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ВСТУП 
 
Одним із значущих чинників розвитку інноваційної економіки 

визнається інтелектуальна власність, яка відіграє все більш важливу 
роль не лише в комерційній, виробничій, підприємницькій, 
зовнішньоекономічній діяльності підприємств і організацій, але і в 
науково-дослідній сфері. 

Введені у господарській обіг такі об’єкти інтелектуальної 
власності, як винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для 
товарів та послуг, комп’ютерні програми, бази даних, твори науки, 
літератури та мистецтва та інші не лише приносять прибутки, але й 
значно підвищують конкурентоспроможність вітчизняних суб’єктів 
господарювання на світовому ринку. Відповідно, що й питання 
правової охорони та використання інтелектуальної власності є досить 
актуальними у діяльності суб’єктів господарювання. 

Таким чином, виникає потреба у кваліфікованих кадрах, які 
розуміють сутність інтелектуальної власності загалом та її 
особливість у науково-дослідній сфері зокрема, а також володіють 
знаннями та навичками стосовно правового механізму захисту прав 
інтелектуальної власності в науково-дослідній сфері. 

Навчальна дисципліна «Інтелектуальна власність в науково-
дослідній сфері» є варіативною складовою стандарту вищого нав-
чального закладу і викладається для здобувачів вищої освіти «доктор 
філософії». Програму та робочу програму дисципліни «Інтелек-
туальна власність в науково-дослідній сфері» призначено для 
здобувачів наукових спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність», 181 «Харчові технології». 

Програма та робоча програма дисципліни «Інтелектуальна 
власність в науково-дослідній сфері» складаються з таких 
розділів: 

І. Мета, завдання та результати вивчення дисципліни 
(компетентності), її місце в освітньому процесі. 

ІІ. Програма дисципліни. 
ІІІ. Структура дисципліни та розподіл годин за темами 

(тематичний план). 
ІV. Тематика та зміст лекційних, семінарських занять та самос-

тійної роботи здобувачів вищої освіти. 
V. Список рекомендованих джерел. 

 
 
 



 4

I. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ (КОМПЕТЕНТНОСТІ), ЇЇ МІСЦЕ  

В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 
 

Метою вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність в 
науково-дослідній сфері» є формування комплексу теоретичних знань 
із питань інтелектуальної власності як визначальної економіко-
правової категорії інформаційного суспільства, опанування основних 
теоретико-методологічних категорій інтелектуальної власності в 
науково-дослідній сфері, формування навичок практичного застосу-
вання здобутих знань та набутих навичок самостійного розв’язання 
проблем щодо реалізації норм законодавства з інтелектуальної 
власності в науково-дослідній сфері. 

Завдання дисципліни – формування у здобувачів вищої освіти 
теоретичних знань з інтелектуальної власності, аналіз систем охорони 
та захисту інтелектуальної власності, виявлення наукознавчих 
проблем у сфері інтелектуальної власності, розвиток у здобувачів 
вищої освіти правового мислення. 

У результаті вивчення дисципліни здобувачі повинні знати: 
– основні поняття та категорії інтелектуальної власності в 

науково-дослідній сфері; 
– особливості законодавства з питань інтелектуальної власності 

в науково-дослідній сфері; 
– систему правової охорони та способи захисту інтелектуальної 

власності в науково-дослідній сфері; 
– види юридичної відповідальності за порушення прав 

інтелектуальної власності; 
вміти: 
- виявляти наявність порушення прав інтелектуальної власності, 

зокрема таких, як плагіат (академічний плагіат), піратство тощо; 
– компетентно застосовувати правові норми національного та 

міжнародного законодавства з питань інтелектуальної власності в 
науково-дослідній сфері; 

– успішно самостійно вирішувати юридичні задачі та ситуації з 
питань інтелектуальної власності в науково-дослідній сфері; 

– обирати належний спосіб захисту порушених прав інтелек-
туальної власності в науково-дослідній сфері. 

Компетентністю зазначеної дисципліни є динамічна комбінація 
знань, вмінь і практичних навичок інтелектуальної власності в 
науково-дослідній сфері, а також способів мислення, професійних, 
світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, 
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яка визначає здатність у здобувачів вищої освіти успішно здійсню-
вати професійну діяльність та є результатом навчання на науковому 
рівні вищої освіти. 

Місце в освітньому процесі: вивчення дисципліни «Інтелек-
туальна власність в науково-дослідній сфері» базується на знаннях, 
здобутих при опануванні фундаментальних положень цивільного 
права та інших суміжних дисциплін. 

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку. 
 
 

II. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1. Система інтелектуальної власності  
в науково-дослідній сфері 

 
Роль і значення інтелектуальної діяльності в науково-дослідній 

сфері. Виникнення, становлення і розвиток інтелектуальної власності 
в науково-дослідній сфері. Інститут виключного права. Право 
інтелектуальної власності як цивільно-правовий інститут. 

Поняття та зміст права інтелектуальної власності в науково-
дослідній сфері. Співвідношення права інтелектуальної власності та 
права власності. Співвідношення інтелектуальної власності та 
інтелектуальної власності в науково-дослідній сфері. Суб’єктивне 
право інтелектуальної власності в науково-дослідній сфері. 

Види інтелектуальної власності в науково-дослідній сфері. 
Загальна характеристика об’єктів та суб’єктів права інтелектуальної 
власності в науково-дослідній сфері. 

Система законодавства України про охорону інтелектуальної 
власності в науково-дослідній сфері. Конституція України та 
Цивільний кодекс України як основні джерела правової охорони 
інтелектуальної власності. Значення міжнародних актів для охорони 
інтелектуальної власності в Україні. 

Характеристика основних законодавчих актів Україні у сфері 
інтелектуальної власності: Закон України «Про охорону прав на 
винаходи і корисні моделі», Закон України «Про охорону прав на 
промислові зразки», Закон України «Про охорону прав на знаки для 
товарів і послуг», Закон України «Про охорону прав на зазначення 
походження товарів», Закон України «Про авторське право і суміжні 
права» тощо. 

Підзаконні акти як джерела інтелектуальної власності в 
науково-дослідній сфері. 
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Тема 2. Правова охорона об’єктів авторського права  
та суміжних прав у науково-дослідній сфері 

 
Поняття авторського права в науково-дослідній сфері. Суб’єкти 

авторського права в науково-дослідній сфері. Співавторство. Об’єкти 
авторського права в науково-дослідній сфері. Охорона авторського права 
на частину твору. Особисті немайнові права автора. Майнові права автора. 
Об’єкти, на які авторське право не поширюється. 

Виникнення і здійснення авторського права. Презумпція авторства. 
Авторське право на службові твори. Авторське право на аудіовізуальний 
твір. Авторське право на комп’ютерні програми. Авторське право на 
збірники та інші складені твори. Авторське право перекладачів і авторів 
інших похідних творів.  

Вільне використання твору. Вільне відтворення бібліотеками та 
архівами примірників твору. Вільне відтворення примірників твору для 
навчання. Вільне копіювання, модифікація і декомпіляція комп’ютерних 
програм. Вільне відтворення творів у особистих цілях. Плагіат 
(академічний плагіат). Піратство у сфері авторського права.  

Строк дії авторського права. Передача майнових прав. 
Суміжні права як об’єкти інтелектуальної власності в науково-

дослідній сфері. Особисті немайнові та майнові права виконавців, 
виробників фонограм або відеограм, організацій мовлення та інших 
суб’єктів суміжних прав. Термін дії суміжних прав. 

Державна реєстрація авторських та суміжних прав: її зміст, порядок, 
орган, що її здійснює, оплата.  

 
 

Тема 3. Правова охорона об’єктів патентного права  
в науково-дослідній сфері 

 
Поняття патентного права в науково-дослідній сфері. Патент. Спів-

відношення понять «промислова власність» та «патентне право». Джерела 
патентного права та їх характеристика. Відмінності між винаходом, 
корисною моделлю, промисловим зразком та науковим відкриттям. 
Умови патентоздатності винаходу, корисної моделі, промислового зразка. 

Права та обов’язки суб’єктів патентного права в науково-дослідній 
сфері. Особливості правової охорони службового винаходу, корисної 
моделі, промислового зразка. 

Етапи оформлення патентних прав. Оформлення заявки на видачу 
патенту. Складання і подання заявки. Заява на видачу патенту. Опис 
винаходу, корисної моделі, промислового зразка. Формула винаходу. 
Креслення та інші ілюстративні матеріали (якщо вони необхідні для 
з’ясування суті винаходу). Реферат винаходу (корисної моделі). 
Пріоритет винаходу (корисної моделі). Збір за подання заявки. 
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Порядок розгляду заявки та видача патенту. Експертиза заявки 
(попередня, формальна, кваліфікаційна). Перевірка патентоздатності. 
Відкликання заявки. Перетворення заявок. Тимчасова правова охорона. 
Реєстрація патенту. Публікації про видачу патенту. Оскарження рішення 
за заявкою. Видача патенту. 

Примусове відчуження прав на винахід (корисну модель). Дії, які не 
визнаються порушенням патентних прав. Припинення дії патенту. 
Визнання патенту недійсним. 

 
 

Тема 4. Правова охорона засобів індивідуалізації  
учасників цивільного обороту, товарів і послуг в науково-

дослідній сфері 
 

Поняття засобів індивідуалізації в науково-дослідній сфері та їх 
різновиди. Правова охорона торговельних марок. Поняття та ознаки 
торговельної марки. Джерела, що регулюють питання, пов’язані з 
правовою охороною торговельних марок. 

Оформлення прав на торговельну марку. Умови надання правової 
охорони на торговельну марку. Підстави для відмови в наданні правової 
охорони на торговельну марку. 

Оформлення заявки. Право пріоритету на торговельну марку. 
Експертиза за формальними ознаками. Кваліфікаційна експертиза. Поділ 
заявки. Публікація про видачу свідоцтва. Реєстрація торговельної марки. 
Видача свідоцтва. Оскарження рішення за заявкою. Права та обов’язки, 
що випливають із свідоцтва. 

Припинення дії свідоцтва. Визнання свідоцтва недійсним. 
Поняття географічного зазначення. Спільні риси та відмінності між 

географічними зазначеннями та торговельними марками. Функції 
географічних зазначень. Види географічних зазначень. Порядок реєстрації 
географічного зазначення та права на нього. Свідоцтво про реєстрацію 
права на використання географічного зазначення. Права та обов’язки, що 
випливають з реєстрації географічного зазначення. Визнання недійсною та 
припинення правової охорони географічного зазначення. 

 
Тема 5. Договори у сфері інтелектуальної власності 

 
Поняття та види договорів у сфері інтелектуальної власності. 
Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструк-

торських та технологічних робіт. Виконання робіт. Передання, прийняття 
та оплата робіт. Конфіденційність відомостей про договір. Права сторін 
на результати робіт. Обов’язки виконавця. Обов’язки замовника. 
Наслідки неможливості досягнення результату. Відповідальність вико-
навця за порушення договору. 
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Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелек-
туальної власності. Ліцензія на використання об’єкта права інтелек-
туальної власності. Виключна ліцензія. Одинична ліцензія. Невиключна 
ліцензія. Ліцензійний договір. Строк ліцензійного договору. Договір про 
створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної 
власності. Договір про передання виключних майнових прав інтелек-
туальної власності. Державна реєстрація договорів щодо розпоряджання 
майновими правами інтелектуальної власності. 

Поняття авторських договорів у науково-дослідній сфері. Порядок 
укладення авторських договорів у науково-дослідній сфері. Матеріально-
правові вимоги, що висуваються до авторських договорів. Умови автор-
ського договору. Порядок виконання авторських договорів. Відпо-
відальність сторін за неналежне виконання чи невиконання авторських 
договорів. 

Договір комерційної концесії. Предмет, сторони, форма договору 
комерційної концесії. Обов’язки правоволодільця. Обов’язки корис-
тувача. Зміна та припинення договору комерційної концесії. 
 
 

Тема 6. Захист прав інтелектуальної власності  
в науково-дослідній сфері 

 

Поняття правового захисту інтелектуальної власності. Розмежу-
вання питань правової охорони та захисту інтелектуальної власності 
в науково-дослідній сфері. Міжнародні стандарти захисту прав інтелек-
туальної власності.  

Дії, що визнаються порушенням прав інтелектуальної власності. 
Найпоширеніші порушення інтелектуальної власності у науковій сфері – 
плагіат (академічний плагіат); піратство тощо. 

Форми захисту інтелектуальних прав. Юрисдикційна форма за-
хисту прав інтелектуальної власності. Неюрисдикційна форма захисту 
прав інтелектуальної власності. 

Способи захисту інтелектуальних прав. Цивільно-правовий захист 
інтелектуальної власності (суб’єкти прав інтелектуальної власності 
мають право: вимагати визнання та поновлення своїх прав; звертатися до 
суду з позовом про поновлення порушених прав та (або) припинення дій, 
що порушують їх права чи створюють загрозу їх порушення; подавати 
позови про відшкодування моральної (немайнової) шкоди тощо). 

Кримінально-правовий захист прав інтелектуальної власності. 
Адміністративно-правовий захист прав інтелектуальної власності. Адмі-
ністративні процедури захисту прав інтелектуальної власності на 
митному кордоні. Дія Антимонопольного комітету України щодо захисту 
прав інтелектуальної власності. 
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ІІІ. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН  
ЗА ТЕМАМИ (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) 

 
Кількість годин 

Назва теми Усього 
годин/ 
кредитів 

Лекції 
Семінарські 
заняття/ 
МК 

Самостійна 
робота 

здобувачів 

 
Форми 

контролю 
вищої 
освіти 

Тема 1. Система інте-
лектуальної власності  
в науково-дослідній 
сфері 

22 2  20 О, РП 

Тема 2. Правова охо-
рона об’єктів автор-
ського права та суміж-
них прав у науково-
дослідній сфері 

19 2 2 15 О, РП, ВСЗ

Тема 3. Правова охо-
рона об’єктів патент-
ного права в науково-
дослідній сфері 

24 2 2 20 О, РП, ВСЗ

Тема 4. Правова охо-
рона засобів індивідуа-
лізації учасників ци-
вільного обороту, това-
рів і послуг у науково-
дослідній сфері 

24 2 2 20 О, ВСЗ  

Тема 5. Договори у сфе-
рі інтелектуальної влас-
ності 

23 2 1 20 О, Т, ВСЗ 

Тема 6. Захист прав 
інтелектуальної 
власності в науково-
дослідній сфері 

23 2 1 20 О, ВСЗ, РП

Разом 135/4,5 12 8 115 Залік 
 

Умовні позначення: 
О – усне опитування; 
РП – обговорення реферативних повідомлень; 
Т – письмове тестування; 
ВСЗ – виконання ситуаційних завдань. 
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IV. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ,  
СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Результати 
навчання Навчальна діяльність 

Робочий 
час 

слухача, 
год 

Оціню-
вання, 
бали 

Лекція 1 
Система інтелектуальної власності в науково-

дослідній сфері 
 

План лекції 
1. Роль і значення інтелектуальної діяльності 
в науково-дослідній сфері. 
2. Поняття та зміст права інтелектуальної власності 
в науково-дослідній сфері. 
3. Загальна характеристика об’єктів та суб’єктів 
права інтелектуальної власності в науково-
дослідній сфері. 
4. Система законодавства України про охорону 
інтелектуальної власності в науково-дослідній 
сфері. 

 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1–9. 
Додаткові: 1, 4–7, 14, 16, 19–23, 25–28, 30–38,  
52–82 

2  Набуття прак-
тичних на-
вичок компе-
тентно засто-
совувати пра-
вові норми 
національ-
ного та між-
народного 
законодавства 
стосовно 
поняття інте-
лектуальної 
власності 
в науково-
дослідній 
сфері 

Питання 
для самостійної роботи  

1. Виникнення, становлення і розвиток інтелек-
туальної власності в науково-дослідній сфері. 
2. Співвідношення права інтелектуальної власності 
та права власності. 
3. Види інтелектуальної власності в науково-
дослідній сфері. 
4. Конституція України та Цивільний кодекс 
України як основні джерела правової охорони 
інтелектуальної власності. Підзаконні акти як 
джерела інтелектуальної власності в науково-
дослідній сфері. 
5. Значення міжнародних актів для охорони 
інтелектуальної власності в Україні 

20 10 

Опанування 
практичних 
навичок 
правильно 

застосовувати 
правові 

Лекція 2 
Правова охорона об’єктів авторського права 
та суміжних прав у науково-дослідній сфері 

 
План лекції 

1. Суб’єкти та об’єкти авторського права в науково-
дослідній сфері. 

 

2  
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Продовження таблиці 

Результати 
навчання Навчальна діяльність 

Робочий 
час 

слухача, 
год 

Оціню-
вання, 
бали 

2. Виникнення і здійснення авторського права. 
Презумпція авторства. 
3. Вільне використання твору. 
4. Поняття та зміст суміжних прав. 
5. Державна реєстрація авторських та суміжних 
прав. 
 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 2–9. 
Додаткові: 2, 4, 8, 9, 11, 14, 16, 44, 46–49, 52–55, 65, 
74–82 

  

Питання 
для самостійної роботи  

1. Поняття авторського права в науково-дослідній 
сфері. Співавторство. 
2. Мережа Інтернет як особливий об’єкт автор-
ського права. 
3. Авторське право на службові твори. 
4. Вільне відтворення примірників твору для 
навчання. Вільне копіювання, модифікація 
і декомпіляція комп’ютерних програм.  
5. Плагіат (академічний плагіат). Піратство у сфері 
авторського права 

15 10 

норми, що ре-
гулюють пи-
тання право-
вої охорони 
об’єктів 
авторського 
права  
та суміжних 
прав 
 

Семінарське заняття 2 
Правова охорона об’єктів авторського права 
та суміжних прав у науково-дослідній сфері 

 
Питання до заняття 

1. Поняття та зміст авторського права в науково-
дослідній сфері. Співавторство. 
2. Мережа Інтернет як особливий об’єкт 
авторського права. 
3. Плагіат (академічний плагіат). Піратство у сфері 
авторського права. 
4. Поняття та зміст суміжних прав. 
5. Державна реєстрація авторських та суміжних 
прав: зміст, порядок, орган, що її здійснює, оплата 

2 10 

Засвоєння 
практичних 
навичок пра-
вильно засто-
совувати пра-
вові норми, 
що регу-
люють 

Лекція 3 
Правова охорона об’єктів патентного права 

в науково-дослідній сфері 
 

План лекції 
1. Поняття патентного права в науково-дослідній 
сфері. Патент. Умови патентоздатності винаходу, 
корисної моделі, промислового зразка. 

 

2  
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Продовження таблиці 

Результати 
навчання Навчальна діяльність 

Робочий 
час 

слухача, 
год 

Оціню-
вання, 
бали 

2. Етапи оформлення патентних прав. 
3. Порядок розгляду заявки та видача патенту. 
4. Примусове відчуження прав на об’єкти 
патентного права. Дії, які не визнаються 
порушенням патентних прав. 
 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 2–9. 
Додаткові: 3, 10, 14–16, 37, 39–44, 68, 74–82 

   

Питання 
для самостійної роботи 

1. Співвідношення понять «промислова власність» 
та «патентне право». 
2. Відмінності між винаходом, корисною моделлю, 
промисловим зразком та науковим відкриттям. 
3. Складання і подання заявки. 
Експертиза заявки (попередня, формальна, 
кваліфікаційна). 
4. Відкликання заявки. Перетворення заявок. 
Тимчасова правова охорона. 
5. Оскарження рішення за заявкою 

20 10 

питання 
правової 
охорони 
об’єктів 
патентного 
права 
 
 

Семінарське заняття 3 
Правова охорона об’єктів патентного права  

в науково-дослідній сфері 
 

Питання до заняття: 
1. Права та обов’язки суб’єктів патентного права 
в науково-дослідній сфері. 
2. Етапи оформлення патентних прав. Складання 
і подання заявки.  
3. Порядок видачі патенту. Експертиза заявки 
(попередня, формальна, кваліфікаційна). 
4. Відкликання заявки. Перетворення заявок. 
Тимчасова правова охорона. 
5. Примусове відчуження прав на винахід (корисну 
модель) 

2 10 

Опанування 
практичних 
навичок 
правильно 
застосовувати 
правові нор-
ми, що регу-
люють пи-
тання правової 
охорони 

Лекція 4 
Правова охорона засобів індивідуалізації 

учасників цивільного обороту, товарів і послуг 
у науково-дослідній сфері 

 
План лекції: 

1. Поняття засобів індивідуалізації в науково-до-
слідній сфері та їх різновиди. 

2  
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Продовження таблиці 

Результати 
навчання Навчальна діяльність 

Робочий 
час 

слухача, 
год 

Оціню-
вання, 
бали 

2. Оформлення прав на торговельну марку. 
Експертиза за формальними ознаками. 
Кваліфікаційна експертиза. 
3. Права та обов’язки, що випливають із свідоцтва 
на торговельну марку. Припинення дії свідоцтва. 
Визнання свідоцтва недійсним. 
4. Право на географічне зазначення та порядок його 
реєстрації. 
 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1–9. 
Додаткові: 1, 4, 6, 7, 12, 14, 16, 24–26, 32–35, 44, 53, 
56, 70–82 

  

Питання 
для самостійної роботи  

1. Поняття та ознаки торговельної марки.  
2. Підстави для відмови в наданні правової охорони 
на торговельну марку. 
3. Оформлення заявки. Право пріоритету на 
торговельну марку.  
4. Реєстрація торговельної марки. Видача свідоцтва. 
5. Види географічних зазначень. 
6. Визнання недійсною та припинення правової 
охорони географічного зазначення 

20 10 

засобів індиві-
дуалізації учас-
ників цивіль-
ного обороту, 
товарів і 
послуг 
 

Семінарське заняття 4 
Правова охорона засобів індивідуалізації 

учасників цивільного обороту, товарів і послуг 
в науково-дослідній сфері 

 
Питання до заняття: 

1. Поняття засобів індивідуалізації в науково-
дослідній сфері та їх різновиди. 
2. Поняття та ознаки торговельної марки. Джерела, 
що регулюють питання, пов’язані з правовою 
охороною торговельних марок. 
3. Оформлення прав на торговельну марку. 
Підстави для відмови в наданні правової охорони 
на торговельну марку. 
4. Експертиза торговельної марки за формальними 
ознаками. Кваліфікаційна експертиза. 
5. Правова охорона географічного зазначення 
(зазначення походження товарів). Порядок 
реєстрації географічного зазначення та права 
на нього 

2 10 
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Продовження таблиці 

Результати 
навчання Навчальна діяльність 

Робочий 
час 

слухача, 
год 

Оціню-
вання, 
бали 

Лекція 5 
Договори у сфері інтелектуальної власності 

 
План лекції 

1. Поняття та види договорів у сфері інтелектуаль-
ної власності. 
2. Договір на виконання науково-дослідних або 
дослідно-конструкторських та технологічних робіт. 
Наслідки неможливості досягнення результату. 
Відповідальність виконавця за порушення 
договору. 
3. Види договорів щодо розпоряджання майновими 
правами інтелектуальної власності. Державна 
реєстрація договорів щодо розпоряджання 
майновими правами інтелектуальної власності. 
4. Предмет, сторони, форма договору комерційної 
концесії. 

 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 2–9. 
Додаткові: 1, 9, 10, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 68, 74–82 

2  

Питання 
для самостійної роботи  

1. Обов’язки виконавця та обов’язки замовника 
в договорі на виконання науково-дослідних або 
дослідно-конструкторських та технологічних робіт.
2. Ліцензія на використання об’єкта права інтелек-
туальної власності. 
3. Ліцензійний договір. 
4. Договір про створення за замовленням і викорис-
тання об’єкта права інтелектуальної власності. 
5. Договір про передання виключних майнових 
прав інтелектуальної власності. 
6. Договір комерційної концесії 

20 10 

Розуміння 
правильного 
застосову-
вання право-
вих норм, що 
регулюють 
питання пра-
вової охорони 
інших об’єктів 
інтелектуальної 
власності 

Семінарське заняття 5 
Договори у сфері інтелектуальної власності 

 
Питання до заняття 

1. Поняття та види договорів у сфері 
інтелектуальної власності. 
2. Правова охорона компонування інтегральної 
мікросхеми (топографії інтегральних мікросхем). 
Реєстрація та видача свідоцтва про набуття права 
інтелектуальної власності на компонування 
інтегральної мікросхеми 
3. Види договорів щодо розпоряджання майновими 
правами інтелектуальної власності 
 

1 5 
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Закінчення таблиці 

Результати 
навчання Навчальна діяльність 

Робочий 
час 

слухача, 
год 

Оціню-
вання, 
бали 

 4. Авторські договори, поняття і види. 
5. Договір комерційної концесії   

Лекція 6 
Захист прав інтелектуальної власності  

в науково-дослідній сфері 
 

План лекції: 
1. Поняття правового захисту інтелектуальної 
власності. 
2. Форми та способи захисту інтелектуальних прав.  
3. Особливості цивільно-правового захисту 
інтелектуальної власності в науково-дослідній 
сфері. 
4. Адміністративні процедури захисту прав 
інтелектуальної власності на митному кордоні. 

 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 2–9. 
Додаткові: 1, 4, 7–82 

2  

Питання 
для самостійної роботи  

1. Розмежування питань правової охорони 
та захисту інтелектуальної власності в науково-
дослідній сфері. 
2. Міжнародні стандарти захисту прав інтелек-
туальної власності. 
3. Юрисдикційна форма захисту прав інтелек-
туальної власності. Неюрисдикційна форма захисту 
прав інтелектуальної власності. 
4. Дія Антимонопольного комітету України щодо 
захисту прав інтелектуальної власності. 
6. Кримінально-правовий захист прав інтелек-
туальної власності 

20 10 

Засвоєння 
практичних 
навичок пра-
вильно засто-
совувати пра-
вові норми, 
що регулюють 
питання за-
хисту прав 
інтелектуальної 
власності 
в Україні 

Семінарське заняття 6 
Захист прав інтелектуальної власності  

в науково-дослідній сфері 
 

Питання до заняття 
1. Поняття правового захисту інтелектуальної 
власності. Дії, що визнаються порушенням прав 
інтелектуальної власності. 
2. Міжнародні стандарти захисту прав інтелек-
туальної власності. 
3. Дії, що визнаються порушенням прав інтелек-
туальної власності. 
4. Форми та способи захисту інтелектуальних прав.  
5. Адміністративні процедури захисту прав інте-
лектуальної власності на митному кордоні. 
6. Кримінально-правовий захист прав інтелек-
туальної власності 

1 5 

 Разом 135 100 
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