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1. Опис навчальної дисципліни 

 

ПРОБЛЕМИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 

Галузь знань 08 «Право» 

Освітньо-науковий рівень третій  

Освітній ступінь доктор філософії 

Спеціальність 081 «Право» 

Характеристика навчальної дисципліни 

Вид обов'язкова  

Загальна кількість годин 90 

Кількість кредитів ECTS 3 

Кількість змістових модулів не передбачено 

Курсовий проект (робота) не передбачено 

Форма контролю Залік 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм 

навчання 

 денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Рік підготовки (курс) 1 1 

Семестр 1 1 

Лекційні заняття 10 год. 10 год. 

Практичні, семінарські заняття 20 год. 20 год. 

Лабораторні заняття -  -  

Самостійна робота 60 год. 60 год. 

Індивідуальні завдання - год. - год. 

Кількість тижневих аудиторних  

годин для денної форми навчання 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни «Проблеми права інтелектуальної  власності» полягає 

у формуванні у здобувачів теоретичних знань щодо системи правової охорони 

інтелектуальної власності в Україні і світі, практичних умінь та навичок щодо 

застосування профільного законодавства в сфері охорони прав інтелектуальної 

власності. 

  Завдання дисципліни: ознайомити майбутніх спеціалістів з актуальними 

теоретичними напрямками, що існують в науці права інтелектуальної власності, 

забезпечити надання здобувачам ґрунтовних теоретичних знань в системі 

законодавства та інших правових актів, на підставі яких здійснюється правова 

охорона об’єктів інтелектуальної власності, оптимізувати умови для вироблення 

у здобувачів практичних умінь та навичок в сфері охорони прав інтелектуальної 

власності як на практичних заняттях, так і самостійно. 

 Загальні компетентності (ЗК), якими повинен володіти здобувач під 

вивчення дисципліни є: 

- здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення, 

генерування нових ідей та досягнення наукових цілей; 

- здатність вільно користуватися державною та іноземною мовою як 

засобом наукового спілкування; 

- здатність працювати в міжнародному контексті, вміння аналізувати 

міжнародне законодавство та адаптувати його в вітчизняне. 

Фахові компетентності (ФК), якими повинен володіти здобувач під 

вивчення дисципліни є: 

- здатність знаходити, контекстуалізувати та інтерпретувати значну 

кількість теоретичного та нормативного матеріалу. 

Спеціальні компетентності (СК), якими повинен володіти здобувач під 

вивчення дисципліни є: 

- знання та розуміння предметної області дослідження; 

-  здатність планувати та виконувати сучасні інтелектуальні 

дослідження, як на запити стейкхолдерів так і сучасної світової наукової 

спільноти для досягнення науково обґрунтованих теоретичних або 



експериментальних наукових результатів, які розв’язують конкретне наукове 

завдання, що має істотне значення для правничої сфери; 

-  здатність кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в 

конкретних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й 

процесуального права в професійній діяльності; 

-  здатність використовувати інформаційні ресурси, необхідні для 

проведення дослідження у галузі права; 

-  здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових та 

комплексних ідей в межах предметної області дослідження; 

- здатність розробляти проєкти нормативно-правових актів; 

- набуття спеціалізованих умінь/навичок і методів, необхідних для 

розв’язання значущих проблем у сфері правового регулювання природоресурсної 

сфери; 

- переоцінка вже існуючих знань з урахуванням сучасних тенденцій 

вирішення спорів у сфері публічних та приватних відносин; 

- поглиблене розуміння методології тлумачення та особливостей 

застосування інститутів публічного, приватного права. 

Програмні результати навчання: 

-  глибоко розуміти теорію та методологію юридичних досліджень та вміти 

їх застосовувати для ідентифікації наукових гіпотез та використання у власних 

наукових дослідженнях та у викладацькій діяльності;  

-  проводити системні наукові дослідження за трьома освітніми 

траєкторіями: теорія та історія держави і права, історія політичних і правових 

учень; земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсне право; 

адміністративне право і процес, фінансове право інформаційне право на 

принципах академічної культури і доброчесності. 

-  використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології для 

обробки і аналізу результатів наукових досліджень та їх представлення. 

-  вміти здійснювати пошук, обробку, інтерпретацію інформації з різних 

джерел для продукування власних наукових ідей та практично-орієнтованих 

інноваційних пропозицій у сфері права.  



-  застосувати ідеї та концепції сучасної теорії права і держави, основних 

інститутів галузевих юридичних наук для розв’язання завдань наукового 

дослідження. 

-  вміти формулювати робочі гіпотези та формувати нові наукові 

дослідницькі результати в обраній сфері. 

В результаті вивчення дисципліни здобувач повинен: 

знати:  

1. поняття системи законодавства, на підставі якого здійснюється охорона 

прав на об’єкти інтелектуальної власності; 

2. співвідношення норм Цивільного кодексу, спеціальних законів та 

підзаконних актів в сфері такої охорони; 

3. правову природу прав на різні об’єкти інтелектуальної власності, а також 

їх співвідношення з близькими за змістом поняттями «право власності», «майнові 

права», «особисті немайнові права», «інформація», «ділова репутація». 

4. способи правового захисту (організаційного, адміністративного, судового) 

прав інтелектуальної власності за міжнародним правом і національним 

законодавством України; 

5. систему органів, підприємств та установ, що здійснюють охорону прав 

інтелектуальної власності та розподіл їх компетенції. 

вміти:  

1. практично застосовувати набуті знання при вирішенні конкретних задач; 

2. готувати документи, пов’язані з процедурою набуття прав інтелектуальної 

власності; працювати з патентною інформацією та документацією. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Структура навчальної дисципліни 

повного терміну денної (заочної) форми навчання 
Кількість годин 

Назви змістових 

модулів і тем 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л пр лаб інд с.р. л пр лаб інд с.р. 
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Тема №1. Загальні 

положення права 

інтелектуальної 

власності. 

12 2 2 - - 8 12 2 2 - - 8 

Тема № 2. Авторське 

право та суміжні 

права 
10 - 2 - - 8 10 - 2 - - 8 

Тема № 3. Правова 

охорона знаків для 

товарів і послуг. 
12 2 4 - - 6 12 2 4 - - 6 

Тема № 4. Правова 

охорона фірмових 

найменувань та 

зазначень походження 

товару. 

12 2 4 - - 6 12 2 4 - - 6 

Тема № 5. Правова 

охорона винаходів і 

корисних моделей 
10 - 2 - - 8 10 - 2 - - 8 

Тема № 6. Правова 

охорона промислових 

зразків 
12 2 2 - - 8 12 2 2 - - 8 

Тема № 7. Право 

інтелектуальної 

власності на 

нетрадиційні об’єкти 

інтелектуальної 

власності. 

12 2 2 - - 8 12 2 2 - - 8 

Тема № 8. 

Розпорядження 

майновими правами 

інтелектуальної 

власності. 

10 - 2 - - 8 10 - 2 - - 8 

Усього годин 90 10 20 - - 60 90 10 20 - - 60 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Теми семінарських занять 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 
Семінарське заняття № 1. Загальні положення права 

інтелектуальної власності 
2 

2 
Семінарське заняття № 2. Авторське право та суміжні 

права 
2 

3 
Семінарське заняття № 3. Правова охорона знаків для 

товарів і послуг 
4 

4 
Семінарське заняття № 4. Правова охорона фірмових 

найменувань та зазначень походження товару 
4 

5 
Семінарське заняття № 5. Правова охорона винаходів 

і корисних моделей 
2 

6 
Семінарське заняття № 6. Правова охорона 

промислових зразків 
2 

7 

Семінарське заняття № 7. Право інтелектуальної 

власності на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної 

власності 

2 

8 
Семінарське заняття № 8. Розпорядження майновими 

правами інтелектуальної власності 
2 

Разом по семінарським заняттям 20 

 

5. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння 

знань здобувачами. 

1. Поняття права інтелектуальної власності. Загальна характеристика 

інтелектуальної власності. 

2. Види об’єктів інтелектуальної власності, їх класифікація. 

3. Державна система правової охорони інтелектуальної власності. 

4. Міжнародна система інтелектуальної власності. 

5. Поняття та ознаки об’єкта авторського права. 

6. Види об’єктів авторського права. 

7. Твори, які відповідно до законодавства не є об’єктами авторського права. 

8. Виникнення авторського права. Презумпція авторства. 

9. Державна реєстрація авторського права. 

10. Суб’єкти авторського права. Співавторство. 

11. Службові твори. 

12. Особисті немайнові права авторів. 



13. Майнові права суб’єктів авторського права. 

14. Вільне використання творів. 

15. Строк чинності авторського права. 

16. Об’єкти суміжних прав. 

17. Суб’єкти суміжних прав. 

18. Виникнення та презумпція суміжних прав. 

19. Права виконавців, виробників фонограм, відеограм та організацій 

мовлення. 

20. Строки чинності суміжних прав. 

21. Вільне використання об’єктів суміжних прав. 

22. Колективне управління авторськими і суміжними правами. 

23. Поняття та функції знаку для товарів і послуг. 

24. Види знаків для товарів і послуг. 

25. Абсолютні підстави для відмови в наданні правової охорони знаку для 

товарів і послуг. 

26. Відносні підстави для відмови в наданні правової охорони знаку для товарів 

і послуг. 

27. Обсяг надання правової охорони позначенням, що заявляються на 

реєстрацію як знаки для товарів і послуг. 

28. Адміністративна процедура по оформленню прав на знак для товарів і 

послуг. 

29. Права, що випливають зі свідоцтва на знак для товарів і послуг. 

30. Поняття фірмового найменування та його функції. 

31. Умови надання правової охорони фірмовим найменуванням. 

32. Виникнення права на фірмове найменування. 

33. Використання фірмового найменування. 

34. Структура фірмового найменування. 

35. Суб’єкти права на фірмове найменування. 

36. Майнові права на фірмові найменування. 

37. Фірмове найменування і найменування юридичної особи. 

38. Правовий режим фірмових найменувань іноземних осіб. 



39. Поняття та види географічних зазначень. 

40. Умови надання та обсяг правової охорони географічного зазначення. 

41. Суб’єкти права на географічне зазначення. 

42. Зміст прав інтелектуальної власності на географічне зазначення, строк їх 

чинності. 

43. Визнання недійсним та припинення правової охорони географічного 

зазначення. 

44. Поняття та об’єкти винаходу (корисної моделі). 

45. Об’єкти, що не визнаються винаходами (корисними моделями). 

46. Умови придатності винаходу (корисної моделі) до набуття права 

інтелектуальної власності на них. 

47. Об’єм правової охорони винаходу (корисної моделі). 

48. Набуття прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель). 

49. Зміст майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну 

модель). 

50. Поняття та ознаки промислового зразка. 

51. Об’єкти промислового зразка. 

52. Об’єкти, що не визнаються промисловими зразками. 

53. Умови придатності промислового зразка до набуття права інтелектуальної 

власності на нього. 

54. Об’єм правової охорони промислового зразка. 

55.  Набуття прав інтелектуальної власності на промислового зразка. 

56.  Зміст майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок. 

57.  Право інтелектуальної власності на комерційні таємниці. 

58.  Комерційна таємниця та державна таємниця, їх співвідношення. 

59. Критерії віднесення інформації до комерційної таємниці. 

60. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторські пропозиції. Об’єкти 

раціоналізаторської пропозиції. 

61. Оформлення прав на раціоналізаторські пропозиції. 

62.  Право інтелектуальної власності на селекційні досягнення. Поняття та 

ознаки селекційних досягнень. 



63. Особливості правової охорони порід тварин. 

64. Поняття та різновиди сорту рослин. Обсяг правової охорони сорту. 

65. Умови охороноздатності сорту рослин. 

66. Умови державної реєстрації сорту. 

67. Суб’єкти права на сорт рослин. 

68. Державна система охорони прав на сорти рослин. 

69. Порядок оформлення прав на сорт рослин. 

70. Зміст права власності на сорт рослин. Строк чинності майнових прав 

інтелектуальної власності на сорт рослин. 

71. Поняття, загальна характеристика та види договорів у сфері інтелектуальної 

власності. 

72. Правова характеристика ліцензійного договору. 

73. Поняття та види ліцензій на використання об’єкта права інтелектуальної 

власності. 

74. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної 

власності. 

75. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права 

інтелектуальної власності. 

76. Правова характеристика договору комерційної концесії. 

77. Поняття недобросовісної конкуренції. 

78. Міжнародно-правова регламентація недобросовісної конкуренції. 

79. Види захисту від недобросовісної конкуренції. 

80. Правова характеристика недобросовісної реклами, демпінгу, промислового 

шпіонажу, підкупу покупців конкурентів. 

81. Система органів, що здійснюють захист від недобросовісної конкуренції. 

82. Судовий захист від недобросовісної конкуренції. 

 

 

 

 

 



6. Методи навчання 

Під час вивчення дисципліни використовуються нормативні документи, 

наочне обладнання, комп’ютерні програми з відповідним програмним 

забезпеченням, наочні стенди, каталоги нормативних документів, Закони України 

тощо. 

 

7. Форми контролю 

1.Усний і письмовий поточний контроль знань. 

2.Формою самостійної роботи здобувача є вивчення спеціальної літератури та 

виконання індивідуальних завдань. 

3. Залік. 

 

8. Методичне забезпечення 

Науково-методичне забезпечення навчального процесу передбачає: державні 

стандарти, навчальні плани, підручники і навчальні посібники; інструктивно-

методичні матеріали лабораторних занять; індивідуальні навчально-дослідні 

завдання; контрольні роботи; текстові та електронні варіанти тестів для поточного 

і підсумкового контролю, методичні матеріали для організації самостійної роботи 

здобувачів. 
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