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Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати навчання 

Права інтелектуальної власності є важливою цінністю сучасного суспільства. Їх цінність полягає не 

лише у розвитку особистості автора, проте вони мають також величезний влив на економіку країни. 

Результати інтелектуальної, творчої діяльності людини важливо використовувати, комерціалізувати. 

Договірні форми розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності є важливим інструментом, 

який дозволяє практично втілити комерціалізацію.  

Опановуючи курс «Договори у сфері інтелектуальної власності» студент отримає, зокрема, знання 

про особливості договорів у сфері інтелектуальної власності, їх відмінність від договорів речового права, 

основні договірні форми щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності за 

законодавством України, їх істотні умови, вміння складати основні види договорів щодо розпоряджання 

майновими правами інтелектуальної власності, аналізувати положення законодавства щодо договірного 

розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності та застосовувати їх при складанні договорів 

та їх аналізі.  

Метою дисципліни є формування у студентів здатностей:  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ФК 13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у 

професійній діяльності. 

ФК 17. Здатність до практичної реалізації механізмів захисту прав інтелектуальної власності. 

ФК 18. Здатність здійснювати юридичний консалтинг з питань правової охорони інтелектуальної власності. 

 

Предмет навчальної дисципліни – законодавчі, правозастосовчі, доктринальні положення щодо 

договірного розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.  

http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ViewSchedule.aspx?v=d10bb8e6-a14e-4803-81f8-d83cd99742b3
http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ViewSchedule.aspx?v=d10bb8e6-a14e-4803-81f8-d83cd99742b3


 

Програмні результати навчання: 

Соціально-гуманітарна ерудованість: 

ПРН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне 

бачення шляхів її розв’язання. 

ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Дослідницькі навички: 

ПРН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

Комунікація: 

ПРН 12. Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Професійна самоорганізація та використання інформаційних технологій: 

ПРН 15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних. 

Праворозуміння: 

ПРН 21. Демонструвати знання і розуміння питань правової охорони інтелектуальної власності. 

ПРН 22. Розуміти механізми захисту прав інтелектуальної власності. 

Правозастосування:  

ПРН 28. Консультувати клієнтів щодо захисту прав інтелектуальної власності. 

 

Завданням дисципліни є формування таких результатів навчання: 

Чому можна навчитися (результати навчання): 

Студент буде знати: 

-  основні договірні форми щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності за 

законодавством України; 

- істотні умови та особливості договорів у сфері інтелектуальної власності; 

- види об’єктів права інтелектуальної власності з приводу яких не укладаються договори щодо 

розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. 

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності):  

- здатність складати основні види договорів щодо розпоряджання майновими правами 

інтелектуальної власності; 

- здатність аналізувати положення законодавства щодо договірного розпоряджання майновими 

правами інтелектуальної власності, застосовувати їх при складанні договорів та їх аналізі; 

- здатність до консультування з правових питань, зокрема, надавати консультації пов’язані з 

укладенням договорів у сфері інтелектуальної власності; 

- здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у 

професійній діяльності. 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі 
навчання за відповідною освітньою програмою) 

Вивченню цієї навчальної дисципліни передує вивчення компонента освітньої програми «Право 

інтелектуальної власності».  

 



3. Зміст навчальної дисципліни  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Для успішного вивчення дисципліни достатньо опрацьовувати навчальний матеріал, який викладається на 

лекціях, а також ознайомитись з:  

 
4.1 Базова література: 

 
1. Право інтелектуальної власності: підручник / за заг. ред. С.Б. Булеци, О.І. Чепис. Ужгород: РІК-У, 

2019. 488 с. (бібліотека Університету); 

2. Право інтелектуальної власності: підручник / за заг. ред. О.І. Харитонової. Київ: Юрінком Інтер, 

2019. 539 с. (бібліотека Університету); 

3. Інтелектуальна власність та авторське право: навчальний посібник/ І.М. Чістякова та інші. Київ: 

Каравела, 2019. 203 с. (бібліотека Університету). 

 

 
4.2 Додаткова література: 

 
1. Посібник для суддів з інтелектуальної власності /І.М. Бенедисюк та ін. К.: К.І.С., 2018. 424 с. 

(електронний ресурс). 
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1 2 3 4 5 

Тема 1.  Передумови договірного розпоряджання майновими 

правами інтелектуальної власності. Виникнення майнових 

прав на об’єкти права інтелектуальної власності 

10 2 2 6 

Тема 2.  Загальні положення про договори у сфері 

інтелектуальної власності, їх місце в системі цивільно-

правових договорів 

10 2 2 6 

Тема 3. Ліцензія: поняття та види 10 2 2 6 

Тема 4. Передліцензійний та ліцензійний договір 10 2 2 6 

Тема 5.  Договір про передання (відчуження) виключних 

майнових прав інтелектуальної власності 
10 2 2 6 

Тема 6.  Договір щодо передання майнових прав 

інтелектуальної власності на об’єкт створений у зв’язку з 

виконанням трудового договору/за замовленням 

10 2 2 6 

Тема 7.  Договір про створення за замовленням і використання 

об’єкта права інтелектуальної власності 
10 2 2 6 

Тема 8. Договір комерційної концесії 10 2 2 6 

Тема 9. Договори про трансфер технологій 10 2 2 6 

Тема 10.  Договір на виконання науково-дослідних або 

дослідно-конструкторських та технологічних робіт 
10 2 2 6 

Тема 11. Інші види договорів у сфері інтелектуальної власності  10 2 2 6 

Тема 12.  Державна реєстрація відчуження майнових прав 

інтелектуальної власності та надання дозволу на використання 

об’єктів права інтелектуальної власності 

10 2 2 6 

Всього годин  120 24 24 72 



2. Горська К., Жихарев О., Кашинцева О., Недогібченко Є., Работягова Л., Петренко І., Улітіна О. 

Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності: збірних типових форм договорів та 

коментар до них. К.: Інтервервіс, 2018. 96 с. (електронний ресурс). 

3. Пічкур О. Порядок виконання операції щодо укладення ліцензійного договору. К.: Інтервервіс, 

2018. 56 с. (електронний ресурс). 

4. Коваль І.Ф. Комерціалізація прав інтелектуальної власності. К.: Юрінком Інтер, 2018. 272 с. 

5. Якубівський І. Є. Набуття, здійснення та захист майнових прав інтелектуальної власності в Україні: 

монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 522 с. 

6. Мироненко Н.М. Договірні форми реалізації прав інтелектуальної власності на комерційні 

позначення. К.: Інтервервіс, 2017. 230 с. (електронний ресурс). 

7. Мироненко Н.М. та колектив авторів. Договори щодо розпоряджання майновими правами на 

об’єкти патентного права. Том 1. К.: Інтервервіс, 2015. 222 с. (електронний ресурс). 

8. Мироненко Н.М. та колектив авторів. Договори щодо розпоряджання майновими правами на 

об’єкти патентного права. Том 2. К.: Інтервервіс, 2016. 202 с. (електронний ресурс). 

9. Жилінкова О. В. Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності в Україні та за 

кордоном: монографія. К.: Юрінком Інтер, 2015. 280 с.  

10. Борко Ю.Л., Горська К.О., Канзафарова І.С., Кашинцева О.Ю., Крижна В.М., Мацкевич О.О., 

Мироненко Н.М., Падучак Б.М., Петренко І.І., Работягова Л.І. Договірні форми розпоряджання 

майновими правами на об’єкти авторського права. К.: Інтервервіс, 2014. 248 с. (електронний 

ресурс). 

11. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з 

використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). Т. 6: 

Право інтелектуальної власності / за ред. проф. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Х.: ФОП Лисяк Л.С., 2011. 

592 с. (Коментарі та аналітика). 

12. Дмитришин В.С. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності в Україні. К.: 

Інститут інтелектуальної власності і права, 2008. 248 с. (електронний ресурс). 

 

Законодавчі, відомчі та інші документи: 
 

1. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (Глава 75-76). 

2. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-ХІІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12  

3. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3687-ХІІ. 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3687-12 

4. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3688- ХІІ. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12 

5. Про охорону прав на знаки  для товарів та послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ. 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12 

6. Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів: Закон України від 5 листопада 

1997 р. № 621/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621/97-%D0%B2%D1%80#Text  

7. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21 квітня 1993 р. № 3116-ХІІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3116-12#Text  

8. Про затвердження зразків документів: Наказ МОН від 28.12.2004 № 986. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0986290-04 

9. Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх 

трансфер: Постанова КМУ від 04.12.2019 р. № 1030. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1030-

2019-%D0%BF#Text 

10. Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір: 

Постанова КМУ від 27.12.2001 р.№1756. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1756-2001-

%D0%BF#Text  

11. Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей 

про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання 

винаходу (корисної моделі): наказ Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2001 р. №521. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0644-01&print=1  

12. Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей 

про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання 

промислового зразка: наказ Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2001 р. №574. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0716-01&print=1  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3687-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621/97-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3116-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0986290-04
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1030-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1030-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1756-2001-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1756-2001-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0644-01&print=1
https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0716-01&print=1


13. Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей 

про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на 

використання топографії інтегральної мікросхеми: наказ Міністерства освіти і науки України від 3 

серпня 2001 р. №577. URL: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0719-01&print=1  

14. Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей 

про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака 

(міжнародного знака) для товарів і послуг: наказ Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 

2001 р. №576. URL: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=z0718%2D01&p=1111410261307734#Text  

15. Про затвердження Інструкції про реєстрацію договору про передачу майнового права на сорт і 

договору про передачу права на використання сорту: наказ Міністерства аграрної політики України 

від 21 липня 2003 р. №244. Дата державної реєстрації: 8 серпня 2003 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0698-03#Text  

16. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної 

власності: постанова Пленуму Вищого господарського суду України  від 17 жовтня 2012 р. № 12. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12#Text  

 
Інформаційні ресурси: 
1. Офіційний сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності - www.wipo.int  

2. Офіційний сайт EUIPO https://euipo.europa.eu/  

3. Офіційний сайт Міністерства економіки України www.me.gov.ua  

4. Офіційний сайт ДП «Український інститут інтелектуальної власності» («Укрпатент») – www.uipv.org   

 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

В межах вивчення навчальної дисципліни протягом семестру заплановано проведення лекційних та 

практичних занять, передбачено виконання модульної контрольної роботи.  
Проведення лекційних занять здійснюється з використанням комплексу методів, зокрема 

проблемного (дозволяє знайти рішення, набути нових знань на основі відомих фактів), частково-

пошукового (дозволяє прийти до висновку на основі часткових даних, неповної інформації), а також 

словесного (розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, що дозволяє залучити аудиторію до активної участі у 

лекції), наочного (презентації, інший наочний матеріал) та інших методів. Проведення практичних занять 

здійснюється за допомогою практичних, наочних, словесних, проблемних, частково-пошукових та інших 

груп методів. Серед методів навчання за характером логіки пізнання використовуються аналітичний, 

індуктивний, дедуктивний, традуктивний методи.  
З метою формування компетентностей та програмних результатів навчання, навчальний процес 

здійснюється з використанням, зокрема, експрес-опитування за темою заняття, обговорення судової 

практики, аналіз правових кейсів, вирішення правових ситуацій, тестування. 

 

Назва теми лекції та перелік основних питань  

(завдання на СРС) 

Тема 1. Передумови договірного розпоряджання майновими правами інтелектуальної 

власності. Виникнення майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності (2 год.) 

Передумови договірного розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. 

Виникнення майнових прав інтелектуальної власності. Види об’єктів права інтелектуальної власності 

щодо яких можливе укладення договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної 

власності. Правове регулювання договірного регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності. 

 

Завдання на СРС: 

Повторити систему об’єктів права інтелектуальної власності, зміст прав інтелектуальної 

власності та можливість укладення договорів інтелектуальної власності щодо них. 

Тема 2.  Загальні положення про договори у сфері інтелектуальної власності, їх місце в 

системі цивільно-правових договорів (2 год.) 

Загальна характеристика договорів у сфері інтелектуальної власності. Місце договорів у сфері 

інтелектуальної власності в системі цивільно-правових договорів. Поіменовані та непоіменовані 

договори у сфері інтелектуальної власності. Класифікація договорів у сфері інтелектуальної власності.  

Забезпечення умов конфіденційності в договорах у сфері інтелектуальної власності. Договір про 

конфіденційність. Істотні умови договорів у сфері інтелектуальної власності. Поняття «сторона 

https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0719-01&print=1
https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0718%2D01&p=1111410261307734#Text
https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0718%2D01&p=1111410261307734#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0698-03#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12#Text
http://www.wipo.int/
https://euipo.europa.eu/
http://www.me.gov.ua/
http://www.uipv.org/


договору у сфері інтелектуальної власності» та «суб’єкт майнових прав інтелектуальної власності за 

договором у сфері інтелектуальної власності». Відповідальність за порушення умов договору у сфері 

інтелектуальної власності. Припинення договорів у сфері інтелектуальної власності. Розірвання 

договорів у сфері інтелектуальної власності. Визнання договорів у сфері інтелектуальної власності 

недійсними. 

 

Завдання на СРС: 

Проаналізувати визнання договору у сфері інтелектуальної власності недійсним та неукладеним 

Тема 3.  Ліцензія: поняття та види (2 год.) 

Поняття ліценції як одностороннього правочину. Відмежування ліцензії від договорів. 

Класифікація ліцензій за ЦКУ. Доктринальні підходи до класифікації ліцензій. 

 

Завдання на СРС: 

Проаналізувати ліцензію як правову форму розпоряджання майновими правами інтелектуальної 

власності 

Тема 4.  Передліцензійний та ліцензійний договір (2 год.) 

Передліцензійний (опціонний) договір, його правова характеристика. Ліцензійний договір, його 

правова характеристика. Істотні умови ліцензійного договору. Предмет ліцензійного договору. Види 

платежів за ліцензійним договором. Строк дії ліцензійного договору. Територія дії ліцензійного 

договору. Сторони ліцензійного договору, їх права та обов’язки. Надання дозволу на використання 

об’єктів авторського права. Надання дозволу на використання об’єктів промислової власності. 

Завдання на СРС: 

Підготувати проєкт ліцензійного договору 

Тема 5. Договір про передання (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної 

власності (2 год.) 

Договір про передання (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності, його 

правова характеристика. Предмет договору про передання (відчуження) виключних майнових прав 

інтелектуальної власності. Сторони договору про передання (відчуження) виключних майнових прав 

інтелектуальної власності, їх права та обов’язки. Істотні умови договору про передання (відчуження) 

виключних майнових прав інтелектуальної власності. 

 

Завдання на СРС: 

Підготувати проєкт договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної 

власності 

Тема 6.  Договір щодо передання майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт 

створений у зв’язку з виконанням трудового договору/за замовленням (2 год.)  

Договір щодо передання майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт створений у зв’язку 

з виконанням трудового договору, його правова характеристика. Договір щодо передання майнових 

прав інтелектуальної власності на об’єкт створений за замовленням, його правова характеристика. 

Договір між співавторами. Розподіл майнових прав інтелектуальної власності за договором щодо 

створення об’єкта права інтелектуальної власності у зв’язку з виконанням трудового договору. Розподіл 

майнових прав інтелектуальної власності за договором щодо створення об’єкта права інтелектуальної 

власності за замовленням.  

 

Завдання на СРС: 

Аналіз новел законодавства щодо розподілу майнових прав інтелектуальної власності на 

службові комп’ютерні програми та бази даних. 

Підготувати проєкт договору між співавторами/проєкт договору про розподіл майнових прав 

інтелектуальної власності на службовий твір 

Тема 7.  Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права 

інтелектуальної власності (2 год.) 

Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, 

його правова характеристика. Предмет договору про створення за замовленням і використання об’єкта 

права інтелектуальної власності. Сторони договору про створення за замовленням і використання 

об’єкта права інтелектуальної власності, їх права та обов’язки. Істотні умови договору про створення за 

замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності. 

 

Завдання на СРС: 



Підготувати проєкт договору про створення за замовленням і використання об’єкта права 

інтелектуальної власності 

Тема 8. Договір комерційної концесії (2 год.) 

Договір комерційної концесії, його правова характеристика. Істотні умови договору комерційної 

концесії. Предмет договору комерційної концесії. Строк дії договору комерційної концесії. Сторони 

договору комерційної концесії, їх права та обов’язки. Відповідальність за договором комерційної 

концесії.  

 

Завдання на СРС: 

Аналіз специфіки предмету договору комерційної концесії 

Тема 9.  Договори про трансфер технологій (2 год.) 

Договори про трансфер технологій. Предмет договору про трансфер технологій. Сторони 

договору про трансфер технологій. Істотні умови договору про трансфер технологій. 

 

Завдання на СРС: 

Проаналізувати місце договорів про трансфер технологій в системі договорів у сфері 

інтелектуальної власності 

Тема 10. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та 

технологічних робіт (2 год.) 

Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних 

робіт. Предмет договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та 

технологічних робіт. Сторони договору на виконання науково-дослідних або дослідно-

конструкторських та технологічних робіт. 

 

Завдання на СРС: 

Проаналізувати місце договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-

конструкторських та технологічних робіт в системі договорів у сфері інтелектуальної власності 

Тема 11. Інші види договорів у сфері інтелектуальної власності (2 год.) 

Договори щодо проведення дизайнерських робіт. Види договорів щодо проведення 

дизайнерських робіт. Сторони договорів щодо проведення дизайнерських робіт. Видавничий договір, 

його правова характеристика. Сторони видавничого договору. 

 

Завдання на СРС: 

Підготувати проєкт видавничого договору/договору щодо проведення дизайнерських робіт 

Тема 12. Державна реєстрація відчуження майнових прав інтелектуальної власності та 

надання дозволу на використання об’єктів права інтелектуальної власності (2 год.) 

Значення державної реєстрації фактів укладення договорів у сфері інтелектуальної власності. 

Види договорів у сфері інтелектуальної власності, факт укладення яких підлягає обов’язковій 

державній реєстрації. Механізм реєстрації. Перелік документів, необхідних для державної реєстрації  

 

Завдання на СРС: 

Ознайомитись зі зразками заяв про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір 

щодо відчуження майнових прав інтелектуальної власності/ надання у використання 

(https://ukrpatent.org/uk/articles/copyright-forms).  

Ознайомитись з відомчими документами про подання, розгляд, публікацію та внесення до 

реєстру відомостей про передання майнових прав інтелектуальної власності та укладення ліцензійного 

договору на винаходи, корисні моделі, торговельні марки, компонування напівпровідникових виробів, 

реєстрацію договору про передачу майнового права на сорт і договору про передачу права на 

використання сорту. 

 

Семінарські (практичні) заняття 

 
Назва теми заняття та перелік основних питань (питання для поточного контролю та завдання на 

СРС) 

Тема 1. Передумови договірного розпоряджання майновими правами інтелектуальної 

власності. Виникнення майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності (2 год.) 

1. Передумови договірного розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.  

2. Виникнення майнових прав інтелектуальної власності.  

3. Види об’єктів права інтелектуальної власності щодо яких можливе укладення договорів 

щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.  

https://ukrpatent.org/uk/articles/copyright-forms


4. Правове регулювання договірного регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності. 

 

Завдання для поточного контролю: 

1. Виникнення на набуття майнових прав інтелектуальної власності.  

2. Об’єкти права інтелектуальної власності щодо яких не укладаються договори у сфері 

інтелектуальної власності. 

 

Завдання на СРС: 

Повторити систему об’єктів права інтелектуальної власності, зміст прав інтелектуальної 

власності та можливість укладення договорів інтелектуальної власності щодо них. 

Тема 2.  Загальні положення про договори у сфері інтелектуальної власності, їх місце в 

системі цивільно-правових договорів (2 год.) 

1. Загальна характеристика договорів у сфері інтелектуальної власності. Місце договорів у 

сфері інтелектуальної власності в системі цивільно-правових договорів. 

2. Поіменовані та непоіменовані договори у сфері інтелектуальної власності. Класифікація 

договорів у сфері інтелектуальної власності.   

3. Забезпечення умов конфіденційності в договорах у сфері інтелектуальної власності. Договір 

про конфіденційність. 

4. Істотні умови договорів у сфері інтелектуальної власності.  

5. Поняття «сторона договору у сфері інтелектуальної власності» та «суб’єкт майнових прав 

інтелектуальної власності за договором у сфері інтелектуальної власності».  

6. Відповідальність за порушення умов договору у сфері інтелектуальної власності. 

Припинення договорів у сфері інтелектуальної власності. Розірвання договорів у сфері 

інтелектуальної власності. Визнання договорів у сфері інтелектуальної власності 

недійсними. 

 

Завдання для поточного контролю: 

Розмежування договорів у сфері інтелектуальної власності від договорів речового права. 

 

Завдання на СРС: 

Проаналізувати визнання договору у сфері інтелектуальної власності недійсним та неукладеним 

Тема 3.  Ліцензія: поняття та види (2 год.) 

1. Поняття ліценції як одностороннього правочину.  

2. Відмежування ліцензії від договорів. Класифікація ліцензій за ЦКУ. 

3.  Доктринальні підходи до класифікації ліцензій. 

 

Завдання для поточного контролю: 

1. Чому ліцензію у сфері інтелектуальної власності не можна вважати договором? 

Порівняльний аналіз ліцензії та договору 

 

Завдання на СРС: 

Проаналізувати ліцензію як правову форму розпоряджання майновими правами інтелектуальної 

власності 

Тема 4.  Передліцензійний та ліцензійний договір (2 год.) 

1. Передліцензійний (опціонний) договір, його правова характеристика.  

2. Ліцензійний договір, його правова характеристика. Істотні умови ліцензійного договору. 

Предмет ліцензійного договору. Види платежів за ліцензійним договором. Строк дії 

ліцензійного договору. Територія дії ліцензійного договору.  

3. Сторони ліцензійного договору, їх права та обов’язки.  

4. Надання дозволу на використання об’єктів авторського права.  

5. Надання дозволу на використання об’єктів промислової власності. 

 

Завдання для поточного контролю: 

Надання дозволу на використання об’єктів авторського права. Специфіка надання дозволу на 

використання об’єктів промислової власності. 

 

Завдання на СРС: 

Підготувати проєкт ліцензійного договору 

Тема 5. Договір про передання (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної 

власності (2 год.) 



1. Договір про передання (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності, 

його правова характеристика.  

2. Предмет договору про передання (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної 

власності.  

3. Сторони договору про передання (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної 

власності, їх права та обов’язки.  

4. Істотні умови договору про передання (відчуження) виключних майнових прав 

інтелектуальної власності. 

 

Завдання для поточного контролю: 

Порівняльний аналіз ліцензійного договору та договору про передання виключних майнових 

прав інтелектуальної власності. 

 

Завдання на СРС: 

Підготувати проєкт договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної 

власності 

Тема 6.  Договір щодо передання майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт 

створений у зв’язку з виконанням трудового договору/за замовленням (2 год.)  

1. Договір щодо передання майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт створений у 

зв’язку з виконанням трудового договору, його правова характеристика.  

2. Договір щодо передання майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт створений за 

замовленням, його правова характеристика.  

3. Договір між співавторами.  

4. Розподіл майнових прав інтелектуальної власності за договором щодо створення об’єкта 

права інтелектуальної власності у зв’язку з виконанням трудового договору. 

5.  Розподіл майнових прав інтелектуальної власності за договором щодо створення об’єкта 

права інтелектуальної власності за замовленням.  

 

Завдання для поточного контролю: 

В чому важливість укладення договору між співавторами? Наведіть приклади.  

 

Завдання на СРС: 

Аналіз новел законодавства щодо розподілу майнових прав інтелектуальної власності на 

службові комп’ютерні програми та бази даних.  

Підготувати проєкт договору між співавторами/проєкт договору про розподіл майнових прав 

інтелектуальної власності на службовий твір 

Тема 7.  Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права 

інтелектуальної власності (2 год.) 

1. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної 

власності, його правова характеристика.  

2. Предмет договору про створення за замовленням і використання об’єкта права 

інтелектуальної власності.  

3. Сторони договору про створення за замовленням і використання об’єкта права 

інтелектуальної власності, їх права та обов’язки.  

4. Істотні умови договору про створення за замовленням і використання об’єкта права 

інтелектуальної власності. 

 

Завдання для поточного контролю: 

Аналіз практичної придатності договору про створення за замовленням і використання об’єкта 

права інтелектуальної власності 

 

Завдання на СРС: 

Підготувати проєкт договору про створення за замовленням і використання об’єкта права 

інтелектуальної власності 

Тема 8. Договір комерційної концесії (2 год.) 

1. Договір комерційної концесії, його правова характеристика.  

2. Істотні умови договору комерційної концесії.  

3. Предмет договору комерційної концесії. 

4. Строк дії договору комерційної концесії.  

5. Сторони договору комерційної концесії, їх права та обов’язки.  



6. Відповідальність за договором комерційної концесії.  

 

Завдання для поточного контролю: 

Види договорів щодо надання дозволу на використання об’єктів права інтелектуальної 

власності. 

Завдання на СРС: 

Аналіз специфіки предмету договору комерційної концесії 

Тема 9.  Договори про трансфер технологій (2 год.) 

1. Договори про трансфер технологій.  

2. Предмет договору про трансфер технологій.  

3. Сторони договору про трансфер технологій.  

4. Істотні умови договору про трансфер технологій. 

 

Завдання для поточного контролю: 

Сфера застосування договорів про трансфер технологій 

 

Завдання на СРС: 

Проаналізувати місце договорів про трансфер технологій в системі договорів у сфері 

інтелектуальної власності 

Тема 10. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та 

технологічних робіт (2 год.) 

1. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних 

робіт.  

2. Предмет договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та 

технологічних робіт.  

3. Сторони договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та 

технологічних робіт. 

 

Завдання для поточного контролю: 

Порівняльний аналіз договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських 

та технологічних робіт з договорами підряду 

 

Завдання на СРС: 

Проаналізувати місце договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-

конструкторських та технологічних робіт в системі договорів у сфері інтелектуальної власності 

Тема 11. Інші види договорів у сфері інтелектуальної власності (2 год.) 

1. Договори щодо проведення дизайнерських робіт.  

2. Види договорів щодо проведення дизайнерських робіт.  

3. Сторони договорів щодо проведення дизайнерських робіт.  

4. Видавничий договір, його правова характеристика.  

5. Сторони видавничого договору. 

 

Завдання для поточного контролю: 

Порівняльний аналіз договорів підряду та договорів на проведення дизайнерських робіт 

 

Завдання на СРС: 

Підготувати проєкт видавничого договору/договору щодо проведення дизайнерських робіт 

Тема 12. Державна реєстрація відчуження майнових прав інтелектуальної власності та 

надання дозволу на використання об’єктів права інтелектуальної власності (2 год.) 

1. Значення державної реєстрації фактів укладення договорів у сфері інтелектуальної 

власності. 

2. Види договорів у сфері інтелектуальної власності, факт укладення яких підлягає 

обов’язковій державній реєстрації.  

3. Механізм реєстрації. Перелік документів, необхідних для державної реєстрації  

 

Завдання для поточного контролю: 

Аналіз значення державної реєстрації фактів укладення договорів у сфері інтелектуальної 

власності 

 



Завдання на СРС: 

Ознайомитись зі зразками заяв про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір 

щодо відчуження майнових прав інтелектуальної власності/ надання у використання 

(https://ukrpatent.org/uk/articles/copyright-forms).  

Ознайомитись з відомчими документами про подання, розгляд, публікацію та внесення до 

реєстру відомостей про передання майнових прав інтелектуальної власності та укладення ліцензійного 

договору на винаходи, корисні моделі, торговельні марки, компонування напівпровідникових виробів, 

реєстрацію договору про передачу майнового права на сорт і договору про передачу права на 

використання сорту. 

 

6. Самостійна робота студента 

 
До самостійної роботи студентів включається підготовка до аудиторних занять шляхом опанування 

матеріалів лекцій, вивчення базової, додаткової літератури та законодавства, а також вирішення правових 

кейсів, практичних задач, підготовка проєктів юридичних документів.  

Тема/питання, що виноситься на самостійне опрацювання  

 

Тема 1. Передумови договірного розпоряджання майновими правами інтелектуальної 

власності. Виникнення майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності  

 

Завдання на СРС: 

Повторити систему об’єктів права інтелектуальної власності, зміст прав інтелектуальної власності та 

можливість укладення договорів інтелектуальної власності щодо них. 

Тема 2.  Загальні положення про договори у сфері інтелектуальної власності, їх місце в 

системі цивільно-правових договорів  

 

Завдання на СРС: 

Проаналізувати визнання договору у сфері інтелектуальної власності недійсним та неукладеним 

Тема 3.  Ліцензія: поняття та види  

 

Завдання на СРС: 

Проаналізувати ліцензію як правову форму розпоряджання майновими правами інтелектуальної 

власності 
Тема 4.  Передліцензійний та ліцензійний договір  

 

Завдання на СРС: 

Підготувати проєкт ліцензійного договору 

Тема 5. Договір про передання (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної 

власності  

 

Завдання на СРС: 

Підготувати проєкт договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності 

Тема 6.  Договір щодо передання майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт 

створений у зв’язку з виконанням трудового договору/за замовленням  

 

Завдання на СРС: 

Аналіз новел законодавства щодо розподілу майнових прав інтелектуальної власності на 

службові комп’ютерні програми та бази даних. 

Підготувати проєкт договору між співавторами/проєкт договору про розподіл майнових прав 

інтелектуальної власності на службовий твір 

Тема 7.  Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права 

інтелектуальної власності  

 

Завдання на СРС: 

Підготувати проєкт договору про створення за замовленням і використання об’єкта права 

інтелектуальної власності 

 

https://ukrpatent.org/uk/articles/copyright-forms


Тема 8. Договір комерційної концесії  

 

Завдання на СРС:  

Аналіз специфіки предмету договору комерційної концесії 

Тема 9.  Договори про трансфер технологій  

 

Завдання на СРС: 

Проаналізувати місце договорів про трансфер технологій в системі договорів у сфері 

інтелектуальної власності 

Тема 10. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та 

технологічних робіт  

 

Завдання на СРС: 

Проаналізувати місце договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських 

та технологічних робіт в системі договорів у сфері інтелектуальної власності 

Тема 11. Інші види договорів у сфері інтелектуальної власності  

 

Завдання на СРС: 

Підготувати проєкт видавничого договору/договору щодо проведення дизайнерських робіт 

Тема 12. Державна реєстрація відчуження майнових прав інтелектуальної власності та 

надання дозволу на використання об’єктів права інтелектуальної власності  

 

Завдання на СРС: 

Ознайомитись зі зразками заяв про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір 

щодо відчуження майнових прав інтелектуальної власності/ надання у використання 

(https://ukrpatent.org/uk/articles/copyright-forms).  

Ознайомитись з відомчими документами про подання, розгляд, публікацію та внесення до 

реєстру відомостей про передання майнових прав інтелектуальної власності та укладення ліцензійного 

договору на винаходи, корисні моделі, торговельні марки, компонування напівпровідникових виробів, 

реєстрацію договору про передачу майнового права на сорт і договору про передачу права на 

використання сорту. 

 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Регулярне відвідування лекційних та практичних занять, ознайомлення з рекомендованими 

міжнародними документами, іншими джерелами права є необхідною умовою успішного засвоєння 

навчального курсу. Під час підготовки до практичних занять, вирішення правових задач необхідним є 

ознайомлення з матеріалами судової практики. Активність на лекційних заняттях вітається. На лекціях 

викладач може залучати студентів до правової дискусії з проблемних питань навчальної дисципліни. У 

випадку виникнення запитань стосовно навчальної дисциплін, студент може на лекції їх уточнити з метою 

подальшого ефективного засвоєння навчального матеріалу. Активність студентів на практичних заняттях є 

обов’язковою. Особливо активні студенти заохочуються додатковими балами. На практичних заняттях 

обговорюються правові задачі (ситуації), узагальнюється вивчений матеріал. Якщо студент не був 

присутнім на практичному занятті, студент може набрати бали з пропущеної теми шляхом виконання 

онлайн тесту (доступ до тесту надає викладач) та вирішення правових задач (шляхом надсилання роботи на 

електронну пошту викладача). 

 

Політика університету 
 
Академічна доброчесність 

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: 

https://kpi.ua/code (інша необхідна інформація стосовно академічної доброчесності). 

 
 
 
 

https://ukrpatent.org/uk/articles/copyright-forms
https://kpi.ua/code


Норми етичної поведінки 
Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: 

https://kpi.ua/code. 

 

 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

1) Поточний контроль: експрес-опитування за темою заняття, обговорення правових 

кейсів, тестування, модульна контрольна робота 
Рейтинг студента складається з балів, що отримуються за: 

1) експрес-опитування за темою заняття, підготовка та аналіз проєктів договорів у сфері 

інтелектуальної власності, обговорення правових кейсів, вирішення практичних завдань та доповнення 

відповідей інших студентів у процесі дискусії на семінарських заняттях (до 2 балів за 1 практичне 

заняття); 

2) виконання тестових завдань онлайн (до 5 балів за 1 практичне заняття). 

Загальний бал за 1 практичне заняття – до 7 балів.  

3) підготовка проєктів договорів у сфері інтелектуальної власності – до 9 балів за семестр. 

             3)модульна контрольна робота – до 7 балів. 

 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання: 

Робота на практичних  заняттях: 

1. експрес-опитування за темою заняття, обговорення правових кейсів, доповіді, відповіді, 

вирішення завдань та доповнення відповідей інших студентів у процесі дискусії на 

семінарських заняттях (до 2 балів). Всього передбачено 12 практичних занять. За активність 

протягом семестру на практичних заняттях можна отримати до 24 балів. 

активна робота студента на занятті; надання повної і аргументованої, логічно 

викладеної відповіді, висловлення власної позиції з дискусійних питань або повністю 

правильне вирішення завдань з відповідним обґрунтуванням, у поєднанні зі слушними 

доповненнями відповідей інших студентів у процесі дискусії 

2 

робота студента на занятті; надання правильних відповідей або правильне 

вирішення завдань з незначними неточностями  
1 

2. виконання тестових завдань онлайн (до 5 балів). Всього – 12 практичних занять. За семестр за 

вирішення тестових завдань можна отримати до 60 балів. У випадку, якщо студент набирає за 

тестування недостатню кількість балів, він може додатково виконати правові задачі та 

надіслати їх на перевірку викладачу.  

3. підготовка проєктів договорів у сфері інтелектуальної власності – до 9 балів за семестр. 
4. за виконання МКР можна отримати до 7 балів. Модульна контрольна робота у формі онлайн-

тестування 

 

 

2) Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану 

виконання вимог силабусу. 

 

Критерій Перший Другий 

Термін  8-й тиждень 14-й тиждень 

Умови отримання позитивного результату якщо поточний 

рейтинговий бал складає 

не менше 50% від 

максимально можливого 

на момент календарного 

контролю  

якщо поточний 

рейтинговий бал складає 

не менше 50% від 

максимально можливого 

на момент календарного 

контролю 

 

3) Семестровий контроль: залік 

https://kpi.ua/code


Умови допуску до семестрового контролю: активність на практичних заняттях, відпрацювання 

всіх пропущених практичних занять, участь в обговоренні кейсів, виконання тестів, правових задач, 

підготовка проєктів договорів у сфері інтелектуальної власності тощо дозволяє отримати автоматичну 

оцінку, якщо кількість балів складає 60 і більше. У випадку меншої кількості балів, необхідно виконати 

додаткові правові задачі чи завдання з тих тем, з яких недостатня кількість балів. Якщо студент набрав 60 і 

більше балів протягом семестру, проте планує підвищити свій бал, він проходить онлайн тестування 

(ваговий бал від 0 до 20). Мінімальний бал для допуску до заліку – 40, за умови якщо студент виконав 

модульну контрольну роботу, підготував проєкти договорів у сфері інтелектуальної власності, всі тестові 

завдання. 

 

 
Розрахунок шкали (R) рейтингу: 

 

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 

 

RD = 24 +60 +9+7 = 100 балів. 

 

Студенти, які набрали протягом семестру 60 і більше балів (RD ≥ 0,6 R) отримують автоматичний 

залік відповідно до набраного рейтингу. Якщо студент набрав 60 і більше балів протягом семестру, проте 

планує підвищити свій бал, він проходить онлайн тестування (ваговий бал від 0 до 20). 

Студенти, які набрали протягом семестру менше 60 балів (RD < 0,6 R ): 

• 40 – 59 балів – виконують залікову роботу (ваговий бал від 0 до 20); 

• 0 – 39 балів – не допускаються до заліку, виконують завдання з тих тем, з яких недостатня 

кількість балів та, за умови успішного набору балів, в подальшому допускаються до 

заліку.  

 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:  
Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

  

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Перелік питань, які виносяться на семестровий контроль: 
1. Передумови договірного розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.  

2. Виникнення майнових прав інтелектуальної власності. 

3. Види об’єктів права інтелектуальної власності щодо яких можливе укладення договорів щодо 

розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. 

4. Правове регулювання договірного регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності. 

5. Загальна характеристика договорів у сфері інтелектуальної власності. 

6. Місце договорів у сфері інтелектуальної власності в системі цивільно-правових договорів.  

7. Поіменовані та непоіменовані договори у сфері інтелектуальної власності. 

8. Класифікація договорів у сфері інтелектуальної власності.  

9. Забезпечення умов конфіденційності в договорах у сфері інтелектуальної власності. 

10. Істотні умови договорів у сфері інтелектуальної власності. 

11. Поняття «сторона договору у сфері інтелектуальної власності» та «суб’єкт майнових прав 

інтелектуальної власності за договором у сфері інтелектуальної власності». 



12. Відповідальність за порушення умов договору у сфері інтелектуальної власності. 

13. Припинення договорів у сфері інтелектуальної власності.  

14. Розірвання договорів у сфері інтелектуальної власності. 

15. Визнання договорів у сфері інтелектуальної власності недійсними. 

16. Ліцензія. Види ліцензій. 

17. Передліцензійний (опціонний) договір, його правова характеристика. 

18. Ліцензійний договір, його правова характеристика. 

19. Істотні умови ліцензійного договору. 

20. Предмет ліцензійного договору. 

21. Види платежів за ліцензійним договором. 

22. Строк дії ліцензійного договору. 

23. Територія дії ліцензійного договору. 

24. Сторони ліцензійного договору, їх права та обов’язки. 

25. Надання дозволу на використання об’єктів авторського права. 

26. Надання дозволу на використання об’єктів промислової власності. 

27. Види договорів щодо надання дозволу на використання об’єктів права інтелектуальної власності. 

28. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, його 

правова характеристика. 

29. Предмет договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної 

власності. 

30. Сторони договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної 

власності, їх права та обов’язки. 

31. Істотні умови договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної 

власності. 

32. Договір щодо передання майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт створений у зв’язку з 

виконанням трудового договору, його правова характеристика. 

33. Договір щодо передання майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт створений за 

замовленням, його правова характеристика. 

34. Договір між співавторами. 

35. Розподіл майнових прав інтелектуальної власності за договором щодо створення об’єкта права 

інтелектуальної власності у зв’язку з виконанням трудового договору.  

36. Розподіл майнових прав інтелектуальної власності за договором щодо створення об’єкта права 

інтелектуальної власності за замовленням.  

37. Договір про передання (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності, його 

правова характеристика. 

38. Предмет договору про передання (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної 

власності. 

39. Сторони договору про передання (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної 

власності, їх права та обов’язки. 

40. Істотні умови договору про передання (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної 

власності. 

41. Договір комерційної концесії, його правова характеристика. 

42. Істотні умови договору комерційної концесії.  

43. Предмет договору комерційної концесії. 

44. Строк дії договору комерційної концесії. 

45. Сторони договору комерційної концесії, їх права та обов’язки. 

46. Відповідальність за договором комерційної концесії. 

47. Договір про конфіденційність. 

48. Договори про трансфер технологій. 

49. Предмет договору про трансфер технологій. 

50. Сторони договору про трансфер технологій. 

51. Істотні умови договору про трансфер технологій. 



52. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. 

53. Предмет договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та 

технологічних робіт. 

54. Сторони договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та 

технологічних робіт. 

55. Договори щодо проведення дизайнерських робіт. 

56. Види договорів щодо проведення дизайнерських робіт. 

57. Сторони договорів щодо проведення дизайнерських робіт. 

58. Видавничий договір, його правова характеристика. 

59. Сторони видавничого договору. 

60. Державна реєстрація відчуження майнових прав та надання дозволу на використання об’єктів права 

інтелектуальної власності. 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено старшим викладачем кафедри інтелектуальної власності та приватного права, к.ю.н. Дмитренко 

Вікторією Вікторівною  

Ухвалено кафедрою інтелектуальної власності та приватного права (протокол № 1 від 31 серпня 2021 року) 

Погоджено Методичною комісією факультету соціології і права (протокол № від ___ ___________ 2021 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


