
 

 



 

1.Опис навчальної дисципліни.  

 

 

 
Найменування показників Характеристика дисципліни за формами навчання 

Денна Заочна 

Інтелектуальна власність 

Курс 1 1 

Семестр 2 2 

Обсяг кредитів 3 3 

Обсяг годин в тому числі: 90 90 

Аудиторні 30 4 

Модульний контроль   

Семестровий контроль   

Самостійна робота 60 86 

Форма семестрового контролю залік залік 

 

 

2. Статус дисципліни: вибіркова 

 

3. Мета та завдання  навчальної дисципліни 

Метою дисципліни є глибоке засвоєння знань щодо правового регулювання 

відносин, які мають місце під час виникнення, використання, регулювання та 

охорони об’єктів інтелектуальної власності.  

 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

 

формування у студентів спеціальних знань щодо загальних положень права 

інтелектуальної власності, її видів та змісту; 

формування у студентів поняття об’єктів і суб’єктів права інтелектуальної 

власності, підстав виникнення, умов і порядку використання її результатів;  

 

формування у студентів знань щодо правового регулювання інтелектуальної 

власності з урахуванням положень міжнародно-правового захисту. 

 

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент будуть знати: науково-

теоретичні та практичні положення про право інтелектуальної власності, 

особливості правового регулювання, основні міжнародно-правові акти, норми 

Цивільного і Господарського кодексів України, закони та інші нормативно-правові 

акти, що регулюють правовідносини у сфері інтелектуальної власності, порядок їх 

застосування, закріплення та правовий захист майнових і немайнових прав на 

об’єкти права інтелектуальної власності, спеціальну науково-методичну та іншу 

юридичну літературу. 

 

 

Загальні компетентності: 

правильно визначати види, об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності, 

забезпечувати юридичне оформлення відповідних прав, тлумачити та застосовувати 

нормативно-правові акти, судову практику з метою прийняття обґрунтованих 



 

рішень у спірних відносинах, що виникають у процесі використання інтелектуальної 

власності, та її захисту. 

 

5. Структура навчальної дисципліни. 

Тематичний план для денної форми навчання 

 

Назва змістових модулів, тем 
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Розподіл годин між видами робіт 
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Змістовий модуль1. Загальна характеристика права інтелектуальної 

власності 

Тема 1. Поняття права 

інтелектуальної власності 

9 2 1    6 

Тема 2. Джерела права 

інтелектуальної власності 

9 2 1    6 

Тема 3. Суб’єкти права інтеле- 

ктуальної власності 

9 2 1    6 

Тема 4. Об’єкти права 

інтелектуальної власності 

9 2 1    6 

Модульний контроль        

Разом 36 8 4    24 

Змістовний модуль 2. Інші форми інтелектуальної власності та 

особливості їхнього захисту 

Тема 5 Захист права  

інтелектуальної власності 

10 2 2    6 

Тема 6. Авторське право 9 2 1    6 

Тема 7. Суміжні права 9 2 1    6 

Тема 8. Право промислової власності 9 2 1    6 

Тема 9. Інші форми інтелектуальної 

власності 

17 4 1    12 

Модульний контроль        

Разом 54 12 6    36 

Усього 90 20 10    60 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 

 

Назва змістових модулів, тем У
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Розподіл годин між видами робіт 
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Змістовий модуль1. Загальна характеристика права інтелектуальної 

власності 

Тема 1. Поняття права 

інтелектуальної власності 

8      8 

Тема 2. Джерела права 

інтелектуальної власності 

10      10 

Тема 3. Суб’єкти права 

інтелектуальної власності 

8      8 

Тема 4. Об’єкти права 

інтелектуальної власності 

8      8 

Модульний контроль        

Разом 34      34 

Змістовний модуль 2. Інші форми інтелектуальної власності та 

особливості їхнього захисту 

Тема 5 Захист права  

інтелектуальної власності 

12      12 

Тема 6. Авторське право 8      8 

Тема 7. Суміжні права 10      10 

Тема 8. Право промислової власності 8      8 

Тема 9. Інші форми інтелектуальної 

власності 

18 2 2    14 

Модульний контроль        

Разом 56 2 2    52 

Усього 90 2 2    86 

 

 

 

 

 

 

6. Програма навчальної дисципліни.  

 

Змістовний модуль 1. Загальна характеристика права інтелектуальної 

власності 

 

Тема 1. Поняття права інтелектуальної власності. Історія становлення та 

розвитку правової охорони результатів інтелектуальної власності. Загальна 



 

характеристика основних теорій у сфері права інтелектуальної власності. Поняття та 

зміст права інтелектуальної власності. Поняття творчої діяльності та її результатів. 

Право інтелектуальної власності в об’єктивному та суб’єктивному розумінні. 

Співвідношення понять інтелектуальна власність та власність. Підстави виникнення 

(набуття) права інтелектуальної власності. Види права інтелектуальної власності. 

Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності. Результати творчої 

діяльності як об’єкти правовідносин у сфері інтелектуальної власності. Інші 

результати діяльності як об’єкти права інтелектуальної власності. Права 

інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового 

договору. Права інтелектуальної власності на об’єкт, створений за замовленням. 

Використання об’єкта права інтелектуальної власності. Передання майнових прав 

інтелектуальної власності. Здійснення права інтелектуальної власності, яке 

належить кільком особам. Строк чинності прав інтелектуальної власності.  

 Ключові слова: інтелектуальна власність, творча діяльність. 

 Рекомендовані джерела 

 Основні: 8 

 Додаткові: 17 

 

Тема 2. Джерела права інтелектуальної власності. Джерела права 

інтелектуальної власності та їх систематизація. Нормативно-правові акти як джерела 

права інтелектуальної власності. Конституція України як основне джерело права 

інтелектуальної власності. Цивільний кодекс України, Господарський кодекс 

України як джерела права інтелектуальної власності. Закони України як джерела 

права інтелектуальної власності. Підзаконні нормативно-правові акти в системі 

джерел права інтелектуальної власності. Міжнародно-правові акти у сфері 

інтелектуальної власності: поняття, види та загальна характеристика. Угода ТРІПС: 

загальна характеристика.  

Ключові слова: джерела інтелектуальної власності, закони України 

Рекомендовані джерела 

Основні: 17 

Додаткові: 8 

 

Тема 3. Суб’єкти права інтелектуальної власності. Суб’єкти права 

інтелектуальної власності. Творець. Автор як суб’єкт права інтелектуальної 

власності. Визначення авторства. Поняття співавторства та його види. Особисті 

немайнові та майнові права автора: поняття, ознаки та види. Охорона прав автора. 

Володільці прав інтелектуальної власності. Набуття прав володіння та їх охорона. 

Правове становище роботодавців як суб’єктів права інтелектуальної власності. 6 

Правонаступництво та спадкоємство прав інтелектуальної власності. Держава як 

володілець прав інтелектуальної власності. Вільні користувачі прав інтелектуальної 

власності. Правове положення патентознавців.  

Ключові слова: охорона права автора, держава, творець 

Рекомендовані джерела 

Основні: 5, 7 

Додаткові: 22 

 

 



 

Тема 4. Об’єкти права інтелектуальної власності. Поняття, ознаки та зміст 

об’єктів права інтелектуальної власності. Літературні та художні твори як об’єкти 

права інтелектуальної власності. Комп’ютерні програми, компіляції даних (бази 

даних), компонування (топографії) інтегральних мікросхем як об’єкти права 

інтелектуальної власності. Загальна характеристика виконання як об’єкта права 

інтелектуальної власності. Фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій 

мовлення як об’єкти права інтелектуальної власності. Характеристика наукових 

відкриттів. Правове регулювання винаходів, корисних моделей, промислових 

зразків та раціоналізаторських пропозицій. Сорти рослин та породи тварин як 

об’єкти права інтелектуальної власності. Правове регулювання комерційних 

(фірмових) найменувань, торговельних марок, географічних зазначень та 

комерційної таємниці. Способи використання об’єктів права інтелектуальної 

власності.  

Ключові слова: право інтелектуальної власності, сорти рослин, комп’ютерні 

програми, фонограми  

Рекомендовані джерела 

Основні: 5, 8 

Додаткові: 13 

 

Змістовний модуль 2 Інші форми інтелектуальної власності та 

особливості їхнього захисту 

 

Тема 5. Захист та охорона права інтелектуальної власності. Порушення 

права інтелектуальної власності та його наслідки. Поняття правового захисту 

інтелектуальної власності. Форми захисту прав інтелектуальної власності. Захист 

права інтелектуальної власності судом. Суб’єкти звернення за захистом 

інтелектуальної власності. Процесуальні гарантії захисту прав інтелектуальної 

власності. Судова практика захисту прав інтелектуальної власності. Виконання 

рішень у справах про порушення прав інтелектуальної власності. Позасудові форми 

захисту прав інтелектуальної власності. Реєстрація прав на об’єкти інтелектуальної 

власності. Державний контроль у сфері інтелектуальної власності. Повноваження 

державних органів у сфері інтелектуальної власності. Охорона прав інтелектуальної 

власності нормами адміністративного та кримінального права.  

 

Ключові слова: судова практика, позасудові форми 

Рекомендовані джерела 

Основні: 2, 5 

Додаткові: 11 

 

Тема 6. Авторське право. Поняття та ознаки авторського права. Авторське 

право в об’єктивному та суб’єктивному розумінні. Загальна характеристика джерел 

авторського права. Об’єкти авторського права. Літературні та художні твори, 

комп’ютерні програми, компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або 

упорядкуванням їх складових є результатом інтелектуальної діяльності, інші твори. 

Твори, які не є об’єктами авторського права. Авторське право та право власності на 

носій авторських прав. Майнові та особисті немайнові права автора. Майнові права 

володільця. Виникнення авторського права. Суб’єкти авторського права. 

Співавторство. Право слідування та строки охорони авторських прав. Перехід, 



 

передача авторського права. Охорона авторським правом творів, розміщених в 

Інтернеті. Види та зміст авторських прав в Інтернеті. Охороноздатність за 

авторським правом матеріалів, розміщених у мережі Інтернет. Використання твору. 

Опублікування твору (випуск твору у світ). Використання твору за згодою автора. 

Випадки правомірного використання твору без згоди автора. Право автора на частку 

від суми продажу оригіналу твору. Строк чинності майнових прав інтелектуальної 

власності на твір. Правові наслідки закінчення строку чинності майнових прав 

інтелектуальної власності на твір. Поняття та ознаки авторського ліцензійного 

договору. Загальна характеристика окремих видів авторських ліцензійних договорів. 

Міжнародна торгівля ліцензіями. Поняття, ознаки, зміст, порядок укладання та 

виконання договорів на створення, видання, розповсюдження та використання 

об’єктів авторського права. Відповідальність сторін за неналежне виконання чи 

невиконання авторських договорів. Поняття та способи охорони авторських прав. 

Загальна характеристика способів захисту авторських прав. Порядок захисту 

авторських прав. Захист авторських прав на твори, розміщені в мережі Інтернет.  

 

Ключові слова: авторське право, використання твору, способи охорони 

авторських прав 

Рекомендовані джерела 

Основні: 4, 9 

Додаткові: 19 

 

 

Тема 7. Суміжні права. Поняття та ознаки суміжних прав. Види суміжних 

прав. Об’єкти суміжних прав — виконання, фонограми, відеограми, програми 

(передачі) організацій мовлення. Суб’єкти суміжних прав. Виникнення суміжних 

прав. Майнові права інтелектуальної власності на об’єкти суміжних прав. 

Використання виконання, фонограми, відеограми та передачі (програми) організації 

мовлення. Строки чинності суміжних майнових прав. Реалізація суміжних прав. 

Поняття та засоби охорони суміжних прав. Загальна характеристика способів 

захисту суміжних прав. Порядок захисту суміжних прав.  

 

Ключові слова: суб’єкти суміжних прав, об’єкти суміжних прав 

Рекомендовані джерела 

Основні: 12, 14 

Додаткові: 13 

 

Тема 8. Право промислової власності. Поняття та ознаки права промислової 

власності. Джерела права промислової власності та їх загальна характеристика. 

Правові засади державного регулювання промислової власності в Україні. Набуття 

та зміст права промислової власності. Поняття та ознаки винаходу як об’єкта права 

промислової власності. Суб’єкти винахідницьких правовідносин, їх права та 

обов’язки. Підстави виникнення, зміни та припинення винахідницьких 

правовідносин. Види винаходів. Придатність винаходу для набуття права 

інтелектуальної власності на нього. Формула винаходу та її правове значення. 

Порядок отримання патенту на винахід. Поняття та ознаки корисної моделі як 

об’єкта права інтелектуальної власності. Пріоритет винаходу (корисної моделі). 

Умови патентоспроможності винаходу та корисної моделі. Придатність корисної 



 

моделі для набуття права інтелектуальної власності на неї. Майнові права 

інтелектуальної власності на корисну модель. Поняття та ознаки промислового 

зразка як об’єкта права інтелектуальної власності. Придатність промислового зразка 

для набуття права інтелектуальної власності на нього. Майнові права 

інтелектуальної власності на промисловий зразок.  Право попереднього користувача 

на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Захист права інтелектуальної 

власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок. Поняття та ознаки 

недобросовісної конкуренції. Міжнародно-правова регламентація захисту від 

недобросовісної конкуренції. Загальна характеристика законодавства України, що 

закріплює захист від недобросовісної конкуренції. Види захисту від недобросовісної 

конкуренції. Правова характеристика недобросовісної реклами, демпінгу, 

промислового шпигунства та підкупу покупців конкурента. Система органів 

управління в сфері захисту від недобросовісної конкуренції. Захист від 

недобросовісної конкуренції.  

Ключові слова: винахід, корисна модель, промисловий зразок  

Рекомендовані джерела 

Основні: 8, 9 

Додаткові: 7 

 

Тема 9. Інші форми інтелектуальної власності. Поняття та ознаки 

компонування інтегральної мікросхеми. Законодавство в сфері права 

інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. Придатність 

компонування інтегральної мікросхеми для набуття права інтелектуальної власності 

на нього. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на компонування 

інтегральної мікросхеми. Суб’єкти права інтелектуальної власності на 

компонування інтегральної мікросхеми. Майнові права інтелектуальної власності на 

компонування інтегральної мікросхеми. Строк чинності майнових прав 

інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. Дострокове 

припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування 

інтегральної мікросхеми. Визнання прав інтелектуальної власності на компонування 

інтегральної мікросхеми недійсними. Право попереднього користувача на 

компонування інтегральної мікросхеми. Захист права інтелектуальної власності на 

компонування інтегральної мікросхеми. Охорона репрографії. Аудіо – і відеозаписи. 

Супутники: типи супутників. Поширення через кабель. Поняття та об’єкти 

раціоналізаторської пропозиції. Загальна характеристика законодавчих актів у сфері 

права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. Обсяг правової 

охорони раціоналізаторської пропозиції. Суб’єкти права інтелектуальної власності 

на раціоналізаторську пропозицію. Права суб’єктів права інтелектуальної власності 

на раціоналізаторську пропозицію. Захист права інтелектуальної власності на 

раціоналізаторську пропозицію. Правова охорона селекційних досягнень. Поняття 

сорту рослин та породи тварин. Види прав інтелектуальної власності на сорт рослин, 

породу тварин. Суб’єкти права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу 

тварин. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, 

засвідчені патентом. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на 

сорт рослин, породу тварин. Порядок та умови патентування сортів рослин та порід 

тварин. Правова охорона селекційних досягнень у деяких зарубіжних країнах. 

Правова природа засобів індивідуалізації товаровиробників. Поняття та ознаки 

товарного знака. Комерційні найменування та їх види. Роль і функції товарних 



 

знаків у суспільному виробництві. Загальна характеристика законодавчих актів про 

знаки на товари та послуги. Види знаків і вимоги, яким вони повинні відповідати, 

щоб набути правової охорони. Зміст права власності на товарний знак. Особливості 

дії права на знак. Міжнародно-правовий захист від комерційних підробок. Набуття 

права інтелектуальної власності на географічне зазначення. Суб’єкти права 

інтелектуальної власності на географічне зазначення. Права інтелектуальної 

власності на географічне зазначення. 

Ключові слова: географічне зазначення, товарні знаки, селекційні досягнення 

Рекомендовані джерела 

Основні: 2, 3 

Додаткові: 4 



 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Семінар 1. Поняття права інтелектуальної власності. Джерела права 

інтелектуальної власності 

1. Юридична природа права інтелектуальної власності та становлення права 

інтелектуальної власності в Україні. 

2. Поняття права інтелектуальної власності. 

3.Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності. 

4. Зміст права інтелектуальної власності. 

5. Поняття джерел права інтелектуальної власності. 

6.Система національного законодавства в Україні у сфері інтелектуальної власності. 

7.Нормативно-правове регулювання інтелектуальної власності. 

8.Міжнародне правове регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності в 

Україні. 

 

Додаткові запитання до обговорення 

 

1.Які періоди виділяються в історії встановлення та розвитку правової охорони 

результатів інтелектуальної власності? 

2. Як співвідносяться поняття інтелектуальна власність та власність? 

3. Які існують види права інтелектуальної власності? 

4.Який строк чинності прав інтелектуальної власності? 

5.Як відбувається здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком 

особам? 

 

 

Семінар 2, 3 Суб’єкти права інтелектуальної власності. Об’єкти права 

інтелектуальної власності. Захист та охорона права інтелектуальної власності. 

 

1.Суб`єкти права інтелектуальної власності: поняття та види. 

2. Суб`єкти авторського права.  

3. Суб`єкти патентного права. 

4.Правонаступництво та спадкоємництво прав інтелектуальної власності. 

5. Поняття, ознаки та зміст об’єктів права інтелектуальної власності. 

6. Об`єкти авторського права. 

7. Об`єкти суміжних прав. 

8. Державна система охорони та захисту інтелектуальної власності в Україні. 

 

Додаткові запитання до обговорення 

1.Творець, як суб’єкт права інтелектуальної власності.  

2. Автор як суб’єкт права інтелектуальної власності. 

3. Яка різниця між творцем та автором?  

4. Як відбувається охорона прав автора?  

5. Яке правове становище патентознавців?  

 

Семінар 4. Авторське право. Суміжні права. 

 



 

1. Поняття авторського права. 

2. Об'єкти авторського права. 

3. Суб'єкти авторського права. 

4.Зміст авторського права. 

5.Загальні положення про суміжні права. 

6.Особливості суміжних прав. 

 

Додаткові запитання до обговорення 

1.Які ознаки авторського права?  

2.Назвіть джерела авторського права. 

3.Назвіть об’єкти авторського права. 

4.Які твори не є об’єктами авторського права? 

5.Що таке авторський ліцензійний договір? 

6. Які способи охорони авторських прав? 

 

 

Семінар 5. Право промислової власності. Інші форми інтелектуальної власності. 

 

1. Набуття прав на винаходи та корисні моделі. 

2. Набуття прав на промисловий зразок. 

3. Правова охорона наукових відкриттів 

4. Права на раціоналізаторські пропозиції. 

5. Право інтелектуальної власності на сорти рослин і породи тварин. 

6. Комерційна таємниця як об'єкт інтелектуальної власності. 

 

 

Додаткові запитання до обговорення 

1. Які ознаки права промислової власності? 

2. Порядок отримання патенту на винахід? 

3. Які підстави виникнення, зміни та припинення винахідницьких правовідносин? 

4. Майнові права інтелектуальної власності на корисну модель. 

5. Поняття та ознаки недобросовісної конкуренції. 

 

ТЕСТИ 

1. До об'єктів права інтелектуальної власності належать: 

1)літературні та художні твори; 

2)комп'ютерні програми; 

3)компіляції даних (бази даних); 

4)усі відповіді правильні. 

 

2. Суб'єктами права інтелектуальної власності є: 

1) творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності; 

2) автор; 

3) виконавець; 

4) усі відповіді правильні 

 



 

3. Особистими немайновими правами інтелектуальної власності є: 

1) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) 

об'єкта права інтелектуальної власності; 

2) право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, 

здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної 

власності; 

3) інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом; 

4) усі відповіді правильні. 

 

  

4. Майновими правами інтелектуальної власності є: 

1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 

2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; 

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права 

інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; 

4) усі відповіді правильні. 

 

5.Особисті немайнові права інтелектуальної власності є чинними _______, якщо 

інше не встановлено законом: 

 

1) 365 днів; 

2) 20 років;  

3) безстроково; 

4) 5 років. 

  

 

6. Майнові права інтелектуальної власності _____ бути припинені достроково: 

1) можуть; 

2) не можуть. 

 

7. Суд, у випадку звернення особи за захистом свого права інтелектуальної 

власності, може постановити рішення, зокрема, про: 

1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права 

інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; 

2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт 

яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; 

3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний 

оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів; 

4)усі відповіді правильні. 

 

8.  Суб'єктами авторського права є: 

1) літературні та художні твори; 

2) комп'ютерні програми; 

3) компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх 

складових частин є результатом інтелектуальної діяльності; 

4) правильної відповіді немає. 



 

 

 

9. Авторське право не поширюється на: 

 

1) ідеї; 

2) процеси; 

3) методи діяльності; 

4) математичні концепції . 

 

10. Суд, у випадку звернення особи за захистом свого права інтелектуальної 

власності, може постановити рішення, зокрема, про: 

1) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися 

переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності 

або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; 

2) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за 

неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір 

стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших 

обставин, що мають істотне значення; 

3) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права 

інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення. 

4)усі відповіді правильні. 

 

 

11. Комп'ютерні програми охороняються як: 

 

1) художні твори; 

2) літературні твори; 

3) бази даних; 

4) немає правильної відповіді. 

 

12. Не є об'єктами авторського права: 

1) акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування (закони, укази, 

постанови, рішення тощо), а також їх офіційні переклади; 

2) державні символи України, грошові знаки, емблеми тощо, затверджені органами 

державної влади; 

3) повідомлення про новини дня або інші факти, що мають характер звичайної прес-

інформації; 

4) усі відповіді правильні. 

 

13. Відносини між співавторами можуть бути визначені: 

 

1) довіреністю; 

2) договором; 

3) заявою; 

4) немає правильної відповіді. 

  



 

14. Авторське право виникає: 

 

1) з моменту створення твору; 

2) з моменту опублікування твору; 

3) з моменту оприлюднення твору; 

4) усі відповіді правильні. 

 

15. Автору твору належать особисті немайнові права, а також право: 

 

1) вимагати зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору, якщо це 

практично можливо; 

2) забороняти зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору; 

3) обирати псевдонім у зв'язку з використанням твору; 

4) усі відповіді правильні. 

 

16. Недоторканність твору це: 

 

1) перекручення 

2) спотворення 

3) супроводження твору без згоди автора ілюстраціями, передмовами, післямовами, 

коментарями 

4) немає правильної відповіді 

  

17. Використанням твору є його: 

1) опублікування (випуск у світ); 

2) відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі; 

3) переклад; 

4) усі відповіді правильні. 

 

18.  Твір вважається опублікованим (випущеним у світ), якщо він: 

1) будь-яким способом повідомлений невизначеному колу осіб; 

2) є виданий; 

3) публічно виконаний, публічно показаний, переданий по радіо чи телебаченню, 

відображений у загальнодоступних електронних системах інформації; 

4) усі відповіді правильні. 

 

19. Твір може бути вільно, без згоди автора та інших осіб, та безоплатно 

використаний будь-якою особою: 

1) як цитата з правомірно опублікованого твору; 

2) як ілюстрація у виданнях, радіо- і телепередачах, фонограмах та відеограмах, 

призначених для навчання, за умови дотримання звичаїв, зазначення джерела 

запозичення та імені автора, якщо воно вказане в такому джерелі, та в обсязі, 

виправданому поставленою метою; 

3) для відтворення у судовому та адміністративному провадженні в обсязі, 

виправданому цією метою; 

4) немає правильної відповіді. 



 

 

 

20. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір спливає через 

______ років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті автора 

чи останнього із співавторів, який пережив інших співавторів: 

 

1) 70; 

2) 100; 

3) 50; 

4) 5. 

 

7. Контроль навчальних досягнень 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Вид діяльності студента 
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Модуль 1 Модуль 2 

К
іл

ьк
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

М
ак

си
м

ал
ьн

а 

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

К
іл

ьк
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

М
ак

си
м

ал
ьн

а 

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

Відвідування лекцій 1 4 4 6 6 

Відвідування семінарських занять 1 2 2 3 3 

Відвідування практичних занять - - - - - 

Робота на семінарському занятті 10 2 20 3 30 

Робота на практичному занятті - - - - - 

Лабораторна робота (в тому числі, 

допуск, виконання, захист) 

- - - - - 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

15 1 15 2 30 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ      

Разом  - 51 - 94 

Максимальна кількість балів 145 

145:100=1,45. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х: 1,45 = 

загальна кількість балів 

- 

 

 

 

7.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.  

 

Тема 1. Поняття права інтелектуальної власності. 

 

1.Історія становлення та розвитку правової охорони результатів інтелектуальної 

власності. 



 

2. Загальна характеристика основних теорій у сфері права інтелектуальної власності. 

3. Поняття творчої діяльності та її результатів.  

4. Право інтелектуальної власності в об’єктивному та суб’єктивному розумінні.  

5. Підстави виникнення (набуття) права інтелектуальної власності.  

 

 

Питання для самоконтролю: 

 

1.Які періоди виділяються в історії встановлення та розвитку правової охорони 

результатів інтелектуальної власності? 

2. Як співвідносяться поняття інтелектуальна власність та власність? 

3. Які існують види права інтелектуальної власності? 

4.Який строк чинності прав інтелектуальної власності? 

5.Як відбувається здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком 

особам? 

 

Теми рефератів: 

 

1.Результати творчої діяльності як об’єкти правовідносин у сфері інтелектуальної 

власності. 

2. Інші результати діяльності як об’єкти права інтелектуальної власності.  

3. Права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням 

трудового договору 

 

Тема 2. Джерела права інтелектуальної власності 

 

1. Конституція України як основне джерело права інтелектуальної власності. 

2. Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України як джерела права 

інтелектуальної власності. 

3. Закони України як джерела права інтелектуальної власності. 

4. Підзаконні нормативно-правові акти в системі джерел права інтелектуальної 

власності. 

5. Міжнародно-правові акти у сфері інтелектуальної власності: поняття, види та 

загальна характеристика.  

 

 

Питання для самоконтролю: 

 

1.Що входить до системи джерел права інтелектуальної власності? 

2. Які нормативно-правові акти є джерелом права інтелектуальної власності? 

3. Які норми Конституції України регулюють право інтелектуальної власності? 

4. Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України як джерела права 

інтелектуальної власності. 

5. Підзаконні нормативно-правові акти в системі джерел права інтелектуальної 

власності.  

 

Теми рефератів:  

 



 

1.Міжнародно-правові акти у сфері інтелектуальної власності: поняття, види та 

загальна характеристика. 

2. Угода ТРІПС: поняття та загальна характеристика. 

 

Тема 3.Суб’єкти права інтелектуальної власності. 

 

1. Автор як суб’єкт права інтелектуальної власності. Визначення авторства.  

2. Поняття співавторства та його види. 

3. Особисті немайнові та майнові права автора: поняття, ознаки та види. 

4. Правове положення патентознавців. 

 

 

Питання для самоконтролю: 

 

1.Творець, як суб’єкт права інтелектуальної власності. 

2. Автор як суб’єкт права інтелектуальної власності. 

3. Яка різниця між творцем та автором?  

4. Як відбувається охорона прав автора?  

5. Яке правове становище патентознавців? 

 

Теми рефератів: 

 

1. Правове становище роботодавців як суб’єктів права інтелектуальної власності. 

2. Правонаступництво та спадкоємство прав інтелектуальної власності. 

3. Держава як володілець прав інтелектуальної власності. 

 

Тема 4. Об’єкти права інтелектуальної власності. 
 

1. Літературні та художні твори як об’єкти права інтелектуальної власності.  

2. Комп’ютерні програми, компіляції даних (бази даних), компонування (топографії) 

інтегральних мікросхем як об’єкти права інтелектуальної власності. 

3. Загальна характеристика виконання як об’єкта права інтелектуальної власності. 

4. Фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення як об’єкти 

права інтелектуальної власності. 

5. Характеристика наукових відкриттів.  

 

 

Питання для самоконтролю: 

 

1.Які є об’єкти права інтелектуальної власності? 

2.Які способи використання об’єктів права інтелектуальної власності? 

3. Літературні твори як об’єкти права інтелектуальної власності. 

4. Художні твори як об’єкти права інтелектуальної власності 

 

Теми рефератів: 

 

1. Поняття, ознаки та зміст об’єктів права інтелектуальної власності. 

2. Способи використання об’єктів права інтелектуальної власності. 



 

3. Правове регулювання винаходів, корисних моделей, промислових зразків та 

раціоналізаторських пропозицій. 

 

Тема 5. Захист та охорона права інтелектуальної власності. 

 

1.Порушення права інтелектуальної власності та його наслідки.  

2.Форми захисту прав інтелектуальної власності.  

3.Захист права інтелектуальної власності судом.  

4.Суб’єкти звернення за захистом інтелектуальної власності. 

5. Процесуальні гарантії захисту прав інтелектуальної власності.  

6.Судова практика захисту прав інтелектуальної власності.  

7. Державний контроль у сфері інтелектуальної власності.  

 

 

Питання для самоконтролю: 

 

1. Поняття правового захисту інтелектуальної власності. 

2. Які форми захисту прав інтелектуальної власності? 

3. Як відбувається захист права інтелектуальної власності судом? 

4. Назвіть суб’єкти звернення за захистом інтелектуальної власності.  

5. Як відбувається реєстрація прав на об’єкти інтелектуальної власності? 

6. Хто здійснює державний контроль у сфері інтелектуальної власності? 

 

Теми рефератів: 

 

1. Порушення права інтелектуальної власності та його наслідки. 

2. Процесуальні гарантії захисту прав інтелектуальної власності. 

3. Позасудові форми захисту прав інтелектуальної власності. 

 

Тема 6. Авторське право. 

 

1. Авторське право в об’єктивному та суб’єктивному розумінні 

2. Твори, які не є об’єктами авторського права. 

3. Право слідування та строки охорони авторських прав. 

4. Перехід, передача авторського права. 

5. Охорона авторським правом творів, розміщених в Інтернеті. 

 

 

Питання для самоконтролю: 

 

1.Які ознаки авторського права? 

2.Назвіть джерела авторського права. 

3.Назвіть об’єкти авторського права. 

4.Які твори не є об’єктами авторського права? 

5.Що таке авторський ліцензійний договір? 

6. Які способи охорони авторських прав? 

 

Теми рефератів:  



 

 

1.Авторське право в об’єктивному та суб’єктивному розумінні.  

2. Суб’єкти авторського права. Співавторство. 

3. Поняття, ознаки та загальна характеристика  авторського ліцензійного договору. 

 

Тема 7. Суміжні права. 

 

1.Майнові права інтелектуальної власності на об’єкти суміжних прав. 

2. Використання виконання, фонограми, відеограми та передачі (програми) 

організації мовлення. 

3.Строки чинності суміжних майнових прав. 

4. Реалізація суміжних прав. 

5. Поняття та засоби охорони суміжних прав. 

 

 

Питання для самоконтролю: 

 

1.Що таке суміжні права? 

2.Які види суміжних прав виділяють? 

3.Хто виступає суб’єктами суміжних прав? 

4.Який порядок захисту суміжних прав? 

5.Які є засоби охорони суміжних прав? 

 

Теми рефератів: 

1. Загальна характеристика порядку та способів захисту суміжних прав. 

2. Майнові права інтелектуальної власності на об’єкти суміжних прав. 

 

Тема 8. Право промислової власності. 

 

1.Поняття та ознаки права промислової власності. 

2. Джерела права промислової власності та їх загальна характеристика.  

3.Правові засади державного регулювання промислової власності в Україні. 

4. Набуття та зміст права промислової власності. 

 

Питання для самоконтролю: 

 

1. Які ознаки права промислової власності? 

2. Порядок отримання патенту на винахід? 

3. Які підстави виникнення, зміни та припинення винахідницьких правовідносин? 

4. Майнові права інтелектуальної власності на корисну модель. 

5. Поняття та ознаки недобросовісної конкуренції. 

Теми рефератів:  

 

1. Правові засади державного регулювання промислової власності в Україні. 

2. Порядок отримання патенту на винахід. 

3. Майнові права інтелектуальної власності на корисну модель. 

 

Тема 9. Інші форми інтелектуальної власності. 



 

 

1.Поняття та ознаки компонування інтегральної мікросхеми. 

2.Поняття та об’єкти раціоналізаторської пропозиції. 

3.Правова охорона селекційних досягнень. 

4.Правова природа засобів індивідуалізації товаровиробників. 

 

 

Питання для самоконтролю: 

 

1.Які суб’єкти права інтелектуальної власності на компонування інтегральної 

мікросхеми? 

2.Як відбувається дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної 

власності на компонування інтегральної мікросхеми? 

3.Яким чином здійснюється захист права інтелектуальної власності на 

раціоналізаторську пропозицію? 

4.Який строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, 

породу тварин? 

5.Які існують види товарних знаків і вимоги, яким вони повинні відповідати, щоб 

набути правової охорони? 

6.Міжнародно-правовий захист від комерційних підробок. 

 

Теми рефератів:  

 

1.Визнання прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної 

мікросхеми недійсними. 

2. Правова охорона раціоналізаторської пропозиції. 

3. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення. 

 

Критерії оцінювання  

1.змістовність 

2. відповідність темі та стилю оформлення 

 

 

7.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання: 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування.  

Студентам пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань 

Види тестових завдаль: 

-  Із вибором однієї правильної відповіді; 

-  На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 

- Завдання на розпізнання та відтворення правильної відповіді по пам’яті; 

- Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по пам 'яті. 

- Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь.  

 

Критерії оцінювання: 

Виконання тестових завдань- максимум 25 балів. 

 

7.4. Форма проведення семестрового контролю 

Залік 



 

 

 

 

7.5. Орієнтований перелік питань для семестрового комплексного контролю 

 

1. Історія становлення та розвитку правової охорони результатів інтелектуальної 

власності в Україні та світі.  

2. Загальна характеристика основних теорій у сфері права інтелектуальної власності.  

3. Поняття та зміст права інтелектуальної власності.  

4. Поняття та види прав інтелектуальної власності.  

5. Право інтелектуальної власності в об’єктивному та суб’єктивному розумінні.  

6. Результати творчої діяльності як об’єкти правовідносин у сфері інтелектуальної 

власності.  

7. Джерела права інтелектуальної власності.  

8. Нормативно-правові акти як джерела права інтелектуальної власності  

9. Види джерел права інтелектуальної власності.  

10. Обмеження права інтелектуальної власності.  

11. Загальна характеристика міжнародно-правових актів про інтелектуальну 

власність.  

12. Первинні та вторинні суб’єкти авторського права.  

13. Поняття “співавторство” та його види.  

14. Нероздільне співавторство.  

15. Категорія “автор” (творець) у праві інтелектуальної власності.  

16. Особисті немайнові та майнові права автора: поняття, ознаки та види.  

17. Набуття авторського права на твір.  

18. Охорона прав автора.  

19. Винахід і права на нього.  

20. Відповідальність за порушення авторських прав.  

21. Правове становище роботодавців як суб’єктів права інтелектуальної власності. 

Держава як володілець прав інтелектуальної власності.  

22. Взаємовідносини автора і користувача, автора і суспільства.  

23. Майновi права автора твору.  

24. Організації колективного управління майновими правами авторів.  

25. Передача майнових авторських прав іншій фізичній чи юридичній особі.  

26. Особисті немайновi права автора.  

27. Поняття, ознаки та сутність об’єктів права інтелектуальної власності.  

28. Ознаки охороноспроможності об’єктів права інтелектуальної власності.  

29. Літературні та художні твори як об’єкти права інтелектуальної власності: 

загальна характеристика.  

30. Комп’ютерні програми, компіляції даних (бази даних), компонування 

(топографії) інтегральних мікросхем як об’єкти права інтелектуальної власності.  

31. Загальна характеристика виконання як об’єкта права інтелектуальної власності. 

32. Фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення як об’єкти 

права інтелектуальної власності.  

33. Характеристика наукових відкриттів.  

34.Правове регулювання винаходів, корисних моделей, промислових зразків та 

раціоналізаторських пропозицій.  

35. Науково-технічний прогрес як основа інтелектуальної власності.  

36. Комерційна таємниця і права на неї.  



 

37. Контрафактна продукція і плагіат.  

38. Корисна модель і права на неї.  

39. Сорти рослин та породи тварин як об’єкти права інтелектуальної власності.  

40. Правове регулювання комерційних (фірмових) найменувань, торговельних 

марок, географічних зазначень та комерційної таємниці.  

41. Способи використання об’єкта права інтелектуальної власності.  

42. Поняття правового захисту інтелектуальної власності.  

43. Форми захисту прав інтелектуальної власності: судові та позасудові.  

44. Суб’єкти звернення за захистом інтелектуальної власності.  

45. Охорона прав інтелектуальної власності в адміністративному та кримінальному 

праві.  

46. Процесуальні гарантії захисту прав інтелектуальної власності.  

47. Судовий захист права інтелектуальної власності. 

48. Адміністративно-правові засоби захисту авторського права.  

49. Система органів державної охорони інтелектуальної власності.  

50. Завдання Державного департаменту інтелектуальної власності.  

51. Загальні уявлення про авторське право і суміжні права  

52. Виконання рішень у справах про порушення прав інтелектуальної власності.  

53. Охороноздатність (за авторським правом) матеріалів, розміщених у мережі 

Інтернет.  

54. Охорона авторським правом творів, розміщених в Інтернеті. Види та зміст 

авторських прав в Інтернеті.  

55. Поняття та ознаки авторського ліцензійного договору.  

56. Загальна характеристика видів авторських ліцензійних договорів.  

57. Поняття, ознаки, зміст, порядок укладання та виконання договорів на створення, 

видання, розповсюдження та використання об’єктів авторського права. 

58. Відповідальність сторін за неналежне виконання чи невиконання авторських 

договорів.  

59. Поняття та ознаки суміжних прав.  

60. Поняття та загальна характеристика промислової власності.  

61. Правові засади державного регулювання промислової власності в Україні.  

62. Об’єкти промислової власності: поняття, види та загальна характеристика.  

63. Поняття та ознаки недобросовісної конкуренції.  

64. Міжнародно-правова регламентація захисту від недобросовісної конкуренції. 

 65. Загальна характеристика законодавства України, що закріплює захист від 

недобросовісної конкуренції.  

66. Види захисту від недобросовісної конкуренції.  

67. Правова характеристика недобросовісної реклами, демпінгу, промислового 

шпигунства та підкупу покупців конкурента.  

68. Система органів управління в сфері захисту від недобросовісної конкуренції.  

69. Охорона репрографії.  

70. Аудіо- і відеозаписи.  

71. Супутники: типи супутників.  

72. Поширення через кабель.  

73. Правова природа засобів індивідуалізації товаровиробників.  

74. Поняття та ознаки товарного знака.  

75. Комерційні найменування та їх види.  

76. Роль і функції товарних знаків у суспільному виробництві.  



 

77. Загальна характеристика законодавчих актів про знаки на товари та послуги.  

78. Види знаків і вимоги, яким вони повинні відповідати, щоб набути правової 

охорони.  

79. Зміст права власності на товарний знак.  

80. Міжнародно-правовий захист від комерційних підробок.  

81. Набуття права інтелектуальної власності на географічне зазначення.  

82. Суб’єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення.  

83. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення.  

84. Охоронні документи в праві інтелектуальної власності.  

85. Патентне право: поняття і предмет.  

86. Порядок державної реєстрації авторського права.  

87. Права інтелектуальної власності на твір, створений за замовленням.  

88. Публічне виконання творів у авторському праві.  

89. Реєстрація авторського права на твір.  

90. Реєстрація об’єкта промислової власності. 

 

7.6. Шкала оцінювання успішності студента за результатами підсумкового 

контролю 

 

Рейтинг 

студента 

Оцінка 

за 

шкалою 

ESTS 

Визначення Оцінка 

за 

національною 

системою 

за 

системою 

факультету 

90-100 

 

A Відмінно (EXCELENT) -

відмінне виконання з 

незначною кількістю 

неточностей 

Відмінно 5 

82-89 

 

B Дуже добре (VERI GOOD) 

- вище середніх стандартів, 

але з деякими 

неточностями 

Добре 4 

75-81 

 

C Добре(GOOD) – в цілому 

змістовна і правильна 

робота з певною кількістю 

незначних помилок 

Добре 4 

68-74 

 

D Задовільно 

(SATISFACTORI) – 

непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 

Задовільно 3 

60-67 

 

E Достатньо (SUFFICIENT) – 

виконання відповідає 

мінімальними критеріями 

Задовільно 3 

35-59 FX Незадовільно (FAIL) – 

необхідна ще певна 

Незадовільно 2 



 

 додаткова робота для 

успішного складання 

екзамену 

1-34 

 

F Незадовільно (FAIL) – 

необхідна серйозна 

подальша робота, 

обов’язковий повторний 

курс 

Незадовільно 2 

 

Рівневі бали А, В, С, D, Е, є прохідними.  

FХ означає «незадовільно» і студент може бути допущений до підсумкового 

контролю за умови певної додаткової роботи.  

F означає «незадовільно» і необхідна значна подальша робота, без виконання 

якої студент не допускається до підсумкового контролю. 
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