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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Авторське право та суміжні права» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

спеціальності 035 «Філологія». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є об’єкти права 

інтелектуальної власності 

Міждисциплінарні зв’язки: тісно пов’язана з дисциплінами 

«Політологія», «Правознавство», «Національна економіка». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Авторське право та 

суміжні права» є надання здобувачам вищої освіти знань як запоруку 

подальшої успішної професійної діяльності пов’язаної із особливостями 

правового регулювання суспільних відносин у сфері інтелектуальної 

власності. 

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни 

«Авторське право та суміжні права» є набуття студентами компетенції щодо 

здатності орієнтуватися у системних основах створення, правової охорони, 

захисту і комерційної реалізації об’єктів права інтелектуальної власності; 

здатності орієнтуватись у системах правової охорони об’єктів права 

інтелектуальної власності України, особливостях державного регулювання 

інтелектуальною власністю; здатності використовувати знання про систему 

правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності, міжнародну 

співпрацю та угоди в умовах інтеграції в єдиний європейський освітній 

простір; здатності використовувати знання про правову охорону об’єктів 

права інтелектуальної власності у процесі професійної діяльності. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у здобувачів 

вищої освіти мають бути сформовані наступні компетентність: 

- загальні: здатність використати методи гуманітарних та 

соціальноекономічних наук у різних видах професійної соціальної діяльності; 

здатність творчо підходити до складних, суперечливих проблем сучасної 

соціальної дійсності; здатність аналізувати сучасні проблеми розвитку 

суспільства; здатність орієнтуватися в економічному середовищі, оцінювати 

стан і рівень макро- і мікроекономіки; здатність застосовувати досягнення 

національної та світової культури у вирішенні своїх професійних та життєвих 

завдань; здатність використовувати принципи історичного підходу при 

інтерпретації різних подій суспільного життя як минулого, так і 

теперішнього; здатність до абстрактного аналізу та синтезу; здатність 

застосовувати знання в практичних ситуаціях; здатність працювати в 

команді; здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; здатність 



усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми; цінування та повага 

різноманітності та мультикультурності.  

- фахові: здатність використовувати набуті знання з фундаментальних 

та професійно орієнтованих дисциплін, володіти розвиненою культурою 

мислення, вміти ясно і логічно висловлювати свої думки як усно, так і 

письмово; здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в 

предметній області; знання та володіння методами опису, ідентифікації та 

класифікації; здатність до наукової організації праці; здатність 

використовувати можливості і методи застосування комп'ютерної техніки в 

своїй професійній діяльності; здатність самостійно опановувати нові знання, 

критично оцінювати набутий досвід з позицій останніх досягнень 

філологічної науки та соціальної практики; здатність розуміти основні 

проблеми своєї дисципліни, що визначають конкретну галузь його 

діяльності; здатність використовувати чотири види мовленнєвої діяльності на 

базі достатнього обсягу знань з фонетики, граматики, лексики, орфографії, 

пунктуації та лінгвокраїнознавства; здатність використовувати знання, 

уміння й навички в галузі теорії на практиці; здатність перекладати, 

реферувати та анотувати державною й іноземною мовами (англійською і 

німецькою) різножанрові тексти; здатність застосовувати міжмовні 

еквіваленти (кліше): враховувати системні міжмовні розбіжності в практиці 

перекладу; здатність використовувати у праці перекладу довідкову 

літературу, різнотипні словники, електронні бази даних; здатність до 

творчого підходу до процесу перекладу в різних ситуаціях. 

1.4. Програмні результати навчання: демонструвати знання теорій, 

методів і функцій перекладу, сучасних мовних концепцій; демонструвати 

навички перекладу та редагування; демонструвати уміння орієнтуватися в 

базових поняттях, основних відомостях з різних розділів мовознавства; 

виявляти уміння спланувати й реалізувати комунікативний намір, встановити 

та підтримати контакт зі співрозмовниками, змінювати мовленнєву поведінку 

залежно від комунікативної ситуації; застосовувати методи перекладу для 

забезпечення ефективної роботи перекладача; демонструвати знання та 

вміння використовувати словниковий запас для спілкування у різних сферах 

життя; здійснювати спілкування в усній і писемних формах вільно, коректно 

та ефективно; демонструвати навички використання сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій в перекладі; проявляти навички практичного 

застосування сучасної мови в усному та писемному мовленні; показувати 

навички адекватного сприйняття, розуміння, оцінювання і відтворювання 

почутого чи прочитаного; демонструвати здатність вирішувати засобами 

іноземної мови актуальні завдання спілкування в різних сферах життя; 

виконувати дослідження індивідуально та/або в групі.  

 

На вивчення навчальної дисципліни здобувачами вищої освіти 

відводиться 90 годин 3 кредити ЄКТС. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 



 

Тема 1. Поняття та зміст права інтелектуальної власності. 

Поняття авторського права інтелектуальної власності в об’єктивному 

та суб’єктивному значенні. Зміст права інтелектуальної власності. Поняття 

немайнових та майнових прав інтелектуальної власності. Виникнення прав 

інтелектуальної власності. Обмеження майнових прав інтелектуальної 

власності. Поняття та класифікація об’єктів права інтелектуальної власності. 

Характеристика первинних та вторинних суб’єктів права інтелектуальної 

власності. Інші суб’єкти відносин права інтелектуальної власності. 

 

Тема 2. Розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності. 

Передання і перехід майнових прав інтелектуальної владності. Правові 

підстави розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 

Правочини щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності. Недоговірні і договірні способи розпорядження правами 

інтелектуальної власності. Види договорів щодо розпорядження майновими 

правами інтелектуальної власності. Особливості розпорядження майновими 

правами на окремі об’єкти інтелектуальної власності. Поняття ліцензії та 

ліцензійного договору. Державна реєстрація передачі прав та ліцензійних 

договорів на об’єкти інтелектуальної власності. 

 

Тема 3. Авторське право. 

Поняття й ознаки об’єкта авторського права. Первинні та похідні 

суб’єкти авторського права. Виникнення авторських прав у творця твору. 

Зміст та види авторських прав. Поняття та випадки вільного використання 

творів (з оплатою винагороди та безоплатного). Строк дії авторського права. 

Підстави для обмеження строку охорони майнового права автора. Перехід 

творів у суспільне надбання. Розпорядження майновими авторськими 

правами. Передання та перехід майнових авторських прав. Поняття та зміст 

авторського договору. 

 

Тема 4. Суміжні права. 

Різновиди суміжних прав. Сфера дії суміжних прав в Україні. 

Виникнення суміжних прав. Строк дії суміжних прав. Вільне використання 

об’єктів суміжних прав. Використання фонограм або відеограм, 

опублікованих із комерційною метою. Особисті 

немайнові та майнові права виконавця, виробника фонограми або 

відеограми, організацій мовлення. Розпорядження майновими правами. 

 

Тема 5. Об’єкти та суб’єкти патентного права. 

Оформлення патентних прав Поняття винаходу. Умови 

патентоздатності винаходу. Корисна модель як об’єкт українського 

патентного права. Специфіка охорони корисних моделей. Поняття 

промислового зразка. Придатність промислового зразка для набуття права 



інтелектуальної власності на нього. Суб’єкти патентного права. Патентне 

відомство. Апеляційна палата. Представники у справах інтелектуальної 

власності (патентні повірені). Оформлення патентних прав. Особливості 

патентного права в Україні на секретний винахід і секретну корисну модель. 

 

 

Тема 6. Правове регулювання засобів індивідуалізації товарів і 

послуг. 

Поняття й ознаки комерційного (фірмового) найменування. Комерційні 

найменування та торговельні марки. Юридично-правова природа 

торговельної марки. Суб’єкти прав на торговельні марки. Обсяг правової 

охорони торговельної марки. Позначення, які не можуть бути зареєстровані 

як торговельні марки. Реєстрація торговельної марки. Передання права 

власності на торговельну марку. Поняття географічного зазначення. Ознаки 

та види географічних зазначень. Суб’єкти права нагеографічне зазначення. 

Надання правової охорони географічним зазначенням. 

 

Тема 7. Захист прав інтелектуальної власності. 

Порушення прав інтелектуальної власності. Порушення, що дають 

підстави для судового захисту. Неправомірне використання об’єктів права 

інтелектуальної власності. Втрата права на захист порушених прав 

інтелектуальної власності. Порядок і основні форми захисту прав 

інтелектуальної власності. Цивільно-правові засоби захисту прав.  

 

Тема 8. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної 

власності. 

Адміністративна відповідальність за порушення прав інтелектуальної 

власності. Накладення штрафу на порушника прав інтелектуальної власності. 

Кримінальна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.. 

 

3. Рекомендована література 

Основна 

1. Інтелектуальна власність. Підручник. / М.М. Капінос, Е.Т. 

Лерантович, М.М. Солощук. Х.: НТУ «ХПІ», 2016. 348 с. 

2. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. 

Наук.-практ. вид.: у 4-х т. / За заг. ред. О.Д.Святоцького / С.О.Довгий, 

В.С.Дроб'язко, В.О.Жаров та ін.; За ред. Г.І.Миронюка, В.С.Дроб'язка. К.: 

Видавничий Дім "Ін Юре". 2009. 

3. Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих 

навч. закладів / За ред. О.А.Підопригори, О.Д.Святоцького. К.: Видавничий 

дім "Ін-Юре". 2002. 624 с. 

Додаткова література 

4. Право интеллектуальной собственности. Академ. курс; Учебник для 

студентов высших учебн. заведений / Под ред. О.П.Орлюк, О.Д.Святоцького. 

- К.: Издательской Дом "Ін Юре". 2006. 720 с. 



5. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник. - К.: Знання, 

2006. 431с. 

6. Фордзюн Ю.І., Кабацій В.М. Основи інтелектуальної власності: навч. 

посібн. Ю.І. Фордзюн, В.М. Кабацій. К.: Кондор-Видавництво, 2013. 208с 

7. Жаров В.О. Захист інтелектуальної власності в Україні : навч. посіб. 

К.: «Інст. інтел. власн. і права», 2006. 88с. 

 

Інформаційне забезпечення 

8. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», 

від 15.12.1993,  № 3689-XII, ред. від 09.04.2015. 

9. Закон України «Про авторське право та суміжні права», від 

23.12.1993, 3792-XII, ред. від 23.03.2017 р. 
 
 


