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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Побудова правової, демократичної та соціальної держави, рефор-
мування економічних відносин в Україні, стрімкий розвиток нових 
технологій та інтеграція світового ринку об’єктивно зумовили необ-
хідність реформування правової системи, форм і методів вивчення 
права. Навчальна програма дисципліни “Інтелектуальна влас-
ність” розроблена з урахуванням вимог класифікаційної характе-
ристики з неюридичних спеціальностей і базується на Конституції 
України, Цивільному кодексі України та інших нормативно-пра-
вових актах, які регулюють відносини у сфері інтелектуальної та 
творчої діяльності.

Тематичною і методологічною базою програми є Цивільний 
кодекс України від 16 січня 2003 р. з урахуванням положень ра-
тифікованих Україною міжнародно-правових актів, а також досяг-
нення наукової думки в галузі інтелектуальної власності.

Мета вивчення дисципліни  — опанувати основні теоретично-
методологічні засади регулювання відносин інтелектуальної влас-
ності за умов ринкової економіки, приведення законодавства з 
регулювання питань інтелектуальної власності у відповідність до 
Конституції України і міжнародних норм приватного права, новіт-
ніх вимог сучасності.

Завдання дисципліни — формування у студентів системи 
науково-теоретичних знань з інтелектуальної власності, 
визначення та розкриття основних проблем розуміння 
його понять, категорій та інститутів, напрямів розвитку і 
вдосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності за 
умов ринкової економіки і правової держави, вирішення проблем 
його застосування в юридичній практиці, виклад їх у навчальному 
процесі.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати теоретичні засади інтелектуальної власності, концепції, 

основні напрями і проблеми розвитку, удосконалення законодавс-
тва у сфері інтелектуальної власності, тенденції та перспективи 
його розвитку за умов ринкової економіки і демократизації сус-
пільства, основні наукові теорії у сфері інтелектуальної власності;

уміти правильно визначати проблеми інтелектуальної влас-
ності та законодавства у цій сфері, шляхи їх подолання, тлу-
мачити та розкривати основні поняття, інститути та категорії 
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інтелектуальної власності, здійснювати наукові дослідження і за-
безпечувати навчальний процес. 

Вивчення інтелектуальної власності повинно базуватися на 
знаннях, здобутих студентами при опануванні фундаменталь-
них положень цивільного права та інших суміжних правових 
дисциплін і курсів.

Необхідна інформація про актуальні проблеми предмета та ме-
тода, інститутів, понять та категорій інтелектуальної власності 
надається студентам на лекціях, поглиблюється і закріплюєть-
ся на семінарських заняттях і консультаціях. Разом з тим в но-
вих умовах зростає значення самостійної позааудиторної роботи 
студентів. Контроль знань з дисципліни здійснюється на семі-
нарських заняттях та заліках.

Предметним орієнтиром при вивченні дисципліни “Інтелек-
туальна власність” є тематичний план, складений за змістовими 
модулями. Обсяг необхідного програмного матеріалу визначений у 
розділі “Зміст дисципліни”. Для полегшення контролю щодо здобу-
тих знань у програмі вміщено питання для самоконтролю. Список 
літератури містить майже всі основні науково-теоретичні джерела, 
що стануть у пригоді при вивченні дисципліни. Для полегшення 
навчання та підвищення його ефективності необхідно додатково 
використовувати Методичні рекомендації щодо підготовки до семі-
нарських занять з дисципліни “Інтелектуальна власність”.
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ТемАТИчНИй  ПЛАН   
дисципліни 

“ІНТеЛеКТуАЛЬНА  ВЛАСНІСТЬ”

№
  пор.

Назва змістового модуля та теми

Змістовий модуль І. Загальні положення 
інтелектуальної власності.

1 Поняття інтелектуальної власності
2 Джерела права інтелектуальної власності
3 Суб’єкти інтелектуальної власності
� Об’єкти інтелектуальної власності
� Захист та охорона інтелектуальної власності

Змістовий модуль ІІ. Форми інтелектуальної 
власності.

6 Авторське право
7 Суміжні права
8 Промислова власність
9 Інші форми інтелектуальної власності

Разом годин: 54

ЗмІСТ 
дисципліни 

“ІНТеЛеКТуАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ”

Змістовий модуль І. Загальні положення інтелектуальної 
власності

Тема 1. Поняття інтелектуальної власності

Історія становлення та розвитку правової охорони результатів 
інтелектуальної власності в Україні та світі. Загальна харак-
теристика основних теорій у сфері інтелектуальної власності. 
Офіційні підходи до визначення поняття інтелектуальної влас-
ності. Основні теоретичні конструкції права інтелектуальної 
власності. Теорія привілеїв як висхідна позиція формування ін-
ституту інтелектуальної власності. Генезис і концепція пропріє-
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тарної теорії інтелектуальної власності. Загальна характеристи-
ка аналогістичної, договірної, промислової власності, особового 
права, деліктної, рентної, персональної теорій інтелектуальної 
власності та теорії права нематеріальних благ. Теорія виключ-
них майнових прав. 

Поняття та зміст інтелектуальної власності. Значення ін-
телектуальної власності. Поняття творчої діяльності. Право 
інтелектуальної власності в об’єктивному та суб’єктивному ро-
зумінні. Співвідношення понять інтелектуальної власності та 
власності. 

Види інтелектуальної власності. Результати творчої діяль-
ності як об’єкти правовідносин у сфері інтелектуальної влас-
ності. Інші результати діяльності як об’єкти інтелектуальної 
власності.

Література [1; 10–13; 1�; 18–22; 32; �2; �9]

Тема 2. Джерела права інтелектуальної власності

Поняття та ознаки джерел права інтелектуальної власності. 
Система джерел права інтелектуальної власності.

Нормативно-правові акти як джерела інтелектуальної влас-
ності. Конституція України як основне джерело права інтелек-
туальної власності. Цивільний кодекс України як джерело права 
інтелектуальної власності: загальна характеристика.

Закони України як джерела права інтелектуальної власності: 
поняття та види.

Підзаконні нормативно-правові акти в системі джерел права 
інтелектуальної власності. Види джерел права інтелектуальної 
власності. Загальна характеристика міжнародно-правових актів 
про інтелектуальну власність. Загальна характеристика Конвен-
цій, директив ЄС, урядових угод у сфері права інтелектуальної 
власності. Угода ТРІПС: загальна характеристика. Основні на-
прями адаптації законодавства України у сфері інтелектуальної 
власності до права Європейського співтовариства. 

Література [1–22; 28–29; 33–3�; 39; �1; �2; ��; �6; �9; �0]

Тема 3. Суб’єкти інтелектуальної власності

Автор як суб’єкт інтелектуальної власності. Визначення ав-
торства. Поняття співавторства та його види. Особисті немайнові 
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та майнові права автора: поняття, ознаки та види. Охорона прав 
автора.

Володільці прав інтелектуальної власності. Набуття прав 
володіння та їх охорона. Правове становище роботодавців як 
суб’єктів інтелектуальної власності. Правонаступництво та 
спадкоємство прав інтелектуальної власності. Держава як во-
лоділець прав інтелектуальної власності. Правове положення 
патентознавців. Вільні користувачі прав інтелектуальної влас-
ності. 

Література [1–22; 27; 36; �1; �2]

Тема 4. Об’єкти інтелектуальної власності

Поняття, ознаки та сутність об’єктів інтелектуальної влас-
ності. Ознаки охороноспроможності об’єктів інтелектуальної 
власності.

Літературні та художні твори як об’єкти інтелектуальної 
власності: загальна характеристика. Комп’ютерні програми, 
компіляції даних (бази даних), компонування (топографії) ін-
тегральних мікросхем як об’єкти інтелектуальної власності. За-
гальна характеристика виконання як об’єкта інтелектуальної 
власності. Фонограми, відеограми, передачі (програми) органі-
зацій мовлення як об’єкти інтелектуальної власності. Характе-
ристика наукових відкриттів. Правове регулювання винаходів, 
корисних моделей, промислових зразків та раціоналізаторських 
пропозицій. Сорти рослин та породи тварин як об’єкти інтелек-
туальної власності. Правове регулювання комерційних (фірмо-
вих) найменувань, торговельних марок, географічних зазначень 
та комерційної таємниці.

Способи використання об’єкта інтелектуальної власності. 
Література [1–22; 28; 29; 31; 38; ��; �7; �9; �0]

Тема 5. Захист та охорона інтелектуальної власності

Поняття правового захисту інтелектуальної власності. Фор-
ми захисту прав інтелектуальної власності: судові та позасудо-
ві. Суб’єкти звернення за захистом інтелектуальної власності. 
Процесуальні гарантії захисту прав інтелектуальної власності. 
Судова практика захисту прав інтелектуальної власності. Ви-
конання рішень у справах про порушення прав інтелектуальної 
власності. 
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Реєстрація прав на об’єкти інтелектуальної власності. Дер-
жавний контроль у сфері інтелектуальної власності. Повнова-
ження державних органів у сфері інтелектуальної власності. 
Охорона прав інтелектуальної власності в адміністративному та 
кримінальному праві.

Література [1–23; 30; 36; 38; 39; �2; �6; �8; �1]

Змістовий модуль ІІ. Форми інтелектуальної власності

Тема 6. Авторське право

Поняття та ознаки авторського права. Авторське право в 
об’єктивному та суб’єктивному розумінні. Загальна характеристика 
джерел авторського права.

Суб’єкти авторського права. Об’єкти авторського права. 
Авторське право та право власності на носій авторських прав. 
Майнові та особисті немайнові права автора. Майнові права 
володільця.

Право слідування та строки охорони авторських прав. Перехід, 
передавання авторського права. Охороноздатність за авторським 
правом матеріалів, розміщених у мережі Інтернет. Охорона ав-
торським правом творів, розміщених в Інтернеті. Види та зміст 
авторських прав в Інтернеті. 

Поняття та ознаки авторського ліцензійного договору. За-
гальна характеристика окремих видів авторських ліцензійних 
договорів. Міжнародна торгівля ліцензіями. Поняття, ознаки, 
зміст, порядок укладення та виконання договорів на створення, 
видання, поширення та використання об’єктів авторського пра-
ва. Відповідальність сторін за неналежне виконання чи невико-
нання авторських договорів.

Поняття та засоби охорони авторських прав. Загальна харак-
теристика способів захисту авторських прав. Порядок захисту 
авторських прав. Захист авторських прав на твори, розміщені в 
мережі Інтернет.

Література [1–2; 11–22; 2�; 2�; 28; 30;  
36; 37; 39; �3–��; �9; �1]
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Тема 7. Суміжні права

Поняття та ознаки суміжних прав. Види суміжних прав. 
Суб’єкти та об’єкти суміжних прав. Виникнення суміжних 
прав.

Майнові права інтелектуальної власності на об’єкти суміж-
них прав. Використання виконання, фонограми, відеограми та 
передачі (програми) організації мовлення. Терміни дії суміжних 
майнових прав. Реалізація суміжних прав.

Поняття та засоби охорони суміжних прав. Загальна харак-
теристика способів захисту суміжних прав. Порядок захисту 
суміжних прав.

Література [1–2; 11–22; 2�; 2�; 28; 30;  
36; 37; 39; �3–��; �9; �1]

Тема 8. Промислова власність

Поняття та ознаки промислової власності. Джерела права 
промислової власності та їх загальна характеристика. Правові 
засади державного регулювання промислової власності в Ук-
раїні. Набуття та зміст права промислової власності. 

Поняття та ознаки винаходу як об’єкта промислової влас-
ності. Суб’єкти винахідницьких правовідносин, їх права та 
обов’язки. Підстави виникнення, зміни та припинення винахід-
ницьких правовідносин. Види винаходів. Придатність винаходу 
для набуття права інтелектуальної власності на нього. Формула 
винаходу та її правове значення. Порядок отримання патенту на 
винахід.

Поняття та ознаки корисної моделі як об’єкта інтелектуаль-
ної власності. Пріоритет винаходу (корисної моделі). Умови па-
тентоспроможності винаходу та корисної моделі. Придатність 
корисної моделі для набуття права інтелектуальної власності 
на неї. Майнові права інтелектуальної власності на корисну мо-
дель. 

Поняття та ознаки промислового зразка як об’єкта інтелекту-
альної власності.

Придатність промислового зразка для набуття права інте-
лектуальної власності на нього. Майнові права інтелектуальної 
власності на промисловий зразок.

Право попереднього користувача на винахід, корисну модель, 
промисловий зразок.
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Захист права інтелектуальної власності на винахід, корисну 
модель та промисловий зразок.

Поняття та ознаки недобросовісної конкуренції. Міжнародно-
правова регламентація захисту від недобросовісної конкуренції. 
Види захисту від недобросовісної конкуренції. Правова характе-
ристика недобросовісної реклами, демпінгу, промислового шпі-
гунства та підкупу покупців конкурента. Система органів управ-
ління у сфері захисту від недобросовісної конкуренції. Захист 
від недобросовісної конкуренції.

Література [1; 3; �; 6–13; 1�; 18–23; 27; 29; 33–3�; 38; 
�0–�2; �6; �7; �0]

Тема 9. Інші форми інтелектуальної власності

Поняття та ознаки компонування інтегральної мікросхеми. 
Придатність компонування інтегральної мікросхеми для набут-
тя права інтелектуальної власності на нього. Засвідчення набуття 
права інтелектуальної власності на компонування інтегральної 
мікросхеми. Визнання прав інтелектуальної власності на компо-
нування інтегральної мікросхеми недійсними. Право поперед-
нього користувача на компонування інтегральної мікросхеми. 
Захист права інтелектуальної власності на компонування інте-
гральної мікросхеми.

Охорона репрографії. Аудіо- і відеозаписи. Супутники, типи 
супутників. Поширення кабелем.

Поняття та об’єкти раціоналізаторської пропозиції. Обсяг 
правової охорони раціоналізаторської пропозиції. Суб’єкти пра-
ва інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. 
Права суб’єктів права інтелектуальної власності на раціоналіза-
торську пропозицію. Захист права інтелектуальної власності на 
раціоналізаторську пропозицію.

Правова охорона селекційних досягнень. Поняття сорту рос-
лин та породи тварин. Види прав інтелектуальної власності на 
сорт рослин, породу тварин. Суб’єкти права інтелектуальної 
власності на сорт рослин, породу тварин. Термін дії майнових 
прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин. 
Порядок та умови патентування сортів рослин та порід тварин. 
Правова охорона селекційних досягнень у деяких зарубіжних 
країнах.
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Правова природа засобів індивідуалізації товаровиробників. 
Поняття та ознаки товарного знаку. Комерційні найменування 
та їх види. Роль і функції товарних знаків у суспільному вироб-
ництві. Види знаків та вимоги, яким вони повинні відповідати, 
щоб набути правової охорони. Зміст права власності на товарний 
знак. Особливості дії права на знак. Міжнародно-правовий за-
хист від комерційних підробок. Набуття права інтелектуальної 
власності на географічне зазначення. Суб’єкти права інтелекту-
альної власності на географічне зазначення. Права інтелектуаль-
ної власності на географічне зазначення.

Література [1; �; 10–13; 1�; 18–22; 31; 38; �0; �1; �7–�0]

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САмОКОНТРОЛЮ

 1. Історія становлення та розвитку правової охорони резуль-
татів інтелектуальної власності в Україні та у світі. 

 2. Загальна характеристика основних теорій у сфері інтелекту-
альної власності. 

 3. Офіційні підходи до визначення поняття інтелектуальної 
власності.

 �. Основні теоретичні конструкції інтелектуальної власності. 
 �. Теорія привілеїв як висхідна позиція формування інституту 

інтелектуальної власності. 
 6. Генезис і концепція пропрієтарної теорії інтелектуальної 

власності. 
 7. Загальна характеристика аналогістичної та договірної тео-

рій інтелектуальної власності.
 8. Концепція теорій промислової власності та особового права. 
 9. Загальна характеристика деліктної, рентної, персональної 

теорій інтелектуальної власності.
 10. Сутність теорії права нематеріальних благ.
 11. Поняття та зміст інтелектуальної власності. 
 12. Співвідношення понять інтелектуальної власності та влас-

ності. 
 13. Види інтелектуальної власності.
 1�. Система джерел права інтелектуальної власності.
 1�. Угода ТРІПС: загальна характеристика. 
 16. Автор як суб’єкт інтелектуальної власності. 
 17. Поняття співавторства та його види. 
 18. Володільці прав інтелектуальної власності. 
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 19. Правонаступництво та спадкоємство прав інтелектуальної 
власності. 

 20. Вільні користувачі прав інтелектуальної власності. 
 21. Поняття, ознаки та сутність об’єктів інтелектуальної влас-

ності. 
 22. Способи використання об’єкта інтелектуальної власності. 
 23. Поняття правового захисту інтелектуальної власності. 
 2�. Форми захисту прав інтелектуальної власності: судові та по-

засудові.
 2�. Державний контроль у сфері інтелектуальної власності. 
 26. Суб’єкти авторського права. 
 27. Об’єкти авторського права. 
 28. Майнові та особисті немайнові права автора. 
 29. Право слідування та терміни охорони авторських прав. 
 30. Охороноздатність за авторським правом матеріалів, роз-

міщених у мережі Інтернет. 
 31. Види та зміст авторських прав в Інтернеті. 
 32. Поняття, ознаки та види авторського ліцензійного договору. 
 33. Поняття, ознаки та види суміжних прав. 
 3�. Майнові права інтелектуальної власності на об’єкти суміж-

них прав.
 3�. Використання виконання, фонограми, відеограми та переда-

чі (програми) організації мовлення. 
 36. Поняття та засоби охорони суміжних прав. 
 37. Поняття та ознаки промислової власності. 
 38. Набуття та зміст права промислової власності. 
 39. Поняття та ознаки винаходу як об’єкта промислової влас-

ності. 
 �0. Поняття та ознаки корисної моделі як об’єкта інтелектуаль-

ної власності.
 �1. Поняття та ознаки промислового зразка як об’єкта інтелек-

туальної власності.
 �2. Захист права інтелектуальної власності на винахід, корисну 

модель та промисловий зразок.
 �3. Поняття та ознаки недобросовісної конкуренції. 
 ��. Поняття та ознаки компонування інтегральної мікросхеми. 
 ��. Придатність компонування інтегральної мікросхеми для на-

буття права інтелектуальної власності на нього. 
 �6. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на 

компонування інтегральної мікросхеми. 
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 �7. Захист права інтелектуальної власності на компонування ін-
тегральної мікросхеми.

 �8. Охорона репрографії. 
 �9. Аудіо- і відеозаписи. 
 �0. Супутники, типи супутників.
 �1. Поняття та об’єкти раціоналізаторської пропозиції. 
 �2. Правова охорона селекційних досягнень. 
 �3. Порядок та умови патентування сортів рослин та порід тва-

рин.
 ��. Поняття та ознаки товарного знаку. 
 ��. Комерційні найменування та їх види. 
 �6. Роль та функції товарних знаків у суспільному виробництві. 
 �7. Види знаків та вимоги, яким вони повинні відповідати, щоб 

набути правової охорони. 
 �8. Міжнародно-правовий захист від комерційних підробок.
 �9. Набуття права інтелектуальної власності на географічне за-

значення.
 60. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення.

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОї  РОбОТИ

Контрольну роботу студент виконує індивідуально в пись-
мовій формі.

Варіант контрольної роботи студент вибирає за першою літе-
рою свого прізвища (див. таблицю).

Перша літера прізвища 
студента

Номер варіанта контрольної 
роботи

А,Б 1
В,Г 2

Д,Е,Є 3
Ж,З �

И,І,Ї,Й,К �
Л,М,Н 6
О,П,Р 7
С,Т,У 8

Ф,Х,Ц,Ч 9
Ш,Щ,Ю,Я 10
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Контрольна робота складається з теоретичного завдання, ви-
конанню якого має передувати вивчення студентом рекомендо-
ваних спеціальних літературних джерел, законодавчих та підза-
конних актів, узагальнень судової, господарської, прокурорської 
практики, практики органів державної влади і місцевого самов-
рядування застосування законодавства у сфері інтелектуальної 
власності.

ВАРІАНТИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОбІТ

Варіант 1

1. Поняття та зміст інтелектуальної власності.
2. Правова охорона корисної моделі.
3. Судовий захист прав інтелектуальної власності.

Варіант 2

1. Загальна характеристика основних теорій у сфері інтелек-
туальної власності. 

2. Права виконавців та їх зміст.
3. Винахід як об’єкт інтелектуальної власності.

Варіант 3

1. Види інтелектуальної власності. 
2. Об’єкти авторських прав та їх загальна характеристика.
3. Компонування інтегральної мікросхеми як об’єкт інтелек-

туальної власності.

Варіант 4

1. Держава як володілець прав інтелектуальної власності. 
2. Майнові права автора.
3. Раціоналізаторська пропозиція як об’єкт права інтелекту-

альної власності.

Варіант 5

1. Теорії права інтелектуальної власності.
2. Особисті немайнові права автора.
3. Види ліцензійних договорів та їх загальна характеристи-

ка.
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Варіант 6

1. Правонаступники прав інтелектуальної власності.
2. Об’єкти суміжних прав.
3. Товарний знак як об’єкт права інтелектуальної власності.

Варіант 7

1. Поняття правового захисту прав інтелектуальної влас-
ності.

2. Права виробників фонограм та їх зміст.
3. Сорти рослин і породи тварин як об’єкти права інтелекту-

альної власності.

Варіант 8

1. Американська система права інтелектуальної власності.
2. Права організацій мовлення та їх зміст.
3. Юридична відповідальність за порушення законодавства у 

сфері інтелектуальної власності.

Варіант 9

1. Поняття та засоби охорони суміжних прав. 
2. Суб’єкти права інтелектуальної власності на раціоналіза-

торську пропозицію.
3. Правова характеристика промислового шпигунства та під-

купу покупців конкурента.

Варіант 10

1. Порядок та умови патентування сортів рослин та порід тва-
рин.

2. Право слідування та терміни охорони авторських прав.
3. Правова характеристика недобросовісної реклами та дем-

пінгу.
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