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Результати навчання: 

              знати:  
          - поняття, суб’єкти та об’єкти охорони прав на товарні знаки і знаки 

послуг; 

          - умови надання правової охорони на товарні знаки і знаки послуг; 

           - особливості здійснення охорони прав на товарні знаки і знаки послуг. 

           вміти:  
           - використовувати знання зі спецкурсу у вирішенні професійних  

завдань;  

               - аналізувати умови надання правової охорони на товарні знаки і знаки 

послуг; 

           - узагальнювати практику застосування спеціального  законодавства та 

робити відповідні висновки; 

           - визначати особливості здійснення охорони прав на товарні знаки і 

знаки послуг. 
 

Анотація навчальної дисципліни:  

 Навчальна дисципліна «Охорона прав на товарні знаки і знаки послуг» 

спрямована на опанування студентами юридичного факультету теоретичних 

знань та формування навичок щодо розв’язання практичних завдань, які 

виникають у сфері охорони прав на товарні знаки і знаки послуг. Товарний 

знак використовується як позначення для розрізнення товару одного 

виробника від однорідного товару іншого. Більше того, товарний знак 

виступає правовим засобом підвищення ефективності виробництва та його 

оновлення з метою покращення якості продукції, що виробляється, чи у сфері 

надання послуг. Окрім цього, за допомогою товарного знака досягається 

потрібний споживачеві асортимент товарів чи послуг, який матиме попит на 

ринку. Товарні знаки підлягають правовій охороні на основі принципу 

територіальності, тобто виключно в межах кордонів держави, де було 

зареєстровано чи використано товарний знак. За загальним правилом правова 

охорона надається знакам тільки щодо конкретних товарів і послуг. Даний 
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спецкурс спрямований на засвоєння студентами юридичного факультету 

знань щодо здійснення правильного застосування норм законодавства 

України у сфері охорони прав на товарні знаки і знаки послуг, аналізу актів 

цивільного законодавства України, навчальної та монографічної літератури, 

судової практики та досвіду іноземних держав, а також вирішення 

аналітичних завдань відповідно до програми курсу. 
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