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РО Б О Ч А П РО Г РА М А Н А В Ч А Л Ь Н О Ї Д И С Ц И П Л І Н И
Право інтелектуальної власності на твори, виконання, фоно- і відеограми,
програми організацій мовлення, винаходи, корисні моделі, промислові зразки,
раціоналізаторські пропозиції, наукові відкриття, компонування інтегральних
мікросхем, селекційні досягнення, комерційні найменування, торговельні марки,
географічні зазначення, комерційні найменування виникає відповідно до чинного
законодавства у результаті створення перелічених об’єктів. Це право становлять
особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності, що першочергово
належать творцям.
Від результатів інтелектуальної праці залежить майбутнє суспільства і кожної
окремо взятої держави. Наприклад, більше 30% валового річного доходу США
складає продукція, що є результатом інтелектуальної праці. Тому кожна держава
прагне стимулювати інтелектуальну діяльність, зокрема, і правовими засобами, а
також підвищувати правову культуру у сфері інтелектуальної власності.
Мета викладання дисципліни «Інтелектуальна власність» полягає у підготовці
висококваліфікованих фахівців, які володіють теоретичними і практичними
правовими знаннями у сфері інтелектуальної власності, відповідними уміннями і
навичками застосування цих знань у практичній діяльності, а також у формуванні у
студентів правових знань, правової професійної культури, вміння аналізувати правові
ситуації і приймати обґрунтовані рішення.
Завданнями вивчення дисципліни є поглиблене вивчення правового регулювання
відносин інтелектуальної власності.
Зазначена навчальна дисципліна покликана розширити знання здобувачів вищої
освіт про об’єкти та суб’єктів права інтелектуальної власності, особисті немайнові та
майнові права інтелектуальної власності, про управління у цій сфері та сприяти
ознайомленню з проблемними питаннями права інтелектуальної власності,
рекомендаціями щодо їх вирішення.
Після вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти повинні знати:
− законодавство, яке регулює відносини інтелектуальної власності, та його проблеми;

− міжнародні угоди у сфері інтелектуальної власності;
− особливості правового статусу суб’єктів права інтелектуальної власності;
− компетенцію органів управління у сфері інтелектуальної власності;
− особливості договорів у сфері інтелектуальної власності;
− способи захисту прав інтелектуальної власності;
− особливості захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності;
− судову практику вирішення спорів щодо прав на об’єкти інтелектуальної власності;
уміти:
− застосовувати правові норми у процесі професійної діяльності;
− вирішувати проблемні правові ситуації, що виникають у сфері інтелектуальної
власності;
− аналізувати матеріали судової практики, що стосуються відносин інтелектуальної
власності;
− захищати права інтелектуальної власності.
У програмі дисципліни акцентовано на проблемах інтелектуальної власності та
захисті прав інтелектуальної власності.
Зв’язок із суміжними дисциплінами визначається подальшим поглибленням
правових знань у сфері інтелектуальної власності, набутих у процесі вивчення
«Теорії держави і права», «Адміністративного права», «Цивільного права»,
«Цивільного процесу», «Господарського права», «Господарського процесу»,
«Кримінального права».
Знання та вміння, отримані під час вивчення навчальної дисципліни
«Інтелектуальна власність», необхідні для професійної та практичної підготовки
фахівця-юриста.

Основні питання до курсу:

1.

Поняття права інтелектуальної власності. Співвідношення права

інтелектуальної власності та права власності.
2.

Державна система охорони права інтелектуальної власності.

3.

Повноваження Державної служби інтелектуальної власності.

4.

Основні проблеми охорони та захисту права інтелектуальної власності в

Україні. Фактори масових порушень права інтелектуальної власності в Україні.
5.

Принципи та функції права інтелектуальної власності.

6.

Основні напрямки вдосконалення законодавства України у сфері

інтелектуальної власності.
7.

Об'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власності.

8.

Підстави виникнення (набуття) права інтелектуальної власності.

9.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності.

10. Майнові права інтелектуальної власності.
11. Строк чинності прав інтелектуальної власності.
12. Права інтелектуальної власності на об'єкти, створені у зв'язку з виконанням
трудового договору та за замовленням.
13. Наслідки порушення права інтелектуальної власності. Захист права
інтелектуальної власності судом.
14. Поняття і етапи розвитку авторського права.
15. Джерела авторського права.
16. Загальна характеристика Закону України «Про авторське право і суміжні
права».
17. Діяльність ДП «Українське агентство з авторських та суміжних прав».
18. Розвиток законодавства України в сфері авторського права та суміжних прав.
19. Об'єкти авторського права. Твори, які не є об'єктами авторського права.
20. Суб'єкти авторського права. Первинне і похідне авторське право.
21. Співавторство. Нероздільне і роздільне співавторство. Умови співавторства.

22. Виникнення авторського права. Особисті немайнові права автора.
23. Майнові права автора.
24. Твір: поняття, ознаки, його використання.
25. Аудіовізуальний твір та інтерв’ю як об’єкти авторського права.
26. Авторське право та охорона інтересів фізичної особи, яка зображення на
фотографіях та в інших художніх творах.
27. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір. Правові
наслідки закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на
твір.
28. Поняття та етапи розвитку суміжних прав.
29. Законодавство України у сфері суміжних прав.
30. Діяльність ДП «Інтелзахист».
31. Об'єкти та суб'єкти суміжних прав.
32. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав.
33. Виконання як об’єкт суміжних прав.
34. Фонограма, відеограма як об’єкт суміжних прав.
35. Передача організації мовлення як об’єкт суміжних прав.
36. Використання виконання.
37. Використання фонограми, відеограми.
38. Використання передачі (програми) організації мовлення.
39. Строки чинності суміжних майнових прав.
40. Вільне використання об’єктів авторського права та суміжних прав.
41. Захист авторського права і суміжних прав.
42. Поняття та етапи розвитку права промислової власності.
43. Загальна характеристика законодавства України в сфері промислової
власності.
44. Об'єкти промислової власності.
45. Придатність винаходу, корисної моделі та промислового зразка для набуття
права інтелектуальної власності на них.

46. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну
модель, промисловий зразок. Умови та порядок видачі патенту. Строк дії патенту.
47. Суб'єкти права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель і
промисловий зразок.
48. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель,
промисловий зразок.
49. Строк чинності та дострокове припинення чинності майнових прав
інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
50. Правові наслідки припинення чинності виключних майнових прав
інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
51. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав
інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
52. Визнання прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель,
промисловий зразок недійсними. Право попереднього користувача на винахід,
корисну модель, промисловий зразок.
53. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.
54. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.
55. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин.
56. Поняття та правова охорона комерційного найменування.
57. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування.
Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на комерційне
найменування.
58. Поняття торговельної марки. Суб'єкти права інтелектуальної власності на
торговельну марку.
59. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку.
Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку.
60. Строк чинності та дострокове припинення чинності майнових прав
інтелектуальної власності на торговельну марку.

61. Визнання прав інтелектуальної власності на торговельну марку недійсними.
Право попереднього користувача на торговельну марку.
62. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення.
63. Поняття комерційної таємниці. Майнові права інтелектуальної власності на
комерційну таємницю.
64. Охорона комерційної таємниці органами державної влади.
65. Правові аспекти здійснення оцінки вартості об’єкта права інтелектуальної
власності.
66. Види порушень права інтелектуальної власності.
67. Види відповідальності за порушення права інтелектуальної власності.
68. Питання створення в Україні патентного суду.
69. Державні інспектори з питань інтелектуальної власності Державної служби
інтелектуальної власності.

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Загальні положення про інтелектуальну власність
Лекційні питання
1. Інтелектуальна діяльність та її місце в соціально-економічному розвитку
суспільства
2. Види інтелектуальної діяльності.
3. Особливості літературної діяльності.
4. Науково-технічна діяльність.
5. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
6. Становлення системи правової охорони результатів інтелектуальної власності.
7. Поняття права інтелектуальної власності.
8. Види права інтелектуальної власності.
Тема 2. Право інтелектуальної власності в Україні
Лекційні питання
1. Становлення і розвиток законодавства України про інтелектуальну власність.
2. Загальні положення законодавства України про інтелектуальну власність.
3. Авторське право і патентне право: спільне і відмінність.
4. Інтелектуальна власність України та її вплив на соціально-економічний розвиток
держави.
5. Державне управління інтелектуальною власністю.
Тема 3. Об'єкти права інтелектуальної власності
Лекційні питання
1. Об’єкти авторського права.
2. Об’єкти суміжних прав.
3. Об’єкти промислової власності.
4. Об’єкти засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

Тема 4. Об'єкти нетрадиційних рішень
Лекційні питання
1. Об’єкти наукових відкриттів.
2. Об’єкти раціоналізаторських пропозицій.
3. Об’єкти захисту від недобросовісної конкуренції.
Тема 5. Суб'єкти права інтелектуальної власності
Лекційні питання
1. Загальні положення.
2. Автори - творці об’єктів права інтелектуальної власності.
3. Заявники.
4. Правонаступники як суб’єкти права інтелектуальної власності.
Тема 6. Оформлення прав інтелектуальної власності на об'єкти інтелектуальної
власності
Лекційні питання
1. Виникнення права інтелектуальної власності на твори науки, літератури і
мистецтва та об’єкти суміжних прав.
2. Оформлення прав інтелектуальної власності на об’єкти промислової власності.
3. Заявка на засоби індивідуальних учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
4. Видача охоронного документа на об’єкт інтелектуальної власності.

ПЛАНИ П РАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Загальні положення про інтелектуальну власність
Завдання 1:
1. Дайте визначення законодавства у сфері інтелектуальної власності.
2. Складіть перелік нормативно-правових актів, що регулюють відносини, що
виникають у сфері інтелектуальної власності. Зробить класифікацію за наступними
критеріями:
- загальне законодавство;
- спеціальне законодавство;
- спеціальне законодавство, що забезпечує функціонування державної системи
охорони та захисту права інтелектуальної власності;
- спеціальне законодавство в сфері авторського права;
- спеціальне законодавство в сфері промислової власності.
Завдання 2:
Зробить моніторинг наукових та науково - практичних періодичних видань
(«Право України», «Держава і право», «Підприємництво, господарство і право» тощо)
та підготуйте перелік публікацій с теми. Визначить основні напрями наукових
дискусій.
Завдання 3:
Складіть схему державної системи охорони права інтелектуальної власності.
Тема 2. Право інтелектуальної власності в Україні
Завдання 1:
Зробить моніторинг наукових та науково - практичних періодичних видань
(«Право України», «Держава і право», «Підприємництво, господарство і право» тощо)
та підготуйте перелік публікацій с теми. Визначить основні напрями наукових
дискусій.

Завдання 2:
Ознайомтесь зі змістом Постанови Верховної Ради України «Про Рекомендації
парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми
законодавчого забезпечення та правозастосування». Як оцінюється стан охорони та
захисту права інтелектуальної власності сьогодні? Які питання підлягають
вирішенню?
Завдання 3:
Ознайомтесь зі змістом статті Ю. Л. Бошицького «Роль права у створенні й
охороні об’єктів інтелектуальної власності». Знайдіть відповіді на запитання:
- Хто з вчених-юристів займається дослідженням питань охорони та захисту
інтелектуальної власності?
- Від чого залежить якість законів? Чи можна вважати «якісним» законодавство
України у сфері інтелектуальної власності?
- Яким умовам має відповідати законодавство у сфері інтелектуальної власності?
Чи відповідає цим умовам законодавство України?
- Яким чином питання законодавчого забезпечення охорони та захисту
інтелектуальної власності пов’язано з інтеграцією України до світового
співтовариства?
- У чому бачить автор недосконалість правового регулювання таких об’єктів як
службовий винахід? торговельна марка? комерційне (фірмове) найменування?
комерційна таємниця? Відображуючи позицію автора, зазначте, чи змінилася ситуація
з моменту написання статті.
- Які засоби оптимізації права інтелектуально власності виділяє автор? Чи
реалізовані вони сьогодні?

Тема 3. Об'єкти права інтелектуальної власності
Завдання 1:
1. Зробить перелік нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері
авторського права.
2. Проаналізуйте зміни, що були внесені до цих нормативно-правових актів
протягом останніх років (включаючи прийняття нового законодавства).
3. Ознайомтесь зі станом законопроектної діяльності у зазначеній сфері (див.,
зокрема, законопроектами, що подані до розгляду до Верховної Ради України,
постанови Кабінету Міністрів України про затвердження орієнтовних планів
законопроектних робіт).
4. Зробить висновки щодо основних тенденцій розвитку законодавства у сфері
авторського права.
Завдання 2:
Зробить моніторинг наукових та науково - практичних періодичних видань
(«Право України», «Держава і право», «Підприємництво, господарство і право» тощо)
та підготуйте перелік публікацій с теми. Визначить основні напрями наукових
дискусій.
Завдання 3:
1. Дайте визначення авторської винагороди. У чому полягає її значення?
2. Дайте відповіді на запитання:
- Яким чином визначається розмір авторської винагороди.
3. Визначте, у чому полягають проблемні моменти забезпечення виплати
авторської винагороди.

Тема 4. Об'єкти нетрадиційних рішень
Завдання 1:
Складання заявки на одержання охоронного документу на топографію
інтегральної мікросхеми, сорт рослин.
Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 22.04.2005 року № 247 «Про
затвердження Інструкції про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами
заявки на об'єкт права інтелектуальної власності»
Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 18.04.2002 року № 260 «Про
затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії
інтегральної мікросхеми»
Наказ Мінагрополітики України вiд 26.04.2007 року № 287 «Про затвердження
Правил складання та подання заявки на сорт рослин»
Завдання 2:
Ознайомтесь зі змістом наступних нормативно-правових актів::
- Закон України вiд 21.04.1993 року № 3116-XII «Про охорону прав на сорти
рослин»
- Закон України вiд 05.11.1997 року № 621/97-ВР «Про охорону прав на
топографії інтегральних мікросхем»
- Закон України вiд 15.12.1993 року № 3691-XII «Про племінну справу у
тваринництві»
Завдання 3:
Зробить таблицю: «Отримання охоронного документу/альтернативні можливості
надання охорони» нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності з наступними
колонками:
- визначення об’єкту;
- вид охоронного документу;
- умови патентоздатності (патентоспроможності);

- витрати;
- строк та умови охорони.
Визначить етапи отримання охоронного документу.
Визначить, у чому полягає експертиза об’єктів промислової власності, її етапи.

Тема 5. Суб'єкти права інтелектуальної власності
Завдання 1:
1. Зробить перелік нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері
авторського права.
2. Проаналізуйте зміни, що були внесені до цих нормативно-правових актів
протягом останніх років (включаючи прийняття нового законодавства).
3. Ознайомтесь зі станом законопроектної діяльності у зазначеній сфері (див.,
зокрема, законопроектами, що подані до розгляду до Верховної Ради України,
постанови Кабінету Міністрів України про затвердження орієнтовних планів
законопроектних робіт).
4. Зробить висновки щодо основних тенденцій розвитку законодавства у сфері
авторського права.
Завдання 2:
Зробить моніторинг наукових та науково - практичних періодичних видань
(«Право України», «Держава і право», «Підприємництво, господарство і право» тощо)
та підготуйте перелік публікацій с теми. Визначить основні напрями наукових
дискусій.
Завдання 3:
1. Дайте визначення авторської винагороди. У чому полягає її значення?
2. Дайте відповіді на запитання:
- Яким чином визначається розмір авторської винагороди.

3. Визначте, у чому полягають проблемні моменти забезпечення виплати
авторської винагороди.
Тема 6. Оформлення прав інтелектуальної власності на об'єкти інтелектуальної
власності
Завдання 1
1. Зробить перелік нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері
промислової власності.
2. Проаналізуйте зміни, що були внесені до цих нормативно-правових актів
протягом останніх років (включаючи прийняття нового законодавства).
3. Ознайомтесь зі станом законопроектної діяльності у зазначеній сфері (див.,
зокрема, законопроектами, що подані до розгляду до Верховної Ради України,
постанови Кабінету Міністрів України про затвердження орієнтовних планів
законопроектних робіт).
4. Зробить висновки щодо основних тенденцій розвитку законодавства у сфері
промислової власності.
Завдання 2
Зробить конспект відповідних глав книги О. О. Пілипенка « Право винахідника»
(Пилипенко А.А. Право изобретателя. – М.: «Статут», 2001. – 688 с. (Классика
российской цивилистики).
Дайте відповіді на запитання:
- в чому полягає соціальне значення винаходу?
- в чому полягають особливості розвитку патентного права в різних країнах світу?
- які виділяють періоди розвитку патентного права?

Завдання 3:
Зробить моніторинг наукових та науково - практичних періодичних видань
(«Право України», «Держава і право», «Підприємництво, господарство і право» тощо)
та підготуйте перелік публікацій с теми. Визначить основні напрями наукових
дискусій.

Н А В Ч А Л Ь Н О - М Е Т О Д И Ч Н І М А Т Е Р І А Л И Д Л Я К О Н Т Р О ЛЮ
Орієнтовні форми контролю знань на семінарських та практичних
заняттях:
-

доповідь (виступ на задану тему);

-

доповнення доповіді;

-

вирішення задачі;

-

експрес опитування;

-

колоквіум;

-

участь в дискусії;

-

виконання самостійної роботи;

-

тестування;

-

реферат (письмова робота на задану тему із планом, списком літератури та
висновками);

-

письмове рецензування наукової статті;

-

анотація наукової статті;

-

підсумкова контрольна робота.
У випадку відсутності здобувача вищої освіти на лекції або семінарському занятті

він зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в поза
аудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене заняття
протягом одного тижня з моменту його появи.
Критерії оцінок. При оцінювання якості навчання враховуються наступні
компоненти:
1.

рівень знань (глибина і міцність, користування понятійним апаратом,
послідовність і точність відповіді);

2.

навики самостійної роботи (опрацювання додаткової літератури, робота з із
законодавством).
Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-о бальною

системою.

"А" 90-100 (відмінно) - повне системне викладення отриманих знань.
Припускаються одиничні несуттєві помилки, які самостійно виправляються
здобувачем вищої освіти. Виділення істотних ознак навчальної дисципліни, що
вивчається за допомогою аналізу і синтезу, виявлення причинних зв'язків,
формулювання висновків і узагальнень, вільне оперування відомими фактами і
відомостями. Виявлення пізнавальної активності, пізнавально-творчого інтересу до
навчальної дисципліни, що вивчається.
"B-C" 80-89; 75-79 (добре) - повне системне викладення отриманих знань.
Припускаються одиничні несуттєві помилки, які виправляються здобувачем вищої
освіти при вказівці викладача на помилку. Виділення істотних ознак навчальної
дисципліни, що вивчається, за допомогою аналізу і синтезу, виявлення причинних
зв'язків, формулювання висновків і узагальнень, у яких можуть бути окремі несуттєві
помилки. Підтвердження вивченого відомими фактами і відомостями.
"D-E" 66-74; 60-65 (задовільно) - Неповне викладення одержаних знань, що не
перешкоджає засвоєнню наступного програмного матеріалу. Припускаються окремі
суттєві помилки, які виправляються за допомогою викладача. Утруднення при
виділенні суттєвих ознак навчальної дисципліни, що вивчається, а також при виявленні
причинних зв'язків і формулюванні висновків.
"FX" 30-59 (незадовільно) - Неповне, нелогічне, безсистемне викладення
навчального матеріалу, суттєві помилки, які не виправляються навіть за допомогою
викладача. Повне незнання або нерозуміння навчального матеріалу (здобувач вищої
освіти не може відповісти на жодне поставлене запитання). Недостатня самостійність
- здобувач вищої освіти потребує додаткових запитань від викладача при відповіді на
поставлене питання. Пасивність та відсутність пізнавального інтересу до навчального
предмету, що вивчається. Відсутність уваги на заняттях та інтересу до обраної
професії.
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