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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Кількість кредитів: 3

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний
рівень
Галузь знань
08 Право

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Нормативна

(шифр, назва)

Модулів – 1
Змістових модулів – 2
Курсова робота - немає
Загальна кількість
годин: 90

Спеціальність
081
Право

Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних – 2,5
самостійної роботи
студента: 6

Освітньокваліфікаційний
рівень:
молодший спеціаліст

Рік підготовки:
3-й
3-й
Семестр
5-й
5-й
Лекції
36 год.
12 год.
Практичні, семінарські
18 год.
2 год.
Лабораторні
немає
немає
Самостійна робота
36 год.
76 год.
ІНДЗ:
Вид контролю: іспит

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи
становить:
для денної форми навчання – 1:2,4
для заочної форми навчання – 1:12

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
2.1. Метою курсу є поглиблення студентами знань у сфері правової
охорони інтелектуальної власності, набутих ними при вивченні таких галузевих
юридичних дисциплін, як „Цивільне право України‖, „Господарське право
України‖, „Міжнародне приватне право‖, а також набуття практичних навиків
щодо правильного тлумачення та застосування законодавства у цій сфері.
Передбачається освоєння як загальних положень права інтелектуальної
власності, так і окремих його інститутів – авторського права, суміжних прав,
патентного права, правових засобів індивідуалізації учасників цивільного
обороту, товарів і послуг та ін. Також курс охоплює питання договірного
регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності, захисту суб’єктивних

прав інтелектуальної власності, а також міжнародно-правової охорони
інтелектуальної власності.
2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Інтелекутальна
власність» є ознайомити студентів з основними положеннями законодавства
про інтелектуальну власність; сприяти глибокому засвоєнню змісту правових
актів, стимулювати до самостіної роботи з ними; ознайомити з системою права
інтелектуальної власності і навчити використовувати її складові елементи при
вирішенні конкретних правових питань; навчити застосовувати теоретичні
положення на практиці; закласти і розвинути навики складання відповідних
документів, які стосуються сфери інтелектуальної власності.
2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
Знати:
- акти законодавства України про інтелектуальну власність;
- міжнародно-правові акти у сфері охорони інтелектуальної власності;
- об’єкти, суб’єкти, підстави набуття, зміст та межі суб’єктивних
авторських, суміжних, патентних прав, прав на засоби індивідуалізації та інші
(нетрадиційні) об’єкти інтелектуальної власності;
- судову практику у справах про захист права інтелектуальної власності.
Уміти:
- визначати інститут права інтелектуальної власності, до якого може
належати той чи інший об’єкт;
- складати правові документи, пов’язані із набуттям, здійсненням та
захистом суб’єктивних прав на об’єкти інтелектуальної власності (заявки,
ліцензійні договори тощо);
- правильно тлумачити законодавство про інтелектуальну власність та
застосовувати його при вирішенні конкретних практичних казусів.

3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий
модуль
1.
ЗАГАЛЬНІ
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ.
Тема 1. Вступ до інтелектуальної власності.
Поняття інтелектуальної власності та її роль на сучасному етапі. Еволюція
основних інститутів інтелектуальної власності. Поняття права інтелектуальної
власності. Основні теорії права інтелектуальної власності.
Законодавство України у сфері інтелектуальної власності. Правове
становище Державної служби інтелектуальної власності України. Державний
інспектор з питань інтелектуальної власності. Правові засади діяльності
представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).
Тема 2. Авторське право.
Поняття авторського права та його джерела. Об’єкти авторського права.
Об’єкти, що не охороняються авторським правом. Суб’єкти авторського права.
Співавторство та його види. Виникнення суб’єктивних авторських прав. Знак
охорони авторського права. Державна реєстрація авторських прав. Особисті

немайнові права автора твору. Майнові авторські права. Випадки вільного
використання творів в авторському праві. Строки дії майнових авторських прав
та правові наслідки їх спливу. Колективне управління майновими авторськими
правами.
Тема 3. Суміжні права.
Поняття та джерела суміжних прав. Об’єкти суміжних прав. Суб’єкти
суміжних прав. Виникнення суб’єктивних суміжних прав. Особисті немайнові
права виконавців та право на ім’я (назву) виробників фонограм, відеограм і
організацій мовлення. Майнові права інтелектуальної власності на виконання,
фонограму, відеограму, програму (передачу) організації мовлення. Випадки
вільного використання об’єктів суміжних прав. Строки дії майнових суміжних
прав.
Тема 4. Патентне право.
Поняття та джерела патентного права. Винахід: поняття, об’єкти, умови
надання правової охорони. Корисна модель. Промисловий зразок. Службові
винаходи, корисні моделі і промислові зразки. Секретні винаходи і корисні
моделі. Суб’єкти патентних правовідносин. Патент: поняття, види та межі
чинності. Право на патент та його суб’єкти. Заявка та вимоги до неї. Дата
подання заявки. Пріоритет. Експертиза заявки. Видача патенту. Особисті
немайнові та майнові права винахідника (автора промислового зразка). Майнові
права, що випливають з патенту. Дії, що не визнаються порушенням прав
володільця патенту. Дострокове припинення чинності патенту та визнання
патенту недійсним.
Тема 5. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту,
товарів і послуг.
Загальна характеристика інституту правових засобів індивідуалізації
учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
Комерційне (фірмове) найменування: поняття, структура та вимоги до
нього. Суб’єкти права на комерційне (фірмове) найменування. Виникнення
права на комерційне (фірмове) найменування. Зміст майнових прав на
комерційне (фірмове) найменування.
Торговельна марка (знак для товарів і послуг): поняття, об’єкти, умови
надання правової охорони. Суб’єкти права на торговельну марку. Набуття
права інтелектуальної власності на торговельну марку. Зміст та межі майнових
прав на торговельну марку.
Право інтелектуальної власності на географічне зазначення.
Тема 6. Правова охорона інших (нетрадиційних) об’єктів права
інтелектуальної власності.
Право інтелектуальної власності на сорт рослин і породу тварин.
Компонування інтегральної мікросхеми як об’єкт права інтелектуальної
власності. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.

Право інтелектуальної власності на комерційну
інтелектуальної власності на наукове відкриття.

таємницю.

Право

Тема 7. Договори у сфері інтелектуальної власності.
Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими
правами інтелектуальної власності. Ліцензія на використання об’єкта права
інтелектуальної власності: поняття та види. Ліцензійний договір. Договір про
передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Договір про
створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної
власності.
Договір комерційної концесії (франчайзингу).
Тема 8. Захист права інтелектуальної власності.
Загальнотеоретична характеристика захисту прав інтелектуальної
власності. Способи захисту прав інтелектуальної власності. Органи, що
здійснюють захист прав інтелектуальної власності. Особливості захисту
авторських та суміжних прав. Захист патентних прав. Захист прав на засоби
індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
Тема 9. Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності.
Загальна характеристика системи міжнародно-правової охорони
інтелектуальної власності. Всесвітня організація інтелектуальної власності.
Міжнародні договори у сфері авторського права. Міжнародні договори у сфері
охорони суміжних прав. Міжнародні договори у сфері патентного права.
Міжнародні договори про охорону товарних знаків.

4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових
модулів і тем
Усього
1

2

Кількість годин
Денна форма
у тому числі
Усього
л
п
л і
ср

Заочна форма
у тому числі
л п
л
і

ср

3

9

13

4

5

6

7

8

10

11

12

Модуль 1
Змістовий модуль 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ.
Тема 1. Вступ до 11
4
2
5
14
2
12
інтелектуальної
власності
10
4
2
4
9
1
8
Тема 2.
Авторське право
Тема 3. Суміжні 8
4
2
2
11
1
10
права
9
4
2
3
11
1
2
8
Тема 4.
Патентне право
Тема 5. Правові 8
4
2
2
5
1
4
засоби
індивідуалізації
учасників

цивільного
обороту, товарів
і послуг
Тема 6. Правова
охорона інших
(нетрадиційних)
об’єктів права
інтелектуальної
власності
Тема 7.
Договори у
сфері
інтелектуальної
власності
Тема 8. Захист
права
інтелектуальної
власності
Тема 9.
Міжнародноправова охорона
інтелектуальної
власності

Усього годин

10

4

2

4

12

2

10

13

4

2

7

13

1

12

11

4

2

5

9

1

8

10

4

2

4

8

2

6

90

36

18

36

90

12

2

76

5. Теми практичних занять
№
з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Назва теми
Вступ до інтелектуальної власності
Авторське право
Суміжні права
Патентне право
Правові засоби індивідуалізації
Правова охорона інших (нетрадиційних) об’єктів
права інтелектуальної власності
Договори у сфері інтелектуальної власності
Захист права інтелектуальної власності
Міжнародно-правова охорона інтелектуальної
власності
РАЗОМ

Кількість
годин
Денна
Заочна
форма
форма
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
18

2

6. Самостійна робота
№
п/п

1.
2.

Назва теми
Вступ до інтелектуальної власності
Авторське право.

Кількість
год.
Денна
Заочна
форма
форма
5
12
4
8

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Суміжні права.
Патентне право.
Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного
обороту, товарів і послуг.
Правова охорона інших (нетрадиційних) об’єктів
права інтелектуальної власності.
Договори у сфері інтелектуальної власності.
Захист права інтелектуальної власності.
Міжнародно-правова охорона інтелектуальної
власності.
РАЗОМ

2
3
2

10
8
4

4

10

7
5
4

12
8
6

36

76

7. Методи навчання
У ході викладання навчальної дисципліни підлягають використанню
методи, спрямовані на:
- формування у студентів інтересу до пізнавальної діяльності й
відповідальності за навчальну працю;
- забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного,
репродуктивного й пошукового характеру);
- а також методи, пов´язані з контролем за навчальною діяльністю
студентів.
Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню наступні:
розповідь, пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, спостереження, практичне
заняття.

8. Методи контролю
Усне опитування студентів під час проведення практичних занять, що
включає розкриття ними теоретичних питань, виконання аналітичних завдань
та вирішення практичних задач (казусів), а також модульна контрольна робота
у письмовій формі.

9. Розподіл балів, що присвоюється студентам
Поточне опитування та самостійна робота
Змістовий модуль 1
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
6
6
5
6
5
6
5
6
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістового модуля

Модульна
контр. роб.
Т9
5

50

Сума
100

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою.
При оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується
таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.

Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS

Оцінка в

Оцінка

балах

ECTS

Визначення

90 – 100

А

81-89

В

Відмінно
Дуже добре

71-80

С

Добре

61-70

D

Задовільно

51-60

Е

Достатньо

0-50

FX

Незадовільно

За національною шкалою

Зараховано

Незараховано

10. Методичне забезпечення
1. Коссак В.М., Якубівський І.Є. Право інтелектуальної власності: Підручник. –
К.: Істина, 2007.
2. Якубівський І.Є. Інтелектуальна власність: Програма курсу для студентів
юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського
національного університету імені Івана Франка, 2008.

11. Рекомендована література
Нормативно-правові акти України.
1.
Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня
1996 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1996.- №30.- Ст.141.
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