України. 
 

Лекція 2 Структура системи цифрової інтелектуальної 
власності (ЦІВ). Всесвітня організація інтелектуальної 
власності (ВОІВ) як головний регулятор правових 
взаємовідносин у сфері ЦІВ. Глобальна 
інфраструктура ВОІВ як основа мережі глобальних 
знань. Науково-практичний центр з питань ШІ - 
Центр передового програмного забезпечення 
(ATAC), який стимулює розробку програмних 
інструментів ВОІВ на основі ШІ. 

Практичне 
заняття 2 

Ознайомлення із 
законодавством ВОІВ, США 
та інших країн у сфері 
правового регулювання 
взаємовідносин в 
цифровому середовищі. 

Структура та характеристика всесвітньої 
системи ІВ та її організація в Україні. 

Лекція 3 Загальні поняття щодо цифрових об'єктів інтелек-
туальної власності, їх види. Інститути права ІВ 
(патентне право, авторське право та суміжні права і 
право на нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності).  
Характеристика інституту патентного права. 
Винаході, корисні моделі, промислові зразки, засоби 
індивідуалізації та ін. Умови набуття прав на ціфрові 
об'єкти. 

Практичне 
заняття 3 

Ознайомлення з кожним 
об'єктом інтелектуальної 
власності окремо. Проведення 
пошукових досліджень в 
патентних базах даних 
(українських та світових). 

 

Ознайомлення із українським 
законодавством щодо винаходів та 
корисних моделей, промислових 
зразків, знаків для товарів та послуг 
та ін. 

Лекція 4 Цифрові технології як об'єкти авторського права. 
Комп'ютерна програма, база даних, веб-сайт, домен 
та ін. як об’єкти авторського права. Особливості їх 
реєстрації та документальне забезпечення. 
Особливості регулювання цивільно-правового 

Практичне 
заняття 4 

Ознайомлення з формами 
та порядком реєстрації  
Ідентифікація об’єкти 
авторського права в 
інтернеті. Розгляд правових 
аспектів окремих видів 

 

Трансформація законодавства з 
авторського права під впливом 
цифровізації. 



обороту об'єктів авторського права в мережі 
Інтернет. Складні та складені об’єкти авторського 
права. 

об’єктів: веб-сайт, база 
даних, комп'ютерна 
програма, цифрові  мульти-
медійні твори та ін. 

Лекція 5 Нетрадіційні об'єкти інтелектуальної власності 
(відкриття, топографії ІМС, комерційна таємниця та ін). 
Правові аспекти інтелектуальної власності на 
комерційну таємницю. Ноу-хау як невід’ємна 
частина інноваційної діяльності підприємства. 

Практичне 
заняття 5 

Ознайомлення з порядком 
регулювання питань 
набуття прав на комерційну 
таємницю. Розгляд видів та 
вимог до створення 
відповідних умов. Інфор-
мація, яка не може бути 
комерційною таємницею. 

Ознайомлення з методами захисту 
комерційної таємниці та з 
прикладами її порушення. 
Комерційне (фірмове) 
найменування та його захист від 
недобросовісної конкуренції. 
 

Лекція 6 Цифрова ідентифікація об'єктів в Інтернеті. Системи 
ідентифікації об'єктів в контексті інтернету речей. 
Реєстр цифрових об'єктів як необхідний інструмент 
фіксації метаданих про твір і правовласників. Світова 
практика щодо створення та функціонування 
цифрових реєстрів (на прикладі архітектури DOI). 
Встановлення основних категорій творів культури, 
науки і освіти (аудіо, відео, текст, зображення та ін.) 
за форматами файлів і цілям використання. 

Практичне 
заняття 6 

Ознайомлення із 
системами ідентифікації 
об’єктів, їх класифікація. 
Приклади і перспективи 
використання ідентифікації 
цифрових об'єктів. 
 

 

Цифрова ідентифікація об'єктів в 
Інтернеті. Приклади та аналіз 
моделей. 

Лекція 7 Особливості правової охорони сучасних цифрових 
технологій: блокчейн, штучний інтелект, 3Д-друк, 
Інтернет-речей та інших. Форми набуття охорони. 
Вибір форми охорони: авторське або патентне 
право. 

Практичне 
заняття 7 

Розгляд прикладів кожного 
об'єкта окремо як 
складного та виділення 
його складових. 

Ознайомлення із нормативними 
документами щодо регулювання 
процесів подання та експертизи 
заявки на промисловий зразок 

Лекція 8 Передача прав на ОІВ. Види взаємовідносин та 
договорів. Особливості договірних відносин у 
середовищі інтернету. 

Практичне 
заняття 8 

Договори про передання прав 
на винаходи. Авторська 
винагорода Договірні 
взаємовідносини у 
цифровому середовищі 
об'єктів авторського права 

 

Принципи та види передання прав 
на цифрові ОІВ 

Лекція 9 Патентно-інформаційне забезпечення цифрових 
інновацій та управління цифровими ОІВ на 
підприємстві. 

Практичне 
заняття 9 

Ознайомлення з видами 
патентно-інформаційного 
забезпечення. Проведення 
пошукових робіт. 

Система управління цифровою 
інтелектуальною власністю 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0226-02&print=1
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0226-02&print=1
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0226-02&print=1
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0226-02&print=1
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Що таке цифрова економіка? Що таке цифрова інфраструктура? Назвіть основні напрямки цифрової трансформації економіки. Охарактеризуйте три групи цифрових технологій. Які 
ключові технології визначають цифрову трансформацію економіки. В яких галузях економіки відбувається цифрова трансформація. Що таке Фінтех і яка цифрова трансформація там 
відбувається. У чому полягає роль держави в цифрову економіку. Розкрийте основні положення концепції розвитку цифрової економіки в Україні. Які в Україні є передумови для 
«цифрового стрибка». Які відомі сучасні тренди (тенденції) у світовій цифрову економіку. Які відомі деструктивні фактори, що впливають на цифрову економіку в Україні. Які є проблеми в 
середніх школах, які гальмують впровадження цифрових технологій. Складові державної системи інтелектуальної власності. Суттєві ознаки винаходу (корисної моделі). Предмет, система, 
джерела права промислової власності. Патент як охоронний документ. Права і обов'язки, що випливають з патенту. Види патентів. Що входить до поняття «інтелектуальна власність», її 
об'єкти. Особисті (немайнові) права на винахід і корисну модель. Особливості складання опису в залежності від об'єкту винаходу. Структура міжнародної патентної класифікації (МПК). Дії, 
які не визнаються порушенням прав власника патенту. Який орган державного управління є основним у даній сфері правовідносин. Що таке майнові та немайнові права авторів ІВ. 
Первинна та вторинна патентна документація.  Споживачі патентної інформації.  Що таке формула винаходу та з яких пунктів (послідовно) складається формула винаходу. Поняття права 
промислової власності. Предмет правового регулювання. Основні положення закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". Структура та пошукові можливості 
Спеціалізованої БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні». Принципи права промислової власності. Нормативно-правова база у сфері промислової власності України. Що таке МПК, для 
чого вона призначена і яка її структура. 
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• практичні роботи: 20% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
• відвідування занять 10% семестрової оцінки 
• залік: 50% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 
конфлікту доводитися до співробітників відділу аспірантури. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 


