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Тема 1. Загальна характеристика правового регулювання відносин в 

країнах ЄС. 

Генеза правового регулювання відносин інтелектуальної власності в 

країнах ЄС. Поняття та правова природа права інтелектуальної власності в 

країнах ЄС. Ознаки права інтелектуальної власності в ЄС. Система та місце 

права інтелектуальної власності у наднаціональній правовій системі ЄС. 

Джерела права інтелектуальної власності в країнах ЄС. 

 

Тема 2. Забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності в 

країнах ЄС. 
Поняття та зміст майнових прав інтелектуальної власності в країнах ЄС. 

Особисті немайнові права інтелектуальної власності за законодавством 

європейських держав. Поняття захисту прав інтелектуальної власності. Способи 

та форми захисту прав інтелектуальної власності за законодавством країн ЄС та 

міжнародним європейським законодавством загалом. 

 

Тема 3. Правова охорона авторського права та суміжних прав в 

країнах ЄС. 

Поняття та зміст авторського права за законодавством країн ЄС. 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 особливості суміжних прав в 

країнах ЄС. Об’єкти суміжних прав та їх правова природа. Суб’єкти суміжних 

прав. 

 

Тема 4. Патентне право ЄС. 

Поняття та зміст патентного права в країнах ЄС. Патентне право та право 

промислової власності в міжнародному законодавстві. Поняття та види патентів 

в міжнародно-правових актах. Суб’єкти патентного права. Об’єкти патентного 

права та їх особливості. Особливості правового регулювання патентування в 

країнах ЄС. Міжнародно-правова охорона та захист патентного права. 

 

Тема 5. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, 

товарів і послуг в країнах ЄС. 

Загальна характеристика інституту правових засобів індивідуалізації 

учасників цивільного обороту, товарів і послуг в країнах ЄС. Право 



інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування за 

європейським законодавством: поняття, об’єкти, суб’єкти та зміст. Право 

інтелектуальної власності на торговельну марку (знак для товарів і послуг) в 

країнах ЄС: поняття, об’єкти, суб’єкти та зміст. Особливості правового 

регулювання права інтелектуальної власності на географічне зазначення за 

законодавством ЄС: поняття, об’єкти, суб’єкти та зміст. Правова природа інших 

правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і 

послуг в країнах ЄС. Міжнародно-правова охорона засобів індивідуалізації 

учасників цивільного обороту, товарів і послуг. 

 

Тема 6. Правова охорона інших об’єктів права інтелектуальної 

власності в країнах ЄС. 
Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин (селекційні 

досягнення) в країнах ЄС. Суб’єкти та порядок набуття права інтелектуальної 

власності на сорти рослин, породи тварин. Право інтелектуальної власності на 

компонування (топографію) інтегральних мікросхем в ЄС. Суб’єкти та зміст 

права інтелектуальної власності на компонування (топографію) інтегральних 

мікросхем. 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 за законодавством європейських держав. Право 

інтелектуальної власності на наукове відкриття в країнах ЄС. 
 


