
2 
 

РЕФЕРАТ  

 

Лобжа Павел Викторович 

 

ДОГОВОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

Дипломная работа состоит из 76 страниц, включает в себя 91 

наименование в списке источников и литературы. 
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО, ПАТЕНТ, СВИДЕТЕЛЬСТВО, ДОГОВОР 

УСТУПКИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА, ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР, 

ДОГОВОР О СОЗДАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЪЕКТА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 

Современный этап развития гражданского права характеризуется 

повышением роли и значения института интеллектуальной собственности, 

призванного сыграть значительную роль в модернизации производительных 

сил Республики Беларусь. Договоры в области интеллектуальной 

собственности в Республике Беларусь имеют важное научно-техническое, 

культурное, социально-экономическое и политическое значение.  

Цель дипломной работы – выявить особенности оформления 

договорных отношений в сфере интеллектуальной собственности в 

Республике Беларусь. Объект работы – договоры в области 

интеллектуальной собственности, предмет – документирование, движение, 

учёт и хранение договоров в отношении объектов права интеллектуальной 

собственности. 

Методологической основой дипломной работы стали 

общетеоретические и специальные методы. 

Законодательство Республики Беларусь предусматривает следующие 

виды договоров в области интеллектуальной собственности: договор уступки 

исключительного права; лицензионный договор на использование объектов 

интеллектуальной собственности; договор о создании и использовании 

объектов интеллектуальной собственности. 

Процесс регистрации договоров в области интеллектуальной 

собственности в патентном органе, права и обязанности сторон договоров, 

урегулирован соответствующими нормативными правовыми актами.  
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ДАГАВАРНАЯ ДАКУМЕНТАЦЫЯ У ГАЛIНЕ IНТЭЛЕКТУАЛЬНАЙ  

УЛАСНАСЦI 

Дыпломная праца складаецца з 76 старонак, уключае 91 назваў ў спісе 

крыніц і літаратуры. 

Ключавыя словы: IНТЭЛЕКТУАЛЬНАЯ УЛАСНАСЦЬ, 

ПРАМЫСЛОВАЯ УЛАСНАСЦЬ, АУТАРСКАЕ ПРАВА, ВЫКЛЮЧНАЕ 

ПРАВА, ПАТЭНТ, СВЕДЧАННЕ, ДАГАВОР САСТУПКI ВЫКЛЮЧНАГА 

ПРАВА, ЛIЦЭНЗIЙНЫ ДАГАВОР, ДАГАВОР АБ СТВАРЭННI I 

ВЫКАРЫСТАННI АБ'ЕКТА IНТЭЛЕККТУАЛЬНАЙ УЛАСНАСЦI.  

Сучасны этап развіцця грамадзянскага права характарызуецца 

павышэннем ролі і значэння інстытута інтэлектуальнай уласнасці, 

закліканага згуляць значную ролю ў мадэрнізацыі вытворчых сіл Рэспублікі 

Беларусь. Дагаворы ў галіне iнтэлектуальнай уласнасці ў Рэспубліцы 

Беларусь маюць важнае навукова-тэхнічнае, культурнае, сацыяльна-

эканамічнае і палітычнае значэнне. 

Мэта дыпломнай працы – выявіць асаблівасці афармлення дагаворных 

адносін у галiне інтэлектуальнай уласнасці ў Рэспубліцы Беларусь. Аб'ект 

працы – дагаворы ў галіне інтэлектуальнай уласнасці, прадмет – 

дакументаванне, рух, улік і захоўванне дагавораў у дачыненні да аб'ектаў 

права інтэлектуальнай уласнасці. 

Метадалагічнай асновай дыпломнай працы сталі общетэарэтычныя і 

адмысловыя метады. 

Заканадаўства Рэспублікі Беларусь прадугледжвае наступныя віды 

дагавораў у галіне права прамысловай уласнасці: дагавор саступкі 

выключнага права; ліцэнзійны дагавор на выкарыстанне аб'ектаў 

інтэлектуальнай уласнасці; дагавор аб стварэнні і выкарыстанні аб'ектаў 

інтэлектуальнай уласнасці. 

Працэс рэгістрацыі дагавораў у галіне інтэлектуальнай уласнасці ў 

патэнтным органе, правы і абавязкі бакоў дамоваў, ўрэгуляваны адпаведнымі 

нарматыўнымі прававымі актамі. 
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CONTRACTUAL DOCUMENTATION IN THE SPHERE OF 

INTELLECTUAL PROPERTY 

Graduation work consists of 76 pages, includes 91 names in the list of 

sources and literature. 

Keywords: INTELLECTUAL PROPERTY, INDUSTRIAL PROPERTY, 

COPYRIGHT, THE EXCLUSIVE RIGHT, PATENT, CERTIFICATE, 

CONTRACT OF ASSIGNMENT OF EXCLUSIVE RIGHTS, LICENSING 

AGREEMENT, AN AGREEMENT ON THE CREATION AND USE OF 

INTELLECTUAL PROPERTY.  

The current stage of development of the civil law is characterized by an 

increase in the role and importance of intellectual property institution to play a 

significant role in the modernization of the productive forces of the Republic of 

Belarus. Contracts in the field of intellectual property in the Republic of Belarus 

are of great scientific and technological, cultural, socio-economic and political 

importance. 

The aim of the thesis – to reveal features of registration of the contractual 

relations in the sphere of intellectual property in Republic of Belarus. Object of 

work – in the field of industrial property rights agreements, the subject - 

documentation, movement, accounting and storage of contracts with respect to 

objects of intellectual property rights. 

The methodological basis of the thesis became the general theoretical and 

special methods. 

The legislation of the Republic of Belarus provides for the following types 

of industrial property rights treaties: the contract of assignment of the exclusive 

right; licensing agreement for the use of intellectual property; an agreement on the 

creation and use of intellectual property. 

The process of registration of intellectual property agreements with the 

patent authority, the rights and obligations of parties to treaties, settled the relevant 

regulations. 

 

 


