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І. Мета, завдання навчальної дисципліни  

Мета дисципліни – глибоке засвоєння знань щодо правового регулювання 

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

охорони об’єктів інтелектуальної власності. 

Завдання дисципліни – формування у студентів спеціальних знань щодо 

загальних положень права інтелектуальної власності, її видів та змісту, поняття 

об’єктів і суб’єктів права інтелектуальної власності, підстав виникнення, умов і 

порядку використання її результатів, правового регулювання з урахуванням 

положень міжнародно-правового захисту. 

Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі 

Навчальна дисципліна вивчається після вивчення «Теорії держави і права», 

«Цивільне право», «Сімейне право», «Господарське право». 

Вимоги до знань та умінь. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні 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. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні уміти: 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. 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний 

рівень сформованості вмінь: 

 

 

Назва рівня 

сформованості вміння 

Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репрудиктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною 

програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній 

діяльності при розв’язанні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати 

знання для розв’язання нестандартних завдань та 

проблемних ситуацій 

 

Навчальна програма складена на 3 кредити. 

Форми контролю – поточний контроль, залік. 

Статус навчальної дисципліни – обов’язкова. 



 

ІІ. Тематичний план дисципліни 

 
 Курс 2 Семестр 3 Кількість годин, з них:  

№  

Всього годин у семестрі 90 

 

Теми 

лек-

ції 

(Л) 

семі

нар. 

зан. 

(СЗ) 

практ., 

лаб. 

зан. 

(ПЗ, 

ЛЗ) 

інд.-

конс. 

роб. 

(ІКР) 

сам. 

роб. 

студ. 

(СРС) 

фор-

ма 

конт-

ролю 

Приміт-

ка 

         

1.   Поняття права інтелектуальної власності 2    6 У  

2. Джерела права інтелектуальної власності 2 2   6 У  

3. Суб’єкти права інтелектуальної власності 2    8 У  

4. Об’єкти права інтелектуальної власності 2    8 У  

5. Захист та охорона права інтелектуальної 

 власності 

2 2   8 У  

6. Авторське право     8 У, 

ПК 
 

7. Суміжні права 2 2   8 КР  

8. Право промислової власності     8   

9. Інші форми інтелектуальної власності 2 2   8 ПК,   

 Всього 14 8   68   

 

Форми контролю: усне опитування – У 

                               контрольні роботи – КР 

                               перевірка конспектів – ПК 

                               перевірка завдань для самостійної роботи – СР 

                               тестування – Т 

                               колоквіум - К 

                               інші - ______________________ 



 

ІІІ. Зміст дисципліни за темами 

 

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 



 

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.  

 

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.  

 

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. 



 

 

IV. Плани лекцій 

 

Тема 1. Поняття 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. 

 

Література: [1-3; 11, 12, 23, 22, 26, 28] 

 

Тема 2. Джерела права інтелектуальної власності 

 

1.Поняття джерел права інтелектуальної власності. 

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

3.Нормативно-правове регулювання інтелектуальної власності. 

4.Міжнародне правове регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності в 

Україні. 

 

Література [1-6; 11, 12, 23, 22, 26, 28] 

 

Тема 3. Суб’єкти 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. 

  

Література [1-6; 11, 12, 23, 22, 26, 28] 

 

Тема 4. Об’єкти права інтелектуальної власності. 

  

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

2. Об`єкти авторського права. 

3. Об`єкти суміжних прав. 

 

Література [1-6; 11, 12, 23, 22, 26, 28] 

 

 

Тема 5. Захист та охорона права інтелектуальної власності. 

 

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

2.Правова охорона суміжних прав. 



 

3. Захист авторського і суміжних прав. 

4. Правова охорона службових і секретних об'єктів патентного права. 

5. Правова охорона наукових відкриттів 

 

Література [1-6; 13, 16-19]. 

 

Тема 6. Авторське право.  

 

1. Поняття авторського права. 

2. Об'єкти авторського права. 

3. Суб'єкти авторського права. 

4.Зміст авторського права. 

 

Література [1-4, 9, 11, 14, 20, 34-35] 

 

Тема 7. Суміжні права.  

 

1.Загальні положення про суміжні права. 

2.Особливості суміжних прав. 

 

Література [1-4, 9, 11, 14, 20, 34-35] 

 

Тема 8. Право промислової власності.  

 

1. Набуття прав на винаходи та корисні моделі. 

2. Набуття прав на промисловий зразок. 

 

Література [1-5; 11, 12, 23, 22, 26, 28, 36] 

 

Тема 9. Інші форми інтелектуальної власності. 

 

1. Правова охорона наукових відкриттів 

2. Права на раціоналізаторські пропозиції. 

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

4. Комерційна таємниця як об'єкт інтелектуальної власності. 

 

Література [1-8; 11, 12, 23, 22, 26, 28, 38] 



 

 

V. Завдання для підготовки і проведення семінарських занять 
 

 

Визначаючи місце і роль семінару  як однієї з форм навчального процесу у 

вищій школі, важливо визначити характер, способи взаємозв’язку між семінаром і 

лекцією, семінаром і самостійною роботою студентів. 

 Форма семінару визначається змістом теми, наявністю певної літератури, 

рівнем підготовки студентів тієї чи іншої групи. Вона повинна сприяти 

найповнішому розкриттю змісту і структури обговорюваних на ньому тем. 

 Мета семінарських занять – надати допомогу студентам у глибшому 

засвоєнні основних теоретичних положень курсу, вироблені у них вміння 

правильного застосування основних положень у практичній роботі. 

 При підготовці до семінарського заняття студент повинен вивчити конспект 

теми, ознайомитися з рекомендованою літературою, відповідними нормативними 

документами, зробити нотатки з цього матеріалу. 

 Студенти можуть доповнювати один одного, аргументовано заперечувати 

судження опонента, мати і доводити власну думку. Це створює дискусійну ситуацію 

на семінарі, що сприятиме глибшому засвоєнню матеріалу. 

 З окремих питань рекомендуємо студентам написати реферати, які доцільно 

заслуховувати на заняттях. Кращі можна удосконалювати і виступати з ними на 

засіданнях правничого гуртка, студентських науково-теоретичних конференціях. 

 

Заняття 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. 

 

Література [1-3; 11, 12, 23, 22, 26, 28] 

 

Заняття 2. 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. 

 

Література [1-6; 13, 16-19]. 

 

Заняття 3. 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. 

 

Література [1-4, 9, 11, 14, 20, 34-35] 

 

 

Заняття 4. 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. 

 

 

Література [1-8; 11, 12, 23, 22, 26, 28, 38] 



 

VІ. Завдання для самостійної роботи студентів 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Самостійна робота 

студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для 

вивчення дисципліни : підручник, навчальні та методичні посібники і методичні 

розробки кафедри, практикум тощо. 

Основним завданням самостійної роботи студентів є набуття вміння 

поглиблювати свої знання шляхом особистого пошуку та формування у них 

зацікавленості до творчого підходу при опрацюванні навчального матеріалу з цієї 

дисципліни, вміння користуватися рекомендованою літературою, міжнародно-

правовими нормами та угодами, аналізувати прочитане у вигляді тез та конспекту, 

написання рефератів. Особливо ці вимоги стосуються підготовки студентів до 

семінарських занять. 

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом 

для засвоєння студентами в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий 

контроль. 

 

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.  

 

Література: [1-3; 11, 12, 23, 22, 26, 28] 

 

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.  

 

Література [1-6; 11, 12, 23, 22, 26, 28] 

 

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. 

 

Література [1-6; 11, 12, 23, 22, 26, 28] 

 

 

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.  

 

Література [1-6; 11, 12, 23, 22, 26, 28] 

 

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.  

 

Література [1-6; 13, 16-19]. 



 

 

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. 

 

Література [1-4, 9, 11, 14, 20, 34-35] 

 

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. 

  

Література [1-4, 9, 11, 14, 20, 34-35] 

 

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. 

Література [1-5; 11, 12, 23, 22, 26, 28, 36] 

 

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. 

 

Література [1-8; 11, 12, 23, 22, 26, 28, 38] 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

VІІ. Індивідуально-консультативна робота 
 

Передбачає регулярне щомісячне проведення групових консультацій та 

індивідуальних занять із студентами за ïх зверненнями. На них будуть додатково 

роз’яснені певні теоретичні положення, надано допомогу в опрацюванні  навчальної 

літератури, роз’яснено як слід готуватися до  занять, які планується проводити в 

активних формах. Буде надана допомога в плануванні та організаціï самостійного 

опрацювання матеріалу. Передбачається також робота із студентами, які бажають 

відпрацювати пропущені семінарські заняття або підвищити отриману оцінку.  
 

 

Методики активізації процесу навчання 
 

Під час першого заняття викладач ознайомлює студентів з основними 

вимогами, що ставляться з боку кафедри щодо підготовки до семінарських занять.  

Семінари можуть проходити у різних формах: усного опитування, творчої 

дискусії, заслуховування підготовлених рефератів, перевірки завдань для 

самостійної роботи, перевірки конспектів, поточних та модульних контрольних 

робіт.  

Вивчення найважливіших і складних питань передбачає підготовку 

студентами рефератів із цих питань. Кращі реферати заслуховуються на семінарах, а 

також використовуються для підготовки студентами доповідей на наукові 

конференції.            

 До кожного семінару пропонуються питання для самостійної роботи 

студентів, підготовка відповідей на які є обов’язковою. Відповіді на питання для 

самостійної роботи викладаються у письмовій формі.     

 В кінці семінарського заняття викладач робить висновок з питань теми, 

звертає увагу на позитивні та негативні сторони у виступах студентів, виставляє 

оцінки та дає завдання на наступне заняття.     

 Активізація вивчення студентами дисципліни передбачає:  

 а) вироблення у студентів навичок самостійно опрацьовувати навчальну та 

наукову літературу в процесі підготовки до питань, що виносяться на самостійне 

опрацювання, а також у процесі самостійного написання рефератів;   

  б) формування у студентів здібностей перетворення одержаних знань в 

повсякденну правомірну поведінку, застосовування їх при вирішенні життєвих 

проблем;   

в) прищеплення їм навичок творчо мислити, самостійно формулювати, 

висловлювати та аргументувати свої думки;       

 г) заохочення студентів до активної роботи та обговорення питань з правового 

статусу особи  

В ході викладання дисципліни використовуємо наступні методи:  

-  прямі методи (через пояснення, лекцію, показ);   

-  непрямі методи (через дискусію, працю в групах, написання творчих робіт, 

рефератів, взаємний контроль).  



 

- активний метод (поєднання індуктивного, дедуктивного, інтуïтивного методів, 

демонстрація таблиць, фільмів, розповіді, наведення прикладів з життя).   

- проблемні лекціï, міні-лекціï, робота в малих группах, семінари, дискусіï, 

мозкові атаки, рольові ігри, тренінги.  

- інтерактивні методи, які передбачають обговорення та вирішення певноï 

проблеми навчання і виховання в невеликих группах, а пізніше для цілоï групи 

слухачів;  

- сократівський метод (еврестична бесіда), який заснований на діалозі, де 

педагог уміло сформульованими питаннями спрямовує слухачів на формування 

нових понять, правил, висновків.  

Вивчення курсу передбачає роботу студента у тісній співпраці з викладачем та 

під його керівництвом на лекціях, семінарах, вивчення рекомендованоï літератури 

під час самостійних занять.  
 



 

VІІІ. Система поточного та підсумкового контролю 

 

Поточний контроль здійснюється на семінарських та практичних заняттях, 

консультаціях, під час індивідуальної роботи. Передбачається систематичне 

опитування студентів на семінарських заняттях, написання рефератів, перевірка 

навичок самостійної роботи, вироблення навичок ведення конспектів тощо. 

Таким чином підсумкова оцінка складається з: 

Оцінку „відмінно” заслуговує студент, який: 

- вільно орієнтується в юридичній проблематиці, структурі науки та предметі 

вивчення, має ґрунтовні знання з основних питань, передбачених навчальною 

програмою; 

- дає письмово відповіді логічно, послідовно, на основі самостійного мислення, 

достатньому знанні теми, розглядуваного питання; 

- володіє умінням аналізувати правові процеси, інтегрувати знання з різних тем, 

робити висновки і узагальнення; 

- володіє навиками обробки та аналізу інформації юридичної інформації, методами 

розв’язання конкретних юридичних проблем. 

Оцінку „добре” заслуговує студент, який: 

- виявив добрі знання в обсязі програми курсу, може обґрунтовувати її предмет, 

структуру, функції; 

- має уявлення про компоненти правової системи, їх характеристики; 

- володіє навиками обробки та аналізу первинної юридичної інформації, робить 

певні узагальнення та висновки; 

- вміє застосовувати набуті теоретичні знання на практиці 

Оцінку „задовільно” заслуговує студент, який: 

- засвоїв основну частину програмного матеріалу, але неповно розкриває 

питання, допускає у відповіді непослідовність і неточність; 

- має уявлення про окремі компоненти правової системи та їх характерні 

ознаки; 

- володіє елементарними навиками обробки первинної юридичної інформації; 

- фрагментарно знайомий з основною літературою, рекомендованою 

програмою 

Оцінку „незадовільно” заслуговує студент, який: 

- не володіє програмним матеріалом, не розуміє особливостей предмету науки 

та її місця в системі інших наук; 

- допускає принципові помилки при визначенні базових категорій та понять 

галузі; 

- безсистемно і помилково відповідає на запитання, не може проілюструвати 

положення теорії конкретними прикладами; 

- не володіє навиками обробки та аналізу первинної юридичної інформації.  

 

 

 

 

 



 

Шкала оцінювання успішності студентів 

за результатами підсумкового контролю 

-  

За шкалою 

ECTS 
За національною шкалою 

Залікові оцінки За шкалою 

в балах іспит залік 

A відмінно відмінно 

зараховано 

90 - 100 

B дуже добре добре 82 - 89 

C добре 75 - 81 

D задовільно (посередньо) задовільно 68 - 74 

E задовільно (достатньо) 60 - 67 

FX 
незадовільно (з можливістю 

повторного складання) 
незадовільно 

не 

зараховано 35 - 59 

-  

 

ІX. Питання до заліку: 

 

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. 
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