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ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ 

1. Сутність та структура права інтелектуальної власності. Співвідношення 

права власності і права інтелектуальної власності. 

2. Система права інтелектуальної власності: основні принципи та інститути. 

3. Проблема визначення об'єктів права інтелектуальної власності на практиці. 

4. Володільці прав інтелектуальної власності та їх правове положення. 

5. Правове становище роботодавців як суб'єктів права інтелектуальної 

власності та особливості його визначення. 

Рекомендована література до теми 1: (посилання на порядковий номер 

у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Конституція України. 

2. Закони України: 1.2., 1.6., 1.10. 

3. Підручники: 2.1-2.6. 

4. Монографії та наукові видання: 4.1, 4.2, 4.9. 

 

ТЕМА 2. АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА 

1. Суб’єктивне авторське право, його зміст і межі. 

2. Поняття і види результатів творчості, що охороняються авторським правом.  

3. Співавторство. 

4. Виникнення авторського права. 

5. Особисті немайнові права автора. 

6. Характеристика суміжних прав. 

Рекомендована література до Теми 2: (посилання на порядковий номер 

у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Конституція України. 

2. Закони України: 1.2., 1.6., 1.10, 1.13, 1.16. 

3. Підручники: 2.1-2.6. 

4. Монографії та наукові видання: 4.1, 4.3, 4.6, 4.7, 4.12, 4.13, 4.14. 

 

ТЕМА 3. ПАТЕНТНЕ ПРАВО 

1. Майнові та особисті немайнові права суб’єктів права на винаходи, корисні 

моделі і промислові зразки. 

2. Умови надання правової охорони і критерії патентоздатності винаходу, 

корисної моделі та промислового зразка. 

3. Патентні мита на об’єкти промислової власності. 

4. Процедура подання заявки на одержання патенту України на винахід.  

5. Оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.  

Рекомендована література до Теми 3: (посилання на порядковий номер 

у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Конституція України. 

2. Закони України: 1.2., 1.6., 1.10, 1.13, 1.16. 

3. Підручники: 2.1-2.6. 

4. Монографії та наукові видання: 4.1, 4.2, 4.9, 4.10, 4.12, 4.13, 4.14. 



 

 

Самостійна робота слухачів – основний засіб оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від навчальних занять. Самостійне опрацювання 
програмного матеріалу є обов’язковою формою організації навчання у вищому 

навчальному закладі ІІІ-ІV рівня акредитації. 

Окремі питання здобувачі освіти опрацьовують без викладача із 

обов’язковим контролем. Тобто матеріал, винесений на самостійне 

опрацювання, включається в питання до підсумкового контролю. 

Завданнями до самостійної роботи є: 

1. Підготовка конспекту прочитаних викладачем лекцій з дисципліни. 

Конспектування здійснюється у зошиті слухача  безпосередньо під час 

лекційного заняття з подальшим опрацюванням конспекту, його оформленням 

та коригуванням. 

2. Підготовка конспекту до семінарських і практичних занять. 

Конспектування матеріалу навчальних видань та науково-практичних 

публікацій здійснюється у зошиті слухача  під час підготовки до семінарського 

заняття та під час консультацій. 

3. Самостійне опрацювання матеріалу та підготовка конспекту з тем, які 

винесені на самостійну підготовку. 

Конспектування матеріалу навчальних видань та науково-практичних 

публікацій здійснюються у зошитах слухачів. 

4. Підготовка словника основних термінів з дисципліни. 

Юридичний словник виконується у зошиті слухача , має містити перелік і 

визначення ключових понять з кожної теми дисципліни. Включені до словника 

дефініції повинні бути нетотожними тим визначенням, які запропонував 

викладач у текстах лекцій. 

 


