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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Програму навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю 081 «Право» за денною формою навчання.
Предметом навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності» є
сукупність правовідносин щодо регулювання прав інтелектуальної власності,
майнових та особистих немайнових прав авторів, підстави їх виникнення та здійснення.
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Право інтелектуальної власності»
має, в основному, юридичне спрямування та продовжує цикл таких дисциплін як
«Правознавство», «Психологія», «Соціологія», «Економіка та організація виробництва», міжнародне приватне право, охорона праці в галузі, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та інших суспільноекономічних та професійноорієнтованих дисциплінах.
Мета вивчення дисципліни
Метою вивчення дисципліни "Право інтелектуальної власності" (згідно
освітньої програми ПРН3, ПРН4, ПРН8, ПРН9 ПРН17, ПРН18, ПРН19, ПРН23).
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні опанувати наступними компетентностями:
Загальні компетентності:
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК9. Здатність працювати в команді.
ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.
Фахові компетентності:
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.
СК8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права.
СК11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу
факти.
СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції.
СК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів,
розуміння їх правового характеру і значення.
На вивчення навчальної дисципліни заплановано 120 години 4 кредити
ECTS.

Мова навчання. Українська мова.
Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у науково-педагогічних працівників кафедри спеціально-правових дисциплін, які безпосередньо проводять заняття або проводять консультації.
Структура навчальної дисципліни.
1. Загальні положення про право інтелектуальної власності. Авторське право та суміжні права.
2. Порушення у сфері авторського права і суміжних прав. Охорона та захист
прав. Загальні положення про право промислової власності.
3. Право на нетрадиційні об’єкти та розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.
Дисципліна «Право інтелектуальної власності» вивчається протягом одного
семестру. Планом навчального процесу для вивчення навчальної дисципліни відведено 120 години нормативного обсягу для денної форми навчання (4 кредитів
ECTS відповідно). Формою семестрового контролю є залік.
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4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Розділ 1 Загальні положення про право інтелектуальної власності. Авторське право та суміжні права
Тема 1 Право інтелектуальної власності: історія розвитку, система
План семінарського заняття 1
1. Поняття, функції та принципи права інтелектуальної власності.
2. Зміст права інтелектуальної власності.
3. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності.
4. Законодавство України в сфері інтелектуальної власності.
5. Державна система охорони та захисту права інтелектуальної власності.
6. В чому полягає пропрієтарний підхід до інтелектуальної власності? Розкрийте теорію виключних прав.
7. Особисті немайнові права інтелектуальної власності. В чому їх особливості?
8. Майнові права інтелектуальної власності. В чому їх особливості?
9. Установи, що входять до державної системи правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності.
10. Назвіть основні завдання та повноваження Державної служби інтелектуальної власності.
Тема 2 Авторське право та суміжні права
План семінарського заняття 2
1. Історія виникнення та розвитку авторського права та суміжних прав.
2. Законодавство України у сфері авторського права та суміжних прав.
3. Суб’єкти, об’єкти та зміст авторського права.
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4. Суб’єкти, об’єкти та зміст суміжних прав.
5. Обмеження майнових прав суб’єктів суміжних прав.
6. Що є підставою виникнення авторського права? Чи підлягає авторське
право обов’язковій реєстрації?
7. Яким чином особа може сповістити про свої авторські права? Що таке
презумпція авторства?
8. Дайте характеристику поняття «похідний твір»?
9. Які об’єкти не підлягають охороні авторським правом? Яким чином
охороняється частина твору?
10. Як виглядає знак охорони авторського права? Що означає його вигляд?
11. Що таке співавторство? Які є види співавторства?
План семінарського заняття 3
1. Назвіть особисті немайнові права автора. Чи є їх перелік вичерпаним?
2. Які майнові права має автор? Чи є їх перелік вичерпаним? Що таке право слідування?
3. Назвіть види використання об’єктів авторського права.
4. У чому особливість аудіовізуального твору? Інтерв’ю?
5. У чому особливість виникнення авторського права на збірники та інші
складені твори?
6. У чому особливість виникнення авторського права перекладачів та інших похідних творів?
7. Як визначається авторське право на службовий твір та твір, створений
під час виконання трудового договору.
8. Який строк дії авторського права на твір? на твір, оприлюднений анонімно або під псевдонімом? коли весь твір публікується (оприлюднюється) не водночас, а послідовно у часі томами, частинами, випусками, серіями тощо? на твори посмертно реабілітованих авторів?
9. Що є підставою виникнення суміжних прав? Чи підлягають суміжні
права обов’язкової реєстрації? Яким чином особа може сповістити про
свої суміжні права?
10. Хто є суб’єктами суміжних прав? Чим характеристика суб’єктів суміжних прав відрізняється від характеристики суб’єктів авторського права?
Чи завжди суміжні права залежать від авторського права?
11. Назвіть об’єкти суміжних прав.
12. Чим відрізняється відеограма та аудіовізуальний твір?
13. Назвіть особисті немайнові права суб’єктів суміжних прав.
14. Назвіть майнові права виконавців? виробників фонограм? виробників
відеограм? організацій мовлення?
15. Які строки охорони суміжних прав?
16. Назвіть випадки вільного використання творів.
17. Які допускаються обмеження майнових прав суб’єктів суміжних прав?
18. У чому особливість використання фонограм і відеограм, опублікованих з
комерційною метою?
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Розділ 2 Порушення у сфері авторського права і суміжних прав. Охорона та захист прав. Загальні положення про право
промислової власності
Тема 3 Порушення у сфері авторського права і суміжних прав. Охорона
та захист прав
План семінарського заняття 4
1. Види порушення авторського права та суміжних прав.
2. Способи та порядок захисту авторського права і суміжних прав.
3. Діяльність державних інспекторів з питань інтелектуальної власності.
4. Що таке піратство? Які види піратства ви знаєте?
5. Чи вважаєте ви маркування ефективним засобом боротьби з розповсюдженням піратської продукції?
6. Які ще засоби боротьби з розповсюдженням піратської продукції вам відомі?
7. Які дії вважаються діями для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права і (або) суміжних прав?
8. Назвіть способи забезпечення позову по справах про порушення авторського права і суміжних прав.
Тема 4 Загальні положення про право промислової власності
План семінарського заняття 5
1. Поняття та етапи розвитку права промислової власності.
2. Суб’єкти, об’єкти та зміст права промислової власності.
3. Законодавство України у сфері права промислової власності.
4. У чому полягає зміст права промислової власності?
5. Які умови необхідні для надання правової охорони винаходам? корисним моделям? промисловим зразкам?
6. Назвіть умови патентоздатності винаходу? корисної моделі? патентоспроможності промислового зразка?
7. Які права на одержання патенту має винахідник? автор? роботодавець?
правонаступник?
8. Що таке право першого заявника?
9. Назвіть вимоги до заявки.
10. Що таке пріоритет?
11. Що таке експертиза? її мета? види?
12. Що означає перетворення заявки?
13. Що таке тимчасова правова охорона?
14. Який порядок реєстрації патенту?
15. Які права та обов’язки випливають із патенту?
План семінарського заняття 6
1. Що таке примусове відчуження прав на винахід, корисну модель?
2. Який порядок припинення дії патенту? визнання патенту недійсним?
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3. Які умови необхідні для надання правової охорони знаку для товарів і
послуг? зазначенню походження товару?
4. Назвіть підстави для відмови у наданні правової охорони знаку для товарів і послуг?
5. Який порядок одержання свідоцтва на знак для товарі і послуг?
6. Що таке поділ заявки?
7. Які права/обов’язки випливають із свідоцтва на знак для товарі і послуг?
8. Який порядок припинення дії свідоцтва на знак для товарі і послуг або
визнання його недійсним?
9. Хто має право на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження
товару та/або на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару?
10. Назвіть вимоги до заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару?
11. Як відбувається експертиза заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару?
12. Які права та обов’язки випливають із реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару?
13. Назвіть підстави для визнання недійсною та припинення правової охорони кваліфікованого зазначення походження товару.
Розділ 3 Право на нетрадиційні об’єкти та розпорядження майновими
правами інтелектуальної власності
Тема 5 Право на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності
План семінарського заняття 7
1. Поняття нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності.
2. Законодавство, що регулює відносини щодо нетрадиційних об’єктів
права інтелектуальної власності.
3. Право інтелектуальної власності на нетрадиційні об’єкти:
наукове відкриття, раціоналізаторську пропозицію, селекційні досягнення,
топографії інтегральних мікросхем, комерційну таємницю.
4. Надайте визначення поняття сорту рослин. У чому полягають особливості патенту на сорт росли?
5. Які права та обов’язки випливають з патенту на сорт рослин?
6. Що таке нова порода тварин? Які особливості правового захисту нових
порід тварин?
7. Дайте визначення інтегральної мікросхеми. Умови патентоздатності інтегральної мікросхеми.
8. Які права та обов’язки випливають із реєстрації топографії інтегральної
мікросхеми?
9. Визначення комерційної таємниці та особливості правової охорони комерційної таємниці?
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10. Що таке наукове відкриття? Які особливості правового захисту наукового відкриття?
11. Що таке ноу-хау? Яким чином можна захистити ноу-хау?
Тема 6 Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.
Система договорів
План семінарського заняття 8
1. Поняття та особливості розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.
2. Види договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної
власності. Істотні умови договору про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.
3. Який порядок реєстрації договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності?
4. Ліцензія. Ліцензійний договір.
5. Дайте визначення виключної ліцензії/невиключної ліцензії/одиночної
ліцензії.
6. Що таке роялті? Паушальний платіж? Комбінований платіж?
7. У чому призначення типових ліцензійних договорів?
8. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності.
9. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.
10. Передача майнових прав інтелектуальної власності за заповітом.
11. Назвіть істотні умови договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності.
12. Назвіть істотні умови договору про передання виключних майнових
прав інтелектуальної власності.
13. У чому особливості розпорядження майновими правами інтелектуальної
власності шляхом включення їх до заповіту?
5. ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Розділ 1 Загальні положення про право інтелектуальної власності. Авторське право та суміжні права
Тема 1 Право інтелектуальної власності: історія розвитку, система
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;
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 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
Ознайомтесь зі змістом Постанови Верховної Ради України вiд 27.06.2007
року № 1243-V «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 4.
Ознайомтесь зі змістом статті Ю. Л. Бошицького «Роль права у створенні й
охороні об’єктів інтелектуальної власності»1. Знайдіть відповіді на запитання:
1) Хто з вчених-юристів займається дослідженням питань охорони та
захисту інтелектуальної власності?
2) Від чого залежить якість законів? Чи можна вважати «якісним» законодавство України у сфері інтелектуальної власності?
3) Яким умовам має відповідати законодавство у сфері інтелектуальної
власності? Чи відповідає цим умовам законодавство України?
4) Яким чином питання законодавчого забезпечення охорони та захисту
інтелектуальної власності пов’язано з інтеграцією України до світового співтовариства?
5) 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.
6) Які засоби оптимізації права інтелектуально власності виділяє автор?
Чи реалізовані вони сьогодні?
Завдання 5:
1. Складіть схему державної системи охорони права інтелектуальної власності.
Завдання 6:
Вивчить схему «Система виключних прав» та коментар до ней (Дозорцев
В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник
статей // Исслед. центр частного права. – М.: «Статут», 2003. – 416 с. – С.32-51).
Порівняйте її зі схемами, що пропонуються іншими науковцями.
1

Бошицький Ю.Л. Роль права у створенні й охороні об’єктів інтелектуальної власності // Держава і право: Збірник
наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 28. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2006. - С.352 - 358.
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Тема 2 Авторське право та суміжні права
Завдання для самостійної роботи
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.
Завдання 4
Зробить перелік випадків дозволеного вільного використання творів та дайте відповіді на запитання:
1) За яких умов воно допускається?
2) Яким чином забезпечується виплата авторської винагороди у разі дозволеного законодавством вільного використання об’єктів авторського права та суміжних прав з обов’язковою виплатою авторської
винагороди?
3) Коли допускається вільне використання об’єктів авторського права
та суміжних прав без виплати авторської винагороди?
Завдання 5
1. Зробить перелік нормативно-правових актів, що регулюють відносини в
сфері суміжних прав.
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 суміжних прав.
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Завдання 6
Ознайомтесь зі змістом Постанови Кабінету Міністрів України вiд
27.12.2001 року № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів,
які стосуються права автора на твір».
Розділ 2 Порушення у сфері авторського права і суміжних прав. Охорона та захист прав. Загальні положення про право
промислової власності
Тема 3 Порушення у сфері авторського права і суміжних прав. Охорона
та захист прав
Завдання для самостійної роботи
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 заняття. Визначить основні напрями наукових дискусій.
Завдання 2
Ознайомтесь з документами, переліченими у Листі Вищого господарського
суду України вiд 24.10.2008 року № 01-8/640 Про Перелік питань, вміщених у документах Вищого господарського суду України, які стосуються розгляду господарськими судами справ, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної
власності стосовно авторського права та суміжних прав.
Завдання 3
Ознайомтесь з постановами Витого господарського суду України. Складіть
фабулу справи та основні положення вирішення справи:
1) Постанова Вищого господарського суду України вiд 11.05.2004 «Про
стягнення компенсації за порушення авторського права»
2) Постанова Вищого господарського суду України вiд 01.07.2008 року
№ 39/418пд «Про заборону дій, що порушують авторське право, стягнення 9 250 000 грн. компенсації та визнання недійсним договору
від 02.08.2002 N 01/08-02»
3) Постанова Вищого господарського суду України вiд 01.07.2008 року
№ 21/553 «Про стягнення компенсації за порушення майнових авторських прав»
4) Постанова Вищого господарського суду України вiд 01.07.2008 року
№ 39/26167-39/346 «Про стягнення компенсації за порушення авторських прав та заборону використання музичних творів без виплати
авторської винагороди»
Тема 4 Загальні положення про право промислової власності
Завдання для самостійної роботи:
Завдання 1
Зробить перелік нормативно-правових актів, що регулюють відносини в
сфері промислової власності.
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Завдання 2
Ознайомтесь зі змістом законів України:
 вiд 15.12.1993 року № 3687-XII «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»
 вiд 15.12.1993 року № 3688-XII «Про охорону прав на промислові зразки»
 вiд 15.12.1993 року № 3689-XII «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»
 вiд 16.06.1999 року № 752-XIV «Про охорону прав на зазначення походження товарів»
Коли до цих законів було внесено зміни? Чим було викликано необхідність
внесення змін?
Тема 5 Право на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності
Завдання для самостійної роботи
Завдання 1
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».
Тема 6 Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.
Система договорів
Завдання для самостійної роботи
Ознайомтесь з наступними нормативно-правовими актами:
1) наказом Мінагрополітики України вiд 21.07.2003 року № 244 «Про затвердження Інструкції про реєстрацію договору про передачу майнового права на
сорт і договору про передачу права на використання сорту»;
2) постановою Кабінету Міністрів України вiд 27.12.2001 року № 1756
«Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права
автора на твір»;
3) наказом Міністерства освіти і науки України вiд 03.08.2001 року № 577
«Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до
реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми»;
4) наказом Міністерства освіти і науки України вiд 03.08.2001 року № 576
«Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до
реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та
видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг»;
5) наказом Міністерства освіти і науки України МОН України; Наказ, Інструкція вiд 03.08.2001 року № 574 «Про затвердження Інструкції про подання,
розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права влас13

ності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового
зразка»;
6) наказом Міністерства освіти і науки України вiд 16.07.2001 року № 521
«Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до
реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та
видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)»
6. Індивідуальні завдання
Теми рефератів:
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.
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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.
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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.
7. Засоби оцінювання
Проміжний контроль знань студентів здійснюється регулярно на лекційних та
семінарських заняттях шляхом їх опитування з пройденого матеріалу. Систематично проводиться поточне опитування, індивідуальні консультації, захист рефератів. форма підсумкового контролю успішності навчання студентів – залік.
Питання для підготовки до заліку.
1. Поняття права інтелектуальної власності. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності.
2. Джерела авторського права.
3. Придатність винаходу, корисної моделі та промислового зразка для набуття права інтелектуальної власності на них.
4. Об'єкти промислової власності.
5. Державні інспектори з питань інтелектуальної власності Державної служби
інтелектуальної власності.
6. Принципи та функції права інтелектуальної власності.
7. Державна система охорони права інтелектуальної власності.
8. Об'єкти та суб'єкти суміжних прав.
9. Види відповідальності за порушення права інтелектуальної власності.
10. Види порушень права інтелектуальної власності.
11. Використання передачі (програми) організації мовлення.
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12. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.
13. Строки чинності суміжних майнових прав.
14. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
15. Загальна характеристика Закону України «Про авторське право і суміжні
права».
16. Діяльність ДП «Українське агентство з авторських та суміжних прав».
17. Виникнення авторського права. Особисті немайнові права автора.
18. Загальна характеристика законодавства України в сфері промислової власності.
19. Строки чинності суміжних майнових прав.
20. Об'єкти авторського права. Твори, які не є об'єктами авторського права.
21. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.
22. Поняття та правова охорона комерційного найменування.
23. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав.
24. Повноваження Державної служби інтелектуальної власності.
25. Основні проблеми охорони та захисту права інтелектуальної власності в
Україні. Фактори масових порушень права інтелектуальної власності в Україні.
26. Поняття і етапи розвитку авторського права.
27. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір. Правові
наслідки закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на
твір.
28. Діяльність ДП «Інтелзахист».
29. Суб'єкти авторського права. Первинне і похідне авторське право.
30. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну
модель, промисловий зразок. Умови та порядок видачі патенту. Строк дії патенту.
31. Об'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власності.
32. Аудіовізуальний твір та інтерв’ю як об’єкти авторського права.
33. Суб'єкти права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель і
промисловий зразок.
34. Передача організації мовлення як об’єкт суміжних прав.
35. Строк чинності та дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
36. Охорона комерційної таємниці органами державної влади.
37. Підстави виникнення (набуття) права інтелектуальної власності.
38. Майнові права автора.
39. Поняття торговельної марки. Суб'єкти права інтелектуальної власності на
торговельну марку.
40. Вільне використання об’єктів авторського права та суміжних прав.
41. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав
інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
42. Правові аспекти здійснення оцінки вартості об’єкта права інтелектуальної
власності.
43. Особисті немайнові права інтелектуальної власності.
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44. Твір: поняття, ознаки, його використання.
45. Строки чинності суміжних майнових прав.
46. Визнання прав інтелектуальної власності на торговельну марку.
47. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин.
48. Суб'єкти авторського права. Первинне і похідне авторське право.
49. Співавторство. Нероздільне і роздільне співавторство. Умови співавторства.
50. Фонограма, відеограма як об’єкт суміжних прав.
51. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку.
52. Строк чинності прав інтелектуальної власності.
53. Виконання як об’єкт суміжних прав.
54. Поняття та етапи розвитку права промислової власності.
55. Авторське право та охорона інтересів фізичної особи, яка зображення на
фотографіях та в інших художніх творах.
56. Вільне використання об’єктів авторського права та суміжних прав.
57. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення.
58. Права інтелектуальної власності на об'єкти, створені у зв'язку з виконанням трудового договору та за замовленням.
59. Використання фонограми, відеограми.
60. Поняття комерційної таємниці. Майнові права інтелектуальної власності
на комерційну таємницю.
61. Основні напрямки вдосконалення законодавства України у сфері інтелектуальної власності.
62. Поняття та етапи розвитку суміжних прав.
63. Правові наслідки припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
64. Питання створення в Україні патентного суду.
65. Законодавство України у сфері суміжних прав.
66. Строк чинності та дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку.
67. Майнові права інтелектуальної власності.
68. Захист авторського права і суміжних прав.
69. Визнання прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок недійсними. Право попереднього користувача на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
70. Наслідки порушення права інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної власності судом.
71. Розвиток законодавства України в сфері авторського права та суміжних
прав.
72. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування.
Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування.
73. Визнання прав інтелектуальної власності на торговельну марку недійсними. Право попереднього користувача на торговельну марку.
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74. Поняття та зміст права інтелектуальної власності.
75. Патентне право.
76. Авторські та суміжні права.
77. Право інтелектуальної власності на сорти рослин та породи тварин.
78. Нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності.
8. Критерії та система оцінювання результатів навчання
1. Розподіл балів, які отримують студенти (за видами робіт)
Види роботи
Кількість балів за викоМаксимальна кількість
нану роботу
балів за семестр
Робота під час семінарсь5-10
60
кого заняття
Реферат
1-10
20
Поточний модульний ко1-5
10
нтроль
Підсумковий контроль
1-10
10
Всього
100
Критерії оцінювання знань студентів
Критерії оцінювання виконаних навчальних завдань є одним із основних способів перевірки знань, умінь і навичок студентів. При оцінці завдань враховується
повнота і правильність їх виконання.
Формою контролю є залік. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою.
Розподіл балів, які отримують студенти (за темами)
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума білів
Оцінка за
за всі види
національною шкалою
навчальної
діяльності
90-100
відмінно
85-89
добре
75-84
70-74
задовільно
60-69

Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка
А
B
C
D
E

35-59
0-34

FX
незадовільно

F
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Пояснення
відмінне виконання
вище середнього рівня
загалом хороша робота
непогано
виконання відповідає мінімальним критеріям
необхідне перескладання
необхідне повторне вивчення курсу

9. Методичне забезпечення
Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких
передбачає навчальна дисципліна (за потребою)
Методичне забезпечення курсу:
 робоча навчальна програма з дисципліни;
 конспекти лекцій;
 підручники, навчальні та навчально-методичні посібники;
 нормативні документи;
 завдання для контролю та самоконтролю;
 питання до заліку для підсумкового контролю.
10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:
Основні:
1. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Захист прав інтелектуальної власності / Відп. ред. В.С.Москаленко. К. : Праксіс, 2007. 408 с.
2. Демченко Т. С. Охрана товарных знаков (сравнительно-правовой анализ): Монография. Изд.2-е, перераб. и доп. К. : Институт государства и права им.
В.М. Корецкого НАН Украины, 2005. 208 с.
3. Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. Исслед. центр частного права. – М. : «Статут», 2003.
416 с.
4. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування: Матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 21 березня 2007 року / Верховна Рада України. Комітет з питань науки і освіти / К.С. Самойлик (голова ред.ради), Г.О. Андрощук (упоряд.).
К. : Парламентське вид-во. 2007. 320с.
Додаткові
1. Борко Ю. Л. Фінансовий механізм управління інтелектуальною власністю. К. : Лазурит-Поліграф, 2010. 216 с.
2. Бошицький Ю. Л. Правове регулювання службового винахідництва:
проблеми теорії та практики. К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. 260 с.
3. Галянтич М. К. Промислова власність: правові засоби охорони та захисту : монографія. К.: НДІ приват, права і підприємництва, 2003. 256 с.
4. Демченко Т. С. Недобросовісність заявника у законодавстві про товарні
знаки : монографія. : Лазуріт-Поліграф, 2008. 94 с.
5. Жилінкова О. В. Договори в сфері реалізації авторських прав на музичний. X. : Ксилон, 2008. 212 с.
6. Коссак В. М. Право інтелектуальної власності. К. : Істина, 2007. 208 с.
7. Харитонова О. І. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні засади).
: Фенікс, 2011. 346 с.
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8. Цират А. В. Руководство по составлению и заключению франчайзинговых договоров: право и практика : учеб.-практ. пособие. – К. : Истина, 2010. 352 с.
Інформаційні ресурси
1. Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua.
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