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Анотація 
 

Ефективність економічних, політичних, соціальних перетворень, що відбуваються 
в Україні, значною мірою залежить від всебічного використання творчого 
інтелектуального потенціалу держави та успішного функціонування системи державної 
охорони та захисту інтелектуальної власності. Конституція України гарантує 
громадянам свободу художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної 
власності, авторських і суміжних прав, моральних і матеріальних інтересів творців, що 
пов’язані з різними видами творчої інтелектуальної діяльності. Світовий рівень 
розвитку інформаційних технологій зумовлює необхідність посилення в Україні 
державного захисту творчого, наукового, технічного потенціалу за допомогою різних 
судових та несудових процесуальних форм, а також забезпечення найефективнішого їх 
застосування. 

Нині в Україні формується національна система законодавства у сфері 
інтелектуальної власності, відбувається процес імплементації норм міжнародного 
права в законодавство України, проводиться цілеспрямована робота з підготовки 
вступу України у міжнародні союзи із захисту об’єктів інтелектуальної власності. 
Практика діяльності судових, правоохоронних та митних органів, комерційних 
структур свідчить про необхідність опанування спеціальних знань у сфері промислової 
власності. 
Основна мета курсу “Право інтелектуальної власності” — сформувати у 
студентів необхідні правові знання у сфері охорони інтелектуальної власності. 
Після вивчення курсу студенти повинні: 

 знати основні принципи правового захисту інтелектуальної власності; 

 знати особливості правового регулювання відносин, що виникають у процесі 
створення та використання об’єктів інтелектуальної власності; 

 уміти працювати з нормативними матеріалами; 



 уміти застосовувати здобуті теоретичні знання при вирішенні практичних 
питань; 

 уміти складати основні процесуальні документи, пов’язані із здійсненням 
охорони і захисту права інтелектуальної власності. 
 
 

 Контроль знань студента 
 

Викладач застосовує різні види контролю знань студентів, а саме: поточний, 
тематичний, підсумковий. 
Поточний —  контроль знань здійснюється під час проведення практичних занять, 
семінарів і має на меті перевірити рівень підготовки студентів до виконання 
конкретних завдань (щомісяця шляхом або тестування відповідно до вивчених тем 
курсу). 
Тематичний — складання диференційованого заліку за певними розділами після 
опрацювання тематичного та практичного матеріалу. 
Підсумковий  – виставлення семестрової оцінки студентам, які опрацювали 
теоретичні теми, практично засвоїли їх і мають позитивні оцінки, здійснюється 
наприкінці семестру за наявності позитивних оцінок поточного контролю шляхом 
усного (письмового) іспиту. 
У вигляді підсумкового контролю знань передбачено написання рефератів за весь курс, 
модульних контрольних робіт. 
    Основні критерії: 

 правильність, повнота,  обсяг знань, їх точність; 

 якість відповіді студента (обґрунтування, грамотність викладу); 

 навички використання теоретичних знань та вмінь. 
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МОДУЛЬ І:  Загальні положення права інтелектуальної власності  
1. Основні поняття та категорії курсу 2  4  

 
 
 
 
 
 

10 

 
2. Всесвітня організація 

інтелектуальної власності (ВОІВ) та 
її керівні органи 

2 4  

3. Загальна характеристика 
міжнародних союзів з питань 
охорони інтелектуальної власності 
та правова основа їх діяльності 

2  4  

4. Загальна характеристика органів, 
що здійснюють державне 
управління у сфері охорони 
інтелектуальної власності 

2 2 4  

5. Загальна характеристика 
законодавства України у сфері 
охорони авторського права та 
суміжних прав 

 4 МК-І 

МОДУЛЬ ІІ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ СФЕР 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

6. Правове регулювання промислової 
власності в Україні 

2 2 4  
 
 
 

18 

 

7 Знаки на товари та послуги: 
правове регулювання 

 4  

8. Захист від недобросовісної 
конкуренції 

2  4  

9. Юридична відповідальність за 
порушення законодавства у сфері 
інтелектуальної власності 

 4  

10. Захист права інтелектуальної 
власності. Академічна 
доброчесність 

2 4 4 МК-2 

 Разом 12 10 68  
  Залік 

 



 
Критерії оцінювання  

знань студентів за національною шкалою 
 

Оцінка "5" — відповідь повна, самостійна, правильна, викладена за допомогою 
юридичної термінології  у логічній послідовності. Студент знає теоретичний матеріал 
та вміє пов'язати його з практичними уміннями. Допускаються окремі неточності у 
відповіді, що істотно не впливають на відповідь в цілому. 
Оцінка "4" — відповідь задовольняє вищевказані вимоги частково, містить певні 
неточності у викладі матеріалу.  Студент відчуває деякі труднощі при поясненні понять, 
термінів курсу.  Можливе допущення 1-3 помилок (неточностей), що суттєво не 
впливають на відповідь в цілому. 
Оцінка "З" — відповідь загалом правильна, але допущені неточності; студент виявляє 
розуміння навчального матеріалу при недостатній повноті засвоєння понять або 
непослідовному викладі матеріалу; не завжди чітко володіє термінологією, допускає 
змішування понять, слабо володіє практичними навичками. Допускає помилки, що 
призводять до перекручування змісту. 
Оцінка "2" — відповідь неправильна, студент виявляє незнання основних понять 
предмета. Допускає грубі помилки, не володіє спеціальною термінологією. 
          
 Шкала відповідності національних оцінок знань, вмінь та навичок студента 
рейтинговій шкалі ВНЗ та міжнародній системі оцінювання ESTC: 
 

Рівні знань Система оцінювання Примітка 
ECTS Кіл-ть 

балів 
незадовільно FX 1 – 32 недостатній 

F 33 – 50 початковий 
“задовільно” E 51 – 64 середній  - 

достатній 
D 65 - 74 середній  - 

задовільний 
“добре” C 75 – 82 базовий  

B 83 - 89 дуже добре 
“відмінно A 90 – 95 високий  

A 96 - 100 взірець 
 



 
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

МОДУЛЬ І:  Загальні положення права інтелектуальної власності 
 
Тема 1. Основні поняття та категорії курсу 
Зміст поняття “інтелектуальна власність”. Наукові відкриття як об’єкти правового 
захисту. Загальна характеристика авторського права. 
Суб’єкти авторського права. Об’єкти, що охороняються авторським правом. Суміжні 
права як об’єкт правового захисту. Суб’єкти суміжних прав. Поняття промислової 
власності. Співвідношення винаходу та корисної моделі. Поняття промислового зразка. 
Знаки для товарів та послуг: визначення та основні функції. Поняття недобросовісної 
конкуренції. 
 
Тема 2. Всесвітня організація інтелектуальної 
власності (ВОІВ) та її керівні органи 
Створення ВОІВ, правова основа її діяльності. Умови вступу до ВОІВ. Основні завдання 
ВОІВ. Керівні органи ВОІВ: Генеральна Асамблея, Конференція, Координаційний 
комітет, Генеральний директор ВОІВ. 
Особливості статусу ВОІВ як спеціалізованої установи ООН. Постійні комітети ВОІВ з 
питань співробітництва у галузі промислової власності, авторського права та суміжних 
прав, інформації. Арбітражний центр ВОІВ. Міжнародне бюро ВОІВ, його структура та 
повноваження. 
 
Тема 3. Загальна характеристика міжнародних союзів з питань охорони 
інтелектуальної власності та правова основа їх діяльності 
Паризька конвенція з охорони промислової власності та створення Паризького союзу. 
Принцип національного режиму за Паризькою конвенцією з охорони промислової 
власності. Принцип права пріоритету, закріплений у Паризькій конвенції з охорони 
промислової власності. 
Вимоги, встановлені Паризькою конвенцією, до патентів, знаків, промислових зразків, 
фірмових найменувань, вказівок щодо походження продукту, недобросовісної 
конкуренції, національної адміністрації, які є обов’язковими для всіх членів 
Паризького союзу. Європейська патентна організація та Європейська патентна 
конвенція. Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків. 
Євразійська патентна конвенція. 
 
Тема 4. Загальна характеристика органів, що здійснюють державне 
управління у сфері інтелектуальної власності 
Поняття державного регулювання та управління у сфері інтелектуальної власності. 
Вищі державні органи загальної компетенції, які здійснюють державне регулювання та 
управління у сфері інтелектуальної власності: Верховна Рада України, Кабінет 
Міністрів України. Міністерство освіти і науки України у системі органів державного 
управління у сфері інтелектуальної власності. Державний департамент з питань 
інтелектуальної власності. Повноваження Антимонопольного комітету 
України у сфері державного управління промисловою власністю. Повноваження 
Державного комітету з питань охорони державних таємниць у пресі та інших засобах 
масової інформації й органів Митного комітету України у сфері промислової власності.  
Повноваження Держстандарту України та Держіннофонду України щодо здійснення 
управління у сфері промислової власності. Основні недоліки організації та діяльності 
суб’єктів управління у сфері промислової власності. Основні напрями удосконалення 
діяльності державних органів управління у сфері промислової власності. 



 
Тема 5. Загальна характеристика законодавства України у сфері 
охорони авторського права та суміжних прав 
Поняття та джерела авторського права. Об’єкти охорони авторського права та підстави 
для отримання правового захисту авторського права в Україні. Суб’єкти авторського 
права. Основні особисті права авторів. 
Майнові права авторів. Випадки обмеження авторського права за законодавством 
України. 
Суміжні права: об’єкти охорони та суб’єкти суміжного права. Основні умови охорони за 
суміжним правом. 
Порушення авторського та суміжних прав, судовий захист інтересів та прав авторів та 
виконавців. 
 
Тема 6. Правове регулювання промислової власності в Україні 
Поняття патентного права України та його джерела. Критерії патентоспроможності 
винаходів, корисних моделей та промислових зразків. 
Характеристика патенту та свідоцтва як охоронних документів. Правовий режим 
службових винаходів. Порядок отримання охоронних документів. Примусова ліцензія 
та інші види ліцензій. Обмеження виключного права за законодавством України. 
Правопорушення у сфері промислової власності, захист прав та інтересів 
патентовласників. 
 
Тема 7. Знаки на товари та послуги: правове регулювання 
Роль та функції товарних знаків у суспільному виробництві. Загальна характеристика 
законодавства про знаки на товари та послуги. Види знаків та вимоги, яким вони 
повинні задовольняти, щоб набути правової охорони.  
Зміст права власності на знак. Підстави для набуття права на знак. Особливості дії 
права на знак. Правопорушення та відповідальність за них у сфері використання 
знаків. Міжнародно-правовий захист від комерційних підробок. 
 
Тема 8. Захист від недобросовісної конкуренції 
Поняття недобросовісної конкуренції. Міжнародно-правова регламентація захисту від 
недобросовісної конкуренції. Характеристика законодавства України, що встановлює 
захист від недобросовісної конкуренції. Види захисту від недобросовісної конкуренції. 
Правова характеристика недобросовісної реклами, демпінгу, промислового шпіонажу, 
підкупу покупців конкурента.   
Система органів, що здійснюють захист від недобросовісної конкуренції. Судовий 
захист від недобросовісної конкуренції. 
 
Тема 9. Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері 
інтелектуальної власності 
Загальна характеристика юридичної відповідальності за порушення законодавства у 
сфері інтелектуальної власності. Підстави відповідальності. Суб’єкти відповідальності. 
Характеристика правопорушень у сфері інтелектуальної власності. Види 
адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері інтелектуальної 
власності. Санкції за порушення законодавства у сфері інтелектуальної власності. 
 
Тема 10. Захист права інтелектуальної власності 
Поняття правового захисту інтелектуальної власності. Його відмінність від правової 
охорони інтелектуальної власності. Форми захисту інтелектуальної власності: судові і 
позасудові. Суб’єкти звернення за захистом інтелектуальної власності.  
Захист авторського права і суміжних прав у порядку позовного провадження 
цивільного судочинства. Вирішення спорів, що виникають з приводу порушення 



ліцензійних договорів на використання об’єктів інтелектуальної власності. Захист прав 
творців та заінтересованих осіб в адміністративному порядку. 
 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
Основна мета практичних занять з навчального курсу “Правова охорона 
інтелектуальної власності” — сформувати у студентів навички роботи з 
нормативними документами, правильного застосування законодавства та 
вирішення конкретних спорів, які виникають у процесі реалізації законодавства 
України у сфері інтелектуальної власності, складання певних процесуальних 
документів. 
Проведення практичних занять базується на використанні відповідних 
нормативних актів, розв’язанні ситуаційних завдань у відповідності до тем курсу. 
 

 
 
 

ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
Заняття 1. Функції та компетенція державних органів управління у 
сфері інтелектуальної власності 
Вирішення ситуацій з питань адміністративно-правового захисту промислової 
власності та оскарження рішень Апеляційної ради Держпатенту; складання 
процесуальних документів. 
 
Заняття 2. Правовий захист промислової власності в Україні 
Ознайомлення з формами документів державних органів, що здійснюють управління у 
сфері інтелектуальної власності; складання заявок на винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки та товарні знаки; ознайомлення з формами державного обліку та 
реєстрації об’єктів промислової власності. 
 
Заняття 3. Судовий розгляд справ по спорах, що виникають через 
порушення авторського права та суміжних прав 
Складання документів для судового розгляду спорів, що виникають через порушення 
авторського права та суміжних прав. 
 
Заняття 4. Судовий розгляд справ по спорах, що виникають через 
порушення прав патентовласників 
Складання позовних заяв та інших процесуальних документів для судового захисту 
прав патентовласників. 
 
Заняття 5. Відповідальність за порушення законодавства у сфері 
правового захисту інтелектуальної власності 
Ознайомлення з документами державних органів, що здійснюють адміністративну та 
судову юрисдикцію щодо правопорушень у сфері інтелектуальної власності; складання 
процесуальних документів щодо притягнення до відповідальності за порушення у сфері 
інтелектуальної власності (судове рішення; вирок; адміністративний припис). 
 

 
Питання, що виносяться на самостійну підготовку 

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу. Головною метою 
самостійної роботи є засвоєння навчального матеріалу, розвиток у студентів 
юридичного мислення і формування у них правосвідомості. 



Самостійна підготовка до лекції передбачає ознайомлення з основними 
положеннями опорного конспекту лекцій з курсу “Правова охорона інтелектуальної 
власності” і рекомендованою до теми літературою. 
 
Питання 1. Основні поняття та категорії курсу 
1. Зміст та поняття інтелектуальної власності. 
2. Особливості правового статусу наукових відкриттів. 
3. Загальна характеристика авторського права та суміжних прав. 
4. Поняття та зміст промислової власності. 

Література [1; 2; 4–6] 
 
Питання 2. Всесвітня організація інтелектуальної 
власності (ВОІВ) та її керівні органи 
1. Правові підстави створення та діяльності ВОІВ, членство. 
2. Основні завдання ВОІВ. 
3. Основні завдання та компетенція органів ВОІВ: 
а) Генеральної Асамблеї; 
б) Конференції; 
в) Координаційного комітету; 
г) Генерального директора; 
д) Постійних комітетів ВОІВ; 
е) Арбітражного центру ВОІВ. 
4. Структура та повноваження міжнародного бюро ВОІВ. 
 
Питання 3. Загальна характеристика міжнародних союзів з питань 
охорони інтелектуальної власності та правова основа їх діяльності 
1. Загальна характеристика Паризької конвенції з охорони промислової власності. 
2. Європейська патентна організація та Європейська патентна конвенція. 
3. Євразійська патентна конвенція. 
 
Питання 4. Правовий статус органів, що здійснюють державне 
регулювання та управління у сфері інтелектуальної власності 
1. Компетенція Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з питань 
формування та реалізації державної політики у сфері правового захисту 
інтелектуальної власності. 
2. Державний департамент з питань інтелектуальної власності. 
3. Компетенція інших органів державного управління у сфері інтелектуальної 
власності. 
4. Основні напрямки удосконалення організації та діяльності державних органів 
управління у сфері інтелектуальної власності. 

Література [6–8; 12–15] 
 

Питання 5. Законодавство України у сфері охорони авторського права 
та суміжних прав 
1. Об’єкти охорони авторського права та підстави для отримання правового захисту 
щодо авторського права в Україні. 
2. Особисті немайнові та майнові права авторів. 
3. Обмеження авторського права за законодавством України. 
4. Суміжні права за законодавством України. 
5. Судовий захист авторських прав та суміжних прав. 

Література [3] 
Питання 6. Правове регулювання промислової власності 
в Україні 



1. Критерії патентоспроможності винаходів, корисних моделей та промислових 
зразків. 
2. Правовий режим службових винаходів. 
3. Зміст виключного права патентовласника. 
4. Обмеження виключного права за законодавством України. 
5. Судовий захист прав власників охоронних документів. 

Література [1; 4; 9–11; 16–21; 23; 28–33] 
 
Питання 7. Знаки на товари та послуги: правове регулювання 
1. Види знаків та вимоги, яким вони повинні відповідати. 
2. Підстави для набуття права на знак. 
3. Зміст права власності на знак. 
4. Правопорушення у сфері використання знаків та відповідальність за них. 

Література [2; 25–27] 
 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА ІЗ СТУДЕНТАМИ 
Поряд з лекційними, семінарськими та практичними заняттями навчальними планами 
з курсу “Правова охорона інтелектуальної власності” передбачено також проведення 
індивідуальних занять із студентами. 
Така індивідуальна робота повинна враховувати персональні здібності і бажання 
кожного студента. На індивідуальних заняттях розглядаються ті теми з питань правової 
охорони інтелектуальної власності, які не заплановані як обов’язкові. 
Вибір цих тем базується на інтересах студентів — майбутніх спеціалістів. До кожної 
теми розроблено план індивідуальної роботи, який містить: постановку проблемного 
завдання, його розв’язання за допомогою нормативних матеріалів, написання 
рефератів та проведення консультацій. Формою контролю за цим процесом є 
індивідуальні теоретичні співбесіди з нечисленними групами або індивідуально. 
Основна мета проведення індивідуальних занять — сформувати у студентів навички 
самостійної роботи з нормативними матеріалами та спеціальною літературою з курсу, 
навчити студентів аналізувати і вирішувати проблемні питання, а також робити 
висновки та обґрунтування як теоретичного, так і практичного характеру. 

 
Теми для індивідуальної роботи із студентами 

1. Загальна порівняльна характеристика законодавства України у сфері правової 
охорони авторського права та суміжних прав та Закону Російської Федерації “Про 
захист авторського права та суміжних  прав”. 
2. Загальна порівняльна характеристика Закону України “Про охорону прав на 
винаходи і корисні моделі” та патентного законодавства Російської Федерації та 
Республіки Білорусь. 
3. Судовий захист прав авторів та виконавців за законодавством України. 
4. Судовий захист патентовласників. 
5. Правове регулювання службових винаходів та їх порівняльно-правовий аналіз. 
6. Організаційно-правові гарантії захисту промислової власності. 
7. Організаційно-правовий механізм запобігання недобросовісній конкуренції. 
8. Правовий захист товарних знаків в Україні. 
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