
Тема 9 

КОМПЮТЕРНА ПРОГРАМА ТА КОМПІЛЯЦІЯ ДАНИХ ЯК ОБЄКТИ 
ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ 

1. Поняття комп’ютерної програми як об’єкта правової охорони, її ознаки. 

2. Суб’єкти права інтелектуальної власності на комп’ютерну програму.  

3. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності на 
комп’ютерну програму. 

4. Випадки вільного використання комп’ютерної програми. 

5. Публічні ліцензії на використання програмного забезпечення: поняття, види, 
значення, можливості користувачів. 

6. Компіляція (база) даних як об’єкт правової охорони. 

 

Завдання 1 

Проаналізуйте визначення комп’ютерної програми, яке наведено в Законі 
України «Про авторське право і суміжні права». Визначте недоліки правового 
визначення цього поняття. 

Завдання 2 

Проаналізуйте можливість патентування комп’ютерної програми чи окремих її 
елементів. 

Завдання 3 

Проаналізуйте можливість застосування презумпції авторства щодо 
комп’ютерної програми. Визначте способи фіксації авторства на комп’ютерні 
програми. Які проблеми правового регулювання та правозастосування існують 
щодо доведення авторства на комп’ютерні програми? 

Завдання 4 

Проаналізуйте наступні бази даних як об’єкти правової охорони: 

- Гугл-бібліотека; 

- Ліга-Закон. 

Наведіть приклади інших баз даних. 
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