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Викладач: Заварза Тетяна Володимирівна, викладач кафедри цивільно-
правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна 

 
Передумови вивчення: навчальна дисципліна «Правознавство». 
 
Мета курсу: Ознайомлення з основними поняттями та категоріями права 

інтелектуальної власності; формування у студентів необхідних правових 
знань у сфері охорони інтелектуальної власності. 

 
Завдання: набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з 

питань правового регулювання створення, використання результатів 
інтелектуальної, творчої діяльності, а також правових форм реалізації прав на 
такі результати; з’ясувати особливості міжнародних нормативно-правових 
документів в сфері захисту прав інтелектуальної власності; окреслити 
основні засади права інтелектуальної власності; визначити найбільш 
поширені в сучасному суспільстві об’єкти авторського права, суміжних з 
авторськими, патентного права, засобів індивідуалізації товарів, послуг, їх 
виробників, географічних зазначень, нетрадиційних результатів 
інтелектуальної, творчої діяльності людини; розглянути способи реалізації та 
реєстрації прав інтелектуальної власності відповідними правоволодільцями.  

 
У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати:  
• поняття, характерні ознаки, принципи (засади) права інтелектуальної 
власності, її систему та основні інститути;  
• особисті немайнові і майнові права інтелектуальної власності на об’єкти 
права інтелектуальної власності;  
• особливості правового регулювання суспільних відносин в залежності від 
специфіки об’єктів права інтелектуальної власності;  
• форми реалізації прав інтелектуальної власності. 

  
вміти:  
• вирізняти результати інтелектуальної, творчої діяльності серед інших 
об’єктів цивільних прав;  
• захищати права інтелектуальної власності у випадку їх порушення або 
невизнання з боку третіх осіб. 

 
Опис дисципліни: Виникнення, становлення і розвиток права 

інтелектуальної власності. Поняття інтелектуальної власності. Поняття права 



інтелектуальної власності. Співвідношення права власності і права 
інтелектуальної власності. Зміст права інтелектуальної власності. Система 
права інтелектуальної власності. Система об’єктів права інтелектуальної 
власності. Загальна характеристика авторського права і прав, суміжних з 
авторськими. Загальна характеристика права промислової власності 
(патентне право). Загальна характеристика прав на засоби індивідуалізації 
учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Система законодавства про 
інтелектуальну власність. Загальні положення про суб’єктів права 
інтелектуальної власності. Підстави виникнення (набуття) права 
інтелектуальної власності. Загальні положення про зміст права 
інтелектуальної власності (особисті немайнові і майнові (виключні) права 
інтелектуальної власності). Строки чинності майнових прав інтелектуальної 
власності. Загальні положення про загальні і спеціальні способи захисту прав 
інтелектуальної власності. 

 
Місце курсу в професійній підготовці випускника: курс дасть можливість 
студентам оволодіти необхідним обсягом правових знань для реалізації прав 
у сфері інтелектуальної власності. 
 

Форма організації контролю: залік. 
 


