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ВСТУП
В Україні формується національна система законодавства у сфері
інтелектуальної власності, відбувається процес імплементації норм міжнародного
права в законодавство України, проводиться цілеспрямована робота з підготовки
вступу України у міжнародні союзи із захисту об’єктів інтелектуальної власності.
Практика діяльності судових, правоохоронних і митних органів, комерційних
структур свідчить про необхідність опанування спеціальних знань у сфері
інтелектуальної власності. Відтак вивчення навчальної дисципліни «Право
інтелектуальної власності» є важливим компонентом навчальної програми для
студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Курс спрямований на
надання студентам знань з питань правового регулювання відносин, що
виникають у сфері інтелектуальної власності. Як навчальна дисципліна право
інтелектуальної власності – це комплекс теоретичних та практичних знань, що
подаються для вивчення теорії і практики регулювання суспільних відносин у
сфері інтелектуальної власності.
Предметом навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності» є
сукупність норм права, що регулюють суспільні відносини, пов’язані зі
створенням, охороною та захистом результатів інтелектуальної творчої діяльності.
Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни визначаються її
комплексним характером, тісним зв’язком з базовими та гуманітарними, а також
фаховими спеціальними дисциплінами. «Право інтелектуальної власності» є
комплексним інститутом цивільного права і тісно взаємопов’язане з
адміністративним, трудовим та кримінальним правом. Право інтелектуальної
власності тісно переплітається з іншими міжгалузевими комплексними
інститутами: правом власності, спадкування, договірними зобов’язаннями тощо.
Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів:
Модуль 1 «Загальна характеристика права інтелектуальної власності та його
суб’єктів» становлять питання загальної частини права інтелектуальної власності,
що стосуються визначення основних понять та категорій правовідносин, суб’єктів
та об’єктів права інтелектуальної власності, принципів правовідносин в цій сфері,
системи правового регулювання інтелектуальної власності.
Модуль 2 «Правовий режим об’єктів права інтелектуальної власності. Правова
охорона та захист окремих об’єктів права інтелектуальної власності» становлять
питання Особливої частини права інтелектуальної власності, спрямовані на
дослідження окремих визначених та структурованих особливих інститутів права
інтелектуальної власності, а також тих інститутів, що зароджуються.
Структура науки і навчальної дисципліни «Право інтелектуальної
власності» визначається з позицій системного підходу з урахуванням положень,
розроблених наукою. Обсяг тем для вивчення визначається на основі часу,
виділеного для цієї дисципліни відповідно до робочого навчального плану.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Право інтелектуальної
власності» є поглиблене вивчення правовідносин у сфері інтелектуальної
власності, опанування правового механізму їх регулювання, отримання
необхідних навичок кваліфікації результатів творчої діяльності, захисту майнових
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та особистих немайнових прав авторів та їх правонаступників як в Україні, так і в
зарубіжних державах.
Завдання вивчення права інтелектуальної власності визначаються його
специфічним значенням у процесі підготовки фахівців напряму підготовки
«Правознавство». Наголос робиться на здобутті студентами узагальнених,
систематизованих знань та вмінь, необхідних у їх майбутній практичній
діяльності за фахом.
Опанування курсу повинно надати можливість студентам зорієнтуватися у
масиві законодавства в сфері інтелектуальної власності у разі виникнення
відповідної потреби.
1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Право
інтелектуальної власності» є:
– дослідження системи законодавства у сфері інтелектуальної власності;
– аналіз змісту нормативних актів з питань інтелектуальної власності, її
державно-правового регулювання та застосування норми правових актів у
практичних ситуаціях;
– використання спеціальної правовою термінології;
– застосування правових знань для обґрунтованого оцінювання юридичних
фактів;
– вирішення конкретних практичних питань з посиланням на джерела права і
судові роз’яснення.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, у результаті
вивчення дисципліни «Право інтелектуальної власності» студенти повинні:
знати:
– понятійний апарат права інтелектуальної власності;
– його систему й сутність;
– основні інститути та субінститути;
– особливості об’єктів та правового положення суб’єктів, порядок їх
кваліфікації;
– правові форми використання майнових прав та розпорядження ними;
– підстави, способи та порядок захисту від контрафактних дій;
уміти:
– визначати умови надання правової охорони;
– застосовувати чинне законодавство, аналізувати його недоліки;
– вирішувати проблемні ситуації, оформлювати кваліфікаційні документи;
– надавати кваліфікаційну допомогу авторам та іншим суб’єктам права
інтелектуальної власності;
– вести договірну та претензійну роботи;
– слідкувати за використанням майнових прав тими, хто ними не володіє, й
виявляти їх порушення;
– подавати позови за фактами порушення прав та вести справи за ними про
захист прав інтелектуальної власності.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин, 3 кредити
ЄКТС).
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Модуль 1. Загальна характеристика
права інтелектуальної власності та його суб’єктів
Тема 1. Поняття права інтелектуальної власності та його джерела.
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.
Джерела права інтелектуальної власності та їх систематизація. Нормативноправові 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.
Тема 2. Міжнародна система охорони прав 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.
Правонаступництво та спадкоємство прав інтелектуальної власності.
Держава як володілець прав інтелектуальної власності. Вільні користувачі прав
інтелектуальної власності. Правове положення патентознавців.
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Модуль 2. Правовий режим об’єктів права інтелектуальної власності.
Правова охорона та захист окремих об’єктів права інтелектуальної власності
Тема 4. Правова охорона авторських прав в Україні.
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.
Тема 5. Правова охорона комп’ютерних програм в Україні.
Особисті немайнові права на комп’ютерні програми. Майнові права на
комп’ютерні програми. Процедура державної реєстрації авторських прав на
комп’ютерні програми. Особливості створення об’єктів інтелектуальної власності
в Україні та за кордоном.
Тема 6. Правова охорона суміжних прав в Україні.
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 7. Правова охорона об’єктів промислової власності в Україні.
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
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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.
Тема 8. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного
обігу, товарів та послуг.
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.
Тема 9. Правова охорона комерційної таємниці в Україні.
Загальна характеристика комерційної таємниці. Законодавство щодо
використання комерційної таємниці. Ноу-хау та комерційна таємниця. Способи
охорони комерційної таємниці на підприємстві. Положення про комерційну
таємницю. Права та обов’язки роботодавця та працівника щодо використання
комерційної таємниці в Україні. Технічні способи захисту комерційної таємниці.
Тема 10.
Правова
охорона
нетрадиційних
об’єктів
права
інтелектуальної власності (наукове відкриття, компонування інтегральної
мікросхеми, раціоналізаторська пропозиція, сорт рослин, порода тварин та
інші).
Законодавство в сфері використання наукового відкриття, компонування
інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиція, сорту рослин, породи
тварин. Характеристика наукових відкриттів. Сорти рослин та породи тварин як
об’єкти права 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. За свідчення 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
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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.
Тема 11. Патентування об’єктів промислової власності в іноземних
державах.
Нормативно-правове регулювання процедури патентування в іноземних
державах. Договір про патентну кооперацію. Регіональна процедура
патентування. Традиційна процедура патентування. Патентний паспорт. Вартість
патентування об’єктів інтелектуальної власності в іноземних державах. Порядок
патентування. Умови патентування і іноземних державах. Строки розгляду
заявочних документів. Європейський патент.
Тема 12. Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності в
Україні.
Економіка інтелектуальної власності. способи комерціалізації об’єктів
інтелектуальної власності в Україні. Передача прав на використання об’єктів
інтелектуальної власності. Ліцензійні договори. Договір комерційної концесії.
Договори в сфері авторського права. Методи оцінки прав на об’єкти
інтелектуальної власності. Життєвий цикл об’єкта права інтелектуальної
власності.
Тема 13. Колективне управління майновими правами суб’єктів
інтелектуальної власності.
Колективне управління авторськими і суміжними правами. Сфери
здійснення колективного управління. Порядок створення і обліку організацій
колективного управління. Діяльність державних органів влади у сфері охорони
об’єктів інтелектуальної власності. Загальна характеристика державних органів з
охорони об’єктів інтелектуальної власності. Державна служба інтелектуальної
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власності та її структурні
інтелектуальної власності.

підрозділи –

в

системі

органів

управління

Тема 14. Загальні положення про систему захисту прав інтелектуальної
власності.
Способи захисту об’єктів інтелектуальної власності. Досудовий спосіб
захисту об’єктів інтелектуальної власності. Мирова угода. Спеціальний
(адміністративний) захист об’єктів інтелектуальної власності. Запобіжні заходи як спосіб захисту об’єктів інтелектуальної власності.
Тема 15. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної
власності.
Особливості адміністративно-правового захисту права інтелектуальної
власності. Особливості захисту авторського і суміжних прав. Особливості захисту
права промислової власності. Захист нетрадиційних об’єктів права
інтелектуальної власності. Адміністративно-правовова відповідальність за
порушення в сфері інтелектуальної власності.
Тема 16. Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності.
Особливості цивільно-правового захисту права інтелектуальної власності.
Особливості захисту авторського і суміжних прав. Особливості захисту права
промислової власності. захист нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної
власності. Цивільно-правовова відповідальність за порушення в сфері
інтелектуальної власності.
Тема 17. Кримінально-правовий захист права інтелектуальної
власності.
Особливості кримінально-правового захисту права інтелектуальної
власності. Особливості захисту авторського і суміжних прав. Особливості захисту
права промислової власності. Захист нетрадиційних об’єктів права
інтелектуальної власності. Кримінально-правовова відповідальність за порушення
в сфері інтелектуальної власності.
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№ 1756 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 52. – Ст. 2369.
Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з захистом прав
інтелектуальної власності : Рекомендації Президії Вищого господарського
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Про затвердження Інструкції про офіційну публікацію заяви про надання
будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового
зразка та клопотання про її відкликання : Наказ Міністерства освіти і науки
України від 3 серпня 2001 р. № 575 // Офіційний вісник України. – 2001. –
№ 34. – Ст. 1614.
Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до
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реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг
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вісник України. – 2001. – № 34. –Ст. 1615.
Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до
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Ст. 129.
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