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ВСТУП 

      Початок кожного століття, а тим більше тисячоріччя, ставить перед людством 

нові завдання, що пов'язані як із уже досягнутим рівнем економічного і 

соціального розвитку держав, що існують на нашій планеті, так і з очікуванням 

значного поліпшення умов життя людей у багатьох, якщо не в усіх країнах світу. 

До їх числа належить й Україна. Такі очікування вже давно стали основою 

політики держав, уряди яких вживають усіляких дій, спрямованих на розробку 

та реалізацію довгострокової стратегії економічного розвитку. Нове тисячоліття 

як ніколи гостро ставить завдання щодо прийняття і 

здійснення програм із чітко вираженим пріоритетом. Сучасні моделі 

економічного зростання держав мають ґрунтуватися на постійному прискоренні 

науково-технічного прогресу, тому що всі можливі разові заходи можуть 

призвести лише до тимчасового прискорення економічного зростання, а потім 

його темп знову буде обмежений темпом зростання робочої сили та вже 

наявними й використовуваними науково-технічними досягненнями. 

      Саме з цієї причини практично усі країни світу, прагнучи до стабільного і 

стійкого економічного зростання, що забезпечує, у результаті, поліпшення 

добробуту населення, проголосили третє тисячоліття ерою інтелектуальної 

власності. 

      Зростання ролі та значення інтелектуальної діяльності у соціально-

економічному розвитку суспільства зумовлює необхідність розв'язання таких 

проблем: 

- правове забезпечення інтелектуальної діяльності; 

- раціональне, широке використання результатів інтелектуальної діяльності; 

- захист прав суб'єктів інтелектуальної власності. 

      Система охорони прав на результати інтелектуальної діяльності в Україні, 

порівняно з іншими державами, є досить молодою. Але, незважаючи на 

«підлітковий вік», вона пройшла досить значний шлях із погляду перебудови і 

законотворчості. Для надійного та ефективного правового забезпечення 

інтелектуальної діяльності необхідно створити відповідний правовий механізм, 



здатний належним чином забезпечити можливість реалізації прав 

інтелектуальної власності та їх правову охорону.  

      Програма вивчення навчальної дисципліни «Право інтелектуальної 

власності» складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки 

бакалавра галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право». 

      Предметом вивчення навчальної дисципліни є система правових відносин, 

що виникають у сфері прав інтелектуальної власності. 

      Міждисциплінарні зв’язки: Розпочинаючи вивчення даної навчальної 

дисципліни, необхідно зазначити, що предмет «Право інтелектуальної 

власності» тісно пов’язаний з іншими юридичними дисциплінами: «Цивільне 

право», «Договірне право», «Міжнародне приватне право» та інші.  

      Програма навчальної дисципліни складається з двох змістовних модулів: 

1. Загальні положення про право інтелектуальної власності. Авторське право 

і суміжні права. Патентне право. 

2. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і 

послуг. Нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності. Договори у 

сфері інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної власності.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Право  

інтелектуальної власності» є розширення та поглиблення в студентів системних 

знань у сфері механізму правового регулювання та здійснення прав 

інтелектуальної власності передбачених цивільним законодавством України та 

ознайомлення із особливостями їх правового регулювання. 

1.2. Завдання навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності»: 

- здобуття студентами ґрунтовних знань про систему прав інтелектуальної 

власності та їх правову охорону; 

-  вивчення та аналіз особливостей здійснення прав інтелектуальної 

власності за законодавством України; 

- набуття студентами вмінь та навичок практичного застосування норм 

права інтелектуальної власності під час вирішення конкретних правових 

ситуацій. 



1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми магістранти  

повинні: 

знати: 

- загальні положення про систему прав інтелектуальної власності; 

- систему чинного законодавства України та міжнародних договорів, що 

здійснюють правове регулювання відносин у сфері прав інтелектуальної 

власності; 

- систему об’єктів прав інтелектуальної власності та особливості надання 

їм правової охорони; 

- особливості здійснення прав інтелектуальної власності; 

- систему державних органів та громадських організацій, що здійснюють 

охорону прав інтелектуальної власності; 

- форми та способи захисту прав інтелектуальної власності. 

         вміти: 

- узагальнювати теоретичні знання про права інтелектуальної власності та 

застосовувати їх в юридичній практиці; 

- здійснювати проблемний аналіз норм права, які регулюють відносини у 

сфері інтелектуальної діяльності; 

- тлумачити і застосовувати на практиці відповідне законодавство; 

- правильно формулювати юридичні поняття і категорії; 

- правильно викладати свої думки про складні юридичні явища у системі 

права інтелектуальної власності загалом. 

      На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ЄКТС. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Загальні положення про право інтелектуальної власності. 

Авторське право і суміжні права. Патентне право. 

 

 

Тема 1. Загальні положення про право інтелектуальної власності  



Історія становлення та розвитку правової охорони результатів 

інтелектуальної, творчої діяльності в Україні та світі. Загальна характеристика 

основних теорій інтелектуальної власності. 

Основні інститути права інтелектуальної власності. Право інтелектуальної 

власності в об’єктивному та суб’єктивному розумінні. Співвідношення між 

правом власності та правом інтелектуальної власності. 

Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності.  

Особисті немайнові та майнові права суб’єктів права інтелектуальної 

власності. 

Тема 2. Авторське право і суміжні права 

Поняття авторського права. Авторське право в його суб’єктивному та 

об’єктивному розуміння.  

Функції і принципи авторського права. 

Джерела авторського права. 

Об’єкти авторського права, їх загальна характеристика. Об’єкти, які не 

охороняються авторським правом. 

Суб’єкти авторського права. Поняття та види співавторства за цивільним 

законодавством України. 

Зміст авторського права. 

Особисті немайнові та майнові права автора. 

Поняття суміжних прав. Особливості суміжних прав. 

Об’єкти та суб’єкти суміжних прав. 

Зміст суміжних прав. 

Особисті немайнові та майнові суміжні права.  

Тема 3. Патентне право 

Поняття права промислової власності (патентного права). 

Загальна характеристика суб’єктів права промислової власності. 

Загальна характеристика об’єктів права промислової власності. Види 

об’єктів права промислової власності. 

Зміст права промислової власності. Строк чинності прав промислової 

власності. 



Захист патентних прав. Охоронні документи в патентному праві. 

Міжнародно-правова охорона патентного права. 

Змістовий модуль 2. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного 

обороту, товарів і послуг. Нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності. 

Договори у сфері інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної 

власності.  

Тема 4. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, 

товарів і послуг 

  Загальна характеристика інституту правових засобів індивідуалізації 

учасників цивільного обороту, товарів і послуг. 

Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування:  

поняття,об’єкти, суб’єкти та зміст. 

Право інтелектуальної власності на торговельну марку (знак для товарів і  

послуг): поняття, об’єкти, суб’єкти та зміст. 

Право інтелектуальної власності на географічне зазначення: поняття,  

об’єкти, суб’єкти та зміст. 

Відповідальність за порушення прав на засоби індивідуалізації учасників  

цивільного обороту, товарів і послуг. 

Міжнародно-правова охорона засобів індивідуалізації учасників  

цивільного обороту, товарів і послуг. 

Тема 5. Нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності 

Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин. Суб’єкти  

та порядок набуття права інтелектуальної власності на сорти рослин, породи 

тварин. Припинення чинності майнових прав на сорт рослин та породу тварин і 

визнання їх недійсними. 

Право інтелектуальної власності на компонування (топографію)  

інтегральних мікросхем. Суб’єкти та зміст права інтелектуальної власності на 

компонування (топографію) інтегральних мікросхем. Припинення чинності 

майнових прав на компонування інтегральних мікросхем і визнання їх 

недійсними. 

Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.  



Поняття та об’єкти права інтелектуальної власності на раціоналізаторську 

пропозицію. Суб’єкти та порядок набуття права інтелектуальної власності на 

раціоналізаторську пропозицію. 

Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю. Поняття та  

ознаки комерційної таємниці. Суб’єкти права інтелектуальної власності на 

комерційну таємницю. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну 

таємницю. 

Право інтелектуальної власності на наукове відкриття. 

Дії, що визнаються порушенням прав на нетрадиційні об’єкти права 

інтелектуальної власності.  

Тема 6. Договори у сфері інтелектуальної власності 

Загальна характеристика договорів, якими опосередковуються відносини  

у сфері права інтелектуальної власності. 

Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими  

правами інтелектуальної власності. 

Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності:  

поняття та види. Ліцензійний договір. Форма та зміст ліцензійного договору. 

Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної  

власності. 

Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права  

інтелектуальної власності. 

Поняття та ознаки авторського договору. Інші договори у сфері  

інтелектуальної власності.  

Тема 7. Захист права інтелектуальної власності 

Система захисту прав інтелектуальної власності та її призначення. 

Адміністративний порядок захисту прав. 

Судовий порядок захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

Особливості захисту авторського та суміжних прав. Особливості захисту  

права промислової власності. 

Правове регулювання захисту від недобросовісної конкуренції. 
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