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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета: опанувати механізм чинного законодавства  у сфері інтелектуальної власності. 

Завдання: отримання необхідних навиків кваліфікації результатів творчої діяльності, 

захисту та охорони майнових та особистих немайнових прав авторів.      

 
2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

  знати: понятійний апарат права інтелектуальної власності, його систему й сутність, 
особливості об’єктів та правового положення суб’єктів , порядок їх кваліфікації, правові 
форми використання майнових прав, розпорядження ними, підстави, способи та порядок 
захисту від контрафактних дій; 

вміти: визначати умови набуття правової охорони, застосувати чинне законодавство, 
аналізувати його недоліки, вирішувати проблемні ситуації, оформляти кваліфікаційні 
документи,надавати кваліфіковану допомогу авторам та іншим суб’єктам права 
інтелектуальної власності, слідкувати за використанням майнових прав тими, хто ними не 
володіє, й виявляти їх порушення, подавати позови за фактами порушення прав та вести 
справи за ними про набуття та захист прав інтелектуальної власності; 

володіти: абстрактним мисленням, законами формальної логіки та їх використанням 
при експертизі ОІВ, засобами і прийомами виявлення та оформлення заявок на ОПВ.   

 
3. Зміст робочої програми 

 
Змістовий модуль 1. Роль експертизи при набутті  прав на ОПВ 

  Поняття експертизи, її основні етапи. Теоретичні основи експертизи. Органи 
патентної експертизи, їх задачі та функції. Експертиза на винахід (корисну модель)- як об'єкт 
патентного права. Суб'єкти експертизи заявок на об'єкти промислової власності.  Зміст 
діяльності по набуттю прав на об'єкти промислової власності. 
 

Змістовий модуль2. Набуття прав на об’єкти промислової власності 
 

 Виявлення винаходів. Заявка на винахід. Міжнародна заявка на винахід відповідно до 
Договору про патентну кооперацію. Промисловий зразок як об'єкт патентного права. 
 Експертиза на промисловий зразок. 
 

Змістовий модуль 3. Набуття прав на специфічні ОІВ. 

  Правова охорона на топографії інтегральної мікросхеми. Експертиза на топографії 
інтегральних мікросхем. Набуття прав на сорти рослин. Набуття прав  на породи тварин. 

Змістовий модуль 4. Набуття прав на засоби індивідуалізації  товарів і послуг 

Засоби індивідуалізації як об'єкти патентного права. Набуття прав  інтелектуальної 
власності на комерційне найменування. Набуття прав на торговельні марки. Оформлення 
заявки на знак для товарів та послуг. Експертиза заявок на одержання свідоцтва України на 
знак для товарів і послуг.  Набуття прав на географічне зазначення.  
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