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Інформація про курс

Для аспірантів 2 року навчання.
Види діяльностей, в яких аспіранти можуть застосувати отримані знання: дидактична, науково-дослідна,
методична, організаційна тощо
Засвоєння особами, які здобувають ступінь доктора філософії, теоретичних знань у сфері правового регулювання
відносин інтелектуальної власності та набуття практичних навичок для вирішення конкретних юридичних
ситуацій.

Коротка анотація
курсу

Навчальна дисципліна “Інтелектуальна власність і трансфер технологій” укладена відповідно до освітньо-наукової
програми підготовки для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії і охоплює
основні відомості щодо охорони прав інтелектуальної власності та трансферу технологій, відповідного правового
регулювання і позицій судової практики щодо особливостей розгляду судових справ цієї категорії, щодо
теоретичних засад формування законодавчої бази, що регулює ці відносини.
Навчальну дисципліну “Інтелектуальна власність і трансфер технологій” аспіранти денної, вечірньої та заочної
форми навчання вивчають на другому році навчання в аспірантурі.
Метою навчальної дисципліни ―Інтелектуальна власність і трансфер технологій‖ є формування необхідних
теоретичних знань і практичних навиків, які дозволять розв’язувати комплексні проблеми у галузі професійної та
дослідницької діяльності щодо правової охорони прав інтелектуальної власності та трансферу технологій та
набуття практичних навичок для вирішення конкретних юридичних ситуацій, що в подальшому стане цінним
інструментом під час виконання дисертаційних робіт.
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Література для
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Література
Базова:
1. Авторське право і суміжні права в умовах євроінтеграційних процесів : монографія / А.С. Штефан, В.С.
Дроб’язко, А.В. Шабалін, та ін.; за ред. Н.М. Мироненко; НДІ інтелектуальної власності. К.: Інтерсервіс, 2018.
204 с.
2. Аксютіна А.В., Нестерцова-Собакарь О.В., Тропін В.В. та ін. Інтелектуальна власність: навч. посібник [для
студ. вищ. навч. закл.] / За заг. ред. канд. юрид. наук, доц. Нестерцової-Собакарь О.В. Дніпро: Дніпроп. держ.
ун-т внутр. справ, 2017. 140 с.
3. Вахонєва Т.М. Авторське право і суміжні права в Україні : навчальний посібник. Київ : ВД «Дакор», 2016. 564
с.
4. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : навч. посібник. / За ред. д.е.н., проф. І.І. Дахна. / І.І. Дахно, В.М.
Алієва-Барановська, К. : «Центр учбової літератури», 2015. 560 с.
5. Договір комерційної концесії: теорія, законодавство, судова практика : монографія / за наук. ред. Н.М.
Мироненко ; НДІ ІВ НАПрН України. К. : Інтерсервіс, 2018. 212 с.
6. Дроб’язко В.С. Історичні й теоретичні аспекти Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів :
монографія. К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ; Інтерсервіс, 2018. 124 с.
7. Іващенко В.А. Розвиток законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні (XIX – поч. XXI ст.):
монографія / В.А. Іващенко. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2017. 508 с.
8. Інтелектуальне право України. За ред. Яворської О.С. Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. 608 с.
9. Капінос М.М. Інтелектуальна власність: підручник. М.М. Капінос, Е.Т. Лерантович, М.М. Солощук / Харків:
«Друкарня Мадрид», 2016. 396 с.
10. Капіца Ю.М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями
розвитку / Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технології НАН України. 2-е вид. Київ:
Академперіодика, 2020. 664 с.
11. Патентне право (науково-практичний коментар Глави 39 Цивільного кодексу України) / Г.О. Андрощук, Л.І.
Работягова ; НДІ ІВ НАПрН України. К. : Інтерсервіс, 2013. 67с.
12. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю. М. Капіци: кол.
авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін. К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. 1104 с.
13. Право інтелектуальної власності. Підручник. За заг. ред. д. ю. н., проф. Булеци С.Б., к. ю. н., доц. Чепис О.І.
Ужгород : РІК-У, 2019. 488 с.
14. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності: збірник типових форм договорів та коментар до
них / [К. Горська та ін. ; за наук. ред. Н.М. Мироненко] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності.
Київ : Інтерсервіс, 2018. 95 с.
15. Романадзе Л.Д., Цибульов П.М., Кулініч О.О. Інтелектуальна власність : підручник. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС,
2016. 424 с.
16. Савич С.С. Цивільно-правова охорона комерційних позначень в Україні й Республіці Польща (порівняльне
дослідження). Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 168 с.

17. Світличний О.П. Право інтелектуальної власності: Підручник. Вид. 2, змін. і доп. / О.П. Світличний. К.: НУБіП
України, 2016. 355 с.
18. Харитонова О.І., Харитонов Є.О., Ківалова Т.С., Дмитришин В.С., Кулініч О.О., Романадзе Л.Д. та ін. Право
інтелектуальної власності: підручник / за заг. ред. О.І. Харитонової. К.: «Юрінком Інтер», 2015. 544 с.
19. Яворська О.С. Законодавчі новели щодо захисту авторських і суміжних прав у разі їх порушення з
використанням мережі Інтернет. Національний університет «Одеська юридична академія». Часопис
цивілістики. Науково-практичний журнал. 2017. Випуск 26. С. 29-33. Одеса, 2017. 116 с.
20. Яворская А. Интеллектуальное право Украины в системе права Украины / Яворськая А. // Очерки права
интеллектуальной собственности. - Сборник статей. Отв. ред. И. В. Спасибо-Фатеева. Харьков. Право. 2018. С.
463-486.
21. Яворська О. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності за законодавством
України. Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. 2017. № 8. С. 153-165.
22. Яворська О. С. Охорона авторських і суміжних прав у разі їх порушення з використанням мережі Інтернет.
Право України. 2018. № 1. С. 45-53.
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власності. 2015. № 6. С. 24-32.
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4. Дорошенко О. Новий інститут права інтелектуальної власності в Україні – незареєстрований промисловий
зразок / О. Дорошенко, Л. Работягова // Теорія і практика інтелектуальної власності. 2020. № 4. С. 42-51.
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Право і суспільство. Дніпро, 2020. № 2. С. 168-176.
6. Дюкарєва К. Особисті немайнові права інтелектуальної власності співавторів творів науки // Підприємництво,
господарство і право. 2017. № 9. С. 22-28.
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23. Работягова Л. Винахід і корисна модель як об’єкти договірного регулювання // Теорія і практика
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25. Самоловова Н. Порівняльне дослідження об’єктів авторського права та промислових зразків при проведенні
судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності. 2018. № 6.
С. 30-36.
26. Сприндис С.І. Співвідношення понять «комерційна концесія» і «франчайзинг» // Часопис цивілістики. 2021. №
40. С. 40-45.
27. Тарасенко Л.Л. Новації щодо здійснення колективного управління майновими авторськими та суміжними
правами // Часопис цивілістики. 2019. Вип. 33. С. 55-60.
28. Тарасенко Л.Л. Права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) // Науковий вісник Ужгородського
національного університету. Серія «Право». 2016. № 39. С. 71-74.
29. Тверезенко О. Термінологічне «різноманіття» у законодавстві України щодо відчуження майнових прав
інтелектуальної власності // International Academy Journal Web of Scholar. 2020. № 5(47). С. 27-32.
30. Токарєва В.О. Щодо питання захисту прав інтелектуальної власності // Часопис цивілістики. 2020. Вип. 36. С.
51-56.
31. Ульянова Г.О. Реалізація права інтелектуальної власності на промисловий зразок // Міжнародний юридичний

вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2015. Вип.
1(2). С. 189-194.
32. Ходико Ю.Є. Щодо визначення правової природи відносин, що виникають щодо результатів інтелектуальної
діяльності // Право і суспільство. Дніпро, 2020. № 4. С. 93-100.
33. Чернега В. Договір комерційної концесії за цивільним та господарським законодавством України (порівняльноправове дослідження) // Підприємництво, господарство і право. 2018. № 10. С. 84-88.
34. Майданик Л. Поняття оригінальності твору в авторському праві: досвід ЄС, України та інших зарубіжних країн
// Підприємництво, господарство і право. 2018, № 10. С. 32-36.
35. Микитин В. Деякі особливості правового регулювання майнових прав інтелектуальної власності // Актуальні
проблеми правознавства. 2016. Вип. 4(8). С. 57-61.
36. Мусіна К. В. Трансфер технологій як дієвий механізм сприяння інноваційному розвитку підприємства в умовах
глобалізації / К. В. Мусіна, С. О. Пермінова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія
: Економіка і менеджмент. 2015. Вип. 14. С. 18-20.
37. Петренко І. Особливості реєстрації авторського права в Україні та інших країнах світу // Теорія і практика
інтелектуальної власності. 2019. №1. С. 25-32.
38. Петренко І. Правова охорона нетипових творів в Україні та інших країнах світу // Теорія і практика
інтелектуальної власності. 2019. № 4. С. 5-14.
39. Посикалюк О.О. Ґенеза доктрини особистих немайнових прав в романській, германській та англо-американській
системах приватного права // Приватне право і підприємництво. 2016. Вип. 15. С. 186-191.
40. Работягова Л. Винахід і корисна модель як об’єкти договірного регулювання // Теорія і практика
інтелектуальної власності. 2018. № 4. С. 29-39.
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42. Самоловова Н. Порівняльне дослідження об’єктів авторського права та промислових зразків при проведенні
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національного університету. Серія «Право». 2016. № 39. С. 71-74.
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50. Чернега В. Договір комерційної концесії за цивільним та господарським законодавством України (порівняльноправове дослідження) // Підприємництво, господарство і право. 2018. № 10. С. 84-88
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власності. 2019. № 6. С.46-54.
36. Шабалін А. Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності: теоретичні та практичні аспекти. //
Теорія і практика інтелектуальної власності. 2020. № 4. С. 65-76.
37. Штефан А. Деякі проблеми застосування Угоди про асоціацію як джерела авторського права України // Теорія і
практика інтелектуальної власності. 2019. № 1. С. 5-16.
38. Яворська О.С. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності за законодавством
України. Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. 2017. № 8. С. 153-165.
39. Яворська О.С. Презумпція творчого характеру праці, результатом якої є об’єкт інтелектуального права: теорія та
практика застосування // Часопис цивілістики. 2017. Вип. 23. С. 78-82.
40. Яворська О.С. Проблеми законодавчої визначеності способів захисту прав інтелектуальної власності // Збірник
матеріалів четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інтелектуального,
інформаційного, ІТ та Інтернет права», 12 листопада 2020 року. Львів. С. 166-172.
41. Якубівський І. Договірні відносини зі створення за замовленням об’єктів права інтелектуальної власності науки
// Підприємництво, господарство і право. 2016. № 7. С. 31-36.
Нормативно-правові акти:
1. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. [Електронний ресурс]. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_051
2. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII // Відомості Верховної
Ради України. 2001. № 43. Ст. 214.
3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних
зазначень : Закон України від 20.09.2019 № 123- IX // Відомості Верховної Ради України. 2019. № 45. Стор. 74.
Ст. 290.
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на
торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями : Закон України від 21.07.2020
№ 815-IX // Офіційний вісник України. 2020. № 67. С. 248. Ст. 2148.
5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства : Закон
України від 21 липня 2020 № 816-IX // Відомості Верховної Ради України. 2020. № 52. Стор. 5. Ст. 496.
6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення національного органу інтелектуальної
власності : Закон України від 16 червня 2020 № 703-IX // Відомості Верховної Ради України. 2020. № 45. Стор.
5. Ст. 387.
7. Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав
: Закон України від 15 травня 2018 № 2415-VIII // Відомості Верховної Ради України. 2018. № 32. Cт. 242.

Тривалість курсу
Обсяг курсу

Про охорону прав на винаходи та корисні моделі : Закон України від 15 грудня 1993 року № 3687-XII //
Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. ст. 32.
9. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15 грудня 1993 року № 3689-XII // Відомості
Верховної Ради України 1994. № 7. ст. 36.
10. Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів : Закон України від 5 листопада 1997 року №
621/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1998 р. № 8. Ст. 28.
11. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3688-XII. Відомості Верховної
Ради України. 1994. № 7. Ст. 34.
12. Про правову охорону географічних зазначень : Закон України від 16 червня 1999 року № 752-XIV // Відомості
Верховної Ради України. 1999. № 32. Ст. 267.
13. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Закон України
від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII // Відомості Верховної Ради України. 2014. № 40. Стор. 2843. Ст. 2021.
14. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 345-IV // Відомості Верховної ради України. 2003. № 40-44.
Ст. 356.
Інформаційні ресурси:
1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua
51. Єдиний державний реєстр судових рішень України - www.reyestr.court.gov.ua
90 годин
32 години аудиторних:
• 16 годин лекцій
• 16 годин практичних занять
• 58 годин самостійної роботи

Очікувані результати
навчання

Формат курсу
Теми
Підсумковий контроль,
форма
Пререквізити
Навчальні методи та
техніки, які будуть
використовуватися під
час викладання курсу
Необхідні обладнання

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ:
ЗНАТИ:
джерела правового регулювання відносин інтелектуальної власності та роль судової практики;
хто є суб’єктами права інтелектуальної власності, та що є об’єктами права інтелектуальної власності;
зміст особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної власності;
авторське право і суміжні права;
право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок (патентне право);
право інтелектуальної власності на правові засоби індивідуалізації товарів, робіт, послуг (комерційне
найменування, торговельна марка, географічне зазначення походження товару);
право інтелектуальної власності на інші об’єкти інтелектуальної власності (наукове відкриття,
комерційна таємниця, сорти рослин, породи тварин, компонування інтегральної мікросхеми, раціоналізаторська
пропозиція);
передання майнових прав інтелектуальної власності;
правові, економічні, організаційні та фінансові засади державного регулювання діяльності у сфері
трансферу технологій;
регулювання відносин інтелектуальної власності в країнах ЄС та США.
УМІТИ:
- правильно застосовувати законодавство, що регулює відносини інтелектуальної власності, зокрема щодо
авторських та суміжних прав, прав на знаки для товарів і послуг та прав на інші об'єкти промислової власності;
- складати проекти документів (договори, позовні заяви, заяви про забезпечення позову, заяви про
забезпечення доказів, клопотання тощо);
- аналізувати практичні казуси
Очний/Заочний
ДОДАТОК (схема курсу)
Залік
Навчальна дисципліна базується на юридичних дисциплінах, які здобувачі ступеня доктора філософії вивчали
протягом навчання на ОКР «Бакалавр» та «Магістр», зокрема, такі дисципліни як «Інтелектуальна власність»,
«Інформаційне право», «ІТ-право», «Цивільне право України» тощо.
Лекції, практичні заняття
презентації,
інтерактивні методи
З метою самоконтролю особам, які здобувають ступінь доктора філософії, доцільно розв'язувати задачі з програми
курсу, складати проекти відповідних документів (договори, позовні заяви тощо).
Мультимедійний пристрій, комп’ютер, фліпчарт, папір, маркери

Критерії оцінювання
(окремо для кожного
виду навчальної
діяльності)
Питання до
контрольної модульної
роботи

50 балів – поточна успішність (відповіді на практичних заняттях, творчих робіт, есе, науково-дослідного проекту,
виконання індивідуальних завдань);
30 балів – підготовка позовних заяв;
20 балів – контрольна модульна робота.
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.
1.
Теорії права інтелектуальної власності.
2.
Загальна характеристика основних інститутів права інтелектуальної власності.
3.
Роль судової практики у регулюванні відносин інтелектуальної власності.
4.
Міжнародні договори у сфері інтелектуальної власності.
5.
Вирішення колізій та конкуренцій у регулюванні відносин інтелектуальної власності.
6.
Суб’єкти права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
7.
Суб’єкти права на торговельну марку.
8.
Об’єкти авторського права та суміжних прав.
9.
Об’єкти права промислової власності.
10.
Майнові права інтелектуальної власності.
11.
Строки чинності прав інтелектуальної власності.
12.
Вільне використання твору.
13.
Передання авторських прав.
14.
Колективне управління авторськими правами.
15.
Особливості суміжних прав.
16.
Виникнення суміжних прав.
17.
Здійснення суміжних прав (особистих немайнових прав; майнових прав).
18.
Право на одержання патенту на винахід. Порядок одержання патенту на винахід.
19.
Права та обов’язки, що випливають з патенту на винахід.
20.
Умови патентоздатності промислового зразка.
21.
Дії, які не визнаються порушенням прав на промисловий зразок.
22.
Міжнародна класифікація товарів і послуг.
23.
Правова охорона добре відомих торговельних марок.
24.
Визнання недійсним Свідоцтва на знак для товарів і послуг.
25.
Правова охорона комерційного найменування.
26.
Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування.
27.
Порушення прав на використання зазначення походження товару.
28.
Захист географічних зазначень в міжнародних договорах.
29.
Право інтелектуальної власності на наукове відкриття (його ознаки, об’єкти, міжнародний досвід).
30.
Право інтелектуальної власності на ноу-хау.
31.
Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.
32.
Неюрисдикційний порядок захисту прав у сфері інтелектуальної власності.
33.
Юрисдикційний порядок захисту прав у сфері інтелектуальної власності.

Опитування

34.
Підвідомчість щодо розгляду справ у сфері інтелектуальної власності.
35.
Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності.
36.
Договір комерційної концесії.
37.
Порядок передачі майнових прав на технології, створені за бюджетні кошти.
38.
Мета державного регулювання діяльності у сфері трансферу технологій.
39.
Особливості укладення договорів про трансфер технологій.
40.
Державна підтримка та особливості кредитування трансферу технологій.
41.
Особливості здійснення та захисту авторських та суміжних прав в країнах ЄС.
42.
Особливості здійснення та захисту прав на знаки для товарів і послуг в країнах ЄС.
43.
Особливості здійснення та захисту прав на об'єкти промислової власності.
Усна/письмова форма опитування.

ДОДАТОК
Схема курсу
Тиж. / дата /
год.

Тема, план, короткі тези

2 год.

Тема 1
Загальні
положення
про
право
інтелектуальної власності
Поняття інтелектуальної діяльності, творчої
діяльності, інтелектуальної власності та їх
співвідношення.
Поняття права інтелектуальної власності.
Теорії права інтелектуальної власності.
Загальна
характеристика
основних
інститутів права інтелектуальної власності.
Місце права інтелектуальної власності в
системі права України.
Тема 2
Джерела правового регулювання відносин
інтелектуальної власності
Поняття та види джерел правового
регулювання відносин інтелектуальної
власності.
Цивільний кодекс України як регулятор
відносин
інтелектуальної
власності.
Спеціальні закони щодо регулювання
відносин
інтелектуальної
власності.
Підзаконні нормативно-правові акти як
регулятори
відносин
інтелектуальної
власності.
Роль судової практики у регулюванні
відносин
інтелектуальної
власності.
Міжнародні договори у сфері

Форма діяльності
(заняття)* *лекція,
самостійна,
дискусія, групова
робота)
Лекція, самостійна
робота, дискусія,
групова робота,
розв’язання задач

Лекція, самостійна
робота, дискусія,
групова робота,
розв’язання задач

Матеріали

Література.***
Ресурси в
Інтернеті

Презентація
навчально-методичні
матеріали

БЛ – 2, 4, 8-10, 12,
13, 15, 17, 18;

Презентація
навчально-методичні
матеріали

ДЛ – 2, 14, 32

БЛ – 2, 4, 6-10, 12,
3, 15, 17, 18 ;
ДЛ – 1, 37

Завдання, год

Опрацювати
відповідні розділи
рекомендованої
літератури.
3 год.

Опрацювати
відповідні розділи
рекомендованої
літератури.
3 год.

Термін
виконання

1 тиждень

інтелектуальної власності.
Вирішення колізій та конкуренцій у
регулюванні
відносин
інтелектуальної
власності.
2 год.

Тема 3
Суб’єкти
та
об’єкти
права
інтелектуальної власності
Загальна характеристика учасників
відносин інтелектуальної власності. Види
суб’єктів
відносин
інтелектуальної
власності.
Суб’єкти авторського права та
суміжних
прав.
Суб’єкти
права
інтелектуальної власності на винахід,
корисну модель, промисловий зразок.
Суб’єкти права на торговельну марку. Інші
суб’єкти права інтелектуальної власності.
Загальна характеристика об’єктів
права інтелектуальної власності. Види
об’єктів права інтелектуальної власності.
Об’єкти авторського права та суміжних
прав. Об’єкти права промислової власності.
Інші об’єкти права інтелектуальної
власності.

Лекція, самостійна
робота, дискусія,
групова робота,
розв’язання задач,

Презентація
навчально-методичні
матеріали, витяг із
законодавства

БЛ - 2, 4, 8-10, 12,
13, 15, 17, 18;
ДЛ – 6, 17-18, 2122, 39

Опрацювати
відповідні розділи
рекомендованої
літератури та
законодавства
3 год.

3 тиждень

Лекція, самостійна
робота, дискусія,
групова робота,
розв’язання задач,
витяги із
законодавства

Презентація
навчально-методичні
матеріали, проекти
договорів

БЛ - 1- 4, 8-10, 12,
13, 15, 17, 18;
ДЛ – 3, 20, 27

Опрацювати
відповідні розділи
рекомендованої
літератури, розробка
договорів
3 год.

5 тиждень

Тема 4
Зміст прав інтелектуальної власності
Поняття та види прав інтелектуальної
власності.
Особисті немайнові права інтелектуальної
власності. Майнові права інтелектуальної
власності.
Строки
чинності
прав
інтелектуальної власності.
2 год.

Тема 5
Авторське право
Особливості
правового
регулювання
відносин щодо здійснення та захисту
авторських прав.
Виникнення авторського права. Види
суб’єктів авторського права. Класифікація
об’єктів авторського права. Здійснення
авторських прав (особистих немайнових

прав; майнових прав). Вільне використання
твору.
Передання
авторських
прав.
Колективне
управління
авторськими
правами. Особливості захисту прав автора.

2 год.

Тема 6
Суміжні права
Особливості
правового
регулювання
відносин щодо здійснення та захисту
суміжних прав. Особливості суміжних прав.
Виникнення суміжних прав.
Види
суб’єктів
суміжних
прав.
Класифікація об’єктів суміжних прав.
Здійснення суміжних прав (особистих
немайнових
прав;
майнових
прав).
Передання
суміжних
прав.
Вільне
використання суміжних прав. Колективне
управління
суміжними
правами.
Особливості захисту суміжних прав.
Тема 7
Право інтелектуальної власності на винахід,
корисну модель
Поняття та предмет патентного права.
Джерела патентного права. Поняття
винаходу, корисної моделі, відмінності між
ними. Умови надання їм правової охорони.
Патент (деклараційний патент) як документ,
який засвідчує права на винахід, корисну
модель. Умови патентоздатності винаходу,
корисної моделі.
Право на одержання патенту. Порядок
одержання патенту. Права та обов’язки, що
випливають з патенту. Дії, які не
визнаються порушенням прав.
Визнання патенту недійсним. Припинення
дії патенту. Порушення прав власника
патенту.
Тема 8
Право
інтелектуальної власності
на
промисловий зразок
Поняття промислового зразка. Відмінність
від винаходу, корисної моделі. Умови
надання
правової
охорони.
Патент
(деклараційний патент) як документ, який

Лекція, самостійна
робота, дискусія,
групова робота,
розв’язання задач,
технічна
документація щодо
патентів

навчально-методичні
матеріали

БЛ - 2, 4, 8-13, 1517, 18;
ДЛ – 4, 23, 25, 28,
31

Опрацювати
відповідні розділи
рекомендованої
літератури та
законодавства,
опрацювати судову
практику
3 год.

7 тиждень

2 год.

2 год.

засвідчує права на промисловий зразок.
Умови патентоздатності промислового
зразка. Право на одержання патенту.
Порядок одержання патенту. Права та
обов’язки, що випливають з патенту. Дії, які
не визнаються порушенням прав.
Визнання патенту недійсним. Припинення
дії патенту. Порушення прав власника
патенту.
Тема 9
Право
інтелектуальної
власності
на
торговельну марку
Поняття та види торговельних марок.
Джерела правового регулювання. Умови
надання правової охорони. Обсяг правової
охорони. Міжнародна класифікація товарів
і послуг. Правова охорона добре відомих
торговельних марок.
Порядок одержання свідоцтва. Права, що
випливають із свідоцтва. Припинення дії
свідоцтва. Порушення прав власника
свідоцтва.
Право
попереднього
користувача.
Визнання
Свідоцтва
недійсним.
Тема 10
Право
інтелектуальної
власності
на
комерційне найменування
Поняття та види комерційних найменувань.
Суб’єкти
права
на
комерційне
найменування.
Правова
охорона
комерційного найменування.
Майнові права інтелектуальної власності на
комерційне найменування. Припинення
чинності прав інтелектуальної власності на
комерційне найменування.
Тема 11
Право
інтелектуальної
власності
на
географічне зазначення
Поняття зазначення походження товару,
його види. Умови надання правової
охорони.
Право на реєстрацію кваліфікованого
зазначення походження товару. Право на
використання зареєстрованого зазначення

Лекція, самостійна
робота, дискусія,
групова робота,
розв’язання задач,
моделювання
судового засідання

навчально-методичні
матеріали

Лекція, самостійна
робота, розв’язання
задач

Презентація
навчально-методичні
матеріали

БЛ - 2, 4, 8-13, 1517, 18;
ДЛ – 9, 16, 24

БЛ - 2, 4, 8-10, 12,
13, 15-17, 18;
ДЛ – 5, 8

Опрацювати
відповідні розділи
рекомендованої
літератури,
відповідне
законодавство та
судову практику
3 год.

9 тиждень

Опрацювати
відповідні розділи
рекомендованої
літератури, розробити
проекти відповідних
договорів
3 год.

11 тиждень

2 год.

походження товару. Припинення правової
охорони. Порушення прав на використання
зазначення походження товару. Захист
географічних зазначень в міжнародних
договорах.
Тема 12
Право інтелектуальної власності на інші
об’єкти інтелектуальної власності
Загальна характеристика інших об’єктів
права інтелектуальної власності.
Право інтелектуальної власності на наукове
відкриття
(його
ознаки,
об’єкти,
міжнародний досвід і т.д.). Право
інтелектуальної власності на комерційну
таємницю. Право інтелектуальної власності
на сорти рослин, породи тварин. Право
інтелектуальної власності на компонування
інтегральної
мікросхеми.
Право
інтелектуальної
власності
на
раціоналізаторську пропозицію.

Лекція, самостійна
Тема 13
робота, розв’язання
Захист прав інтелектуальної власності
задач
Загальні положення про охорону та
захист права інтелектуальної власності.
Неюрисдикційний порядок захисту
прав у сфері інтелектуальної власності.
Юрисдикційний порядок захисту прав у
сфері
інтелектуальної
власності.
Підвідомчість щодо розгляду справ у
сфері
інтелектуальної
власності.
Підсудність щодо розгляду судових
справ
щодо
захисту
прав
інтелектуальної власності.
Способи захисту прав інтелектуальної
власності. Загальні способи захисту.
Спеціальні способи захисту.
Тема 14
Передання
майнових
прав
інтелектуальної власності
Способи передання майнових прав
інтелектуальної власності (договори,
правонаступництво).

Методичні матеріали,
систематизація
судової практики
щодо найбільш
поширених проблем,
висвітлених на
занятті

БЛ – 2, 4, 5, 8-10,
12-15, 17, 18;
ДЛ – 7, 12-13, 15,
26, 29, 33, 34, 36,
38, 40-41

Опрацювати
відповідні розділи
рекомендованої
літератури та судової
практики
3 год.

13 тиждень

2 год.

Поняття та класифікація договорів
щодо
передання
майнових
прав
інтелектуальної власності. Порядок
укладення та форма цих договорів.
Ліцензія на використання об'єкта права
інтелектуальної власності. Ліцензійний
договір. Договір про створення за
замовленням і використання об'єкта
права
інтелектуальної
власності.
Договір про передання виключних
майнових
прав
інтелектуальної
власності.
Договір
комерційної
концесії. Інші договори щодо
розпоряджання майновими правами
інтелектуальної власності.

Тема 15
Державне регулювання діяльності у сфері
трансферу технологій
Поняття трансферу технологій. Суб'єкти
трансферу технологій. Взаємодія суб'єктів
трансферу
технологій.
Міжнародне
співробітництво України у сфері трансферу
технологій. Інформаційне забезпечення
трансферу технологій.
Порядок передачі майнових прав на
технології, створені за бюджетні кошти.
Мета державного регулювання діяльності у
сфері трансферу технологій. Закордонне
патентування.
Державна
експертиза
технологій.
Договори про трансфер технологій, їх
істотні та інші умови. Особливості
укладення
договорів
про
трансфер
технологій. Обмеження щодо укладення
договорів
про
трансфер
технологій.
Винагорода авторам технологій та/або їх
складових та особам, які здійснюють їх
трансфер.
Державна
підтримка
та
особливості
кредитування
трансферу
технологій
Тема 16
Регулювання

відносин

інтелектуальної

розв’язання задач

навчально-методичні
матеріали,
законодавство,
судова практика

БЛ – 1, 6, 10, 12;
ДЛ – 10-11, 19, 35

Опрацювати
відповідні розділи
рекомендованої
літератури та
законодавства.
Розробка
законопроекту щодо
покращення
законодавства в сфері
державної охорони
інтелектуальної
власності.
4 год.

15 тиждень

2 год.

власності в країнах ЄС та США
Правове регулювання відносин у сфері
інтелектуальної власності в країнах ЄС.
Особливості
здійснення
та
захисту
авторських та суміжних прав в країнах ЄС.
Особливості здійснення та захисту прав на
об'єкти промислової власності в країнах ЄС.
Особливості здійснення та захисту прав на
знаки для товарів і послуг в країнах ЄС.
Роль та значення міжнародних договорів
щодо
охорони
та
захисту
прав
інтелектуальної власності.
Правове регулювання відносин у сфері
інтелектуальної
власності
в
США.
Особливості
здійснення
та
захисту
авторських та суміжних прав. Особливості
здійснення та захисту прав на об'єкти
промислової власності.
Особливості здійснення та захисту прав на
знаки для товарів і послуг.
Тема № 1 та №2
Поняття
інтелектуальної
власності.
Джерела правового регулювання.

1. Український внесок у світову
духовну скарбницю.
2. Право на свободу творчості.
3. Поняття інтелектуальної
власності, інтелектуального
права.
4. Теорії інтелектуального права.
5. Місце інтелектуального права у
системі права України.
6. Джерела правового
регулювання.

2 год.

Тема № 3 та №4
1. Загальна
характеристика
учасників
відносин інтелектуальної власності.
2. Види суб’єктів відносин інтелектуальної
власності.
3. Поняття та види прав інтелектуальної
власності.
4.
Особисті
немайнові
права
інтелектуальної власності. Майнові права

практичне заняття :
групова
індивідуальна
робота.

Аналіз законодавства,
що регулює
відносини в сфері ІВ.

БЛ - 2, 4, 6-10, 12,
1 3, 15, 17, 18;

практичне заняття:
дискусія, групова та
індивідуальна
робота.

Презентація
навчально-методичні
матеріали, тексти
тестів

БЛ - 2, 4, 8-10, 12,
13, 15, 17, 18;

ДЛ – 1, 2, 14, 32,
37

ДЛ – 6, 17-18, 2122, 39

Опрацювати
відповідні розділи
рекомендованої
літератури та
законодавства
4 год.

2 тиждень

Опрацювати
відповідні розділи
рекомендованої
літератури,
розв’язати фабули
задач

4 тиждень

6 год.

інтелектуальної власності
2 год.

2 год.

4 год.

Тема № 5 та №6
Захист доповідей
1. Особливості
правового
регулювання
відносин
щодо
здійснення та захисту авторських
прав.
2. Особливості
правового
регулювання
відносин
щодо
здійснення та захисту суміжних
прав. Особливості суміжних прав.
Виникнення суміжних прав.
Тема № 7 та №8:
Дискусія на тему «Умови патентоздатності
промислового зразка. Право на одержання
патенту. Порядок одержання патенту. Права
та обов’язки, що випливають з патенту. Дії,
які не визнаються порушенням прав».

Тема № 9 - №12
Практичні заняття у формі проведення
судових засідань щодо наступної категорії
судових справ
1 - Право інтелектуальної власності на
торговельну марку
2 - Право інтелектуальної власності на
комерційне найменування
3 – Право інтелектуальної власності на
географічне зазначення товару.

Доповідь
за
методикою
«круглого столу»

дискусія

Презентація
навчально-методичні
матеріали

навчально-методичні
матеріали

БЛ - 1- 4, 8-10, 12,
13, 15, 17, 18;
ДЛ – 3, 20, 27

БЛ - 2, 4, 8-13, 1517, 18;
ДЛ – 4, 23, 25, 28,
31

Моделювання
судового засідання

Рольова гра

БЛ - 2, 4, 8-13, 1517, 18;
ДЛ – 5, 8, 9, 16, 24

Підготувати рецензії
на доповіді колег, які
захищали доповіді.

6 тиждень

6 год.

Розпочати підготовку
над написанням есе.
3 год.

8 тиждень.

Підготувати
процесуальні
документи за
результати
проведених занять

10, 12
тиждень

3 год.

4 год.

32: 16л+16
пр. занять

Тема №13 - №16
Захист наукових проектів за наступними
темами:
А. Особливості укладення договорів про
трансфер технологій.
Б. Державна підтримка та особливості
кредитування трансферу технологій.
В. Особливості здійснення та захисту
авторських та суміжних прав в країнах ЄС.
Г. Особливості здійснення та захисту прав
на знаки для товарів і послуг в країнах ЄС.

Захист наукових
проектів

навчально-методичні
матеріали

БЛ – 2, 4, 5, 8-10,
12-15, 17, 18;
ДЛ – 7, 10-13, 15,
19, 33-35, 36, 38,
40-41

Підготуватись до
написання модульної
роботи

14, 16
тиждень

8 год.

58 год.

залік

