
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Кафедра публічного управління та адміністрування 

Економічний факультет 

 

 

Семестр 3 

Освітній ступінь Бакалавр 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

 

 

Загальний опис дисципліни 

Мета і завдання 

Метою вивчення курсу є формування системних знань щодо основних інститутів 

права інтелектуальної власності, механізмів реалізації та захисту майнових та 

немайнових прав суб’єктів права інтелектуальної власності, вивчення законодавства, 

яке регулює відносини по створенню та використанню об’єктів права 

інтелектуальної власності. 

Завдання вивчення: формування у студентів системи знань, а також отримання 

навичок та уявлень, необхідних для здійснення творчої діяльності та захисту своїх 

майнових та особистих немайнових прав, як в Україні, так і поза її межами. 

Компетентності  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

СК1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і 

розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві. 

СК2. Знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних інститутів. 

СК3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх 

правової природи. 

СК4. Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод, а також основ права Європейського 

Союзу. 

 

Програмні результати навчання 

ПР1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь 

невідомих умов та обставин. 

ПР2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

ПР8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин. 

ПР9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна 

допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

ПР14. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з 

першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 



ПР15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних. 

ПР16. Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними програмами, 

необхідними у професійній діяльності. 
 

Зміст за темами: 

 

Змістовий модуль 1. Поняття та система права інтелектуальної власності. 

Авторське право і суміжні права 

 Тема 1. Поняття та зміст права інтелектуальної власності.  

Поняття права інтелектуальної власності в об’єктивному та суб’єктивному значенні. 

Зміст права інтелектуальної власності. Поняття немайнових та майнових прав 

інтелектуальної власності. Виникнення прав інтелектуальної власності. Обмеження 

майнових прав інтелектуальної власності. Поняття та класифікація об’єктів права 

інтелектуальної власності. Характеристика первинних та вторинних суб’єктів права 

інтелектуальної власності. Інші суб’єкти відносин права інтелектуальної власності.  

Тема 2. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.  

Передання і перехід майнових прав інтелектуальної владності. Правові підстави 

розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Правочини щодо 

розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Недоговірні і договірні 

способи розпорядження правами інтелектуальної власності. Види договорів щодо 

розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Особливості 

розпорядження майновими правами на окремі об’єкти інтелектуальної власності. Поняття 

ліцензії та ліцензійного договору. Державна реєстрація передачі прав та ліцензійних 

договорів на об’єкти інтелектуальної власності.  

Тема 3. Авторське право. Поняття й ознаки об’єкта авторського права. 

 Первинні та похідні суб’єкти авторського права. Виникнення авторських прав у 

творця твору. Зміст та види авторських прав. Поняття та випадки вільного використання 

творів (з оплатою винагороди та безоплатного). Строк дії авторського права. Підстави для 

обмеження строку охорони майнового права автора. Перехід творів у суспільне надбання. 

Розпорядження майновими авторськими правами. Передання та перехід майнових 

авторських прав. Поняття та зміст авторського договору.  

Тема 4. Суміжні права. Різновиди суміжних прав. Сфера дії суміжних прав в Україні.  

Виникнення суміжних прав. Строк дії суміжних прав. Вільне використання об’єктів 

суміжних прав. Використання фонограм або відеограм, опублікованих із комерційною 

метою. Особисті немайнові та майнові права виконавця, виробника фонограми або 

відеограми, організацій мовлення. Розпорядження майновими правами.  

Тема 5. Об’єкти та суб’єкти патентного права. Оформлення патентних прав  

Поняття винаходу. Умови патентоздатності винаходу. Корисна модель як об’єкт 

українського патентного права. Специфіка охорони корисних моделей. Поняття 

промислового зразка. Придатність промислового зразка для набуття права інтелектуальної 

власності на нього. Суб’єкти патентного права. Патентне відомство. Апеляційна палата. 

Представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені). Оформлення 

патентних прав. Особливості патентного права в Україні на секретний винахід і секретну 

корисну модель.  

Тема 6. Правове регулювання засобів індивідуалізації товарів і послуг. 

Поняття й ознаки комерційного (фірмового) найменування. Комерційні 

найменування та торговельні марки. Юридично-правова природа торговельної марки. 

Суб’єкти прав на торговельні марки. Обсяг правової охорони торговельної марки. 

Позначення, які не можуть бути зареєстровані як торговельні марки. Реєстрація 

торговельної марки. Передання права власності на торговельну марку. Поняття 



географічного зазначення. Ознаки та види географічних зазначень. Суб’єкти права на 

географічне зазначення. Надання правової охорони географічним зазначенням.  

 

Змістовий модуль 2 Захист права інтелектуальної власності. Розпорядження 

правам інтелектуальної власності. Міжнародні угоди у інтелектуальної власності 

 

Тема 7. Захист прав інтелектуальної власності.  

Порушення прав інтелектуальної власності. Порушення, що дають підстави для 

судового захисту. Неправомірне використання об’єктів права інтелектуальної власності. 

Втрата права на захист порушених прав інтелектуальної власності. Порядок і основні 

форми захисту прав інтелектуальної власності. Цивільно-правові засоби захисту прав. 

Адміністративна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності. 

Накладення штрафу на порушника прав інтелектуальної власності. Кримінальна 

відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.. 

 

Тема 7 Розпорядження правами інтелектуальної власності  

Мета і основні способи комерціалізації прав інтелектуальної власності  Виникнення, 

розвиток та значення торгівлі ліцензіями. Ліцензія як правова форма розпорядження 

правами інтелектуальної власності. Ліцензійний договір. Договір про передачу виключних 

майнових прав інтелектуальної власності 

 

Тема8  Міжнародні угоди у інтелектуальній власності  

Загальні міжнародні угоди з питань інтелектуальної власності. Міжнародні конвенції 

про охорону авторського права і суміжних прав. Міжнародна правова охорона 

промислової власності. Міжнародно-правова охорона засобів індивідуалізації часників 

цивільного обороту, товарів і послуг. 


