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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Вивчення студентами дисципліни “Актуальні питання права ін-
телектуальної власності” (“Актуальні питання інтелектуальної влас-
ності”) передбачено навчальним планом МАУП.

Актуальність дисципліни визначається місцем інтелектуальної 
складової в економіці України, її значенням для політико-економіч-
ної безпеки, авторитету та конкурентоспроможності України у світі.

Нормативною базою навчальної дисципліни є Конституція та за-
кони України, підзаконні нормативно-правові акти, міжнародне зако-
нодавство. Методологічною її основою стали теоретичні праці в сфері 
права, економіки, політики, демографії тощо, власні розробки автора 
щодо місця і перспектив розвитку України в глобалізованому світі.

Мета дисципліни — надати студентам знання не тільки про сьо-
годення права інтелектуальної власності, а й про його найближче 
майбутнє в Україні і світі через бачення наявних проблем та шляхів 
їх розв’язання. Мета дисципліни конкретизується в її завданнях: ви-
вчення загальних положень та окремих об’єктів права інтелектуаль-
ної власності, способи її захисту тощо. Враховуючи специфіку дис-
ципліни, важливим її завданням є аналіз, обґрунтування теоретичних 
і проблемних питань, у тому числі з урахуванням макроекономічних 
та глобалізаційних процесів.

Для реалізації завдань розроблені відповідні тематичний план, 
зміст дисципліни, питання для самоконтролю та список літератури, 
які становлять основу здобуття студентами системних знань.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати науково-теоретичні, практичні положення та актуальні пи-

тання права інтелектуальної власності, основні міжнародно-правові 
акти, норми Цивільного і Господарського кодексів України, закони 
та інші нормативно-правові акти, що регулюють правовідносини у 
сфері інтелектуальної власності, порядок їх застосування, необхід-
ність і перспективи вдосконалення, стан і особливості правового за-
хисту майнових та немайнових прав на об’єкти права інтелектуальної 
власності, судову практику;

уміти реалізовувати здобуті теоретичні знання на практиці, зок-
рема поглиблювати їх, здійснювати наукові дослідження окремих 
питань права інтелектуальної власності, юридичне оформлення та 
захист цих прав, тлумачити і застосовувати норми права та приймати 
обґрунтовані рішення.
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Форми і способи реалізації мети і завдань дисципліни “Актуальні 
питання права інтелектуальної власності” конкретизуються в робочій 
навчальній програмі та інших методичних документах.

ТеМАТИчНИй  ПЛАН  
дисципліни  

“АКТуАЛЬНі  ПИТАННЯ  ПрАВА   іНТеЛеКТуАЛЬНОї  
ВЛАСНОСТі”  

(“АКТуАЛЬНі  ПИТАННЯ  іНТеЛеКТуАЛЬНОї  ВЛАСНОСТі”)

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2
Змістовий модуль і. поняття, сутність і місце права  
інтелектуальної власності в правовій системі україни

1 Поняття, сутність, зміст і місце права інтелектуальної влас-
ності в правовій системі України: теоретичні питання  
та проблеми

2 Проблеми систематизації та адаптації законодавства України 
про інтелектуальну власність до міжнародних правових норм

Змістовий модуль II. проблеми набуття, здійснення  
та захисту права інтелектуальної власності

3 Актуальні питання набуття і розпорядження правами  
інтелектуальної власності та система їх захисту

4 Актуальні питання захисту авторського права та суміжних 
прав

5 Актуальні питання права інтелектуальної власності  
на винахід, корисну модель, промисловий зразок  
та раціоналізаторську пропозицію

6 Актуальні питання права інтелектуальної власності  
на комерційне найменування, торговельну марку  
та географічне зазначення

7 Актуальні питання права інтелектуальної власності  
на комерційну таємницю
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1 2
8 Актуальні питання права інтелектуальної власності  

на компонування (топографії) інтегральних мікросхем 
(ІМС)

9 Актуальні питання права інтелектуальної власності на сорти 
рослин та породи тварин

10 Актуальні питання права інтелектуальної власності  
на наукове відкриття

Разом годин: 54

ЗМіСТ 
дисципліни  

“АКТуАЛЬНі  ПИТАННЯ  ПрАВА   іНТеЛеКТуАЛЬНОї  
ВЛАСНОСТі”  

(“АКТуАЛЬНі  ПИТАННЯ  іНТеЛеКТуАЛЬНОї  ВЛАСНОСТі”)

Змістовий модуль I. поняття, сутність і місце права  
інтелектуальної власності в правовій  
системі україни

Тема 1. Поняття, сутність, зміст і місце права  
інтелектуальної власності в правовій системі  
україни: теоретичні питання та проблеми

Поняття та зміст права інтелектуальної власності. Об’єкти права 
інтелектуальної власності та їх класифікація. Суб’єкти права інтелек-
туальної власності. Особисті немайнові і майнові права інтелектуаль-
ної власності.

Органи керівництва і контролю в сфері права інтелектуальної 
власності.

Правова, соціально-економічна та психологічна природа інтелек-
туальної власності. Інтелектуальна власність в економічній, науково-
технічній, інвестиційній і соціальній політиці держави.

Право інтелектуальної власності як підгалузь цивільного права. 
Правові інститути права інтелектуальної власності. Актуальні питан-
ня права інтелектуальної власності як навчальна дисципліна і наука.

Література [1–3; 9; 10; 35; 41; 61]
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Тема 2. Проблеми систематизації та адаптації  
законодавства україни про інтелектуальну  
власність до міжнародних правових норм

Законодавство про інтелектуальну власність та його класифіка-
ція. Систематизація законодавства України про інтелектуальну влас-
ність. 

Перспективи подальшої адаптації законодавства України до між-
народних правових актів. 

Міжнародне співробітництво України в сфері інтелектуальної 
власності: стан і проблеми.

Література [41; 65–67]

Змістовий модуль II. проблеми набуття, здійснення та захисту 
права інтелектуальної власності

Тема 3. Актуальні питання набуття і розпорядження права-
ми інтелектуальної власності та система їх захисту

Поняття, класифікація та загальна характеристика підстав набут-
тя права інтелектуальної власності. 

Поняття розпорядження правами інтелектуальної власності.
Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної влас-

ності. Ліцензійний договір. Договір про створення за замовленням і 
використання об’єкта права інтелектуальної власності. Договір про 
передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. До-
говір комерційної концесії. Договір комерційної субконцесії.

Проблеми набуття та розпорядження правами інтелектуальної 
власності.

Національна і міжнародна системи захисту прав інтелектуальної 
власності. Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної влас-
ності.

Література [35; 61; 65–67]

Тема 4. Актуальні питання захисту авторського права  
та суміжних прав

Поняття та загальна характеристика авторського права та суміж-
них прав. 

Об’єкти і суб’єкти авторського права та суміжних прав. Особисті 
немайнові і майнові права суб’єктів авторського права та суміжних 
прав. Строк дії авторського права та суміжних прав.
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Управління авторським правом і суміжними правами.
Способи захисту авторського права та суміжних прав. Судовий за-

хист авторського права та суміжних прав.
Шляхи вдосконалення законодавства про авторське право і суміж-

ні права.
Література [1–4; 35; 36; 61; 65; 66; 68; 69]

Тема 5. Актуальні питання права інтелектуальної власності 
на винахід, корисну модель, промисловий зразок  
та раціоналізаторську пропозицію

Поняття, загальна характеристика та суб’єкти права інтелектуаль-
ної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок і ра-
ціоналізаторську пропозицію. Право промислової власності. Держав-
ний контроль і управління в сфері права промислової власності.

Патентоспроможність. Оформлення патентних прав як основна 
умова надання правової охорони винаходу, корисній моделі, про-
мисловому зразку.

Способи захисту прав інтелектуальної власності на винахід, ко-
рисну модель, промисловий зразок, раціоналізаторську пропозицію 
та їх характеристика.

Актуальні питання застосування законодавства щодо захисту 
прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, раціо-
налізаторську пропозицію та промисловий зразок. Судова практика 
в справах про захист прав інтелектуальної власності на винахід, ко-
рисну модель, промисловий зразок і раціоналізаторську пропозицію.

Література [1–4; 6; 18–23; 61; 65–69]

Тема 6. Актуальні питання права інтелектуальної власності 
на комерційне найменування, торговельну марку  
та географічне зазначення

Поняття, загальна характеристика та суб’єкти права інтелектуаль-
ної власності на комерційне найменування, торговельну марку і гео-
графічне зазначення походження товару.

Умови надання захисту права інтелектуальної власності на комер-
ційне найменування, торговельну марку та географічне зазначення. 
Порядок реєстрації. Судовий захист права інтелектуальної власності 
на комерційне найменування, торговельну марку та географічне за-
значення.
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Стан і шляхи вдосконалення законодавства щодо захисту інтелек-
туальної власності на комерційне найменування, торговельну марку 
та географічне зазначення.

Література [2; 3; 5; 24; 28; 29; 35–41; 66; 68]

Тема 7. Актуальні питання права інтелектуальної власності 
на комерційну таємницю

Поняття, зміст та особливості права власності на комерційну 
таємницю.

Нормативна база правового інституту “комерційна таємниця” та 
проблеми її вдосконалення. Банківська таємниця.

Кримінально-правові засоби захисту комерційної таємниці. 
Цивільно — та господарсько-правові засоби захисту комерційної 
таємниці: стан і судова практика.

Проект закону про комерційну таємницю та його обґрунтування.
Література [2; 3; 35; 36; 68; 69]

Тема 8. Актуальні питання права інтелектуальної  
власності на компонування (топографії)  
інтегральних мікросхем (іМС)

Поняття та характерні ознаки компонування ІМС. Суб’єкти права 
інтелектуальної власності на компонування ІМС, їх особисті немай-
нові та майнові права автора.

Реєстрація компонування ІМС як передумова захисту прав 
суб’єктів інтелектуальної власності на компонування (топографію) 
ІМС. Судовий захист права інтелектуальної власності на компону-
вання (топографію) ІМС.

Проблеми вдосконалення законодавства про право інтелектуаль-
ної власності на компонування ІМС.

Література [2; 3; 12; 14; 29; 51; 54; 66; 67]

Тема 9. Актуальні питання права інтелектуальної власності 
на сорти рослин та породи тварин

Поняття, суб’єкти, умови та порядок набуття права інтелектуаль-
ної власності на сорт рослин, породу тварин. Державна реєстрація 
сорту рослин та породи тварин як передумова захисту права інтелек-
туальної власності автора. 
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Судовий захист права інтелектуальної власності на сорти рослин. 
Особливості захисту права інтелектуальної власності на породи тва-
рин.

Проблеми удосконалення законодавства про інтелектуальну влас-
ність на сорти рослин і породи тварин.

Література [2; 3; 29; 31; 33; 52; 53; 65–69]

Тема 10.  Актуальні питання права інтелектуальної  
власності на наукове відкриття

Поняття, ознаки та суб’єкти наукового відкриття. Проблема ви-
значення новизни, достовірності та фундаментальності положень, які 
заявлені науковим відкриттям.

Судовий захист прав на наукове відкриття. Удосконалення зако-
нодавства України про охорону прав на наукові відкриття.

Література [2; 3; 9; 27; 32; 35; 36; 61; 66]

ПИТАННЯ  дЛЯ  САМОКОНТрОЛЮ 

1. Поняття права інтелектуальної власності.
2. Творчість та інтелектуальна діяльність людини.
3. Промислова власність і авторське право.
4. Зміст права інтелектуальної власності.
5. Види об’єктів права інтелектуальної власності.
6. Класифікація об’єктів права інтелектуальної власності.
7. Суб’єкти права інтелектуальної власності та їх класифікація.
8. Особисті немайнові права інтелектуальної власності.
9. Майнові права інтелектуальної власності.

10. Органи керівництва і контролю в сфері інтелектуальної влас-
ності.

11. Громадські організації в сфері інтелектуальної власності та їх 
функції.

12. Міжнародні організації в сфері інтелектуальної власності.
13. Інтелектуальна власність як правова, соціально-економічна та 

психологічна категорія.
14. Місце інтелектуальної власності в економічній, науково-тех-

нічній, інвестиційній та соціальній політиці держави.
15. Право інтелектуальної власності як підгалузь цивільного пра-

ва.
16. Правові інститути права інтелектуальної власності.
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17. “Актуальні питання права інтелектуальної власності” як нав-
чальна дисципліна.

18. Основні поняття навчальної дисципліни “Актуальні питання 
права інтелектуальної власності”.

19. Співвідношення навчальних дисциплін “Актуальні питан-
ня права інтелектуальної власності” і “Право інтелектуальної 
власності”.

20. “Актуальні питання права інтелектуальної власності” як наука, 
завдання і можливості студентів МАУП в її розвитку.

21. Система законодавства України про інтелектуальну власність.
22. Конституційне регулювання права інтелектуальної власності в 

Україні.
23. Міжнародні конвенції і договори в сфері інтелектуальної влас-

ності.
24. Відмінності у визначенні об’єктів права інтелектуальної влас-

ності в міжнародних конвенціях та законодавстві України.
25. Актуальні питання систематизації законодавства про інтелек-

туальну власність.
26. Проблема кодифікації законодавства про інтелектуальну влас-

ність.
27. Адаптація законодавства України про інтелектуальну власність 

до міжнародних правових актів: стан і перспективи.
28. Актуальні питання міжнародного співробітництва України в 

сфері інтелектуальної власності.
29. Поняття та загальна характеристика підстав набуття права ін-

телектуальної власності.
30. Розпорядження правами інтелектуальної власності.
31. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної влас-

ності.
32. Ліцензійний договір про створення за замовленням і вико-

ристання об’єкта права інтелектуальної власності.
33. Договір про передання виключних майнових прав інтелекту-

альної власності.
34. Договір комерційної концесії.
35. Договір комерційної субконцесії.
36. Національна та міжнародна системи захисту прав інтелекту-

альної власності.
37. Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності.
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38. Поняття, нормативна база та загальна характеристика ав-
торського права і суміжних прав.

39. Об’єкти авторського права та суміжних прав.
40. Суб’єкти авторського права та суміжних прав.
41. Особисті немайнові та майнові права суб’єктів авторського пра-

ва.
42. Особисті немайнові та майнові права суб’єктів суміжних прав.
43. Управління авторським правом і суміжними правами.
44. Способи захисту авторського права та суміжних прав.
45. Судовий захист авторського права і суміжних прав.
46. Шляхи вдосконалення законодавства про авторське право і 

суміжні права.
47. Поняття права інтелектуальної власності на винахід, корисну 

модель, промисловий зразок і раціоналізаторську пропозицію.
48. Умови патентоспроможності винаходу, корисної моделі.
49. Умови патентоспроможності промислового зразка.
50. Суб’єкти права інтелектуальної власності на винахід, корисну 

модель, промисловий зразок, раціоналізаторську пропозицію.
51. Оформлення патентних прав на винахід, корисну модель, про-

мисловий зразок.
52. Способи захисту прав інтелектуальної власності на винахід, ко-

рисну модель, промисловий зразок, раціоналізаторську пропо-
зицію.

53. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту та ви-
робленої ними продукції.

54. Поняття “комерційне найменування”.
55. Нормативно-правова база регулювання відносин у сфері ко-

мерційного найменування.
56. Ознаки та функції комерційного найменування.
57. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найме-

нування.
58. Момент виникнення права на комерційне найменування.
59. Захист на комерційне найменування.
60. Поняття торговельної марки (знака для товарів і послуг).
61. Суб’єкти права на торговельну марку.
62. Умови надання чи ненадання захисту права інтелектуальної 

власності на торговельну марку.
63. Порядок видачі свідоцтва на знак для товарів і послуг.



12

64. Строк чинності та припинення дії свідоцтва на знак для товарів 
і послуг.

65. Поняття географічного зазначення походження товару.
66. Суб’єкти права інтелектуальної власності на географічне зазна-

чення походження товару.
67. Правова охорона зазначення походження товару.
68. Порядок видачі свідоцтва на географічне зазначення походжен-

ня товару.
69. Майнові права інтелектуальної власності на географічне зазна-

чення походження товару.
70. Поняття комерційної таємниці.
71. Нормативно-правова база регулювання відносин у сфері ко-

мерційної таємниці.
72. Інформація, яка не становить комерційної таємниці.
73. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таєм-

ницю.
74. Захист прав інтелектуальної власності на комерційну таємни-

цю.
75. Проблеми вдосконалення законодавства про комерційну таєм-

ницю.
76. Поняття та характерні ознаки компонування (топографії) ін-

тегральних мікросхем.
77. Суб’єкти права інтелектуальної власності на компонування ін-

тегральних мікросхем.
78. Особисті немайнові та майнові права суб’єктів інтелектуальної 

власності на компонування інтегральних мікросхем.
79. Реєстрація компонування інтегральних мікросхем.
80. Використання компонування інтегральних мікросхем.
81. Недоговірне правомірне використання зареєстрованого компо-

нування інтегральних мікросхем.
82. Способи захисту прав на компонування інтегральних 

мікросхем.
83. Поняття, умови та порядок набуття прав інтелектуальної влас-

ності на сорт рослин, породу тварин.
84. Суб’єкти права інтелектуальної власності на сорт рослин, поро-

ду тварин.
85. Державна реєстрація сорту рослин, породи тварин.
86. Судовий захист права інтелектуальної власності на сорт рос-

лин, породу тварин.
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87. Поняття та ознаки наукового відкриття.
88. Суб’єкти права на наукове відкриття.
89. Оформлення права на наукове відкриття.
90. Способи захисту прав на наукове відкриття.
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