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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ПОНЯТТЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ 

ПРАВА 

 

Лекція 1. Поняття та система інтелектуальної власності та авторського права.  

Система законодавства про інтелектуальну власність. 

1.1.Предмет, метод, методологія. 

1.2.Витоки формування інтелектуальної власності та авторського права.   

1.3.Місце і роль інтелектуальної власності та авторського права в економічному і 

соціальному розвитку держави. 

1.4.Законодавство України про інтелектуальну власність. 

1.5.Державна система правової охорони інтелектуальної власності. 

 

Лекція 2. Основи інтелектуальної власності.  

2.1.Історія виникнення інтелектуальної власності. 

2.2.Поняття права інтелектуальної власності. Особисті немайнові та майнові права 

інтелектуальної власності. 

2.3.Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності. 

 

Лекція 3. Загальна характеристика об’єктів та суб’єктів права інтелектуальної 

власності.  

3.1.Об’єкти права інтелектуальної власності. 

3.2.Суб’єкти права інтелектуальної власності. 

 

Лекція 4. Авторське право та суміжні права.  

            4.1.Суб’єкти та об’єкти авторського права та суміжних прав. 

            4.2.Виникнення та реєстрація авторського права. 

            4.3.Особисті немайнові та майнові права автора. 

            4.4.Виникнення і здійснення суміжних прав. 

            4.5.Майнові права виконавців, виробників фонограм, відеограм, організацій 

мовлення. 

            4.6.Управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав. 
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ПАТЕНТНЕ ПРАВО 

 

Лекція 5. Винахід, корисна модель, промисловий зразок, компонування інтегральних 

мікросхем.  

            5.1.Поняття і сутність винаходів. 

            5.2.Охороноздатність і правовий захист винаходів. 

            5.3.Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності на винаходи. 

            5.4.Право на одержання патенту. 

            5.5.Корисна модель та промисловий зразок. 



            5.6.Поняття та критерії охороноздатності топографії інтегральної мікросхеми. 

            5.7.Захист прав на топографії інтегральних мікросхем. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

ІНСТИТУТ ПРАВ НА ІНШІ ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

Лекція 6. Інститут прав на інші об’єкти права інтелектуальної власності 

            6.1.Право інтелектуальної власності на сорти рослин і породи тварин.  

            6.2.Право інтелектуальної власності на правові засоби індивідуалізації учасників 

цивільного обороту, товарів і послуг.  

            6.3.Раціоналізаторська пропозиція. 

            6.4.Комерційна таємниця та ноу-хау. 

            6.5.Правова охорона наукових відкриттів.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. ПАТЕНТНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Лекція 7. Договори у сфері інтелектуальної власності.  

7.1.Поняття та види договорів у сфері інтелектуальної власності. 

7.2.Форма договорів у сфері інтелектуальної власності та їх державна реєстрація. 

 

Лекція 8. Патентна інформація і патентні дослідження.  

8.1.Система патентної інформації. 

8.2.Види патентної інформації та сутність патентних досліджень. 

8.3.Порядок проведення патентних досліджень. 
 

 


