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Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст 
дисципліни «ІІннттееллееккттууааллооззннааввссттввоо», теми контрольних робіт, питання для 
самоконтролю, а також список рекомендованої літератури. 
 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Мета вивчення дисципліни «Інтелектуалознавтво» – формування 

системи знань з інтелектуальної власності, системи її правового 

забезпечення та регулювання. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

- поняття інтелектуалознавства, основні джерела міжнародного та 

національного регулювання правовідносин у сфері 

інтелектуалознавства;  

- структуру національної системи охорони інтелектуальної 

власності; 

- основні властивості інтелектуальної власності як товару та 

нематеріального активу; 

- основні підходи до оцінки та методи оцінки прав на об’єкти 

інтелектуальної власності; 

- порядок оформлення та подання заявки на об’єкти права 

інтелектуальної власності. 

вміти: 

- виявляти та ідентифікувати об’єкти інтелектуалознавства в 

залежності від існуючої системи класифікації; 

- пропонувати і здійснювати ефективні способи охорони 

інтелектуальної власності; 

- визначати послідовність, нормативно-правове та документальне 

забезпечення набуття прав; 

- застосовувати підходи, ефективні методи, алгоритм оцінки 

об’єктів права інтелектуальної власності та механізм їх введення 

у господарський обіг.  

Навчальна програма  дисципліна «Інтелектуалознавство» тісно пов'язана 

з наступними курсами, що формують майбутніх фахівців з права: «Право 

інтелектуальної власності», «Актуальні проблеми права інтелектуальної 

власності», «Міжнародне право інтелектуальної власності», «Цивільне 

право», «Господарське право» та рядом інших. 
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ЗМІСТ 

дисципліни 

«Інтелектуалознавство» 

Змістовий модуль І.   Теоретико-методологічні засади 

інтелектуалознавства 

Тема 1. Загальні положення про інтелектуалознавство 

Передумови виникнення інтелектуалознавства. Інтелектуальна творчість. 

Характеристика поняття права інтелектуальної власності. Співвідношення 

права інтелектуальної власності та права власності. Система  

інтелектуалознавства. 

Література [1- 8, 10, 20] 

 

Тема 2. Зміст правовідносин у сфері інтелектуалознавства. 

Характеристика поняття правовідносин у сфері інтелектуалознавства. 

Суб’єктний склад правовідносин у сфері інтелектуалознавства. Поняття 

майнових і немайнових прав у сфері інтелектуальної власності. Характерні 

риси інтелектуалознавства. Об’єкти інтелектуалознавства.  

Література [1- 8, 10, 20] 

Тема 3. Природа інтелектуалознавства. 

Теорія права власності. Пропрієтарний підхід. Теорія особистих прав. 

Теорія інтелектуальних прав. Теорія  “виключних прав”/ 

Література [1, 3, 5- 10,11,13] 

Тема 4. Джерела права інтелектуалознавства 

Поняття джерел інтелектуалознавства.  Система національного 

законодавства в Україні у сфері інтелектуалознавства. Нормативно-правове 

регулювання інтелектуальної власності. Міжнародне правове регулювання 

відносин у сфері інтелектуалознавства.  

Література [1, 3, 5- 10,11,13] 

 

 

Змістовий модуль II. Правові основи регулювання інтелектуалознавства 



Тема 5. Основи авторського права інтелектуальної власності 

Поняття і види результатів творчості, що охороняються авторським 

правом. Авторське право в об’єктивному і суб’єктивному  розумінні. Об’єкти 

авторського права. Суб’єкти авторських відносин. Поняття і види 

співавторства. Строк дії авторського права. Особисті немайнові права 

авторів. Майнові права автора та іншої особи, що має авторське право. 

Випадки, коли допускається вільне використання творів без згоди автора. 

Право на авторську винагороду.  

 

Література [1, 3, 5- 10, 11, 13] 

Тема 6. Основи правового регулювання  правовідносин в межах інституту 

суміжних прав. 

Поняття суміжних прав. Об’єкти суміжних прав. Суб’єкти суміжних 

прав. Суб’єктивні суміжні права, їх зміст і межі. Строки чинності суміжних 

прав. 

Література [1, 3, 5- 10] 

 

Тема 7. Основи права промислової власності. 

Поняття промислової власності. Об’єкти промислової власності. Поняття 

і ознаки винаходу як об’єкту промислової власності. Поняття і ознаки 

корисної моделі як об’єкту промислової власності. Промисловий зразок як 

об’єкт промислової власності. 

Суб’єкти права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки. 

Оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки. 

Суб’єктивні права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки. 

Патент як документ, що засвідчує право на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок. Обов’язки, що накладаються патентом. Патентування 

винаходу, корисної моделі і промислового зразка в іноземних державах. 

Оспорювання чинності патенту. 

Правова охорона сортів рослин. Право на селекційні досягнення у галузі 

тваринництва. 



Право на раціоналізаторську пропозицію. Поняття і ознаки 

раціоналізаторської пропозиції. Складання, подання та розгляд заяви на 

раціоналізаторську пропозицію. 

Право на науково-технічну інформацію. Значення, види науково-

технічної інформації. Зміст права на науково-технічну інформацію. Право на 

конфіденційну (нерозкриту) інформацію. 

Література [1- 8, 10, 20] 

Тема 8. Засоби індивідуалізації. 

Види правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, 

товарів і послуг. Право на фірмове найменування (фірму). Право на знаки для 

товарів і послуг. Значення знаків для товарів і послуг. Поняття та види знаків 

для товарів і послуг. Основні функції знаків для товарів і послуг. Суб’єкти 

права на знаки для товарів і послуг. Оформлення права на знаки для товарів і 

послуг. Експертиза заявки. Права і обов’язки, що випливають із свідоцтва на 

знак. Використання знака для товарів і послуг. 

Право на зазначення походження товару. Правова охорона зазначень 

походження товару. Підстави для відмови в наданні правової охорони 

кваліфікованому зазначенню походження товару. Порядок реєстрації 

кваліфікованого зазначення походження товару та права на його 

використання. Права та обов’язки, що випливають із реєстрації 

кваліфікованого зазначення надходження товару та права на його 

використання. 

Література [1, 3, 5- 10,20] 

 

Тема 9. Нетрадиційні обєкти права інтелектуальної власності.  

Правова охорона сортів рослин. Право на селекційні досягнення у галузі 

тваринництва. 

Право на раціоналізаторську пропозицію. Поняття і ознаки 

раціоналізаторської пропозиції. Складання, подання та розгляд заяви на 

раціоналізаторську пропозицію. 

Право на науково-технічну інформацію. Значення, види науково-



технічної інформації. Зміст права на науково-технічну інформацію. Право на 

конфіденційну (нерозкриту) інформацію. 

 

Література [1, 3, 5- 10,11] 

Тема 10. Порядок розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності. 

Види договорів на створення і використання об’єктів інтелектуальної 

власності. 

Поняття і ознаки авторського договору. Види авторських договорів. 

Поняття і ознаки ліцензійного договору. Види ліцензійних договорів. 

Договори на створення і використання результатів науково-технічної 

діяльності. Договори на роботи і послуги по забезпеченню науково-

технічною інформацією. 

 
 
 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

Контрольну роботу студент виконує індивідуально в письмовій формі у 

відповідності з цими вказівками та запропонованими варіантами завдань. 

Варіант завдання студент обирає за першою літерою свою прізвища. 

 

Перша літера прізвища студента Номер варіанту 

А- В 1 

Г- Є 2 

Ж- К 3 

Л- Н 4 

О – Р 5 

С- У 6 

Ф – Ч 7 

Щ – Я 8 

 



 

 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

1. Поняття інтелектуальної власності. 

2. Роль інтелектуалознавства в соціально-економічному розвитку 

України. 

3. Виникнення, становлення і розвиток поняття інтелектуальної 

власності. 

4. Поняття інтелектуалознавства в об’єктивному і суб’єктивному 

значенні. 

5. Суб’єкти права інтелектуальної власності. 

6. Види об’єктів інтелектуалознавства. 

7. Співвідношення права власності і права інтелектуальної 

власності. 

8. Законодавство України про інтелектуальної власності. 

9. Державне управління інтелектуальною діяльністю в Україні. 

10. Авторське право в об’єктивному і суб’єктивному  розумінні. 

11. Об’єкти авторського права. 

12. Суб’єкти авторських відносин. 

13. Поняття і види співавторства. 

14. Строк дії авторського права. 

15. Особисті немайнові права авторів. 

16. Майнові права автора та іншої особи, що має авторське право. 

17. Вільне використання творів без згоди автора.  

18. Поняття суміжних прав. 

19. Об’єкти суміжних прав.  

20. Суб’єкти суміжних прав. 

21. Суб’єктивні суміжні права, їх зміст і межі. 

22. Строки чинності суміжних прав. 

23. Поняття промислової власності. 

24. Об’єкти промислової власності. 



25. Поняття і ознаки винаходу як об’єкту промислової власності. 

26. Поняття і ознаки корисної моделі як об’єкту промислової 

власності. 

27. Промисловий зразок як об’єкт промислової власності. 

28. Суб’єкти права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки. 

29. Оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові 

зразки. 

30. Порядок розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Поняття інтелектуалознавства. 

2. Роль інтелектуалознавства в соціально-економічному розвитку 

України. 

3. Виникнення, становлення і розвиток інтелектуалознавства . 

4. Поняття інтелектуалознавства в об’єктивному і суб’єктивному 

значенні. 

5. Суб’єкти інтелектуалознавства. 

6. Види об’єктів права інтелектуальної власності. 

7. Співвідношення права власності і права інтелектуальної власності. 

8. Законодавство України про інтелектуальної власності. 

9. Державне управління інтелектуальною діяльністю в Україні. 

10. Поняття і види результатів творчості, що охороняються авторським 

правом. 

11. Авторське право в об’єктивному і суб’єктивному  розумінні. 

12. Об’єкти авторського права. 

13. Суб’єкти авторських відносин. 

14. Поняття і види співавторства. 

15. Строк дії авторського права. 

16. Особисті немайнові права авторів. 



17. Майнові права автора та іншої особи, що має авторське право. 

18. Вільне використання творів без згоди автора.  

19. Поняття суміжних прав. 

20. Об’єкти суміжних прав.  

21. Суб’єкти суміжних прав. 

22. Суб’єктивні суміжні права, їх зміст і межі. 

23. Строки чинності суміжних прав. 

24. Поняття промислової власності. 

25. Об’єкти промислової власності. 

26. Поняття і ознаки винаходу як об’єкту промислової власності. 

27. Поняття і ознаки корисної моделі як об’єкту промислової власності. 

28. Промисловий зразок як об’єкт промислової власності. 

29. Суб’єкти права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки. 

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

31. Суб’єктивні права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки. 

32. Патент як документ, що засвідчує право на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок.  

33. Правова охорона сортів рослин. 

34. Право на селекційні досягнення у галузі тваринництва. 

35. Право на раціоналізаторську пропозицію. 

36. Поняття і ознаки раціоналізаторської пропозиції. 

37. Складання, подання та розгляд заяви на раціоналізаторську 

пропозицію. 

38. Право на науково-технічну інформацію.  

39. Зміст права на науково-технічну інформацію. 

40. Право на конфіденційну (нерозкриту) інформацію. 

41. Види правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, 

товарів і послуг.  

42. Право на фірмове найменування (фірму). 

43. Право на знаки для товарів і послуг. Значення знаків для товарів і 

послуг. 



44. Поняття та види знаків для товарів і послуг. Основні функції знаків для 

товарів і послуг. 

45. Суб’єкти права на знаки для товарів і послуг. 

46. Оформлення права на знаки для товарів і послуг. Експертиза заявки. 

Права і обов’язки, що випливають із свідоцтва на знак. Використання 

знака для товарів і послуг. 

47. Право на зазначення походження товару. 

48. Правова охорона зазначень походження товару.  

49. Види договорів на створення і використання об’єктів інтелектуальної 

власності. 

50. Поняття і ознаки авторського договору. Види авторських договорів. 

51. Поняття і ознаки ліцензійного договору. Види ліцензійних договорів. 

52. Договори на створення і використання результатів науково-технічної 

діяльності.  

53. Видача патенту на сорт рослин. Визнання патенту на сорт рослин 

недійсним. Припинення дії патенту на сорт рослин. 

54. "Ноу-хау" як об'єкт правової охорони. 

55. Права авторів раціоналізаторських пропозицій. 

56. Проблема регулювання нових об'єктів права інтелектуальної власності 

в праві України 

57. Види порушень авторського права і суміжних прав. 

58. Відповідальність, що передбачена законодавством за вчинення 

порушення авторських і суміжних прав. 

59. Види порушень права промислової власності. 

60. Захист прав патентовласника. 

61. Відповідальність, що передбачена законодавством у разі порушення 

права промислової власності. 

62. Захист прав на фірмове найменування. 

63. Захист прав на знаки для товарів і послуг. 

64. Захист прав на використання зазначення походження товару.  

65. Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності. 



66. Роль Всесвітньої організації інтелектуальної власності в охороні 

інтелектуальної власності.  

67. Міжнародна охорона промислової власності.  

68. Міжнародна охорона літературної і художньої власності. 

69. Спори щодо контрафактів, що підлягають розгляду у судовому 

порядку. 

70. Судовий порядок розгляду спорів про порушення прав інтелектуальної 

власності 
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