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«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ НА ПРОГРАМНІ 

ПРОДУКТИ» 
 

 
Тема 1. Інтелектуальна власність:загальні положення. 

1.1 Здатність правильно визначати та характеризувати основні об’єкти ПІВ. 

1.2 Здатність визначати основні вимоги до об’єктів інтелектуальної власності. 

1.3 Здатність до застосування норм міжнародного права та чинного національного 

законодавства, застосовування на практиці міждисциплінарних знань та умінь. 

 

Тема 2. Авторське право. 

2.1 Здатність самостійно знаходити та застосовувати норми чинного законодавства 

при розв’язанні ситуаційних завдань. 

2.2 Здатність визначати суб’єктів авторського права. 

2.3 Здатність характеризувати об’єкти авторського права. 

2.4 Здатність щодо складання авторських договорів. 

 

Тема 3. Суб’єкти та об’єкти суміжних прав. 

3.1 Здатність застосування норм чинного законодавства щодо охорони суміжних 

прав. 

3.2 Здатність характеризувати та визначати об’єкти суміжного права. 

3.3 Здатність здійснювати охорону об’єктів суміжного права. 

3.4 Характеристика повноважень організацій, що представляють інтереси 

власників суміжних прав. 

 

Тема 4. Патентне право. 

4.1 Здатність визначати об’єкти патентного права. 

4.2 Здатність складати заявки на охорону винаходів, корисної моделі та 

промислових зразків. 

4.3 Здатність здійснювати патентний пошук. 

 

Тема 5. Маркетингові позначення. 

5.1 Здатність здійснювати пошук охоронювальних торгових марок. 

5.2 Здатність здійснення охорони фірмового найменування. 

5.3 Здатність визначати та вживати заходи щодо охорони географічного 

позначення товарів. 

 

Тема 6. Правова охорона нетрадиційних об’єктів інтелектуальної 

власності. 

6.1 Здатність та вміння визначати комп’ютерну програму як особливий об’єкт ПІВ. 

6.2 Здатність складання договорів на передачу прав та процедура охорони 

комп’ютерної програми. 

6.3 Здатність здійснювати охорону сортів рослин. 

6.4 Здатність визначати та охороняти наукові відкриття.  



Тема 7. Комерціалізація інтелектуальної власності. 

7.1 Здатність вірно визначати та обирати вид ліцензії. 

7.2 Здатність вірно визначати оптимальний вид ліцензування. 

7.3 Здатність щодо укладання договорів переходу майнових прав на об’єкти ПІВ. 

 

Тема 8. Охорона інтелектуальної власності. 

8.1 Здатність вірно застосовувати норми чинного законодавства щодо захисту прав 

власників об’єктів ІВ. 

8.2 Здатність визначати спосіб охорони авторських прав. 

8.3 Здатність визначати спосіб охорони об’єктів промислової власності. 

8.4 Здатність визначати вид відповідальності за порушення прав інтелектуальної 

власності. 

 

 


