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ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня освіти за освітньо-
науковою програмою «Право» спеціальності 081 Право галузі знань 08 

«Право»

Тема 1. Історико-правові та гносеологічні передумови до формування 
поняття «право інтелектуальної власності» у праві та законодавстві
Генеза становлення та розвитку інституту права інтелектуальної власності. 
Джерела права інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності в 
системі цивільного права України. Формування понятійного апарату права 
інтелектуальної власності та визначення змісту основних правових категорій 
даного інституту.
Тема 2. Підходи до розуміння права інтелектуальної власності
         Теорії права інтелектуальної власності. Дослідження теорій права 
інтелектуальної власності, що відображені у положеннях чинних 
нормативно-правових актів, які регулюють відносини в сфері інтелектуальної 
власності. Правова, соціально-економічна та психологічна природа 
інтелектуальної власності. 
         Поняття та класифікація об’єктів права інтелектуальної власності. 
Особливості суб’єктного складу права інтелектуальної власності. Зміст права 
інтелектуальної власності. 
Тема 3. Актуальні питання правового регулювання авторського права 
та суміжних прав
         Поняття та загальна характеристика авторського права та суміжних 
прав. Об’єкти і суб’єкти авторського права та суміжних прав. Особисті 
немайнові і майнові права суб’єктів авторського права та суміжних прав. 
Строк дії авторського права та суміжних прав. Управління авторським та 
суміжними правами. Способи захисту авторського та суміжних прав. 
Судовий захист авторського права та суміжних прав. Шляхи удосконалення 
законодавства про авторське право і суміжні права. 
Тема 4. Особливості правового регулювання патентного права
        Поняття, загальна характеристика та суб’єкти права інтелектуальної 
власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Право 
промислової власності. Державний контроль і управління в сфері права 
промислової власності. Патентоздатність та патентоспроможність. 
Оформлення патентних прав як основна умова надання правової охорони 
винаходу, корисній моделі, промисловому зразку. Способи захисту прав 



інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок та 
їх характеристика. Актуальні питання застосування законодавства щодо 
захисту прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та 
промисловий зразок. Судова практика в справах про захист прав 
інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
Тема 5. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, 
товарів і послуг
        Поняття, загальна характеристика та суб’єкти права інтелектуальної 
власності на комерційне найменування, торговельну марку та географічне 
зазначення. Умови надання захисту права інтелектуальної на комерційне 
найменування, торговельну марку та географічне зазначення. Порядок 
реєстрації. Судовий захист права інтелектуальної власності на комерційне 
найменування, торговельну марку та географічне зазначення. Стан та шляхи 
вдосконалення законодавства щодо захисту інтелектуальної власності на 
комерційне найменування, торговельну марку та географічне зазначення. 
Тема 6. Правова охорона нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної 
власності
        Поняття та характерні ознаки компонування ІМС. Суб’єкти права 
інтелектуальної власності на компонування ІМС, їх особисті немайнові та 
майнові права автора. Реєстрація компонування ІМС як передумова захисту 
прав суб’єктів інтелектуальної власності на компонування (топографію) ІМС. 
Судовий захист права інтелектуальної власності на компонування 
(топографію) ІМС. Проблеми удосконалення законодавства про право 
інтелектуальної власності на компонування ІМС. 
        Поняття, суб’єкти, умови та порядок набуття прав інтелектуальної 
власності на сорт рослин, породу тварин. Державна реєстрація сорту рослин 
та породи тварин як передумова захисту права інтелектуальної власності 
автора. Судовий захист права інтелектуальної власності на сорти рослин. 
Особливості захисту права інтелектуальної власності на породи тварин. 
Проблеми удосконалення законодавства про інтелектуальну власність на 
сорти рослин та породи тварин.
         Поняття, ознаки та суб’єкти наукового відкриття. Проблема визначення 
новизни, достовірності та фундаментальності положень, які заявлені 
науковим відкриттям. Судовий захист прав на наукове відкриття. 
Удосконалення закнодавства України про охорону прав на наукові відкриття.
         Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію: 
поняття, об’єкти, суб’єкти, зміст, умови надання правової хорони 
раціоналізаторській пропозиції.
Тема 7. Договори щодо розпорядження майновими правами 
інтелектуальної власності, закріплені в Цивільному кодексі України
         Договори у сфері інтелектуальної власності: загальна характеристика та 
класифікація. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної 



власності: поняття та види. Ліцензійний договір. Договір про створення за 
замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності. Договір 
про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Договір 
комерційної концесії.
Тема 8. Договори щодо розпорядження майновими правами 
інтелектуальної власності, закріплені в спеціальних нормативно-
правових актах
        Поняття, правова природа та класифікація  авторських договорів. 
Особливості правової природи, укладення, зміни та припинення договорів у 
сфері права промислової власності.
Тема 9. Правова охорона прав інтелектуальної власності
        Поняття охорона прав інтелектуальної власності. Співвідношення 
правових категорій «охорона прав інтелектуальної власності», «правова 
охорона», «захист прав інтелектуальної власності». Система охорони прав 
інтелектуальної власності. Державна система охорони прав інтелектуальної 
власності в Україні. Особливості міжнародно-правової охорони прав 
інтелектуальної власності. Міжнародне співробітництво  щодо охорони прав 
інтелектуальної власності.
Тема 10. Захист прав інтелектуальної власності
        Поняття та форми захисту прав інтелектуальної власності. Загальні та 
спеціальні способи захисту прав інтелектуальної власності. Порядок захисту 
прав інтелектуальної власності. Особливості захисту прав інтелектуальної 
власності в адміністративному та судовому порядку. Правове регулювання 
захисту прав інтелектуальної власності від недобросовісної конкуренції.
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