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АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ. 

Навчальна дисципліна складається з тематичних розділів. Передбачається 

опанування теоретичних та практичних проблем розгляду спорів у сфері інтелектуальної 

власності та вивчення правового регулювання і позицій судової практики  щодо 

процесуальних особливостей розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної 

власності.  

Предметом курсу також охоплюється вивчення теоретичних засад формування 

законодавчої бази щодо розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності, аналіз колізій 

та прогалин чинного законодавства, дослідження судової практики та досвіду зарубіжних 

країн.  

Для засвоєння спецкурсу необхідні ґрунтовні знання основних теоретичних 

положень і норм цивільного та господарського права, цивільного процесуального права, 

господарського процесуального права. 

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ: 

ЗНАТИ:  

- джерела правового регулювання процесуальних відносин щодо розгляду спорів у 

сфері інтелектуальної власності та роль судової практики;  

- юрисдикційний і неюрисдикційний порядок захисту прав у сфері інтелектуальної 

власності;  

- загальні та спеціальні способи захисту прав інтелектуальної власності;  

- підвідомчість та підсудність розгляду таких судових справ;  

- види доказів у цій категорії справ;   

- особливості доказування у справах щодо захисту авторських прав, суміжних прав, 

прав на торговельну марку, прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, 

комерційне найменування, права на зазначення місця походження товару;  

- види запобіжних заходів,заходів забезпечення позову та доказів при розгляді 

спорів у сфері інтелектуальної власності;  

- особливості розгляду та вирішення спорів, пов'язаних із захистом авторських та 

суміжних прав, прав на знаки для товарів і послуг та на інші об'єкти промислової власності 

(винахід, корисна модель, промисловий зразок);  

- міжнародний досвід розгляду та вирішення спорів у сфері інтелектуальної 

власності. 

УМІТИ:  

- правильно застосовувати законодавство, що регулює порядок розгляду та 

вирішення спорів, пов'язаних із захистом авторських та суміжних прав, прав на знаки 

длятоварів і послуг та пов'язаних із захистом прав на інші об'єкти промислової власності;  

- складати проекти процесуальних документів (позовні заяви, заяви про 

забезпечення позову, заяви про забезпечення доказів, клопотання тощо);  

- аналізувати практичні казуси. 
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ТЕМА 1 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО РОЗГЛЯДУ СПОРІВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ 

Спори у сфері інтелектуальної власності: поняття, види. 

Джерела правового регулювання щодо розгляду спорів у сфері інтелектуальної 

власності. Роль судової практики у вирішенні спорів у сфері інтелектуальної власності. 

Особливості суб’єктного складу розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності. 

Юрисдикційний і неюрисдикційний порядок захисту прав у сфері інтелектуальної 

власності. Способи захисту прав інтелектуальної власності: загальні способи захисту, 

спеціальні способи захисту. 

 

ТЕМА 2 

ПІДВІДОМЧІСТЬ ТА ПІДСУДНІСТЬ СПРАВ ЩОДО РОЗГЛЯДУ СПОРІВ У СФЕРІ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. 

Загальні положення щодо підвідомчості розгляду спорів у сфері інтелектуальної 

власності.  

Неюрисдикційний порядок розгляду спорів у сфері інтелектуальної 

власності.Цивільна юрисдикція щодо розгляду спорів у сфері інтелектуальної 

власності.Підвідомчість справ щодо розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності в 

порядку господарського судочинства.Підвідомчість щодо розгляду справ у сфері 

інтелектуальної власності в порядку адміністративного судочинства. 

Підсудність щодо розгляду судових справ щодо захисту прав інтелектуальної 

власності:цивільне судочинство;господарське судочинство;адміністративне судочинство. 

 

ТЕМА 3 

ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Види доказів у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності. Предмет 

доказування у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності. Обов’язок 

доказування. Належність та допустимість доказів, достовірність та достатність доказів у 

справах щодо захисту прав інтелектуальної власності. 

Особливості доказування у справах щодо захисту авторських прав. Особливості 

доказування у справах щодо захисту суміжних прав. Особливості доказування у справах 

щодо захисту права промислової власності. Особливості доказування у справах щодо 

захисту прав на торговельну марку, комерційне найменування, права на зазначення місця 

походження товару. 
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ТЕМА 4 

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ (ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОКАЗІВ) ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ У 

СПРАВАХ ЩОДО РОЗГЛЯДУ СПОРІВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Поняття, мета та види запобіжних заходів при розгляді спорів у сфері 

інтелектуальної власності. Особливості вжиття запобіжних заходів в господарському 

судочинстві у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності.Підстави припинення 

запобіжних заходів у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності. 

Забезпечення доказів в цивільному судочинстві у спорах щодо захисту прав 

інтелектуальної власності. Види та мета забезпечення доказів, порядок розгляду питання 

щодо забезпечення доказів, щодо скасування забезпечення доказів. 

Поняття, мета та види заходів забезпечення позову при розгляді спорів у сфері 

інтелектуальної власності.Особливості забезпечення позову в цивільному та 

господарському судочинстві у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності. 

 

ТЕМА 5 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЗАХИСТОМ 

АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ 

Об'єкти авторського права та суміжних прав, що підлягають правовій охороні. 

Подання позову щодо захисту авторських або суміжних прав. Форма і зміст позовної 

заяви. Предмет та підстави позову. Способи захисту авторських та суміжних прав. 

Суб’єктний склад процесуальних правовідносин у справах щодо захисту авторських та 

суміжних прав.  

Підсудність у справах щодо захисту авторських та суміжних прав. 

Предмет доказування, засоби доказування у справах щодо захисту авторських та 

суміжних прав. Обов’язок доказування вимог та заперечень сторін. 

Особливості судового розгляду спорів щодо захисту авторських та суміжних 

прав.Особливості оскарження рішень судів у справах щодо захисту авторських та 

суміжних прав. 

 

ТЕМА 6 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЗАХИСТОМ 

ПРАВ НА ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ 

Умови надання правової охорони знакам для товарів і послуг. 

Подання позову щодо захисту прав на знаки для товарів і послуг. Форма і зміст 

позовної заяви. Предмет та підстави позову. Способи захисту прав на знаки для товарів і 

послуг. Види позовів у справах щодо захисту прав на знаки для товарів і послуг. 

Суб’єктний склад процесуальних правовідносин у справах щодо захисту прав на 

знаки для товарів і послуг Підвідомчість та підсудність у цій категорії справ. 

Предмет доказування, засоби доказування у справах щодо захисту прав на знаки 

для товарів і послуг. Обов’язок доказування вимог та заперечень сторін. 
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Особливості судового розгляду спорів щодо захисту прав на знаки для товарів і 

послуг.Особливості оскарження рішень судів у справах щодо захисту прав на знаки для 

товарів і послуг. 

 

ТЕМА 7 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ  

ЗАХИСТОМ ПРАВ НА ІНШІ ОБ'ЄКТИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ 

(ВИНАХІД, КОРИСНА МОДЕЛЬ, ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК). 

Умови надання правової охорони об’єктам промислової власності (винахід, корисна 

модель, промисловий зразок). 

Подання позову щодо захисту прав на об’єкти промислової власності. Форма і зміст 

позовної заяви. Предмет та підстави позову. Способи захисту прав на об’єкти 

промислової власності. Види позовів у справах щодо захисту прав на об’єкти промислової 

власності. 

Суб’єктний склад процесуальних правовідносин у справах щодо захисту прав на 

об’єкти промислової власності. Підвідомчість та підсудність у цій категорії справ.Предмет 

доказування, засоби доказування у справах щодо захисту прав на об’єкти промислової 

власності. Обов’язок доказування вимог та заперечень сторін. 

Особливості судового розгляду спорів щодо захисту прав на об’єкти промислової 

власності.Особливості оскарження рішень судів у справах щодо захисту прав на об’єкти 

промислової власності. 

Особливості розгляду спорів щодо захисту прав інтелектуальної власності у 

відносинах економічної конкуренції 

 

ТЕМА 8 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПОРІВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:  

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 

Спори у сфері інтелектуальної власності в країнах ЄС, США.Правове регулювання 

розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності в країнах ЄС та США. 

Юрисдикційний і неюрисдикційний порядок захисту прав у сфері інтелектуальної 

власності: міжнародний досвід. 

Особливості розгляду та вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав на об'єкти 

промислової власності, в країнах ЄС та США.Особливості розгляду та вирішення спорів, 

пов'язаних із захистом прав на знаки для товарів і послуг, в країнах ЄС та США. 

Особливості розгляду та вирішення спорів, пов'язаних із захистом авторських та суміжних 

прав, в країнах ЄС та США. 

Роль та значення міжнародних договорів щодо охорони та захисту прав 

інтелектуальної власності. 
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ДЖЕРЕЛА 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ УКРАЇНИ: 

Конституція України. 

Цивільний кодекс України. 

Господарський кодекс України. 

Цивільний процесуальний кодекс України. 

Господарський процесуальний кодекс України. 

Кодекс адміністративного судочинства України. 

Кодекс адміністративного судочинства України. 

Закон України «Про авторське право і суміжні права». 

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». 

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». 

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки». 

Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». 

Закон України "Про охорону прав на сорти рослин",  

Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем". 

Закон України «Про міжнародне приватне право». 

Закон України ―Про кінематографію‖.  

Закон України ―Про архітектурну діяльність‖. 

Закон України ―Про видавничу справу‖. 

Закон України ―Про основи державної політики у сфері науки і науково-

технічноїдіяльності‖. 

Всесвітня конвенція про авторське право 1952 р.  

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Паризький акт від 24 

липня 1971 р., змінений 2 жовтня 1979 р.)  

Паризька конвенція про охорону промислової власності  від 20 березня 1883 року 

(переглянута у Брюсселі 14 грудня 1900 р.,  у  Вашингтоні  2 червня  1911 р.,  у  Гаазі 6  

листопада  1925 р.,  у  Лондоні 2 червня  1934 р.,  у  Лісабоні  31  жовтня  1958 р., у 

Стокгольмі 14 липня 1967 р.,  змінена 2 жовтня 1979 р.)  

Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну 

модель,затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2001 р. №22. 

Правила складання і подання заявки на промисловий зразок, затверджені 

наказомМіністерства освіти і науки України від 18 лютого 2002 р. №110. 

Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, 

затвердженінаказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2002 р. №197. 

Правила розгляду заявки на промисловий зразок, затверджені наказомМіністерства 

освіти і науки України від 18 березня 2002 р. №198. 
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Правила складання, подання та розгляду заявки на видачусвідоцтваУкраїни назнак 

для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомстваУкраїнивід 28 

липня 1995 р. № 116 в редакції наказу від 20 серпня 1997 р. №72. 

Порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права 

автора на твір, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. 

№ 1756. 

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Регламенту 

Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності» від 15.09.2003 

N 622 – режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0877-03 

Рекомендації парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в 

Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування», затверджені 

Постановою Верховної Ради України від 27 червня 2007 року N 1243-V. – режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1243-v 
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