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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Самостійна робота студентів (далі — СРС) є складовою навчального 

процесу і основним засобом опанування навчального матеріалу 

дисциплін “ Право інтелектуальної власності ”, “ Інтелектуальна власність 

” в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 

Мета СРС — сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної 

програми та формуванню самостійності як особистісної ознаки та 

важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні 

систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність. 

Завдання СРС — вивчення тем, питань, винесених на самостійне 

опрацювання студентами, засвоєння певних знань, умінь, навичок, 

закріплення та систематизація здобутих на лекціях та інших аудиторних 

заняттях знань, їх застосування при виконанні практичних 

завдань та творчих робіт, виявлення прогалин у системі знань із предмета, 

забезпечення підготовки студентів до поточних аудиторних занять. 

Зміст СРС визначається навчальними програмами, робочими 

навчальними програмами з дисциплін “Право інтелектуальної власності”, 

“Інтелектуальна власність”, цими методичними матеріалами 

та методичними матеріалами до практичних і семінарських занять з 

названих дисциплін. 

СРС виконується згідно з методичними вказівками та переліком 

тем і завданнями до них, в яких даються теми рефератів, доповідей, 

колоквіумів, задачі та тестові завдання. До кожної теми рекомендовано 

літературу. 

 

 

 
 
 



ЗМІСТ САМОСТІЧЙНОЇ РОБОТИ 
 з ДИСЦИПЛІНИ 

«ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ» 
 

Змістовий модуль І. Загальні положення права 
інтелектуальної власності 

 
Тема 1. Поняття права інтелектуальної власності 
Самостійно опрацювати питання 
1. Історія становлення та розвитку правової охорони результатів 

інтелектуальної власності в Україні та в світі. 
2. Загальна характеристика основних теорій у сфері права інтелектуальної 

власності. 
Питання для самоконтролю 

1. Поняття та зміст права інтелектуальної власності. 
2. Поняття творчої діяльності. 
3. Предмет, система і метод охорони права інтелектуальної власності. 
4. Місце права інтелектуальної власності в системі цивільного 

права. 
5. Значення права інтелектуальної власності. 
6. Співвідношення понять інтелектуальна власність та власність. 
7. Інтелектуальна діяльність та її місце в соціально-економічному 

розвитку суспільства. 
8. Державне управління інтелектуальною власністю. 
9. Що означають теорії права інтелектуальної власності: промислової 

власності, вічної промислової власності, привілеїв, 
пропрієтарна, договірна, рентна, особова, деліктна, виключних 
майнових прав, виключних прав? 

Практичні завдання 
1. Підготувати реферат на тему: “ Теорії права інтелектуальної 

власності ”. 
2. Підготувати доповідь на тему: “ Результати творчої діяльності 

як об’єкти правовідносин ”. 
 

Тестові завдання 
1. Право інтелектуальної власності — це: 
а) право особи на об’єкт інтелектуальної діяльності; 
б) право особи на результат інтелектуальної діяльності; 
в) право особи на результат творчої діяльності; 
г) право особи на інший об’єкт права інтелектуальної власності, 

визначений законом. 
2. Право інтелектуальної власності є: 
а) самостійною галуззю права; 



б) підгалуззю цивільного права; 
в) інститутом цивільного права; 
г) субінститутом цивільного права. 
3. Результатом творчості є: 
а) створення нового нематеріального блага; 
б) створення нового матеріального блага; 
в) створення нового нематеріального та матеріального блага. 

Література [1; 3; 41-62; 65] 
 

Тема 2. Джерела права інтелектуальної власності 
Самостійно опрацювати питання 
1. Договір та звичай як джерела регулювання відносин з права 

інтелектуальної власності. 
2. Загальна характеристика міжнародно-правових актів про 

інтелектуальну власність. 
Питання для самоконтролю 

1. Джерела права інтелектуальної власності. 
2. Особливості побудови законодавства як джерела права інтелектуальної 

власності. 
3. Як врегульовані питання права інтелектуальної власності 

Цивільним кодексом України? 
4. Підзаконні нормативно-правові акти в системі джерел права 

інтелектуальної власності. 
5. Назвіть міжнародні конвенції та угоди про охорону права 

інтелектуальної власності. 
Практичні завдання 

1. Підготуватися до колоквіуму за темою: “ Міжнародно-правові 
акти про охорону права інтелектуальної власності ”. 

2. Підготувати доповідь на тему: “ Європейські директиви в галузі 
інтелектуальної власності ”. 

Тестові завдання 
1. У Цивільному кодексі України питання права інтелектуальної 

власності врегульовані: 
а) книгою 5; 
б) окремим розділом; 
в) окремим підрозділом; 
г) главами 35-46. 

2. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх 
творів підписана: 
а) 27 вересня 1987 р.; 
б) 9 вересня 1886 р.; 
в) 9 вересня 1996 р.; 
г) 27 вересня 1896 р. 



3. Договір про патентну кооперацію 19 червня 1970 р. підписа- 
ний: 
а) у Парижі; 
б) Вашингтоні; 
в) Мадриді; 
г) Женеві. 

Література [1; 3; 41-62; 65] 
Тема 3. Суб’єкти права інтелектуальної власності 
Самостійно опрацювати питання 
Держава як власник прав інтелектуальної власності. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Поняття, ознаки та види суб’єктів права інтелектуальної власності. 
2. Розкрийте поняття “ автор ”. 
3. Хто такі заявники у праві інтелектуальної власності? 
4. Правонаступники як суб’єкти права інтелектуальної власності. 
5. Спадкоємці права інтелектуальної власності. 
Практичні завдання 

1. Підготувати реферат на тему: “ Роботодавці як суб’єкти права 
інтелектуальної власності ”. 

2. Підготувати доповідь на тему: “ Поняття співавторства та його 
види ”. 

Тестові завдання 
1. Суб’єктами права інтелектуальної власності є: 
а) творець; 
б) автор; 
в) виконавець; 
г) інша особа, якій належать особисті немайнові та (або) майнові права 

інтелектуальної власності. 
2. Автором є: 
а) фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір; 
б) фізична особа, яка своєю інтелектуальною діяльністю створила твір; 
в) фізична особа, яка своєю творчою працею та інтелектуальною 

діяльністю створила твір; 
г) особа, що вказана автором. 
3. Співавтори — це: 
а) всі особи, які брали участь в оприлюдненні твору; 
б) особи, які надавали допомогу у створенні твору; 
в) особи, творчою працею яких створено твір. 
г) особи, які замовили та фінансували створення твору. 

 
Література [1; 3; 41-62; 65] 

 



Тема 4. Об’єкти права інтелектуальної власності 
Самостійно опрацювати питання 
Система об’єктів права інтелектуальної власності. 
 

Питання для самоконтролю 
1. Поняття та ознаки об’єктів права інтелектуальної власності. 
2. Ознаки охороноспроможності об’єктів інтелектуальної власності. 
3. Перерахуйте об’єкти авторського права та суміжних прав. 
4. Об’єкти промислової власності. 
5. Об’єкти засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів 

і послуг. 
6. Об’єкти селекційних досягнень. 
7. Об’єкти науково-технічної інформації. 
8. Об’єкти нетрадиційних рішень (наукові відкриття, раціоналізаторська 

пропозиція, об’єкти захисту від недобросовісної 
конкуренції). 

Практичні завдання 
1. Підготувати реферати на теми: 
1) “ Об’єкт конфіденційної (нерозкритої) інформації ”. 
2)“ Оформлення прав інтелектуальної власності на об’єкти 
інтелектуальної власності. ” 
2. Підготувати доповідь на тему: “ Припинення правової охорони 
об’єктів інтелектуальної власності ”. 
Тестові завдання 
1. Об’єктами права інтелектуальної власності є: 
а) всі результати творчої діяльності; 
б) всі результати інтелектуальної діяльності; 
в) творчий результат, що відповідає вимогам чинного законодавства; 
г) наукові відкриття. 
2. Об’єктом авторського права є: 
а) грошові знаки; 
б) твори у галузі науки, літератури і мистецтва; 
в) твори народної творчості (фольклор); 
г) повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер 

звичайної прес-інформації. 
3. Об’єктами суміжних прав визнаються: 
а) винаходи; 
б) комп’ютерні програми; 
в) місця походження товарів; 
г) передачі (програми) організацій мовлення. 

Література [1; 3; 41-62; 65] 
 

Тема 5. Захист права інтелектуальної власності 



Самостійно опрацювати питання 
Охорона прав інтелектуальної власності в адміністративному та 

кримінальному праві. 
Питання для самоконтролю 

1. Назвіть форми захисту прав інтелектуальної власності: судові 
та позасудові. 

2. Назвіть суб’єкти звернення за захистом інтелектуальної власності. 
3. У чому полягає цивільно-правовий захист авторського права і 

суміжних прав? 
4. У чому полягає цивільно-правовий захист патентних прав? 
5. Охарактеризуйте цивільно-правовий захист прав на засоби 

індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг. 
6. Реєстрація прав на об’єкти інтелектуальної власності. 
7. Державний контроль у сфері інтелектуальної власності. 

Практичні завдання 
1. Підготувати реферат на тему: “ Правове регулювання реєстрації 

прав на об’єкти інтелектуальної власності ”. 
2. Підготувати доповідь на тему: “ Неправові (неюрисдикційні) 

способи захисту охорони прав інтелектуальної власності ”. 
Тестові завдання 

1. Захист авторського права — це: 
а) прийняття нормативного акта в сфері авторського права; 
б) встановлення правового режиму об’єктів авторського права; 
в) звернення до суду із позовом про поновлення права, що порушене; 
г) звернення до міліції із заявою про порушення авторського 

права. 
2. Юрисдикційний спосіб захисту права інтелектуальної власності 

здійснюється: 
а) самим автором; 
б) судом; 
в) третейським судом; 
г) уповноваженими на це державними органами. 

3. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може 
постановити рішення, зокрема, про: 
а) вилучення з цивільного обороту суб’єктів, які виготовляли 

або вводили у цивільний оборот об’єкти з порушенням права 
інтелектуальної власності; 

б) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, що 
використовувалися переважно для виготовлення товарів з 
порушенням права інтелектуальної власності; 

в) застосування разового грошового стягнення разом з відшкодуванням 
збитків за неправомірне використання об’єкта права інтелектуальної 
власності; 



г) опублікування в засобах масової інформації відомостей про 
порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення 
щодо такого порушення. 

Література [1; 3; 41-62; 65] 
 

Змістовий модуль ІІ. Форми інтелектуальної власності 
Тема 6. Авторське право 
Самостійно опрацювати питання 

Види, зміст та охорона авторським правом творів, розміщених в 
Інтернеті. 

Питання для самоконтролю 
1. Поняття та ознаки авторського права. 
2. Авторське право в об’єктивному та суб’єктивному розумінні. 
3. Об’єкти авторського права. 
4. Види творів, на які поширюється правова охорона. 
5. Види творів, на які не поширюються норми авторського права. 
6. Суб’єкти авторського права: поняття, ознаки та види. 
7. Майнові та особисті немайнові права автора. 
8. Право слідування та строки охорони авторських прав. 
9. Авторські договори: поняття, види та зміст. 

10. Строк дії авторського права. 
Практичні завдання 

1. Підготувати реферати на теми: 
1) “ Комп’ютерні програми та бази даних як об’єкти авторського 

права ”; 
2) “ Музичні твори і твори ужиткового мистецтва як об’єкти 

авторського права ”. 
2. Підготувати доповідь на тему: “ Усні твори як об’єкти авторського 

права ”. 
3. Задачі. 
На замовлення ВНЗ професор І. написав підручник “ Історія держави і 

права України ” , який був виданий видавництвом ВНЗ тиражем 1000 
прим. І. звернувся до ВНЗ з вимогою про виплату йому 
обіцяного авторського гонорару у сумі 15 000 грн. і 5 % доходу від 
продажу підручника. ВНЗ у задоволенні вимог І. відмовив, мотивуючи це 
тим, що у нього немає грошей на виплату гонорару, підручник 
не продається, а безоплатно розповсюджується між його структурними 
підрозділами та студентами. Крім того, І. взагалі не має ніяких 
прав на підручник, оскільки працює у ВНЗ на посаді професора, за 
що отримує заробітну плату, а підручник написав за замовленням з 
місця роботи. Через деякий час І. довідався, що один із підрозділів 
ВНЗ рекламує і продає електронну версію підручника, яка була 
підготовлена І. і передана до видавництва для друку підручника. 



Які права виникли у І. у зв’язку з виданням підручника? Чи має він 
право на авторський гонорар і виплати з доходів від продажу підручника? 
Які права І. були порушені? 

 
Викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Інституту права (далі 

— Інститут) відповідно до плану кафедри та індивідуального плану 
роботи викладача, затвердженого кафедрою, підготував 
навчальну програму і робочу навчальну програму з навчальної 
дисципліни, яку він викладав. Програми були надруковані на комп’ютері 
і зберігались у теці навчально-методичного забезпечення навчальної 
дисципліни. Через два роки викладач звільнився за власним бажанням із 
займаної посади і, покидаючи кафедру, вирішив забрати названі програми. 
Завідувач кафедри проти цього заперечував, мотивуючи 
це тим, що викладач підготував програми у межах виконання своїх 
безпосередніх професійних обов’язків, за що отримував заробітну 
плату, на що викладач заявив, що він має право авторства на дані 
програми, вони є його інтелектуальною власністю і він має повне право 
не залишати їх кафедрі. 
Як повинна бути розв’язана ця спірна ситуація? Чи є програми 

об’єктом авторського права? Які права у зв’язку з цим має викладач? 
Дайте обгрунтовану консультацію. 

Тестові завдання 
1. Авторське право на твір виникає внаслідок: 

а) формулювання автором ідеї та сюжету твору; 
б) реєстрації його у державному органі; 
в) факту його створення; 
г) друку твору у друкарні. 

2. Авторські особисті немайнові права на службовий твір належать: 
а) роботодавцю; 
б) УААСП; 
в) автору; 
г) державі. 

3. Об’єктами охорони авторського права є твори: 
а) образотворчого мистецтва; 
б) переклади; 
в) народної творчості (фольклор); 
г) аудіовізуальні; 
д) комп’ютерні програми; 
є)         грошові знаки; 
ж)       тексти законів. 

4. Майнові права інтелектуальної власності на твір в Україні 
діють протягом: 
а) 20 років; 



б) 50 років; 
в) 70 років; 
г) 100 років після смерті автора. 

Література [1; 2; 5; 17-21; 23; 41-64; 80] 
Тема 7. Суміжні права 
Самостійно опрацювати питання 
Суміжні права у міжнародних правових актах. 
 

Питання для самоконтролю 
1. Поняття та ознаки суміжних прав. 
2. Види суміжних прав. 
3. Суб’єкти суміжних прав та їхні права. 
4. Об’єкти суміжних прав. 
5. Строки чинності суміжних майнових прав. 
6. Реалізація суміжних прав. 
7. Способи захисту суміжних прав. 

Практичні завдання 
1. Підготувати реферат на тему: “ Фонограми і відеограми як 

об’єкти суміжних прав ”. 
2. Підготувати доповідь на тему: “ Майнові та особисті немайнові 

права носіїв суміжних прав ”. 
Тестові завдання 

1. Об’єктами охорони суміжних прав є: 
а) комп’ютерні програми; 
б) виконання творів; 
в) переклади; 
г) фонограми. 
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2. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
фонограму, відеограму спливає через: 
а) 70 років; 
б) 25 років; 
в) 38 років; 
г) 50 років. 
3. використанням передачі (програми) організації мовлення є: 
а) прослуховування трансляції передачі (програми) організації 

мовлення; 
б) відтворення запису передачі (програми) організації мовлення; 
в) рекламування передачі (програми) організації мовлення 

публіці; 
г) інші дії, встановлені законом. 

Література [1;2; 5; 22; 23; 41-64; 80] 
 



Тема 8. Право промислової власності 
Самостійно опрацювати питання 

Захист права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та 
промисловий зразок. 

Питання для самоконтролю 
 

1. Поняття права промислової власності. 
2. Винахід як об’єкт права промислової власності. 
3. Корисна модель як об’єкт права промислової власності. 
4. Промисловий зразок як об’єкт права промислової власності. 
5. Об’єкти компонування (типографій) інтегральних мікросхем. 

 
Практичні завдання 

 
1. Підготувати реферати на теми: 
а) “ Оформлення прав інтелектуальної власності на об’єкти промислової 

власності ”. 
б) “ Патентування об’єктів промислової власності в іноземних 

державах ”. 
2. Підготувати доповідь на тему: “ Майнові та особисті немайнові 
права суб’єктів винахідницьких правовідносин ”. 
3. Задачі. 

На винахід О. було отримано авторське свідоцтво, яке за заявою 
Підприємства, на якому О. працював інженером, та згодою самого О. 
було обміняно на патент України. З метою використання винаходу 
Підприємство уклало кілька ліцензійних договорів. О. виставив 
Підприємству вимоги щодо виплати йому винагороди у розмірі 50 % від 
прибутку. Підприємство з таким розподілом прибутку не погодилось. 
О. звернувся до суду з позовом до Підприємства з вимогою виплати 
йому зазначену винагороду. 
Чи підлягає задоволенню позов О.? Чи виплачувало б винагороду О. 

Підприємство, якби використовувало винахід, що охороняється 
авторським свідоцтвом? 

Майстер і технолог розробили та впровадили у виробництво заводу 
спосіб виготовлення пензлів. Після шестимісячного використання 
стала очевидною його велика ефективність. Автори запропонували 
адміністрації заводу запатентувати розробку як винахід, але не отримали 
відповіді протягом двох місяців і подали заявку на отримання 
патенту від власного імені. При цьому з метою прискорення отримання 
виключних прав на створений ними спосіб вони вирішили запатентувати 
його не як винахід, а як корисну модель. 

Патентне відомство відмовило у видачі свідоцтва на корисну модель, 
посилаючись на порушення заявниками діючого законодавства. 



Чи обґрунтована відмова? Які порушення допущені заявниками, чи 
можна їх усунути? Дайте аргументовану відповідь. 

Тестові завдання 
1. Об’єктами права промислової власності є: 

а) винахід; 
б) фірмовий зразок; 
в) знаки обслуговування; 
г) корисна модель. 

2. Набуття права інтелектуальної власності об’єктом права 
промислової власності засвідчується: 
а) авторським свідоцтвом; 
б) ліцензією; 
в) дипломом; 
г) патентом. 

3. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної 
власності на винахід спливає через: 
а) 15 років; 
б) 20 років; 
в) 25 років; 
г) 50 років. 

Література [1; 3; 41-62; 65] 
 
Тема 9. Інші форми інтелектуальної власності 
 
Самостійно опрацювати питання 
1. Раціоналізаторська діяльність: поняття, об’єкти та правова охорона. 
2. Захист від недобросовісної конкуренції. 

Питання для самоконтролю 
1. Поняття та ознаки компонування інтегральної мікросхеми. 
2. Придатність компонування інтегральної мікросхеми для набуття права 

інтелектуальної власності на нього. 
3. Правове регулювання комерційного (фірмового) найменування. 
4. Торгівельна марка: поняття, ознаки, види та правова охорона. 
5. Географічне зазначення походження товарів: поняття, об’єкти 

та правова охорона. 
6. Селекційні досягнення: поняття, ознаки, види та правова охорона. 
7. Науково-технічна інформація: поняття, об’єкти та правова охорона. 
8. Наукові відкриття: поняття, об’єкти та правова охорона. 

Практичні завдання 
1. Підготуватись до колоквіуму за темою: “ Засоби індивідуалізації 

учасників цивільного обороту, товарів і послуг ”. 
2. Підготувати реферати на теми: 
1) “ Міжнародно-правова регламентація захисту від недобросовісої 



конкуренції ”. 
2) “ Правова охорона географічних зазначень за законодавством 

Європейського Союзу у контексті інтеграційних процесів між Україною та 
Європейським Союзом ”. 

Тестові завдання 
1. Комерційне (фірмове) найменування є: 

а) об’єктом авторського права; 
б) об’єктом суміжних прав; 
в) об’єктом права промислової власності; 
г) засобом індивідуалізації учасників цивільного обороту, то- 

варів і послуг. 
2. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної 

власності на сорт рослин, породу тварин спливає через: 
а) 15 років; 
б) 20 років; 
в) 30 років; 
г) 35 років. 

3. Право власності для знаків на товари та послуги посвідчується: 
а) дипломом; 
б) патентом; 
в) договором; 
г) свідоцтвом. 

Література [1-4; 8-14; 16; 28-62; 65] 
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