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ВСТУП
Нині 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» / спеціальності 081 «Право». 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, які пов’язані зі створенням, охороною та захистом
результатів інтелектуальної творчої діяльності.
Місце навчальної дисципліни в навчальному процесі
визначається її комплексним характером, тісним зв’язком з базовими
та гуманітарними, а також фаховими спеціальними дисциплінами.
«Права інтелектуальної власності» є комплексним інститутом
(субінститутом) цивільного права і тісно взаємопов’язане з
адміністративним, трудовим та кримінальним.
Право інтелектуальної власності тісно переплітається з іншими
міжгалузевими комплексними інститутами: правом власності,
спадкування, договірними зобов’язаннями тощо.
Метою навчальної дисципліни є поглиблене вивчення
правовідносин у сфері інтелектуальної власності, опанування
правового механізму їх регулювання, отримання необхідних навиків
кваліфікації результатів творчої діяльності, захисту майнових та
особистих немайнових прав авторів та правонаступників як в Україні,
так і зарубіжних державах.
Завдання вивчення права інтелектуальної власності визначається
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.
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Опанування курсу повинно надати можливість студентам
зорієнтуватися у масиві законодавства в сфері інтелектуальної
власності у разі виникнення відповідної потреби. Таким чином,
основні завдання вивчення навчальної дисципліни передбачають:
– 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.
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.
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.
Система права інтелектуальної власності як наука перебуває у
стадії формування та розвитку. Структурно, відповідно до традицій
юридичної науки, вона має включати дві частини (два модулі):
5

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.
Навчальна програма дисципліни «Право інтелектуальної
власності» затверджена Вченою радою ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» __ _______ 201_ р.,
протокол № __.
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Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни
Таблиця 1.1. Загальна характеристика навчальної дисципліни
для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» /
спеціальності 081 «Право»
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
Навчально-організаційна
структура дисципліни
Кількість кредитів ECTS:
3 кредити
Кількість модулів:
денна – 2
заочна – 2

Характеристика навчальної дисципліни

Варіативна у відповідності до навчального плану
Семестр: денна – 6-ий, заочна – 7-ий
Форма теоретичної та практ-ої підготовки, год.:
теоретична підготовка – 64/14 год., із них:
денна – 34 год. – лекц., 30 год. – семінар.;
заочна –8 год. – лекц., 6 год. – семінар.;
Загальна кількість годин
Самостійна позааудиторна робота, год.:
Денна – 108 год.,
денна – 36 год.,
Заочна – 108 год.
заочна – 94 год.
Кількість годин на тиждень: Індивідуальні навчально-дослідні завдання
Денна – 6,75 год./тиждень, у т.ч. (проекти), год.:
аудиторних – 4 год./тиждень денна – 8 год.,
заочна – –
Вид контролю:
денна – ПМК,
заочна – ПМК

Таблиця 1.2. Загальна характеристика навчальної дисципліни
для студентів напряму підготовки 6.030401і «Правознавство» /
спеціальності 081 «Право» (зі скороченим терміном навчання)
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
Навчально-організаційна
структура дисципліни
Кількість кредитів ECTS:
3 кредити
Кількість модулів:
денна – 2
заочна – 2

Характеристика навчальної дисципліни

Варіативна у відповідності до навчального плану
Семестр: денна – 2-ий, заочна – 3-ій
Форма теоретичної та практ-ої підготовки, год.:
теоретична підготовка – 64/14 год., із них:
денна – 34 год. – лекц., 30 год. – семінар.;
заочна –8 год. – лекц., 6 год. – семінар.;
Загальна кількість годин
Самостійна позааудиторна робота, год.:
Денна – 108 год.,
денна – 36 год.,
Заочна – 108 год.
заочна – 94 год.
Кількість годин на тиждень: Індивідуальні навчально-дослідні завдання
Денна – 6,75 год./тиждень, у т.ч. (проекти), год.:
аудиторних – 4 год./тиждень денна – 8 год.,
заочна – –
Вид контролю:
денна – ПМК,
заочна – ПМК
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Розділ 2. Розподіл навчального часу з навчальної дисципліни за
семестрами і за видами занять згідно робочого навчального плану
за фахом на навчальний рік
Таблиця 2.1. Розподіл годин з навчальної дисципліни
за семестрами і за видами занять згідно робочого навчального
плану напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» /
спеціальності 081 «Право»

лабораторні

–

30

–

VІІ

8

6

–

Екзамен

семінарські

34

ПМК

практичні

VІ

Вид заняття
позааудиторні
разом

лекційні

Семестр

аудиторні

36

+

–

94

+

–

індивідуально- самостійна
консультаробота
тивна робота
студента

Денна форма навчання
64
8
Заочна форма навчання
–
14
–

Таблиця 2.1. Розподіл годин з навчальної дисципліни
за семестрами і за видами занять згідно робочого навчального
плану напряму 6.030401і «Правознавство» / спеціальності
081 «Право» (зі скороченим терміном навчання)

лабораторні

–

30

–

ІІІ

8

6

–

Екзамен

семінарські

34

ПМК

практичні

ІІ

Вид заняття
позааудиторні
разом

лекційні

Семестр

аудиторні

36

+

–

94

+

–

індивідуально- самостійна
консультаробота
тивна робота
студента

Денна форма навчання
64
8
Заочна форма навчання
–
14
–
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Таблиця 2.3. Робочий графік дисципліни «Право інтелектуальної власності» на ІІ семестр
для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030401, 6.030401і «Правознавство» /
спеціальності 081 «Право»
Вид навчального заняття
1. Аудиторне – 64 год., у т.ч.:
- лекція – 34 год.
- семінарське – 30 год.
2. Самостійна робота студента –
36 год., у т.ч.
- виконання домашніх завдань
- підготовка до практичних
занять
3. Індивідуально-консультативна
робота – 8 год.
4. Проведення модульної
контрольної роботи
4. Форма контролю:
- ПМК
- екзамен

1

2

3

4

5

6

7

Тижнів, годин
8
9 10 11

4

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1
Х

1

1

1

12

13

14

15

16

1

1

17

18

1
Х
Х
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Розділ 3. Тематичний план навчальної дисципліни
з розподілом навчального часу за видами занять
Таблиця 3.1. Тематичний план навчальної дисципліни
«Право інтелектуальної власності» для студентів денної форми
навчання напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»,
6.030401і «Правознавство» / спеціальності 081 «Право»

самостійна робота

індивідуальноконсультативна
робота

практичні

семінарські

Назва розділу, модуля, теми

лекції

№
з/п

Разом

Кількість годин за видами
занять
аудиторні позааудиторні

2
3 4
5
6
7
8
Модуль 1. Загальна характеристика
права інтелектуальної власності та його суб’єктів
Поняття права інтелектуальної
7 2
2
–
1
2
1. власності та його джерела.
Міжнародна система охорони прав
4 2
–
–
–
2
2. інтелектуальної власності.
Суб’єкти права інтелектуальної
7 2
2
–
1
2
3. власності.
–
18 6
4
2
6
Загалом
Модуль 2. Правовий режим об’єктів права інтелектуальної власності.
Правова охорона та захист окремих об’єктів права інтелектуальної
власності
Правова охорона авторських прав в
7 2
2
–
1
2
4. Україні.
Правова охорона комп’ютерних
6 2
2
–
–
2
5. програм в Україні.
Правова охорона суміжних прав в
7 2
2
–
1
2
6. Україні.
Правова охорона об’єктів
6 2
2
–
–
2
7. промислової власності в Україні.
Правова охорона засобів
2
–
1
2
8. індивідуалізації учасників цивільного 7 2
обігу, товарів та послуг.
Правова охорона комерційної
6 2
2
–
–
2
9. таємниці в Україні.
1

10

1

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

2
Правова охорона нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності
(наукове відкриття, компонування
інтегральної мікросхеми, раціоналізаторська пропозиція, сорт рослин,
порода тварин та інші).
Патентування об’єктів промислової
власності в іноземних державах.
Комерціалізація об’єктів права
інтелектуальної власності в Україні.
Колективне управління майновими
правами суб’єктів інтелектуальної
власності.
Загальні положення про систему
захисту прав інтелектуальної
власності.
Адміністративно-правовий захист
права інтелектуальної власності.
Цивільно-правовий захист права
інтелектуальної власності.
Кримінально-правовий захист права
інтелектуальної власності.
Загалом
Разом із курсу:

3

4

5

6

7

8

7

2

2

–

1

2

6

2

2

–

–

2

7

2

2

–

1

2

6

2

2

–

–

2

7

2

2

–

1

2

4

2

–

–

–

2

7

2

2

–

1

2

6

2

2

–

–

2

90 28
108 34

26
30

–
–

6
8

30
36
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Таблиця 3.2. Тематичний план навчальної дисципліни
«Право інтелектуальної власності» для студентів заочної форми
навчання напряму підготовки 6.030401, 6.030401і «Правознавство» /
спеціальності 081 «Право»

самостійна робота

індивідуальноконсультативна
робота

практичні

семінарські

Назва розділу, модуля, теми

лекції

№
з/п

Разом

Кількість годин за видами
занять
аудиторні позааудиторні

2
3 4
5
6
7
8
Модуль 1. Загальна характеристика
права інтелектуальної власності та його суб’єктів
Поняття права інтелектуальної
7 2
–
–
–
5
1. власності та його джерела.
Міжнародна система охорони прав
4 –
–
–
–
4
2. інтелектуальної власності.
Суб’єкти права інтелектуальної
7 2
–
–
–
5
3. власності.
–
18 4
–
–
14
Загалом
Модуль 2. Правовий режим об’єктів права інтелектуальної власності.
Правова охорона та захист окремих об’єктів права інтелектуальної
власності
Правова охорона авторських прав в
7 2
–
–
–
5
4. Україні.
Правова охорона комп’ютерних
6 –
–
–
–
6
5. програм в Україні.
Правова охорона суміжних прав в
7 –
–
2
–
5
6. Україні.
Правова охорона об’єктів
6 2
–
–
–
4
7. промислової власності в Україні.
Правова охорона засобів
–
2
–
5
8. індивідуалізації учасників цивільного 7 –
обігу, товарів та послуг.
Правова охорона комерційної
6 –
–
–
–
6
9. таємниці в Україні.
1

12

1

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

2
Правова охорона нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності
(наукове відкриття, компонування
інтегральної мікросхеми, раціоналізаторська пропозиція, сорт рослин,
порода тварин та інші).
Патентування об’єктів промислової
власності в іноземних державах.
Комерціалізація об’єктів права
інтелектуальної власності в Україні.
Колективне управління майновими
правами суб’єктів інтелектуальної
власності.
Загальні положення про систему
захисту прав інтелектуальної
власності.
Адміністративно-правовий захист
права інтелектуальної власності.
Цивільно-правовий захист права
інтелектуальної власності.
Кримінально-правовий захист права
інтелектуальної власності.
Загалом
Разом із курсу:

3

4

5

6

7

8

7

–

–

2

–

5

6

–

–

–

–

6

7

–

–

–

–

7

6

–

–

–

–

6

7

–

–

–

–

7

4

–

–

–

–

4

7

–

–

–

–

7

6

–

–

–

–

6

90 4
108 8

–
–

6
6

–
–

80
94

13

Таблиця 3.3. Тематичний план навчальної дисципліни
«Право інтелектуальної власності» для студентів ЛЦДН
напряму підготовки 6.030401і «Правознавство» / спеціальності
081 «Право»

самостійна робота

індивідуальноконсультативна
робота

практичні

семінарські

Назва розділу, модуля, теми

лекції

№
з/п

Разом

Кількість годин за видами
занять
аудиторні позааудиторні

2
3 4
5
6
7
8
Модуль 1. Загальна характеристика
права інтелектуальної власності та його суб’єктів
Поняття права інтелектуальної
7 2
–
–
–
5
1. власності та його джерела.
Міжнародна система охорони прав
4 –
–
–
–
4
2. інтелектуальної власності.
Суб’єкти права інтелектуальної
7 –
–
–
–
7
3. власності.
–
18 2
–
–
16
Загалом
Модуль 2. Правовий режим об’єктів права інтелектуальної власності.
Правова охорона та захист окремих об’єктів права інтелектуальної
власності
Правова охорона авторських прав в
7 2
–
–
–
5
4. Україні.
Правова охорона комп’ютерних
6 –
–
–
–
6
5. програм в Україні.
Правова охорона суміжних прав в
7 –
–
2
–
5
6. Україні.
Правова охорона об’єктів
6 2
–
–
–
4
7. промислової власності в Україні.
Правова охорона засобів
–
2
–
5
8. індивідуалізації учасників цивільного 7 –
обігу, товарів та послуг.
Правова охорона комерційної
6 –
–
–
–
6
9. таємниці в Україні.
1

14

1

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

2
Правова охорона нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності
(наукове відкриття, компонування
інтегральної мікросхеми, раціоналізаторська пропозиція, сорт рослин,
порода тварин та інші).
Патентування об’єктів промислової
власності в іноземних державах.
Комерціалізація об’єктів права
інтелектуальної власності в Україні.
Колективне управління майновими
правами суб’єктів інтелектуальної
власності.
Загальні положення про систему
захисту прав інтелектуальної
власності.
Адміністративно-правовий захист
права інтелектуальної власності.
Цивільно-правовий захист права
інтелектуальної власності.
Кримінально-правовий захист права
інтелектуальної власності.
Загалом
Разом із курсу:

3

4

5

6

7

8

7

–

–

2

–

5

6

–

–

–

–

6

7

–

–

–

–

7

6

–

–

–

–

6

7

–

–

–

–

7

4

–

–

–

–

4

7

–

–

–

–

7

6

–

–

–

–

6

90 4
108 6

–
–

6
6

–
–

80
94

15

Розділ 4. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни
Таблиця 4.1. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності», яка
викладається для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030401і «Правознавство» / спеціальності
081 «Право» (зі скороченим терміном навчання)

Назва розділу, модуля, теми та питання, що
розглядаються на лекції
1

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
1.

Обсяг
годин

Назва теми семінарського,
практичного
або лабораторного заняття

2
3
Модуль 1. Загальна характеристика
права інтелектуальної власності та його суб’єктів

Навчальнометодична
Обсяг література
годин (порядковий
номер за
переліком)
4
5

Тема 1. Поняття права інтелектуальної власності та його джерела.
Загальна характеристика основних теорій у сфері
Поняття права інтелектуальної
права інтелектуальної власності.
власності та його джерела.
Поняття та зміст права інтелектуальної власності.
Право інтелектуальної власності в об’єктивному
2
2
та суб’єктивному розумінні.
Джерела права інтелектуальної власності та їх
систематизація.
Тема 2. Міжнародна система охорони прав інтелектуальної власності.
Міжнародно-правові акти у сфері інтелектуальної
власності: поняття, види та загальна характеристика.
Порівняльна
характеристика
нормативно–
2
–
правових актів України та Європейських держав
Угода ТРІПС: загальна характеристика.
Тема 3. Суб’єкти права інтелектуальної власності.
Загальна
характеристика
суб’єктів
права
Суб’єкти права інтелектуальної
2
2

1, 3, 5, 7-12,
14, 15, 16, 141

1-12, 14, 15,
96, 97, 98-108,
137, 144

1-3, 5-8, 9, 11,
16

2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

1
2
3
4
інтелектуальної власності.
власності.
Автор як суб’єкт права інтелектуальної власності.
Поняття співавторства та його види.
Особисті немайнові та майнові права автора:
поняття, ознаки та види.
Правове становище роботодавців як суб’єктів
права інтелектуальної власності.
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.
Правова охорона авторських
Об’єкти авторського права;
прав в Україні.
Твори, які не є об’єктами авторського права.
2
2
Охорона авторським правом творів, розміщених в
Інтернеті.
Тема 5. Правова охорона комп’ютерних програм в Україні.
Особисті немайнові права на комп’ютерні
Правова охорона
програми.
комп’ютерних програм в
Майнові права на комп’ютерні програми.
Україні.
2
2
Процедура державної реєстрації авторських прав
на комп’ютерні програми.
Тема 6. Правова охорона суміжних прав в Україні.
Поняття та ознаки суміжних прав.
Правова охорона суміжних
Види суміжних прав.
прав в Україні.
Об’єкти суміжних прав – виконання, фонограми,
відеограми, програми (передачі) організацій
2
2
мовлення.
Суб’єкти суміжних прав.
Майнові права інтелектуальної власності на

5
12, 13, 48, 56,
76, 142, 138

1, 2, 3, 6, 8, 14,
15, 16, 17, 20,
47, 96, 147

1, 2, 3, 6, 8, 14,
15, 16, 17, 20,
47, 96, 147

1, 2, 3, 6, 8, 14,
15, 16, 17, 20,
47, 96, 147

17

1
2
3
4
5
об’єкти суміжних прав.
Тема 7. Правова охорона об’єктів промислової власності в Україні.
Правова охорона об’єктів
1, 2, 3, 6, 8, 14,
1. Поняття та ознаки права промислової власності.
промислової власності в
15, 16, 17, 20,
2. Набуття та зміст права промислової власності.
Україні.
47, 96, 147
3. Поняття та ознаки, правова охорона винаходу як
об’єкта права промислової власності.
2
2
4. Поняття та ознаки, правова охорона корисної моделі
як об’єкта права інтелектуальної власності.
5. Поняття та ознаки, правова охорона
промислового зразка як об’єкта права
інтелектуальної власності.
Тема 8. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів та послуг.
1. Поняття та ознаки товарного знака.
Правова охорона засобів
1, 2, 3, 6, 8, 14,
2. Комерційні найменування та їх види.
індивідуалізації учасників
15, 16, 17, 20,
2
2
3. Географічне зазначення та особливості його
цивільного обігу, товарів та
47, 96, 147
охорони.
послуг.
Тема 9. Правова охорона комерційної таємниці в Україні.
1. Загальна характеристика комерційної таємниці.
Правова охорона комерційної
1, 2, 3, 6, 8, 14,
2. Ноу-хау та комерційна таємниця.
таємниці в Україні.
15, 16, 17, 20,
3. Способи охорони комерційної таємниці на
47, 96, 147
2
2
підприємстві.
4. 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).
1. Законодавство в сфері використання наукового
Правова охорона нетрадиційних
1, 2, 3, 6, 8, 14,
відкриття, компонування інтегральної мікросхеми,
об’єктів права інтелектуальної
15, 16, 17, 20,
2
2
раціоналізаторської пропозиція, сорту рослин,
власності (наукове відкриття,
47, 96, 147
породи тварин.
компонування інтегральної
18

1
2
3
4
5
2. Характеристика наукових відкриттів.
мікросхеми, раціоналізаторська
3. Сорти рослин та породи тварин як об’єкти права
пропозиція, сорт рослин,
інтелектуальної власності.
порода тварин та інші).
4. Поняття та правова охорона компонування
інтегральної мікросхеми.
5. Поняття та правова охорона раціоналізаторської
пропозиції.
Тема 11. Патентування об’єктів промислової власності в іноземних державах.
1. Нормативно-правове регулювання процедури
Патентування об’єктів
1, 2, 3, 6, 8, 14,
патентування в іноземних державах.
промислової власності в
15, 16, 17, 20,
2. Договір про патентну кооперацію.
іноземних державах.
47, 96, 147
3. Регіональна процедура патентування. Традиційна
2
2
процедура патентування.
4. Умови патентування в іноземних державах. Строки
розгляду заявочних документів. Європейський патент.
Тема 12. Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності в Україні.
1. Економіка інтелектуальної власності.
Комерціалізація об’єктів права
1, 2, 3, 6, 8, 14,
2. Способи комерціалізації об’єктів інтелектуальної
інтелектуальної власності в
15, 16, 17, 20,
власності в Україні.
Україні.
47, 96, 147
3. Передача прав на використання об’єктів
інтелектуальної власності:
2
2
3.1. Ліцензійні договори.
3.2. Договір комерційної концесії.
3.3. Договори в сфері авторського права.
4. Підходи та методи оцінки прав на об’єкти
інтелектуальної власності.
Тема 13. Колективне управління майновими правами суб’єктів інтелектуальної власності.
1. Колективне управління авторськими і суміжними
Колективне управління
1, 2, 3, 6, 8, 14,
2
2
правами.
майновими правами суб’єктів
15, 16, 17, 20,
19

1
2
3
4
2. Порядок створення і обліку організацій
інтелектуальної власності.
колективного управління.
3. Діяльність державних органів влади у сфері
охорони об’єктів інтелектуальної власності.
4. Державна служба інтелектуальної власності та її
структурні підрозділи – в системі органів
управління інтелектуальної власності.
Тема 14. Загальні положення про систему захисту прав інтелектуальної власності.
1. Способи захисту об’єктів інтелектуальної власності.
Загальні положення про
2. Досудовий спосіб захисту об’єктів інтелектуальної
систему захисту прав
власності.
інтелектуальної власності.
3. Спеціальний (адміністративний) захист об’єктів
2
2
інтелектуальної власності.
4. Запобіжні заходи як спосіб захисту об’єктів
інтелектуальної власності.
Тема 15. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності.
1. Особливості адміністративно-правового захисту
права інтелектуальної власності.
2. Особливості захисту авторського і суміжних прав.
3. Особливості захисту права промислової власності.
–
2
–
4. Захист нетрадиційних об’єктів права
інтелектуальної власності.
5. Адміністративно-правова відповідальність за
порушення в сфері інтелектуальної власності.
Тема 16. Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності.
1. Особливості цивільно-правового захисту права
Цивільно-правовий захист
інтелектуальної власності.
права інтелектуальної
2. Особливості захисту авторського і суміжних прав.
власності.
2
2
3. Особливості захисту права промислової власності.
4. Захист нетрадиційних об’єктів права

5
47, 96, 147

1, 2, 3, 6, 8, 14,
15, 16, 17, 20,
47, 96, 147

1, 2, 3, 6, 8, 14,
15, 16, 17, 20,
47, 96, 147

1, 2, 3, 6, 8, 14,
15, 16, 17, 20,
47, 96, 147

20

1
2
3
4
інтелектуальної власності.
5. Цивільно-правова відповідальність за порушення
в сфері інтелектуальної власності.
Тема 17. Кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності.
1. Особливості кримінально-правового захисту права
Кримінально-правовий захист
інтелектуальної власності.
права інтелектуальної
2. Особливості захисту авторського і суміжних прав.
власності.
3. Особливості захисту права промислової власності.
2
2
4. Захист нетрадиційних об’єктів права
інтелектуальної власності.
5. Кримінально-правова відповідальність за
порушення в сфері інтелектуальної власності.
Загалом з навчальної дисципліни
34 Загалом з навчальної дисципліни 30

5

1, 2, 5-8, 14,
15, 16, 17, 18,
20, 26, 47, 96,
147
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Таблиця 4.2. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни «Право інтелектуальної
власності», яка викладається для студентів напряму підготовки 6.030401і «Правознавство» /
спеціальності 081 «Право» (зі скороченим терміном навчання) заочної форми навчання та ЛЦДН*
Назва розділу, модуля, теми та питання, що
розглядаються на лекції
1

Обсяг
годин

Назва теми семінарського,
практичного
або лабораторного заняття

2
3
Модуль 1. Загальна характеристика
права інтелектуальної власності та його суб’єктів

Навчальнометодична
Обсяг література
годин (порядковий
номер за
переліком)
4
5

Тема 1. Поняття права інтелектуальної власності та його джерела.
1. Загальна характеристика основних теорій у сфері
права інтелектуальної власності.
2. Поняття та зміст права інтелектуальної власності.
21
3. Право інтелектуальної власності в об’єктивному та
–
–
22
суб’єктивному розумінні.
4. Джерела права інтелектуальної власності та їх
систематизація.
Тема 2. Міжнародна система охорони прав інтелектуальної власності.
1. Міжнародно-правові акти у сфері інтелектуальної
власності:
поняття,
види
та
загальна
характеристика.
–
–
–
2. Порівняльна характеристика нормативно-правових
актів України та Європейських держав

1, 3, 5, 7-12,
14, 15, 16, 141

1-12, 14, 15,
96, 97, 98-108,
137, 144

*1

1 – позначено кількість год. для студентів заочної форми навчання.
2 – позначено кількість год. для студентів Локальних центрів дистанційного навчання (Черкаси).
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1
2
3
4
3. Угода ТРІПС: загальна характеристика.
Тема 3. Суб’єкти права інтелектуальної власності.
1. Загальна
характеристика
суб’єктів
права
інтелектуальної власності.
2. Автор як суб’єкт права інтелектуальної власності.
21
3. Поняття співавторства та його види.
–
–
4. Особисті немайнові та майнові права автора:
–2
поняття, ознаки та види.
5. Правове становище роботодавців як суб’єктів
права інтелектуальної власності.
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.
1. Поняття та ознаки авторського права.
2. Об’єкти авторського права;
21
3. Твори, які не є об’єктами авторського права.
–
–
22
4. Охорона авторським правом творів, розміщених в
Інтернеті.
Тема 5. Правова охорона комп’ютерних програм в Україні.
1. Особисті немайнові права на комп’ютерні
програми.
2. Майнові права на комп’ютерні програми.
–
–
–
3. Процедура державної реєстрації авторських прав
на комп’ютерні програми.
Тема 6. Правова охорона суміжних прав в Україні.
1. Поняття та ознаки суміжних прав.
Правова охорона суміжних
21
2. Види суміжних прав.
прав в Україні.
–
22
3. Об’єкти суміжних прав – виконання, фонограми,

5

1-3, 5-8, 9, 11,
12, 13, 48, 56,
76, 142, 138

1, 2, 3, 6, 8, 14,
15, 16, 17, 20,
47, 96, 147

1, 2, 3, 6, 8, 14,
15, 16, 17, 20,
47, 96, 147

1, 2, 3, 6, 8, 14,
15, 16, 17, 20,
47, 96, 147
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1
2
3
4
5
відеограми, програми (передачі) організацій мовлення.
4. Суб’єкти суміжних прав.
5. Майнові права інтелектуальної власності на
об’єкти суміжних прав.
Тема 7. Правова охорона об’єктів промислової власності в Україні.
1, 2, 3, 6, 8, 14,
1. Поняття та ознаки права промислової власності.
15, 16, 17, 20,
2. Набуття та зміст права промислової власності.
47, 96, 147
3. Поняття та ознаки, правова охорона винаходу як
21
об’єкта права промислової власності.
–
–
22
4. Поняття та ознаки, правова охорона корисної моделі
як об’єкта права інтелектуальної власності.
5. Поняття та ознаки, правова охорона промислового
зразка як об’єкта права інтелектуальної власності.
Тема 8. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів та послуг.
1. Поняття та ознаки товарного знака.
Правова охорона засобів індиві21 1, 2, 3, 6, 8, 14,
2. Комерційні найменування та їх види.
дуалізації учасників цивільного
15, 16, 17, 20,
–
22 47, 96, 147
3. Географічне зазначення та особливості його охорони.
обігу, товарів та послуг.
Тема 9. Правова охорона комерційної таємниці в Україні.
1. Загальна характеристика комерційної таємниці.
1, 2, 3, 6, 8, 14,
2. Ноу-хау та комерційна таємниця.
15, 16, 17, 20,
3. Способи охорони комерційної таємниці на
47, 96, 147
–
–
–
підприємстві.
4. 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).
1. Законодавство в сфері використання наукового
Правова охорона нетрадиційних
21 1, 2, 3, 6, 8, 14,
відкриття, компонування інтегральної мікросхеми,
об’єктів права інтелектуальної
15, 16, 17, 20,
–
22 47, 96, 147
раціоналізаторської пропозиція, сорту рослин,
власності (наукове відкриття,
24

2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

4.

1.

1
2
3
4
5
породи тварин.
компонування інтегральної
Характеристика наукових відкриттів.
мікросхеми, раціоналізаторська
Сорти рослин та породи тварин як об’єкти права
пропозиція, сорт рослин,
інтелектуальної власності.
порода тварин та інші).
Поняття та правова охорона компонування
інтегральної мікросхеми.
Поняття та правова охорона раціоналізаторської
пропозиції.
Тема 11. Патентування об’єктів промислової власності в іноземних державах.
Нормативно-правове регулювання процедури
1, 2, 3, 6, 8, 14,
патентування в іноземних державах.
15, 16, 17, 20,
Договір про патентну кооперацію.
47, 96, 147
1
2
Регіональна процедура патентування. Традиційна
–
–
2
2
процедура патентування.
Умови патентування в іноземних державах. Строки
розгляду заявочних документів. Європейський патент.
Тема 12. Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності в Україні.
Економіка інтелектуальної власності.
1, 2, 3, 6, 8, 14,
Способи комерціалізації об’єктів інтелектуальної
15, 16, 17, 20,
власності в Україні.
47, 96, 147
Передача прав на використання об’єктів
21
інтелектуальної власності:
–
–
3.1. Ліцензійні договори.
22
3.2. Договір комерційної концесії.
3.3. Договори в сфері авторського права.
Підходи та методи оцінки прав на об’єкти
інтелектуальної власності.
Тема 13. Колективне управління майновими правами суб’єктів інтелектуальної власності.
Колективне управління авторськими і суміжними
1, 2, 3, 6, 8, 14,
–
–
–
25

2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

1
2
3
4
правами.
Порядок створення і обліку організацій
колективного управління.
Діяльність державних органів влади у сфері
охорони об’єктів інтелектуальної власності.
Державна служба інтелектуальної власності та її
структурні підрозділи – в системі органів
управління інтелектуальної власності.
Тема 14. Загальні положення про систему захисту прав інтелектуальної власності.
Способи захисту об’єктів інтелектуальної власності.
Досудовий спосіб захисту об’єктів інтелектуальної
власності.
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-правова 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.

5
15, 16, 17, 20,
47, 96, 147

1, 2, 3, 6, 8, 14,
15, 16, 17, 20,
47, 96, 147

1, 2, 3, 6, 8, 14,
15, 16, 17, 20,
47, 96, 147

1, 2, 3, 6, 8, 14,
15, 16, 17, 20,
47, 96, 147
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1
2
3
4
4. Захист нетрадиційних об’єктів права
інтелектуальної власності.
5. Цивільно-правова відповідальність за порушення в
сфері інтелектуальної власності.
Тема 17. Кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності.
1. Особливості кримінально-правового захисту права
інтелектуальної власності.
2. Особливості захисту авторського і суміжних прав.
3. Особливості захисту права промислової власності.
–
–
–
4. Захист нетрадиційних об’єктів права
інтелектуальної власності.
5. Кримінально-правова відповідальність за
порушення в сфері інтелектуальної власності.
Загалом з навчальної дисципліни
81
61
Загалом з навчальної дисципліни
2
6
62

5

1, 2, 5-8, 14,
15, 16, 17, 18,
20, 26, 47, 96,
147
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Таблиця 4.3. Технологічна карта самостійної роботи студента з навчальної дисципліни
Назва розділу
модуля, теми, з якої
№
виносяться
з/п
питання на
самостійне
опрацювання
1
2
Поняття права
інтелектуальної
власності та його
джерела.
1.

Перелік питань,
що вивчаються студентом самостійно

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.

Міжнародна система 1.
охорони прав
2.
інтелектуальної
власності.
3.
4.

Література
(порядковий
номер за
переліком)

3
4
Модуль 1. Загальна характеристика
права інтелектуальної власності та його суб’єктів
Інтелектуальна власність та її роль на сучасному 1, 3, 5, 7-12, 14,
етапі.
15, 16, 141
Творчість та інтелектуальна діяльність людини.
Пропрієтарна теорія прав на об’єкти
інтелектуальної власності.
Теорія виключних (інтелектуальних) прав.
Конституція України як основа законодавства
України про інтелектуальну власність.
Цивільний кодекс України як джерело права
інтелектуальної власності.
Спеціальні закони з охорони окремих об’єктів
інтелектуальної власності.
Міжнародні організації в сфері інтелектуальної 1-12, 14, 15, 96,
власності.
97, 98-108, 137,
Міжнародні конвенції і договори в сфері
144
інтелектуальної власності.
Відмінності у визначенні об’єктів права
інтелектуальної власності в міжнародних
конвенціях та законодавстві України.
Адаптація законодавства України про

Засоби контролю
знань
5
Бліц-опитування,
тестування,
індивідуальні
завдання на
картках, перевірка
робочих зошитів

Бліц-опитування,
тестування,
індивідуальні
завдання на
картках, перевірка
робочих зошитів
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1

3.

4.

2

3
4
5
інтелектуальну власність до міжнародних
правових актів: стан і перспективи.
1. Органи керівництва і контролю в сфері 1-3, 5-8, 9, 11, Бліц-опитування,
Суб’єкти права
інтелектуальної власності.
12, 13, 48, 56, тестування,
інтелектуальної
2. Громадські організації в сфері інтелектуальної 76, 142, 138
індивідуальні
власності.
власності та їх функції.
завдання на
3. Правове
становище
Державної
служби
картках, перевірка
інтелектуальної власності України.
робочих зошитів
4. Державний інспектор з питань інтелектуальної
власності.
5. Правові засади діяльності представників у
справах інтелектуальної власності (патентних
повірених).
Модуль 2. Правовий режим об’єктів права інтелектуальної власності.
Правова охорона та захист окремих об’єктів права інтелектуальної власності
1. Поняття та загальна характеристика підстав
1, 2, 3, 6, 8, 14, Бліц-опитування,
Правова охорона
набуття
права
інтелектуальної
власності.
15, 16, 17, 20, тестування,
авторських прав в
2. Національна та міжнародна системи захисту
47, 96, 147
індивідуальні
Україні.
прав інтелектуальної власності.
завдання на
3. Поняття та ознаки твору як об’єкта авторського
картках, перевірка
права.
робочих зошитів
4. Види об’єктів авторського права.
5. Об’єкти, що не охороняються авторським
правом.
6. Співавторство та його види.
7. Знак охорони авторського права, його правове
значення.
8. Державна реєстрація авторських прав.
9. Особисті немайнові права автора твору.
10. Майнові авторські права.
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1

5.

2

Правова охорона
комп’ютерних
програм в Україні.

Правова охорона
суміжних прав в
Україні.

3
4
11. Випадки вільного використання творів в
авторському праві.
12. Строки дії майнових авторських прав та правові
наслідки їх спливу.
13. Колективне управління майновими авторськими
правами.
1. Особисті немайнові права на комп’ютерні 1, 2, 3, 6, 8, 14,
програми.
15, 16, 17, 20,
2. Майнові права на комп’ютерні програми.
47, 96, 147
3. Процедура державної реєстрації авторських прав
на комп’ютерні програми.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
6.
7.

7.

8.
1.
Правова охорона
об’єктів промислової 2.
власності в Україні. 3.
4.
5.

5

Бліц-опитування,
тестування,
індивідуальні
завдання на
картках, перевірка
робочих зошитів
Поняття та джерела суміжних прав.
1, 2, 3, 6, 8, 14, Бліц-опитування,
Об’єкти суміжних прав.
15, 16, 17, 20, тестування,
Суб’єкти суміжних прав.
47, 96, 147
індивідуальні
Виникнення суб’єктивних суміжних прав.
завдання на
Особисті немайнові права виконавців та право
картках, перевірка
на ім’я (назву) виробників фонограм, відеограм і
робочих зошитів
організацій мовлення.
Майнові права інтелектуальної власності на
виконання, фонограму, відеограму, програму
(передачу) організації мовлення.
Випадки вільного використання об’єктів
суміжних прав.
Строки дії майнових суміжних прав.
Поняття та джерела патентного права.
1, 2, 3, 6, 8, 14, Бліц-опитування,
Винахід: поняття та об’єкти.
15, 16, 17, 20, тестування,
Умови надання правової охорони винаходу.
47, 96, 147
індивідуальні
Корисна модель: поняття, об’єкти, умови
завдання на
надання правової охорони.
картках, перевірка
Промисловий зразок: поняття, об’єкти, умови
робочих зошитів
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1

2
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

8.

1.
Правова охорона
засобів
індивідуалізації
учасників цивільного 2.
обігу, товарів та
3.
послуг.

3
4
надання правової охорони.
Службові винаходи, корисні моделі і промислові
зразки.
Секретні винаходи і корисні моделі.
Суб’єкти патентних правовідносин.
Патент: поняття, види та межі чинності.
Право на патент та його суб’єкти.
Заявка на винахід (корисну модель) та вимоги до
неї.
Заявка на промисловий зразок та вимоги до неї.
Дата подання заявки на винахід, корисну модель
та промисловий зразок. Пріоритет.
Поняття, види та системи патентної експертизи.
Видача патенту, його реєстрація. Публікація
відомостей про видачу патенту.
Особисті
немайнові
та
майнові
права
винахідника (автора промислового зразка).
Майнові права, що випливають з патенту на
винахід, корисну модель, промисловий зразок.
Дії, що не визнаються порушенням прав
володільця патенту.
Дострокове припинення чинності патенту.
Визнання патенту недійсним: підстави, порядок,
правові наслідки.
Загальна характеристика інституту правових
1, 2, 3, 6, 8, 14,
засобів індивідуалізації учасників цивільного
15, 16, 17, 20,
обороту, товарів і послуг.
47, 96, 147
Комерційне (фірмове) найменування: поняття,
структура та вимоги до нього.
Суб’єкти права на комерційне (фірмове)
найменування. Виникнення права на комерційне

5

Бліц-опитування,
тестування,
індивідуальні
завдання на
картках, перевірка
робочих зошитів
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1

2
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Правова охорона
комерційної
таємниці в Україні.

9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

10.

Правова охорона
нетрадиційних об’єктів права
інтелектуальної
власності (наукове
відкриття,

1.
2.
3.
4.

3
(фірмове) найменування.
Зміст майнових прав на комерційне (фірмове)
найменування.
Торговельна марка (знак для товарів і послуг):
поняття, об’єкти, умови надання правової
охорони.
Суб’єкти права на торговельну марку.
Набуття права інтелектуальної власності на
торговельну марку.
Зміст та межі майнових прав на торговельну
марку.
Право інтелектуальної власності на географічне
зазначення.
Поняття комерційної таємниці.
Нормативно-правова база регулювання відносин
у сфері комерційної таємниці.
Інформація, яка не становить комерційної
таємниці.
Майнові права інтелектуальної власності на
комерційну таємницю.
Захист прав інтелектуальної власності на
комерційну таємницю.
Проблеми вдосконалення законодавства про
комерційну таємницю.
Право інтелектуальної власності на географічне
зазначення.
Право інтелектуальної власності на сорт рослин і
породу тварин.
Компонування інтегральної мікросхеми як
об’єкт права інтелектуальної власності.
Право інтелектуальної власності на

4

5

1, 2, 3, 6, 8, 14, Бліц-опитування,
15, 16, 17, 20, тестування,
47, 96, 147
індивідуальні
завдання на
картках, перевірка
робочих зошитів

1, 2, 3, 6, 8, 14, Бліц-опитування,
15, 16, 17, 20, тестування,
47, 96, 147
індивідуальні
завдання на
картках, перевірка
робочих зошитів
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1

11.

2
компонування
інтегральної
мікросхеми,
раціоналізаторська
пропозиція, сорт
рослин, порода
тварин та інші).
Патентування
об’єктів промислової
власності в
іноземних державах.

5.

1.
2.
3.
4.

Комерціалізація
об’єктів права
інтелектуальної
власності в Україні.

1.
2.
3.
4.
5.

12.
6.
7.
8.

3
раціоналізаторську пропозицію.
Право інтелектуальної власності на наукове
відкриття.

4

Нормативно-правове регулювання процедури 1, 2, 3, 6, 8, 14,
патентування в іноземних державах.
15, 16, 17, 20,
Договір про патентну кооперацію.
47, 96, 147
Регіональна
процедура
патентування.
Традиційна процедура патентування.
Умови патентування в іноземних державах.
Строки розгляду заявочних документів.
Європейський патент.
Ліцензійний договір: поняття, правова природа. 1, 2, 3, 6, 8, 14,
Сторони ліцензійного договору. Укладення 15, 16, 17, 20,
ліцензійного договору.
47, 96, 147
Зміст ліцензійного договору.
Договір про передання виключних майнових
прав інтелектуальної власності.
Договір про створення за замовленням і
використання об’єкта права інтелектуальної
власності.
Авторські договори: поняття, види, особливості
правового регулювання.
Договір комерційної концесії (франчайзингу):
поняття, правова природа.
Сторони договору комерційної концесії. Форма
договору.

5

Бліц-опитування,
тестування,
індивідуальні
завдання на
картках, перевірка
робочих зошитів
Бліц-опитування,
тестування,
індивідуальні
завдання на
картках, перевірка
робочих зошитів
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1

13.

14.

15.

2

3
4
9. Зміст договору комерційної концесії.
10. Права та обов’язки сторін за договором
комерційної концесії.
1. Колективне
управління
авторськими
і 1, 2, 3, 6, 8, 14,
Колективне
суміжними правами.
15, 16, 17, 20,
управління
2.
Порядок
створення
і
обліку
організацій
47, 96, 147
майновими правами
колективного
управління.
суб’єктів
3. Діяльність державних органів влади у сфері
інтелектуальної
охорони об’єктів інтелектуальної власності.
власності.
4. Державна служба інтелектуальної власності та її
структурні підрозділи – в системі органів
управління інтелектуальної власності.
Загальні положення 1. Способи захисту об’єктів інтелектуальної 1, 2, 3, 6, 8, 14,
власності.
15, 16, 17, 20,
про систему захисту
спосіб
захисту
об’єктів 47, 96, 147
прав інтелектуальної 2. Досудовий
інтелектуальної власності.
власності.
3. Спеціальний (адміністративний) захист об’єктів
інтелектуальної власності.
4. Запобіжні заходи як спосіб захисту об’єктів
інтелектуальної власності.
1. Особливості адміністративно-правового захисту 1, 2, 3, 6, 8, 14,
Адміністративноправа інтелектуальної власності.
15, 16, 17, 20,
правовий захист
2. Особливості захисту авторського і суміжних
47, 96, 147
права
прав.
інтелектуальної
3. Особливості захисту права промислової
власності.
власності.
4. Захист нетрадиційних об’єктів права
інтелектуальної власності.
5. Адміністративно-правова відповідальність за
порушення в сфері інтелектуальної власності.

5

Бліц-опитування,
тестування,
індивідуальні
завдання на
картках, перевірка
робочих зошитів

Бліц-опитування,
тестування,
індивідуальні
завдання на
картках, перевірка
робочих зошитів
Бліц-опитування,
тестування,
індивідуальні
завдання на
картках, перевірка
робочих зошитів
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1

2
Цивільно-правовий
захист права
інтелектуальної
власності.

16.

1.
2.
3.
4.
5.

17.

Кримінальноправовий захист
права
інтелектуальної
власності.

1.
2.
3.
4.
5.

3
4
Особливості цивільно-правового захисту права 1, 2, 3, 6, 8, 14,
інтелектуальної власності.
15, 16, 17, 20,
Особливості захисту авторського і суміжних 47, 96, 147
прав.
Особливості
захисту
права
промислової
власності.
Захист
нетрадиційних
об’єктів
права
інтелектуальної власності.
Цивільно-правова відповідальність за
порушення в сфері інтелектуальної власності.
Особливості кримінально-правового захисту 1, 2, 5-8, 14, 15,
права інтелектуальної власності.
16, 17, 18, 20,
Особливості захисту авторського і суміжних 26, 47, 96, 147
прав.
Особливості
захисту
права
промислової
власності.
Захист
нетрадиційних
об’єктів
права
інтелектуальної власності.
Кримінально-правова
відповідальність
за
порушення в сфері інтелектуальної власності.

5
Бліц-опитування,
тестування,
індивідуальні
завдання на
картках, перевірка
робочих зошитів

Бліц-опитування,
тестування,
індивідуальні
завдання на
картках, перевірка
робочих зошитів
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Розділ 5. Індивідуально-консультативна робота
Таблиця 5.1. Графік проведення індивідуально-консультативної роботи
з навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності»
Семестр ІІ; навчальний рік: 2014-2015
Кафедра: правознавства
Викладач: Кульчій Олег Олександрович
№
п/п

Форми ІКР

1.

Індивідуальні
заняття

2.

Консультації

3.

Перевірка виконання
індивідуальних
занять

4.

Перевірка та захист
завдань, що віднесені
на поточний
контроль
Разом

1.

Індивідуальні
заняття

2.

Консультації

3.

Перевірка виконання
індивідуальних
занять

4.

Перевірка та захист
завдань, що віднесені
на поточний
контроль
Разом

1

2

Навчальні тижні, дата, час та місце проведення
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Денна форма навчання
14.02;
06.03;
02.04;
25.04;
14.05;
11.0015.3011.0011.0008.0012.20;
16.50;
12.20;
12.20;
09.20;
523а
523а
523а
523а
523а
28.02;
28.03;
01.05;
11.0011.0015.3012.20;
12.20;
16.50;
523а
523а
523а
21.02;
12.03;
09.04;
30.04;
11.0011.0011.0011.0012.20;
12.20;
12.20;
12.20;
523а
523а
523а
523а
3

4

5

6

28.04;
08.0021.20
2

2

2

2

2

2
2
2
Денна форма навчання
14.02;
06.03;
02.04;
11.0015.3011.0012.20;
16.50;
12.20;
523а
523а
523а
28.02;
28.03;
11.0011.0012.20;
12.20;
523а
523а
21.02;
12.03;
09.04;
11.0011.0011.0012.20;
12.20;
12.20;
523а
523а
523а

22

2

2

25.04;
11.0012.20;
523а

2

2

2

2

2

2

2

2

8 год.
26.05;
08.0021.20

40 год.

20

64 год.

10 год.

6 год.

30.04;
11.0012.20;
523а

2

Кількість
годин

6 год.

01.05;
15.3016.50;
523а

22

18

10 год.

14.05;
08.0009.20;
523а

8 год.

28.04;
08.0021.20
2

17

2

2

26.05;
08.0021.20

40 год.

20

64 год.
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Розділ 6. Методики активізації процесу навчання
Інтенсифікація навчального процесу при викладанні дисципліни
повинна здійснюватися на основі використання активних методів
навчання, що дозволяє, вирішити проблему зростаючого
інформаційного навантаження на студентів, поліпшити якість
засвоєння ними вивченого матеріалу.
Під час викладання дисципліни широко використовуються такі
методики активізації навчального процесу:
– проблемні лекції, які переважно спрямовані на висвітлення
основних змін у законодавстві, проведення порівняльного аналізу
вітчизняної практики господарювання із зарубіжним досвідом,
виявлення основних причин виникнення негативних тенденцій й
кризових явищ в економіці України та окреслення шляхів їх
подолання, а також ознайомлення студентів з науковою
дискусією, що відбувається в юридичній літературі навколо
визначення тих чи інших категорій, явищ, процесів;
– міні-лекції, які проводяться переважно за допомогою розроблених
структурно-логічних схем, які охоплюють основний зміст
питання, що розглядається, у структурованому вигляді, що є
найзручнішим та найефективнішим способом сприйняття
студентами ємної інформації у короткі проміжки часу. Для
наочного зображення структурно-логічних схем використовується
мультимедійний проектор, ілюстративний матеріал (роздатковий,
наприклад, нормативно-правові документи, зразки договорів,
наказів тощо), дошка;
– робота в малих групах;
– застосування новітніх технічних засобів навчання як засобів
унаочнення навчального матеріалу (у першу чергу – презентацій
PowerPoint);
– презентація групою студентів розробленої ними теми, яка
охоплює актуальні проблемні питання, з проведенням подальшої
дискусії між іншими «малими групами», викладачем та
експертами (яких визначає викладач), з тих питань, що виносяться
на обговорення;
– моделювання
міні-ситуацій
(використання
кейс-методу),
вирішення практичних правових ситуацій, які можуть виникнути
на практиці в житті студентів. Застосування даної методики дає
змогу студентам отримати певні навички з прийняття ефективних
рішень, адаптувати теоретичні знання до практичних умов;
– ділова гра відповідно до розробленого сценарію («Підприємець та
організація» та інші).
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Розділ 7. Система поточного та підсумкового контролю
Таблиця 7.1. Шкала оцінювання знань студентів за результатами
підсумкового контролю з навчальної дисципліни
«Право інтелектуальної власності»

90-100
82-89
74-81
64-73
60-63

Оцінка за
шкалою
ECTS
А
В
С
D
Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного
складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка за національною шкалою
відмінно
добре
задовільно
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Таблиця 7.2. Розподіл балів, що отримують студенти
за результатами вивчення навчальної дисципліни «Право
інтелектуальної власності». Напрям підготовки:
6.030401, 6.030401і «Правознавство» / спеціальності 081 «Право»
Назва модулю, теми
Вид навчальної роботи
Бали
Модуль 1. Загальна характеристика
права інтелектуальної власності та його суб’єктів
1. Обговорення теоретичного
Тема 1. Поняття права
2,5
питання на семін. (практ.) занятті
інтелектуальної власності та
його джерела
2. Виконання завдань, передбачених
0,75
планом самостійної роботи
Разом:
3,25
Тема 2. Міжнародна система
1. Виконання завдань, передбачених
0,75
охорони прав інтелектуальної планом самостійної роботи
власності
Разом:
0,75
1. Обговорення теоретичного
Тема 3. Суб’єкти права
2,5
питання на семін. (практ.) занятті
інтелектуальної власності
2. Виконання завдань, передбачених
0,75
планом самостійної роботи
Разом:
3,25
Модульна контрольна робота І
5
Модуль 2. Правовий режим об’єктів права інтелектуальної власності.
Правова охорона та захист окремих об’єктів права інтелектуальної
власності
1. Обговорення теоретичного
Тема 4. Правова охорона
2,5
питання на семін. (практ.) занятті
авторських прав в Україні
2. Виконання завдань, передбачених
0,75
планом самостійної роботи
Разом:
3,25
1. Обговорення теоретичного
Тема 5. Правова охорона
2,5
питання на семін. (практ.) занятті
комп’ютерних програм в
Україні
2. Виконання завдань, передбачених
0,75
планом самостійної роботи
Разом:
3,25
1. Обговорення теоретичного
Тема 6. Правова охорона
2,5
питання на семін. (практ.) занятті
суміжних прав в Україні
2. Виконання завдань, передбачених
0,75
планом самостійної роботи
Разом:
3,25
1. Обговорення теоретичного
Тема 7. Правова охорона
2,5
об’єктів промислової власності питання на семін. (практ.) занятті
в Україні
2. Виконання завдань, передбачених
0,75
планом самостійної роботи
Разом:
3,25
1. Обговорення теоретичного
Тема 8. Правова охорона
2,5
питання на семін. (практ.) занятті
засобів індивідуалізації
учасників цивільного обігу,
2. Виконання завдань, передбачених
0,75
товарів та послуг
планом самостійної роботи
Разом:
3,25
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Назва модулю, теми
Тема 9. Правова охорона
комерційної таємниці в
Україні

Вид навчальної роботи
1. Обговорення теоретичного
питання на семін. (практ.) занятті
2. Виконання завдань, передбачених
планом самостійної роботи
Разом:
Тема 10. Правова охорона нетра- 1. Обговорення теоретичного
диційних об’єктів права інтелек- питання на семін. (практ.) занятті
туальної власності (наукове від- 2. Виконання завдань, передбачених
криття, компонування інтегра- планом самостійної роботи
льної мікросхеми, раціоналізаторська пропозиція, сорт
Разом:
рослин, порода тварин та інші).
1. Обговорення теоретичного
Тема 11. Патентування
об’єктів промислової власності питання на семін. (практ.) занятті
в іноземних державах
2. Виконання завдань, передбачених
планом самостійної роботи
Разом:
1. Обговорення теоретичного
Тема 12. Комерціалізація
об’єктів права інтелектуальної питання на семін. (практ.) занятті
власності в Україні
2. Виконання завдань, передбачених
планом самостійної роботи
Разом:
1. Обговорення теоретичного
Тема 13. Колективне
питання на семін. (практ.) занятті
управління майновими
правами суб’єктів
2. Виконання завдань, передбачених
інтелектуальної власності
планом самостійної роботи
Разом:
1. Обговорення теоретичного
Тема 14. Загальні положення
питання на семін. (практ.) занятті
про систему захисту прав
інтелектуальної власності
2. Виконання завдань, передбачених
планом самостійної роботи
Разом:
Тема 15. Адміністративно1. Виконання завдань, передбачених
правовий захист права
планом самостійної роботи
інтелектуальної власності
Разом:
1. Обговорення теоретичного
Тема 16. Цивільно-правовий
захист права інтелектуальної питання на семін. (практ.) занятті
власності
2. Виконання завдань, передбачених
планом самостійної роботи
Разом:
1. Обговорення теоретичного
Тема 17. Кримінальнопитання на семін. (практ.) занятті
правовий захист права
інтелектуальної власності
2. Виконання завдань, передбачених
планом самостійної роботи
Разом:
Модульна контрольна робота ІІ
Присутність на всіх заняттях
Разом за семестр

Бали
2,5
0,75
3,25
2,5
0,75
3,25
2,5
0,75
3,25
2,5
0,75
3,25
2,5
0,75
3,25
2,5
0,75
3,25
0,75
0,75
2,5
0,75
3,25
2,5
0,75
3,25
25
20
100
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Таблиця 7.3. Система нарахування балів
за видами навчальної роботи
Форма навчальної
Вид навчальної роботи
роботи
1. Аудиторна
1.1. Лекція
1. Відвідування
1.2. Практичне,
1. Відвідування
семінарське заняття 2. Обговорення теоретичного
питання на семін. (практ.) занятті
2. Самостійна та інди- 2. Виконання завдань, передбачених
відуально-консуль- планом самостійної роботи
тативна робота
3. Поточний модуМодульна контрольна робота 1
льний контроль
Модульна контрольна робота 2
Модульна контрольна робота 3
4. Підсумковий
Підсумковий модульний контроль
контроль
(залік)

Бали
20
2,5
0,5
15
10
10
за результатами
поточного к-ролю

Таблиця 7.4. Система нарахування додаткових балів за видами робіт
Форма роботи
1. Навчальна

2. Науководослідна

Разом

Вид роботи
1. Участь у предметних олімпіадах:
університетських, міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних
2. Участь у конкурсах на кращого знавця
дисципліни: університетських, міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних
3. Виконання індивідуальних навчальнодослідних завдань підвищеної складності
4. Написання і захист наукового реферату з
визначеної проблеми
1. Участь в наукових гуртках («Ін-Юре»)
2. Участь в наукових студентських клубах
(«Феміда»)
3. Участь в конкурсах студентських робіт:
університетських, міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних
4. Участь в наукових студентських
конференціях: університетських,
міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних
5. Підготовка публікації в наукових виданнях.
6. Оформлення сценарного плану дидактичної
гри

Бали
10-30
10-30
1-15
0-4
5-20
5-20
5-15
5-15
25
5-10
*

* Максимальна кількість додаткових балів для студента – 30.
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Розділ 8. Перелік питань для підготовки
до підсумкового контролю
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
ДО ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Модуль 1. Загальна характеристика
права інтелектуальної власності та його суб’єктів
Інтелектуальна власність та її роль на сучасному етапі.
Поняття права інтелектуальної власності.
Пропрієтарна теорія прав на об’єкти інтелектуальної власності.
Теорія виключних (інтелектуальних) прав.
Загальна характеристика об’єктів права інтелектуальної власності.
Система права інтелектуальної власності.
Конституція України як основа законодавства України про
інтелектуальну власність.
Цивільний кодекс України як джерело права інтелектуальної
власності.
Спеціальні закони з охорони окремих об’єктів інтелектуальної
власності.
Правове становище Державної служби інтелектуальної власності
України.
Державний інспектор з питань інтелектуальної власності.
Правові засади діяльності представників у справах інтелектуальної
власності (патентних повірених).
Поняття авторського права та його джерела.
Поняття та ознаки твору як об’єкта авторського права.
Види об’єктів авторського права.
Модуль 2. Правовий режим об’єктів права інтелектуальної
власності. Правова охорона та захист
окремих об’єктів права інтелектуальної власності
Об’єкти, що не охороняються авторським правом.
Суб’єкти авторського права.
Співавторство та його види.
Виникнення суб’єктивних авторських прав.
Знак охорони авторського права, його правове значення.
Державна реєстрація авторських прав.
Особисті немайнові права автора твору.
Майнові авторські права.
Випадки вільного використання творів в авторському праві.
Строки дії майнових авторських прав та правові наслідки їх
спливу.
Колективне управління майновими авторськими правами.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Поняття та джерела суміжних прав.
Об’єкти суміжних прав.
Суб’єкти суміжних прав.
Виникнення суб’єктивних суміжних прав.
Особисті немайнові права виконавців та право на ім’я (назву)
виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення.
Майнові права інтелектуальної власності на виконання,
фонограму, відеограму, програму (передачу) організації мовлення.
Випадки вільного використання об’єктів суміжних прав.
Строки дії майнових суміжних прав.
Поняття та джерела патентного права.
Винахід: поняття та об’єкти.
Умови надання правової охорони винаходу.
Корисна модель: поняття, об’єкти, умови надання правової
охорони.
Промисловий зразок: поняття, об’єкти, умови надання правової
охорони.
Службові винаходи, корисні моделі і промислові зразки.
Секретні винаходи і корисні моделі.
Суб’єкти патентних правовідносин.
Патент: поняття, види та межі чинності.
Право на патент та його суб’єкти.
Заявка на винахід (корисну модель) та вимоги до неї.
Заявка на промисловий зразок та вимоги до неї.
Дата подання заявки на винахід, корисну модель та промисловий
зразок. Пріоритет.
Поняття, види та системи патентної експертизи.
Видача патенту, його реєстрація. Публікація відомостей про
видачу патенту.
Особисті немайнові та майнові права винахідника (автора
промислового зразка).
Майнові права, що випливають з патенту на винахід, корисну
модель, промисловий зразок.
Дії, що не визнаються порушенням прав володільця патенту.
Дострокове припинення чинності патенту.
Визнання патенту недійсним: підстави, порядок, правові наслідки.
Загальна
характеристика
інституту
правових
засобів
індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
Комерційне (фірмове) найменування: поняття, структура та
вимоги до нього.
Суб’єкти права на комерційне (фірмове) найменування.
Виникнення права на комерційне (фірмове) найменування.
Зміст майнових прав на комерційне (фірмове) найменування.
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59. Торговельна марка (знак для товарів і послуг): поняття, об’єкти,
умови надання правової охорони.
60. Суб’єкти права на торговельну марку.
61. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку.
62. Зміст та межі майнових прав на торговельну марку.
63. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення.
64. Право інтелектуальної власності на сорт рослин і породу тварин.
65. Компонування інтегральної мікросхеми як об’єкт права
інтелектуальної власності.
66. Право
інтелектуальної
власності
на
раціоналізаторську
пропозицію.
67. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю.
68. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття.
69. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання
майновими правами інтелектуальної власності.
70. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності:
поняття та види.
71. Ліцензійний договір: поняття, правова природа.
72. Сторони ліцензійного договору. Укладення ліцензійного договору.
73. Зміст ліцензійного договору.
74. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної
власності.
75. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта
права інтелектуальної власності.
76. Авторські договори: поняття, види, особливості правового
регулювання.
77. Договір комерційної концесії (франчайзингу): поняття, правова
природа.
78. Сторони договору комерційної концесії. Форма договору.
79. Зміст договору комерційної концесії.
80. Права та обов’язки сторін за договором комерційної концесії.
81. Загальнотеоретична характеристика захисту прав інтелектуальної
власності.
82. Цивільно-правові способи захисту прав інтелектуальної власності.
83. Захист прав інтелектуальної власності в судовому порядку.
84. Адміністративний порядок захисту прав інтелектуальної
власності.
85. Загальна характеристика системи міжнародно-правової охорони
інтелектуальної власності.
86. Всесвітня організація інтелектуальної власності.
87. Міжнародні договори у сфері авторського права.
88. Міжнародні договори у сфері охорони суміжних прав.
89. Міжнародні договори у сфері патентного права.
90. Міжнародні договори про охорону товарних знаків.
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ЗРАЗОК МОДУЛЬНОГО ЗАВДАННЯ
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Модульна контрольна робота № 2
з дисципліни «Право інтелектуальної власності»
Варіант 2
Тестові завдання
1. Право інтелектуальної власності - це:
а) право власності на річ;
б) право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності;
в) право особи на одержання дивідендів за результатами діяльності;
г) право на одержання майна у порядку універсального чи сингулярного правонаступництва.
2. Право власності і право інтелектуальної власності:
а) не залежать та не пов'язані одне з одним;
б) право інтелектуальної власності залежить від права власності на річ;
в) право інтелектуальної власності не залежить від права власності, але перехід прав на
річ означає перехід прав на об'єкт інтелектуальної власності.
3. До права інтелектуальної власності належать:
а) авторське право і суміжні права;
б) речове право;
в) деліктне право;
г) право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
4. До об'єктів інтелектуальної власності належать:
а) твори літератури, науки, мистецтва;
б) наукові відкриття;
в) інформація;
г) речі індивідуального користування.
5. Первинним суб'єктом права інтелектуальної власності є:
а) роботодавець автора результату творчої діяльності;
б) творець результату інтелектуальної, творчої діяльності;
в) юридична особа - патентовласник;
г) спадкоємці автора художнього твору.
6. До особистих немайнових прав інтелектуальної власності належать:
а) право авторства;
б) право на використання об'єкту інтелектуальної власності;
в) право перешкоджати будь-якому посяганню на об'єкт інтелектуальної власності;
г) право надання об'єкта інтелектуальної власності на підставі ліцензійного договору.
7. Майновими правами інтелектуальної власності визнаються:
а) право на використання об'єкта інтелектуальної власності;
б) право перешкоджати будь-якому посяганню на об'єкт інтелектуальної власності;
в) право запатентувати об'єкт інтелектуальної власності;
г) право передачі об'єкта інтелектуальної власності іншій особі.
8. Особисті немайнові права на об'єкт, створений за замовленням належать:
а) творцеві об'єкта інтелектуальної власності;
б) замовнику об'єкта інтелектуальної власності;
в) особі, якій творець передав об'єкт інтелектуальної власності;
г) творцеві, у випадках передбачених законом також замовникові.
9. Центральним органом державної виконавчої влади у сфері права інтел. власності є:
а) Українське агентство з авторських і суміжних прав;
б) Всесвітня організація інтелектуальної власності;
в) Державна служба інтелектуальної власності;
г) ДП „Український інститут промислової власності".
10. На міжнародному рівні захистом інтелектуальної власності займається:
а) ІКАО;
б) ВОІВ;
в) ТРІПС;
г) ЮНЕСКО.
Теоретичне питання:
1. Поняття та зміст права інтелектуальної власності.
Провідний викладач _______________________ к.ю.н., ст. викл. Кульчій О.О.

Апеляції з приводу оцінки подаються викладачеві чи завідувачу
кафедрою упродовж 24 годин з моменту її оголошення.
45

Розділ 9. Навчально-методичне забезпечення навчальної
дисципліни «Право інтелектуальної власності» для студентів
напряму підготовки 6.030401і, 6.030401 «Правознавство» /
спеціальності 081 «Право»
1. Навчальна програма.
2. Робоча навчальна програма.
3. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення
навчальної дисципліни.
4. Дистанційний курс.
5. Збірник ситуаційних завдань (кейси).
6. Ділові ігри.
7. Тести вхідного контролю знань студентів.
8. Пакети комплексних контрольних завдань (робіт) та критерії їх
оцінювання.
9. Модульний контроль (поточні модульні роботи).
10. Пакети тестів для студентів денної та заочної форм навчання.
11. Питання для підготовки до ПМК (заліку).
12. Тематика науково-дослідної роботи студентів.
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Розділ 10. Перелік джерел, основної та додаткової
навчально-методичної літератури
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Основна література
Бутнік-Сіверський О.Б. Економіка інтелектуальної власності :
конспект лекцій / О.Б. Бутнік-Сіверський. – К. : Ін-т
інтелектуальної власності і права, 2003. – 296 с.
Дахно I. I. Право інтелектуальної власності : Навч. посібник / I. I.
Дахно. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. –
278 с.
Дроб’язко, В.С. Право інтелектуальної власності : навч.
посібник / В.С. Дроб’язко, Р.В. Дроб’язко. – К. : Юрінком Інтер,
2004. – 512 с.
Жаров В.О. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності :
Захист прав на об’єкти промислової власності. Захист
авторських і суміжних прав: Конспект лекцій / В.О. Жаров. – К. :
Ін-т інтелект. власності і права, 2000. – 68 с.
Жаров В.О. Захист права інтелектуальної власності : Захист
авторського права і суміжних прав. Захист права промислової
власності: Конспект лекцій / В.О. Жаров. – К. : Ін-т інтелект.
власності і права, 2003. – 64 с.
Концепція і модель економічного розвитку для України :
Матеріали наукової дискусії провідних українських вчених,
організованої Фондом інтелектуальної співпраці «Україна –
XXІ ст.» / Ред. Ю. Г. Буряк. – К. : Українські пропілеї, 2001. – 31 с.
Кравець В. Р. Право інтелектуальної власності : (у запитаннях і
відповідях) : навч. посібник / В. Р. Кравець, В. Г. Олюха. – К. :
Центр учб. л-ри, 2012. – 264 с.
Кулініч О. О. Право інтелектуальної власності : навч. посібник /
О. О. Кулініч, Л. Д. Романадзе. – Одеса : Фенікс, 2011. – 492 с.
Охорона інтелектуальної власності в Україні : Монографія / С.О. Довгий, В.О. Жаров, В. О. Зайчук, [та ін.]. – М. : Форум, 2002. – 314 с.
Правова охорона інтелектуальної власності : Навч. посібник /
уклад. Г.М. Остапович. – К. : КНТЕУ, 2004. – 187 с.
Протидія злочинам у сфері інтелектуальної власності : наук.практ. посібник / С.I. Ніколаюк, Д.Й. Никифорчук, Р.П. Томма,
В.I. Барко. – К. : КНТ, 2006. – 192 с.
Фордзюк Ю. І. Основи інтелектуальної власності : навч. посібник /
Ю. І. Фордзюк, В. М. Кабацій. – К. : Кондор, 2012. – 208 с.
Харитонова О. І. Правовідносини інтелектуальної власності, що
виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності
(концептуальні засади) : монографія / О. І. Харитонова. – Одеса :
Фенікс, 2011. – 346 с.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.

26.

Нормативно-правові акти:
Конституція України. Прийнята Верховною Радою України від
28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. –
№ 30. – Ст. 141.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості
Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості
Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. –
Ст. 144.
Кодекс України про адміністративні правопорушення від
7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. –
1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122.
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості
Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
Правила домену .UA [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http: //www.a.iname.com.ua /ua_rules.phtml. – Загловок з екрану
Про авторське право і суміжні права : Закон України № 3792-XII
в редакції Закону України від 11 липня 2001 р. // Відомості
Верховної Ради України. – 2001. – № 43. – Ст. 214.
Про архітектурну діяльність : Закон України № 687-XIV від
20 травня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. –
1999. – № 31. – Ст. 246.
Про видавничу справу : Закон України № 318/97-ВР від 5 червня
1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 32. –
Ст. 206.
Про внесення змін до деяких законів України з питань
інтелектуальної власності : Закон України № 2188-III від 21
грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. –
№ 8. – Ст. 37.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
посилення відповідальності за порушення прав на об’єкти права
інтелектуальної власності : Закон України № 2362-III від 5 квітня
2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. –
Ст. 117.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
правової охорони інтелектуальної власності : Закон України від
22 травня 2003 р. № 850-IV // Відомості Верховної Ради
України. – 2003. – № 35. – Ст. 271.
Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінальнопроцесуального кодексів України та Кодексу України про
адміністративні правопорушення : Закон України від 28 січня
1994 р. № 3888-XII // Відомості Верховної Ради України. –
1994. – № 19. – Ст. 111.
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27.
28.

29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.

Про господарські товариства : Закон України від 19 вересня
1991 р. № 1576-XII // Відомості Верховної Ради України. –
1991. – № 49. – Ст. 682.
Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які
стосуються права автора на твір : Постанова Кабінету Міністрів
України від 27 грудня 2001 р. № 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 суду України від 10 червня 2004 р. //
Юридическая практика. – 2004. – № 26. – С. 8–9.
Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні :
Закон України від 16 листопада 1992 р. № 2782-ХІІ // Відомості
Верховної Ради України. – 1993. – № 1. – Ст. 1.
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 реєстру відомостей про передачу права власності
на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання
промислового зразка : Наказ Міністерства освіти і науки України
від 3 серпня 2001 р. № 574 // Офіційний вісник України. – 2001 –
№ 34. – Ст. 1613.
Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію
та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності
на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання
знака для товарів і послуг : Наказ Міністерства освіти і науки
України від 3 серпня 2001 р. № 576 // Офіційний вісник
України. – 2001. – № 34. –Ст. 1615.
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 : Наказ
Міністерства освіти і науки України вiд 3 серпня 2001 р. № 577 //
Офіційний вісник України. – 2001. – № 34. – Ст. 1616.
Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення будьякої особи з матеріалами заявки на об’єкт права інтелектуальної
власності : Наказ Міністерства освіти і науки України вiд
22 квітня 2005 р. № 247 // Офіційний вісник України. – 2005. –
№ 19. – Ст. 1008.
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення з
матеріалами заявки на сорт та відомостями, що занесені до
Державного реєстру прав власників сортів рослин : Наказ
Державної служби з охорони прав на сорти рослин від 29 травня
2003 р. № 142 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 25. –
Ст. 1233.
Про затвердження Інструкції про реєстрацію договору про
передачу майнового права на сорт і договору про передачу права
на використання сорту : Наказ Міністерства аграрної політики
України від 21 липня 2003 р. № 244 // Офіційний вісник
України. – 2003. – № 33. – Ст. 1807.
Про затвердження Критеріїв заборони поширення сортів в
Україні : Наказ Міністерства аграрної політики України від
30 серпня 2002 р. № 247 // Офіційний вісник України. – 2002. –
№ 44. – Ст. 2053.
Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за
використання об’єктів авторського права і суміжних прав :
Постанова Кабінету Міністрів України 18 січня 2003 p. № 72 //
Офіційний вісник України. – 2003. – № 4. – Ст. 129.
Про затвердження Положення про відповідність суб’єктів
племінної справи у тваринництві статусу селекційного центру,
підприємства (об’єднання) з племінної справи у тваринництві,
заводської конюшні, контрольно-випробувальної станції,
контрольно-випробувальної станції з птахівництва, іподрому,
трендепо, підприємства (лабораторії) генетичного контролю,
підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів,
підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької
продукції : Наказ Міністерства аграрної політики України,
Української академії аграрних наук від 29 липня 2002 р.
№ 211 /61 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 33. –
Ст. 1548.
Про затвердження Положення про Державний департамент
інтелектуальної власності : Постанова Кабінету Міністрів
України від 20 червня 2000 р. № 997 // Офіційний вісник
України. – 2000. – № 25. – Ст. 1060.
Про затвердження Положення про Державний племінний
реєстр : Наказ Міністерства аграрної політики України,
Української академії аграрних наук від 20 травня 2002 р.
№ 134 /40 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 24(частина
2). – Ст. 1187.
Про затвердження Положення про Державний реєстр заявок на
сорти рослин : Наказ Міністерства аграрної політики України від
26 лютого 2003 р. № 42 // Офіційний вісник України. – 2003.–
№ 13. – Ст. 589.
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44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Про затвердження Положення про Державний реєстр прав
власників сортів рослин та про видачу патентів України на сорти
рослин : Наказ Міністерства аграрної політики України від
13 грудня 2002 р. № 390 // Офіційний вісник України. – 2003. –
№ 6. – Ст. 250.
Про затвердження Положення про Державний реєстр сортів
рослин, придатних для поширення в Україні : Постанова
Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. № 686 //
Урядовий кур’єр. – 2003. – № 96. – С. 9.
Про затвердження Положення про Державний реєстр України
топографій інтегральних мікросхем : Наказ Міністерства освіти і
науки України вiд 12 квітня 2001 р. № 292 // Офіційний вісник
України. – 2001. – № 18. – Том 2. – Ст. 805.
Про затвердження Положення про державного інспектора з
питань інтелектуальної власності Державного департаменту
інтелектуальної власності : Постанова Кабінету Міністрів
України від 17 травня 2002 р. № 674 // Офіційний вісник
України. – 2002. – № 21. – Ст. 68.
Про затвердження Положення про Державну інспекцію з
охорони прав на сорти рослин : Наказ Державної служби з
охорони прав на сорти рослин від 16 січня 2003 р. № 17-1 //
Офіційний вісник України. – 2003. – № 6. – Ст. 267.
Про затвердження Положення про Державну службу з охорони
прав на сорти рослин : Постанова Кабінету Міністрів України від
19 серпня 2002 р. № 1182 // Офіційний вісник України. – 2002. –
№ 34. – Ст. 1591.
Про затвердження Положення про Комісію щодо погодження
питань про внесення позначення, що містить офіційну назву
держави «Україна», до знака для товарів і послуг : Наказ
Міністерства освіти і науки України від 7 жовтня 2003 р.
№ 677 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 42. – Ст. 2247.
Про затвердження Положення про патентно-ліцензійну,
винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах
України : Наказ Міністерства оборони України вiд 5 березня
2001 р. № 78 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 12. –
Ст. 527.
Про затвердження Положення про Перелік видових назв
товарів : Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 грудня
2000 р. № 583 // Офіційний вісник України. – 2001 – № 4 –
Ст. 343.
Про затвердження Положення про племінне свідоцтво
(сертифікат) та зразків форм племінних свідоцтв (сертифікатів) :
Наказ Міністерства аграрної політики України від 29 грудня
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2002 р. № 416 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 5. –
Ст. 201.
Про затвердження Положення про порядок сплати зборів за дії,
пов’язані з охороню прав на об’єкти інтелектуальної власності :
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 2001 р. //
Інтелектуальна власність – 2001. – № 7. – С. 13–16.
Про затвердження Положення про представників у справах
інтелектуальної власності (патентних повірених) : Постанова
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 року // Офіційний
вісник України. – 1997. – № 35. – Cт. 95.
Про затвердження Положення про присвоєння відповідних
статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві та
Положення про відповідність суб’єктів племінної справи у
тваринництві
статусу
племінного
заводу,
племінного
репродуктора і племінного птахо репродуктора : Наказ
Міністерства аграрної політики України, Української академії
аграрних наук від 17 липня 2001 р. № 215 /66 // Офіційний вісник
України. – 2001. – № 35. – Ст. 1646.
Про
затвердження
Положення
про
свідоцтво
на
раціоналізаторську
пропозицію
та
порядок
його
видачі [Електронний ресурс] : Наказ Державного патентного
відомства України вiд 22 серпня 1995 р. № 129. – Режим
доступу: www.rada.gov.ua.
Про затвердження Положення про свідоцтво про авторство на
сорт рослин : Наказ Міністерства аграрної політики України від
28 травня 2003 р. № 151 // Офіційний вісник України. – 2003. –
№ 24. – Ст. 1162.
Про затвердження Порядку видачі примусової ліцензії на
використання сорту рослин : Постанова Кабінету Міністрів
України від 29 січня 2003 р. № 121 // Урядовий кур’єр. – 2003. –
№ 22. – С. 12.
Про затвердження Порядку визнання знака добре відомим в
Україні Апеляційною палатою Державного департаменту
інтелектуальної власності : Наказ Міністерства освіти і науки
України від 15 квітня 2005 р. № 228 // Офіційний вісник
України. – 2005. – № 19 – Ст. 1007.
Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів
України дозволу на використання запатентованого винаходу
(корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної
мікросхеми : Постанова Кабінету Міністрів України вiд 14 січня
2004 р. № 8 // Урядовий кур’єр. – 2004 – № 15. – С. 8.
Про затвердження Порядку поширення в Україні сорту, на який
не розповсюджується виключне право власника : Наказ
Державної служби з охорони прав на сорти рослин від
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12 березня 2003 р. № 3-2 /139-43 // Офіційний вісник України. –
2003. – № 14. – Ст. 639.
Про затвердження Правил погодження питань про внесення
позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до
знака для товарів і послуг : Наказ Міністерства освіти і науки
України від 4 березня 2004 р. № 175 // Офіційний вісник
України. – 2004. – № 11. – Ст. 693.
Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт :
Наказ Міністерства аграрної політики України від 3 вересня
2002 р. № 249 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 44. –
Ст. 2054.
Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки
на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми : Наказ
Міністерства освіти і науки України вiд 18 квітня 2002 р.
№ 260 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 19. – Ст. 966.
Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання
опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та
порядок їх виплати : Постанова Кабінету Міністрів України від
18 січня 2003 p. № 71 // Офіційний вісник України. – 2003. –
№ 4. – Ст. 129.
Про затвердження Тимчасового положення про правову охорону
об’єктів промислової власності та раціоналізаторських
пропозицій в Україні : Указ Президента України від 18 вересня
1992 р. // Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та
практика. – Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред.
О.Д. Святоцького. –
Т. 3:
Промислова
власність. –
К.:
Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – С. 212–215.
Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої
реклами : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня
1998 р. // «Бухгалтерія». – 2001. – № 36 /2. – С. 6–7.
Про затвердження форм документів щодо питань видачі
контрольних марок імпортерам, експортерам та відтворювачам
примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм,
комп’ютерних програм, баз даних та інструкцій по здійсненню
державного контролю за дотриманням законодавства у сфері
інтелектуальної власності : Наказ Міністерства освіти і науки
України вiд 4 травня 2005 р. № 273 // Офіційний вісник
України. – 2005. – № 22. – Ст. 151.
Про затвердження форм первинної облікової документації з
обліку об’єктів права інтелектуальної власності (винаходів,
корисних моделей, промислових зразків, компонувань
(топографій) інтегральних мікросхем і раціоналізаторських
пропозицій) та Інструкції щодо їх заповнення : Наказ
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Державного комітету статистики України вiд 10 серпня 2004 р.
№ 469 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 35. – Ст. 2362.
Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від
7 червня 1996 р. № 236/96-ВР // Відомості Верховної Ради
України. – 1996 р. – № 36. – Ст. 164.
Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні :
Указ Президента України від 27 квітня 2001 р. // Урядовий
кур’єр. – 2001. – № 79. – С. 5.
Про здійснення кваліфікаційної експертизи родів і видів рослин,
сорти
яких
не
підлягають
державному
випробуванню [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства
аграрної політики України від 13 червня 2005 р. № 262 // Режим
доступу: www.rada.gov.ua.
Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 р.
№ 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. –
№ 48. – Ст.650.
Про кінематографію : Закон України від 13 січня 1998 р. № 9/98ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 22. –
Ст. 114.
Про мінімальні ставки авторської винагороди за використання
творів літератури і мистецтва : Постанова Кабінету Міністрів
України від 18 листопада 1994 р. № 784 // Збірник постанов
Уряду України. – 1995. – № 2. – Ст. 33.
Про насіння : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3690-XII //
Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 2. – Ст. 5.
Про науково-технічну інформацію : Закон України від 23 червня
1993 р. № 3322-XII // Відомості Верховної Ради України. –
1993. – № 33. – Ст. 345.
Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів
господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом,
імпортом дисків для лазерних систем зчитування : Закон України
від 17 січня 2002 р. № 2953-III // Офіційний вісник України. –
2002. – № 7. – Ст. 276.
Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України
від 15 грудня 1993 р. № 3687-XII // Відомості Верховної Ради
України. – 1994. – № 7. – Ст. 32; у редакції Закону України від
1 червня 2000 р. № 1771-III // Відомості Верховної Ради
України. – 2001. – № 8. – Ст. 37.
Про охорону прав на зазначення походження товарів : Закон
України від 16 грудня 1999 р. № 752-XIV // Відомості Верховної
Ради України. – 1999. – № 27-28. – Ст. 181.
Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України
від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради
України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.
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Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від
15 грудня 1993 р. № 3688-XII // Відомості Верховної Ради
України. – 1994. – № 7. – Ст. 34.
Про охорону прав на сорти рослин : Закон України № 3116-XII
від 21 квітня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. –
1993. – № 21. – Ст. 218; у редакції Закону України від 17 січня
2002 р. № 2986-III // Офіційний вісник України. – 2002. – № 7. –
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Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем : Закон
України від 5 листопада 1997 р. № 621/97-ВР // Відомості
Верховної Ради України. – 1998. – № 8. – Ст. 28.
Про перелік відомостей, що не становлять комерційної
таємниці : Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня
1993 р. № 611 // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. –
№ 12. – Ст. 269.
Про племінну справу у тваринництві : Закон України від
15 грудня 1993 р. № 3691-XII у редакції Закону України від
21 грудня 1999 р. № 1328-XIV // Відомості Верховної Ради
України. – 2000. – № 6. – Ст. 37.
Про приєднання України до Міжнародної конвенції по охороні
нових сортів рослин : Закон України від 2 червня 1995 р.
№ 209/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. –
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Про професійних творчих працівників та творчі спілки : Закон
України від 7 жовтня 1997 р. № 554/97-ВР // Відомості Верховної
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Розділ 11. Програмне забезпечення
комп’ютерної підтримки навчального процесу
з навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності»
1. Загальне програмне забезпечення: пакет програмних продуктів
Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel); мережеві сервіси
Google.
2. Спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерної підтримки
освітнього процесу з навчальної дисципліни:
– Інформаційно-правова система «ЛІГА:ЗАКОН»;
– Інформаційно-правова система «НАУ» (ІАЦ «Ліга»);
– Правові системи «Інфодиск: Законодавство України» (ІАЦ
«Інфодиск»);
– Правові системи НАУ, МЕГА-НАУ (ЗАТ «Інформтехнологія);
– інформаційно-правова система із законодавства України
«Право» (Компанія «Інформаційно-аналітичний центр «БІТ»).
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