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СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
„Право інтелектуальної власності”
1. Опис дисципліни
„Право інтелектуальної власності”
Дисципліна „Право
інтелектуальної власності”

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Кількість кредитів ЕСТS –
Галузь знань –
5
01 «Освіта/Педагогіка»

Характеристика навчальної
дисципліни

Вибіркова
Мова навчання –
українська
Кількість
залікових
Спеціальність –
Рік підготовки:
модулів – 3
015 «Професійна
Денна – 1
освіта
Заочна – 1
(Документознавство)» Семестр:
Денна – 2
Заочна – 2
Кількість
змістових Ступінь вищої освіти – Лекції:
модулів – 3
магістр
Денна – 30 год.
Заочна – 4 год.
Практичні заняття:
Денна – 15 год.
Заочна – 2 год.
Загальна кількість годин –
Самостійна робота:
150
Денна – 100 год.(з них 4
год. – тренінг)
Заочна форма – 144 год.
Індивідуальна робота
(КПІЗ) – 5 год.
Тижневих годин:
Вид підсумкового
Денна форма навчання 10
контролю – залік
год, з них аудиторних – 4
год.

2. Мета й завдання дисципліни
„Право інтелектуальної власності”
2.1. МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Програма та тематичний план дисципліни орієнтовані на формування цілісної системи
теоретичних і практичних знань щодо права інтелектуальної власності.
2.2. ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Головне завдання дисципліни "Право інтелектуальної власності" полягає в тому, щоб
разом з іншими дисциплінами закласти основи знань щодо основних понять інтелектуальної
власності, прав та обов’язків суб’єктів права інтелектуальної власності, видів об’єктів, а
також можливостей захисту при порушенні прав інтелектуальної власності.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
„ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ”
Змістовий модуль 1. Поняття та загальна характеристика права інтелектуальної
власності.
Тема 1. Поняття та загальна характеристика права інтелектуальної власності.
Інтелектуальна власність та її значення для становлення України як економічно
розвинутої держави. Поняття права інтелектуальної власності. Виникнення та розвиток
поняття “право інтелектуальної власності”. Право інтелектуальної власності в об’єктивному
та суб’єктивному розумінні. Об’єкти права інтелектуальної власності та їх класифікація.
Система права інтелектуальної власності. Авторське право та патентне право. Місце права
інтелектуальної власності в системі права України. Співвідношення права інтелектуальної
власності та права власності. Джерела права інтелектуальної власності.
Тема 2.Державно-правове регулювання у сфері інтелектуальної власності.
Державно-правове регулювання у сфері авторського права та суміжних прав.
Державно-правове регулювання у сфері патентного права. Роль Міністерства економічного
розвитку і торгівлі у забезпеченні охорони права інтелектуальної власності. Правовий статус
патентних повірених.
Тема 3. Авторське право.
Поняття авторського права. Об’єкти, що охороняються авторським правом. Суб’єкти
авторського права. Виникнення авторського права. Знак охорони авторського права та його
значення. Зміст суб’єктивного авторського права. Вільне використання творів. Строк
охорони авторського права. Перехід твору до суспільного надбання.
Тема 4. Суміжні права.
Визначення суміжних прав та їх об’єкти. Суб’єкти суміжних прав. Суб’єктивні суміжні
права. Умови здійснення суміжних прав. Права виконавців. Права виробників фонограм.
Права організацій мовлення. Обмеження суміжних прав та строк їх дії.
Тема 5. Право на винахід та корисну модель.
Поняття та умови патентоспроможності винаходу. Об’єкти винаходу (корисної моделі).
Порядок оформлення прав на винахід (корисну модель). Право на подачу заявки. Право
роботодавця. Право правонаступника. Право першого заявника. Пріоритет. Зміст прав на
винаходи (корисні моделі). Використання винаходу (корисної моделі). Обов’язки, що
випливають з патенту. Примусова ліцензія. Дії, що не визнаються порушенням прав
власника патенту. Право першокористувача.

Тема 6. Право на промисловий зразок.
Промисловий зразок як об’єкт промислової власності: поняття та умови
патентоспроможності. Суб’єкти права на промисловий зразок. Оформлення прав на
промисловий зразок. Право на подачу заявки. Право роботодавця. Право правонаступника.
Право першого заявника. Пріоритет. Зміст прав на промисловий зразок. Обов’язки, що
випливають з патенту. Примусова ліцензія. Дії, що не визнаються порушенням прав
власника патенту. Право першокористувача.
Змістовий модуль 2. Охорона прав на об’єкти права інтелектуальної власності.
Тема 7. Право на раціоналізаторську пропозицію.Охорона прав на топографії
інтегральних мікросхем.
Поняття та ознаки раціоналізаторської пропозиції. Вимоги до раціоналізаторської
пропозиції. Оформлення прав на раціоналізаторську пропозицію. Зміст прав раціоналізатора.
Право на використання раціоналізаторської пропозиції. Право на винагороду.
Визначення об’єктів, що охороняються в якості компонування (топографії)
інтегральних мікросхем. Суб’єкти права на компонування (топографії) інтегральних
мікросхем. Право на подачу заявки. Право роботодавця. Автор компонування (топографії)
інтегральних мікросхем та його права. Зміст прав на компонування (топографії) інтегральних
мікросхем.
Тема 8. Право на нові сорти рослин та породи тварин.
Поняття та ознаки нового сорту рослин. Суб’єкти прав на селекційні досягнення.
Оформлення прав. Право на подачу заявки. Право роботодавця. Пріоритет. Назва сорту.
Зміст прав на нові сорти рослин. Права автора. Актуальні проблеми правової охорони права
інтелектуальної власності на нові породи тварин.
Тема 9. Право на комерційненайменування та охорона прав на торговельні
марки
Комерційне найменування як об’єкт права інтелектуальної власності. Зміст права на
комерційне найменування.
Торговельні марки: поняття, види та значення. Суб’єкти прав на торговельні марки.
Об’єкти торговельних марок. Умови надання правової охорони. Об’єкти, які не можуть бути
зареєстровані як торговельні марки. Оформлення прав на торговельні марки. Права і
обов’язки, що випливають із свідоцтва на знак.
Тема 10. Право на зазначення походження товару.
Зазначення походження товару: поняття та загальна характеристика. Просте і
кваліфіковане зазначення походження товару. Надання правової охорони простому
зазначенню походження товару. Кваліфіковане зазначення походження товару та його види.
Порядок оформлення прав. Зміст та межі суб’єктивного права на зазначення походження
товару
Тема 11. Регулювання нормами права інтелектуальної власності відносин,
пов’язаних із використанням комп’ютерної техніки.Право на науково-технічну
інформацію.
Комп’ютерна програма як об’єкт права інтелектуальної власності. Визначення
об’єктів, що охороняються. Випадки вільного використання комп’ютерних програм. Бази
даних та їх правовий режим. Правові засади захисту інформації у автоматизованих системах.
Інформація як товар. Поняття та види інформації. Науково-технічна інформація.
Правовий режим науково-технічної інформації. Суб’єкти правовідносин у сфері науково-

технічної інформації. Виникнення прав на науково-технічну інформацію. Зміст права на
науково-технічну інформацію. Нерозкрита (конфіденційна) інформація.
Змістовий модуль 3. Договірні відносини у сфері інтелектуальної власності.
Міжнародно-правові аспекти інтелектуальної власності.
Тема 12. Договірні відносини у сфері інтелектуальної власності
Загальна характеристика договорів у сфері інтелектуальної власності. Авторський
договір. Ліцензійний договір. Договори на створення і використання результатів науковотехнічної діяльності. Договори по забезпеченню науково-технічною інформацією. Договір
комерційної концесії (франчайзингу) та перспективи його становлення в Україні. Проблеми
укладення договорів у сфері інтелектуальної власності через комп’ютерні мережі.
Тема 13. Захист права інтелектуальної власності
Поняття захисту права інтелектуальної власності. Юрисдикційна та неюрисдикційна
форми захисту права інтелектуальної власності. Цивільно-правовий, адміністративноправовий та кримінально-правовий способи захисту права інтелектуальної власності.
Медіація як новітній спосіб захисту права інтелектуальної власності.
Тема 14. Міжнародно-правові аспекти охорони інтелектуальної власності. Всесвітня
організація інтелектуальної власності (WIPO)
Функції, структура та напрями діяльності ВОІВ. Участь України в роботі ВОІВ.
Міжнародна охорона промислової власності. Міжнародна охорона авторського права та
суміжних прав.Міжнародно-правові аспекти охорони комерційних позначень.
4. Структура залікового кредиту з дисципліни
„Право інтелектуальної власності”
денна форма навчання
Кількість годин
Практич- СамостійІндивіЛекції
ні
на
дуальна
заняття
робота
робота
Змістовий модуль 1. Поняття та загальна характеристика права інтелектуальної
власності.
Тема 1. Поняття та загальна характеристика
2
8
0,5
права інтелектуальної власності.
Тема 2. Державно-правове регулювання у
2
2
7
сфері інтелектуальної власності.
Тема 3. Авторське право.
2
2
7
Тема 4. Суміжні права.
2
2
7
0,5
Тема 5. Право на винахід та корисну модель.
2
7
Тема 6. Право на промисловий зразок.
2
7
Змістовий модуль 2. Охорона прав на об’єкти права інтелектуальної власності.
Тема 7. Право на раціоналізаторську
2
7
пропозицію. Охорона прав на компонування
(топографії) інтегральних мікросхем.
Тема 8. Право на нові сорти рослин та породи
2
7
1
тварин.
Тема 9. Право на комерційне (фірмове)
2
2
7
0,5
найменування та охорона прав на торговельні
марки (знаки для товарів і послуг).
Тема 10. Право на зазначення походження
2
7
1

товару.
Тема 11. Регулювання нормами права
2
1
7
інтелектуальної
власності
відносин,
пов’язаних із використанням комп’ютерної
техніки.
Право
на
науково-технічну
інформацію.
Змістовий модуль 3. Договірні відносини у сфері інтелектуальної власності.
Міжнародно-правові аспекти інтелектуальної власності.
Тема 12. Договірні відносини у сфері
2
2
7
0,5
інтелектуальної власності.
Тема 13. Захист права інтелектуальної
4
2
7
1
власності.
Тема 14. Міжнародно-правові аспекти
2
2
8
охорони інтелектуальної власності. Всесвітня
організація інтелектуальної власності (WIPO).
Разом
30
15
100
5
заочна форма навчання
Кількість годин
Практичні Самостійна
Лекції
заняття
робота
Тема 1. Поняття та загальна характеристика права
інтелектуальної власності. Державно-правове
регулювання у сфері інтелектуальної власності.
Авторське право і суміжні права.
Тема 2. Право на винахід, корисну модель,
промисловий зразок та раціоналізаторську пропозицію
Тема 3. Право на нові сорти рослин і породи тварин,
топографії інтегральних мікросхем, науково-технічну
інформацію.
Тема 4. Регулювання нормами права відносин,
пов’язаних з використанням комп’ютерної техніки.

4

2

144

4

2

144

Тема 5. Право на комерційне найменування, охорона
прав на торговельні марки. Право на зазначення
походження товару.
Тема 6. Договірні відносини у сфері охорони права
інтелектуальної власності.
Тема 7. Захист права інтелектуальної власності
Тема8. Міжнародно-правові аспекти охорони
інтелектуальної власності. Всесвітня організація
інтелектуальної власності (WIPO)
Разом

4. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Практичне заняття 1. Поняття та загальна характеристика права
інтелектуальної власності.
1.
Інтелектуальна власність та її значення для становлення України як економічно
розвинутої держави.
2.
Поняття права інтелектуальної власності.
3.
Виникнення та розвиток поняття “право інтелектуальної власності”. Право
інтелектуальної власності в об’єктивному розумінні. Право інтелектуальної власності в
суб’єктивному розумінні.
4.
Об’єкти права інтелектуальної власності та їх класифікація.
5.
Система права інтелектуальної власності.
6.
Авторське право та патентне право.
7.
Місце права інтелектуальної власності в системі права України.
8.
Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності.
9.
Джерела права інтелектуальної власності.
Державно-правове регулювання у сфері інтелектуальної власності.
1.
Державно-правове регулювання у сфері авторського права та суміжних прав.
2.
Державно-правове регулювання у сфері патентного права.
3.
Роль Міністерства економічного розвитку і торгівлі у забезпеченні охорони прав на
об’єкти права інтелектуальної власності.
4.
Правовий статус патентних повірених.
Практичне заняття 2. Авторське право.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Поняття авторського права.
Об’єкти, що охороняються авторським правом.
Суб’єкти авторського права. Автор. Співавторство та його види.
Виникнення авторського права. Знак охорони авторського права та його значення.
Зміст суб’єктивного авторського права. Вільне використання творів.
Строк охорони авторського права. Перехід твору до суспільного надбання.
Суміжні права.

1.
2.
3.
4.

Визначення суміжних прав та їх об’єкти.
Суб’єкти суміжних прав.
Суб’єктивні суміжні права.
Умови здійснення суміжних прав. Обмеження суміжних прав та строк їх дії..
Практичне заняття3. Право на винахід та корисну модель.

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

Поняття та умови патентоспроможності винаходу.
Об’єкти винаходу (корисної моделі).
Порядок оформлення прав на винахід (корисну модель).
Зміст прав на винаходи (корисні моделі).
Використання винаходу (корисної моделі).
Обов’язки, що випливають з патенту. Примусова ліцензія.
Дії, що не визнаються порушенням прав власника патенту. Право першокористувача.
Право на промисловий зразок.
Промисловий зразок як об’єкт промислової власності: поняття та умови
патентоспроможності.
Суб’єкти права на промисловий зразок.
Оформлення прав на промисловий зразок.
Зміст прав на промисловий зразок.
Обов’язки, що випливають з патенту. Примусова ліцензія.
Дії, що не визнаються порушенням прав власника патенту. Право першокористувача.

Практичне заняття 4. Право на раціоналізаторську пропозицію.Охорона прав на
топографії інтегральних мікросхем.
1.
Поняття та ознаки раціоналізаторської пропозиції.
2.
Вимоги до раціоналізаторської пропозиції.
3.
Оформлення прав на раціоналізаторську пропозицію.
4.
Зміст прав раціоналізатора. Право на використання раціоналізаторської пропозиції.
Право на винагороду.
5.
Визначення об’єктів ТІМ, що охороняються.
6.
Суб’єкти права на топографії інтегральних мікросхем.
7.
Зміст та захист прав на топографії інтегральних мікросхем.
Право на нові сорти рослин та породи тварин.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Поняття та ознаки нового сорту рослин.
Суб’єкти прав на селекційні досягнення.
Оформлення прав. Право на подачу заявки.
Право роботодавця. Пріоритет. Назва сорту.
Зміст прав на нові сорти рослин.
Права автора.

Практичне заняття 5. Право на комерційне найменування та охорона прав на
торговельні марки.
1.
Комерційне найменування як об’єкт права інтелектуальної власності.
2.
Зміст та захист права на комерційне найменування.
3.
Торговельні марки: поняття, види та значення.
4.
Суб’єкти прав на знаки для товарів і послуг.
5.
Об’єкти знаків для товарів і послуг.
6.
Умови надання правової охорони.
7.
Об’єкти, які не можуть бути зареєстровані як знаки.
8.
Оформлення прав на знак для товарів і послуг.
9.
Права і обов’язки, що випливають із свідоцтва на знак.
Право на зазначення походження товару.
1.
Зазначення походження товару: поняття та загальна характеристика.
2.
Просте і кваліфіковане зазначення походження товару.
3.
Надання правової охорони простому зазначенню походження товару.
4.
Кваліфіковане зазначення походження товару та його види.
5.
Порядок оформлення прав.
6.
Зміст та межі суб’єктивного права на зазначення походження товару.
Практичне заняття6. Регулювання нормами права інтелектуальної власності
відносин, пов’язаних із використанням комп’ютерної техніки.
1.
Комп’ютерна програма як об’єкт права інтелектуальної власності.
2.
Визначення об’єктів, що охороняються.
3.
Випадки вільного використання комп’ютерних програм.
4.
Бази даних та їх правовий режим.
5.
Правові засади захисту інформації у автоматизованих системах.
Право на науково-технічну інформацію.
1.
Інформація як товар.
2.
Поняття та види інформації.
3.
Науково-технічна інформація.
4.
Правовий режим науково-технічної інформації.
5.
Суб’єкти правовідносин у сфері науково-технічної інформації.
6.
Виникнення прав на науково-технічну інформацію.
7.
Зміст права на науково-технічну інформацію.
8.
Нерозкрита (конфіденційна) інформація.

Практичне заняття 7. Договірні відносини у сфері інтелектуальної власності.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Загальна характеристика договорів у сфері інтелектуальної власності.
Авторський договір.
Ліцензійний договір.
Договори на створення і використання результатів науково-технічної діяльності.
Договори по забезпеченню науково-технічною інформацією.
Захист права інтелектуальної власності.
Поняття захисту права інтелектуальної власності.
Юрисдикційна та неюрисдикційна форми захисту права інтелектуальної власності.
Цивільно-правовий, адміністративно-правовий та кримінально-правовий способи
захисту права інтелектуальної власності.
Медіація як новітній спосіб захисту права інтелектуальної власності.
Міжнародно-правові аспекти охорони інтелектуальної власності. Всесвітня організація
інтелектуальної власності (WIPO).

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання
Комплексне практичне індивідуальне завдання (далі – КПІЗ) є видом поза аудиторної
індивідуальної роботи студента навчального чи навчально-дослідницького характеру, яке
використовується в процесі вивчення програмного матеріалу навчального курсу і є окремим
заліковим модулем з дисципліни. КПІЗ є невід’ємною частиною навчального процесу і
розцінюється як серйозне осмислення набутих знань отриманих студентом при вивченні
дисципліни «Право інтелектуальної власності».
КПІЗ забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для
вивчення курсу: підручники, навчальні та методичні посібники, опорні конспекти лекцій
тощо.
КПІЗ з дисципліни «Право інтелектуальної власності» включає написання наукового
повідомлення на обрану тему, розв’язування тестових завдань та ситуативних задач. .
Тематика наукових повідомлень, що обираються студентами
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Інтелектуальна власність та її значення для становлення України як економічно
розвинутої держави.
Об’єкти права інтелектуальної власності та їх класифікація.
Місце права інтелектуальної власності в системі права України.
Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності.
Джерела права інтелектуальної власності.
Державно-правове регулювання у сфері авторського права та суміжних прав.
Державно-правове регулювання у сфері патентного права.
Правовий статус МЕРТ як урядового органу державного управління у сфері
інтелектуальної власності.
Правовий статус патентних повірених.
Поняття авторського права.
Об’єкти, що охороняються авторським правом.
Суб’єкти авторського права.
Співавторство та його види.
Виникнення авторського права.
Зміст суб’єктивного авторського права.
Право слідування.
Вільне використання творів.
Строк охорони авторського права.
Захист авторських прав.
Визначення суміжних прав та їх об’єкти.
Суб’єкти суміжних прав.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Суб’єктивні суміжні права.
Умови здійснення суміжних прав.
Обмеження суміжних прав та строк їх дії.
Захист суміжних прав.
Поняття та умови патентоспроможності винаходу.
Об’єкти винаходу (корисної моделі).
Порядок оформлення прав на винахід (корисну модель).
Зміст прав на винаходи (корисні моделі).
Використання винаходу (корисної моделі).
Обов’язки, що випливають з патенту.
Дії, що не визнаються порушенням прав власника патенту.
Захист прав на винаходи та корисні моделі.
Промисловий зразок як об’єкт промислової власності: поняття та умови
патентоспроможності.
Суб’єкти права на промисловий зразок.
Оформлення прав на промисловий зразок.
Зміст прав на промисловий зразок.
Обов’язки, що випливають з патенту.
Дії, що не визнаються порушенням прав власника патенту.
Захист прав на промисловий зразок.
Поняття та ознаки раціоналізаторської пропозиції.
Вимоги до раціоналізаторської пропозиції.
Оформлення прав на раціоналізаторську пропозицію.
Зміст прав раціоналізатора.
Захист прав раціоналізатора.
Суб’єкти права на топографії інтегральних мікросхем.
Зміст та захист прав на топографії інтегральних мікросхем.
Поняття та ознаки нового сорту рослин.
Суб’єкти прав на селекційні досягнення.
Оформлення прав на селекційні досягнення.
Зміст прав на нові сорти рослин.
Захист прав на селекційні досягнення.
Інформація як товар.
Поняття та види інформації.
Науково-технічна інформація.
Правовий режим науково-технічної інформації.
Суб’єкти правовідносин у сфері науково-технічної інформації.
Виникнення прав на науково-технічну інформацію.
Зміст права на науково-технічну інформацію.
Нерозкрита (конфіденційна) інформація.
Комп’ютерна програма як об’єкт права інтелектуальної власності.
Вільне використання комп’ютерних програм.
Бази даних та їх правовий режим.
Правові засади захисту інформації у автоматизованих системах.
Комерційне найменування як правовий засіб індивідуалізації учасників цивільного
обороту.
Зміст та захист права на комерційне найменування.
Торговельні марки: поняття, види та значення.
Суб’єкти прав на торговельні марки.
Об’єкти торговельних марок.
Умови надання правової охорони торговельним маркам.
Об’єкти, які не можуть бути зареєстровані як знаки.
Оформлення прав на знак для товарів і послуг.
Права і обов’язки, що випливають із свідоцтва на знак.

Захист прав на торговельні марки.
Зазначення походження товару: поняття та загальна характеристика.
Кваліфіковане зазначення походження товару та його види.
Порядок оформлення прав на кваліфіковане зазначення походження товару.
Зміст та межі суб’єктивного права на зазначення походження товару.
Захист прав на зазначення походження товару.
Загальна характеристика договорів у сфері інтелектуальної власності.
Авторський договір.
Ліцензійний договір.
Договори на створення і використання результатів науково-технічної діяльності.
Договори по забезпеченню науково-технічною інформацією.
Договір франчайзингу та перспективи його становлення в Україні.
Проблеми укладення договорів у сфері інтелектуальної власності через комп’ютерні
мережі.
87. Функції, структура та напрями діяльності ВОІВ.
88. Участь України в роботі ВОІВ.
89. Паризька конвенція про охорону промислової власності.
90. Договір про патентну кооперацію.
91. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (1886 рік).
92. Всесвітня конвенція про авторське право.
93. Міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, виробників фонограм і
організацій мовлення.
94. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх
фонограм.
95. Договір ВОІВ з виконання і фонограм.
96. Договір ВОІВ про авторське право.
97. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків.
98. Юрисдикційна та неюрисдикційна форми захисту права інтелектуальної власності.
99. Цивільно-правовий, адміністративно-правовий та кримінально-правовий способи
захисту права інтелектуальної власності.
100. Медіація як новітній спосіб захисту права інтелектуальної власності.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

7 . Самостійна робота
Метою виконання самостійної роботи є глибоке вивчення права інтелектуальної
власності.
Виконання самостійної роботи необхідно починати з вивчення відповідних розділів
підручників, навчальних посібників, наукових джерел тощо, що наведені у переліку
рекомендованої літератури, а також додаткової літератури і практичних матеріалів, які
студент повинен знайти і опрацювати самостійно.
Тема 1. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності.
Тема 2. Державна система правової охорони інтелектуальної власності.
Тема 3. Захист авторських прав.
Тема 4. Правовий статус патентних повірених.
Тема 5. Суб’єкти авторського права.
Тема 6. Суміжні права та їх об’єкти.
Тема 7. Права виконавців.
Тема 8. Права виробників фонограм.
Тема 9. Права організацій мовлення.
Тема 10. Захист суміжних прав.
Тема 11. Зміст прав на винаходи і корисні моделі.
Тема 12. Зміст та захист прав автора раціоналізаторської пропозиції.

Тема 13. Право на селекційні досягнення у галузі тваринництва.
Тема 14. . Захист від недобросовісної конкуренції.
Тема 15. Правові засади захисту інформації в автоматизованих системах.
8. Тренінг з дисципліни «Право інтелектуальної власності»
Розробіть проекти наступних договорів у сфері інтелектуальної власності:
1.
Договору про розподіл майнових прав на службовий твір;
2.
Договору між співавторами твору;
3.
Договору про передачу (відчуження) майнових прав суб’єктів авторського
права і суміжних прав;
4.
Договору про передачу виключного (невиключного) права на використання
об’єктів авторського права і суміжних прав;
5.
Договору замовлення;
6.
Договору про колективне управління майновими правами суб’єктів
авторського права і суміжних прав;
7.
Договору між організацією колективного управління та особою, яка
використовує об’єкти авторського права і суміжних прав;
8.
Договору про виплату відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і
матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення
творів і виконань, зафіксованих у фонограмах та відеограмах;
9.
Договору про виплату винагороди за використання опублікованих з
комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань;
10.
Видавничого договору;
11.
Повідомлення про створення об'єкта промислової власності;
12.
Договору про розподіл майнових прав на об'єкти права інтелектуальної
власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення
роботодавця;
13.
Договору між творцем (творцями) і роботодавцем про передання права на
одержання охоронного документа на об'єкти права інтелектуальної власності, створені у
зв'язку з виконанням трудового договору;
14.
Договору між роботодавцем і творцем про винагороду;
15.
Ліцензійного договору про надання дозволу на використання комерційної
таємниці;
16.
Договору між співавторами про вклад у створення об'єкта права
інтелектуальної власності та розподіл винагороди;
17.
Договору про добросовісне заохочення за використання раціоналізаторської
пропозиції.
9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання
В процесі вивчення дисципліни „Право інтелектуальної власності” використовуються
методи оцінювання роботи студента:
поточне тестування та опитування;
підсумкове тестування по кожному змістовому модулю;
ректорська контрольнаробота;
оцінювання виконання КПІЗ.
Критерії, форми поточного та підсумкового контролю
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни „Право інтелектуальної
власності” визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної
складової залікового кредиту:

(%)
Заліковий модуль 1

30
Тиждень (

)

Заліковий модуль 2
(ректорська
контрольна робота)

Заліковий модуль 3
(підсумкова оцінка
за КПІЗ, включаючи
поточне опитування

Разом

40
Тиждень( )

30
Тиждень ()

100

Шкала оцінювання:
За шкалою
За
університету національною
шкалою
90-100
відмінно
85-89
добре
75-84
65-74
задовільно
60-64
35-59
незадовільно
1-34

За шкалою ЕСТS
А (відмінно)
В (дуже добре)
С (добре)
D (задовільно)
E (достатньо)
FX (незадовільно з можливістю повторного складання)
F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)

10. Перелік наочних матеріалів та методичних вказівок
№
п/п
1.
2.

Найменування

Номер теми

Методичні вказівки для вивчення дисципліни „Право інтелектуальної
власності” /Укладач Н.Б.Москалюк. – Тернопіль, 2015. – 61 с.
Н.Б. Москалюк, Л.В. Кузьмич.Право інтелектуальної власності.
Практикум: Навч. посібник.– Тернопіль, 2017 - 200 с.

1-15
1-15
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