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Обсяг в 

годинах 

Тема та стислий зміст семінарського 

заняття 

Мета заняття 

2 Заняття 1. Поняття і система 

управління інтелектуальною власністю. 

Основні засади законодавчого 

регулювання та міжнародного 

співробітництва. 

Історія виникнення інтелектуальної 

власності. Поняття інтелектуальної 

власності. Співвідношення права 

інтелектуальної власності та права 

власності. Система управління 

інтелектуальною власністю в Україні. 

Законодавство та міжнародне 

співробітництво України у сфері 

інтелектуальної власності. 

Формувати уявлення про поняття  

права інтелектуальної власності. 

Навчити студентів орієнтуватись 

у тексті основних законодавчих 

актів у сфері правового 

регулювання інтелектуальної 

власності: Цивільного кодексу 

України, законів України «Про 

авторське право та суміжні 

права», «Про науково-технічну 

інформацію». Дати поняття про 

суб’єктів права інтелектуальної 

власності. 

 

2 Заняття 2. Авторське право та суміжні 

права. 

Об'єкт авторського права. Суб'єкти 

авторських відносин. Виникнення і 

здійснення авторського права. Авторське 

право і право власності на матеріальний 

об'єкт. Особисті немайнові права автора. 

Співавторство. Майнові права автора та 

інших осіб, що мають авторське право. 

Вільне використання творів. Право на 

винагороду. Об'єкти та суб'єкти суміжних 

прав. Виникнення і здійснення суміжних 

прав. Майнові права виконавців, 

виробників фонограм, відеограм, 

організацій мовлення. Управління 

майновими правами суб'єктів авторського 

права і суміжних прав. Охорона і захист 

авторського та суміжних прав. 

Розглянути особливості 

авторського права та суміжних 

прав, а також їх співвідношення. 

Окрему увагу приділити 

характеристиці об'єктів та 

суб'єктів зазначених прав. 

Вивчити терміни: «автор», 

«виконавець», «співавторство» 

тощо. 

 

2 Заняття 3. Винахід (корисна модель). 

Поняття і сутність винаходів. 

Охороноздатність і правовий захист 

винаходів. Право на одержання патенту. 

Права та обов'язки, що випливають із 

патенту. Порядок складання заявки на 

винахід (корисну модель). Подання та 

розгляд заявки на винахід (корисну 

модель). Експертиза заявки на винахід 

(корисну модель). Тимчасова правова 

охорона. Видача і дія патенту. 

Визначити поняття та характерні 

риси винаходу (корисної моделі). 

З'ясувати, хто має право на 

одержання патенту. Розглянути 

процеси, пов'язані з отриманням 

патенту на винахід. 

 



2 Заняття 4. Промисловий зразок і 

раціоналізаторська пропозиція. 

Поняття й ознаки промислового зразка та 

промисловий придатності. 

Охороноздатність і правовий захист 

промислового зразка. Права та обов'язки, 

що випливають з патенту на промисловий 

зразок. Складання і подання заявки на 

видачу патенту. Експертиза заявки. 

Поняття і сутність раціоналізаторської 

пропозиції, її оформлення до 

використання. 

Порівняти промисловий зразок та 

раціоналізаторську пропозицію з 

точки зору патентного права. 

Визначити права та обов'язки, що 

випливають з патенту на 

промисловий зразок. Розглянути 

порядок оформлення до 

використання раціоналізаторської 

пропозиції.    

 

2 Заняття 5. Знаки для товарів і послуг. 

Зазначення походження товарів. 

Ліцензування. 

Поняття товарного знака для товарів та 

послуг. Права, які випливають зі свідоцтва, 

використання знака. Використання у 

господарській діяльності комерційного 

найменування й географічного зазначення. 

Поняття і правова охорона зазначення 

походження товарів. Захист прав на 

використання зазначення походження 

товару. Поняття і види ліцензій. Порядок 

ліцензування підприємницької діяльності. 

Відносини ліцензування у сфері 

інтелектуальної власності. Продаж, 

купівля та обмін ліцензіями у сфері 

інтелектуальної власності. Ліцензійні 

платежі. 

Розглянути поняття товарного 

знака для товарів та послуг, а 

також права, які випливають зі 

свідоцтва про використання 

такого знаку. Окрему увагу 

приділити характеристиці поняття 

і правовій охороні зазначення 

походження товарів, а також 

відносинам ліцензування у сфері 

інтелектуальної власності. 

 

2 Заняття 6. Патентна інформація і 

патентні дослідження. 

Система патентної інформації. Види 

патентної інформації і сутність патентних 

досліджень. Порядок проведення 

патентних досліджень. 

Розкрити поняття патентної 

інформації, зазначити її види. 

Визначити сутність патентних 

досліджень. Розглянути порядок 

проведення патентних досліджень 

в Україні. 

2 Заняття 7. Міжнародний захист 

інтелектуальної власності. 

Всесвітня організація інтелектуальної 

власності. Охорона промислової власності 

(Паризька конвенція з охорони 

промислової власності). Охорона 

авторського права (Бернська конвенція про 

охорону літературних і художніх творів та 

Всесвітня конвенція про авторське право). 

Охорона інтересів виконавців, виробників 

фонограм і організацій мовлення 

(Міжнародна конвенція про охорону 

інтересів виконавців, виробників фонограм 

і організацій мовлення). 

Навчити студентів орієнтуватися 

в міжнародному законодавстві з 

питань захисту прав 

інтелектуальної власності. 

Розглянути зміст основних 

конвенцій у зазначеній галузі. 

З'ясувати, які міжнародні 

стандарти в галузі інтелектуальної 

ввела Україна у вітчизняне 

законодавство. 

 

 


