
ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

з дисципліни «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО» 

 

Практичні заняття, годин – 14 

Викладач – Озернюк Г.В. 
 

Обсяг в 

годинах 

Тема та стислий зміст семінарського 

заняття 

Мета заняття 

2 Заняття 1. Поняття та система 

інтелектуальної власності та 

авторського права.  Система 

законодавства про інтелектуальну 

власність. 

Предмет, метод, методологія. Витоки 

формування інтелектуальної власності та 

авторського права. Місце і роль 

інтелектуальної власності та авторського 

права в економічному і соціальному 

розвитку держави. Законодавство України 

про інтелектуальну власність. Державна 

система правової охорони 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».  

2 Заняття 2. Основи інтелектуальної 

власності. Об’єкти та суб’єкти права 

інтелектуальної власності. 

Історія виникнення інтелектуальної 

власності. Поняття права інтелектуальної 

власності. Особисті немайнові та майнові 

права інтелектуальної власності. 

Співвідношення права інтелектуальної 

власності та права власності. Об’єкти 

права інтелектуальної власності. Суб’єкти 

права інтелектуальної власності. 
 

Розглянути історію виникнення 

інтелектуальної власності. 

Визначити поняття права 

інтелектуальної власності. Дати 

характеристику особистим 

немайнові та майнові права 

інтелектуальної власності. 

Навчити студентів співвідносити 

право інтелектуальної власності 

та право власності. Дати поняття 

про суб’єктів та об'єктів права 

інтелектуальної власності. 

2 Заняття 3. Авторське право та суміжні 

права.  
Суб’єкти та об’єкти авторського права та 

суміжних прав. Виникнення та реєстрація 

авторського права. Особисті немайнові та 

майнові права автора. Виникнення і 

здійснення суміжних прав. Майнові права 

виконавців, виробників фонограм, 

відеограм, організацій мовлення. 

Управління майновими правами суб’єктів 

авторського права і 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 4. Патентне право.  
Поняття і сутність винаходів. 

Охороноздатність і правовий захист 

винаходів. Особисті немайнові та майнові 

права інтелектуальної власності на 

винаходи. Право на одержання 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. Порівняти 



Корисна модель та промисловий зразок. 

Поняття та критерії охороноздатності 

топографії інтегральної мікросхеми. 

Захист прав на топографії інтегральних 

мікросхем. 

промисловий зразок та корисну 

модель з точки зору патентного 

права. Визначити права та 

обов'язки, що випливають з 

патенту на промисловий зразок.  

 

2 Заняття 5. Інститут прав на інші об’єкти 

права інтелектуальної власності 

Право інтелектуальної власності на сорти 

рослин і породи тварин. Право 

інтелектуальної власності на правові 

засоби індивідуалізації учасників 

цивільного обороту, товарів і послуг. 

Раціоналізаторська пропозиція. 

Комерційна таємниця та ноу-хау. Правова 

охорона наукових відкриттів.  

 

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. Договори у сфері 

інтелектуальної власності.  
Поняття та види договорів у сфері 

інтелектуальної власності. Форма 

договорів у сфері інтелектуальної 

власності та їх державна реєстрація. 

Навчити студентів орієнтуватися 

у видах договорів у сфері 

інтелектуальної власності, знати 

форми їх укладання та порядок їх 

державної реєстрації. 

 

2 Заняття 7. Патентна інформація і 

патентні дослідження.  
Система патентної інформації. Види 

патентної інформації та 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. 

 

 


