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Тема 1. Гносеологічні аспекти становлення та розвитку системи правової охорони реалізації 

прав інтелектуальної власності 

      Гносеологічні аспекти становлення системи правової охорони реалізації прав 

інтелектуальної власності. Національна система охорони реалізації прав інтелектуальної 

власності. Міжнародна система охорони реалізації прав інтелектуальної власності. 

 

Тема 2. Особливості реалізації авторських та суміжних прав 

      Поняття та юридична природа авторського права. Загальні підходи до визначення змісту 

авторського права. Реалізації особистих немайнових та майнових прав автора. Обмеження 

майнових прав автора. Строк охорони авторських прав. Правові наслідки закінчення строку 

чинності майнових авторських прав.  

      Реалізації суміжних прав первинними суб’єктами суміжних прав та реалізація суміжних 

прав іншими особами, які набули таких прав відповідно до договору чи закону. 

      Особливості реалізації авторських та суміжних прав організаціями колективного 

управління. 

       

Тема 3. Реалізація прав інтелектуальної власності на об’єкти промислової власності (об’єкти 

патентного права) 

      Зміст правовідносин у сфері патентного права.  

      Набуття прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки. Реалізація прав та обов’язків 

патентовласника. Реалізація прав інтелектуальної власності на службові і секретні об’єкти 

патентного права та їх правова охорона.  

 

Тема 4. Реалізація прав інтелектуальної власності на правові засоби індивідуалізації учасників 

цивільного обороту, товарів і послуг 

      Поняття комерційного найменування та реалізація майнових прав інтелектуальної 

власності на комерційне найменування. 



      Особливості реалізації прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Правова 

охорона добре відомих торговельних марок. Право попереднього користувача на торговельну 

марку. Припинення та визнання недійсними прав інтелектуальної власності на торговельну 

марку. 

      Реалізація майнових прав інтелектуальної власності на географічне зазначення. Реєстрація 

географічного зазначення.  

 

Тема 5. Особливості правової охорони та реалізації прав інтелектуальної власності на 

нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності 

      Загальні підходи до наукових відкриттів. Поняття «наукове відкриття» та його ознаки. 

Право на наукове відкриття.   

      Поняття та критерії охороноздатності раціоналізаторської пропозиції. Власники прав на 

раціоналізаторські пропозиції. Оформлення прав на раціоналізаторські пропозиції. Зміст та 

реалізація прав інтелектуальної власності на раціоналізаторські пропозиції. 

      Порядок набуття та реалізація прав інтелектуальної власності на сорт рослин чи породу 

тварин. 

      Поняття та критерії охороноздатності топографії інтегральної мікросхеми. Власники прав 

на топографії інтегральних мікросхем та їхні права. 

      Комерційна таємниця як об’єкт права інтелектуальної власності. Охорона комерційної 

таємниці і ноу-хау у національному та міжнародному законодавстві. 

 

Тема 6. Захист прав інтелектуальної власності 

      Поняття захисту прав інтелектуальної власності. Цивільно-правові способи захисту прав 

інтелектуальної власності. Адміністративно-правові способи захисту прав інтелектуальної 

власності. Кримінально-правові способи захисту прав інтелектуальної власності.  

 

 

 

 

Керівник курсу:                                                                 Н.М. Стефанишин 

 

 

 

 

 

 


