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АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна складається з тематичних розділів. Передбачається 
опанування теоретичних та практичних питань та позицій щодо правового інституту 
інтелектуальної власності та вивчення правового регулювання і позицій судової 
практики  щодо особливостей розгляду судових справ цієї категорії.  

Предметом курсу також охоплюється вивчення теоретичних засад формування 
законодавчої бази, що регулює 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 права, теорії права. 
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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета вивчення курсу – засвоєння студентами теоретичних знань у сфері 
правового регулювання відносин інтелектуальної власності та набуття практичних 
навичок для вирішення конкретних юридичних ситуацій. 

Завданням вивчення даного курсу - полягає у засвоєнні студентами знань про 
джерела правового регулювання відносин інтелектуальної власності, про суб’єктів 
права інтелектуальної власності, щодо об’єктів права інтелектуальної власності, про 
здійснення та захист особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної 
власності, авторське право і суміжні права, право інтелектуальної власності на 
винахід, корисну модель, промисловий зразок (патентне право), право 
інтелектуальної власності на правові засоби індивідуалізації товарів, робіт, послуг 
(комерційне найменування, торговельна марка, географічне зазначення походження 
товару), право інтелектуальної власності на інші об’єкти інтелектуальної власності 
(наукове відкриття, комерційна таємниця, сорти рослин, породи тварин, 
компонування інтегральної мікросхеми, раціоналізаторська пропозиція), передання 
майнових прав інтелектуальної власності, регулювання відносин інтелектуальної 
власності в країнах ЄС та США. 

Студенти повинні виконувати письмові роботи і розв'язувати задачі до 
практичних занять відповідно до навчального плану. З метою самоконтролю 
студентам доцільно розв'язувати задачі з програми курсу, складати проекти 
відповідних документів (договори, позовні заяви тощо). 

 

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ: 

ЗНАТИ:  

- джерела правового регулювання відносин інтелектуальної власності та 
роль судової практики;  

- хто є суб’єктами права інтелектуальної власності, та що є об’єктами 
права інтелектуальної власності; 

- зміст особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної власності; 
- авторське право і суміжні права; 
- право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок (патентне право); 
- право інтелектуальної власності на правові засоби індивідуалізації 

товарів, робіт, послуг (комерційне найменування, торговельна марка, географічне 
зазначення походження товару); 

- право інтелектуальної власності на інші об’єкти інтелектуальної 
власності (наукове відкриття, комерційна таємниця, сорти рослин, породи тварин, 
компонування інтегральної мікросхеми, раціоналізаторська пропозиція); 
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- передання майнових прав інтелектуальної власності; 
- регулювання відносин інтелектуальної власності в країнах ЄС та США. 

УМІТИ:  

- правильно застосовувати законодавство, що регулює відносини інтелектуальної 
власності, зокрема щодо авторських та суміжних прав, прав на знаки для товарів і 
послуг та прав на інші об'єкти промислової власності;  

- складати проекти документів (договори, позовні заяви, заяви про забезпечення 
позову, заяви про забезпечення доказів, клопотання тощо);  

- аналізувати практичні казуси. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1 Загальні положення про право інтелектуальної власності 

Інтелектуальна власність та творча діяльність як об’єкти права. Поняття права 
інтелектуальної власності. 

Теорії права інтелектуальної власності. Загальна характеристика основних 
інститутів права інтелектуальної власності. Місце права інтелектуальної власності в 
системі права України. 

Тема 2 Джерела правового регулювання відносин інтелектуальної власності 

Поняття та види джерел правового регулювання відносин інтелектуальної 
власності. 

Цивільний кодекс України як регулятор відносин інтелектуальної власності. 
Спеціальні закони щодо регулювання відносин інтелектуальної власності. Підзаконні 
нормативно-правові акти як регулятори відносин інтелектуальної власності. 

Роль судової практики у регулюванні відносин інтелектуальної власності. 
Міжнародні договори у сфері інтелектуальної власності. 

Вирішення колізій та конкуренцій у регулюванні відносин інтелектуальної 
власності. 

Тема 3 Суб’єкти права інтелектуальної власності 

Загальна характеристика учасників відносин інтелектуальної власності. Види 
суб’єктів відносин інтелектуальної власності. 

Суб’єкти авторського права та суміжних прав. Суб’єкти права інтелектуальної 
власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Суб’єкти права на 
торговельну марку. Інші суб’єкти права інтелектуальної власності. 

Тема 4 Об’єкти права інтелектуальної власності 

Загальна характеристика об’єктів права інтелектуальної власності. Види 
об’єктів права інтелектуальної власності. Об’єкти авторського права та суміжних 
прав. Об’єкти  права промислової власності. 

Інші об’єкти права інтелектуальної власності. 

Тема 5 Зміст прав інтелектуальної власності 

Поняття та види прав інтелектуальної власності. 

Особисті немайнові права інтелектуальної власності. Майнові права 
інтелектуальної власності. Строки чинності прав інтелектуальної власності. 
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Тема 6 Авторське право 

Особливості правового регулювання відносин щодо здійснення та захисту 
авторських прав. 

Виникнення авторського права. Види суб’єктів авторського права. 
Класифікація об’єктів авторського права. Здійснення авторських прав (особистих 
немайнових прав; майнових прав). Вільне використання твору. Передання авторських 
прав. Колективне управління авторськими правами. Особливості захисту прав автора. 

Тема 7 Суміжні права 

Особливості правового регулювання відносин щодо здійснення та захисту 
суміжних прав. Особливості суміжних прав. Виникнення суміжних прав. 

Види суб’єктів суміжних прав. Класифікація об’єктів суміжних прав. 
Здійснення суміжних прав (особистих немайнових прав; майнових прав). Передання 
суміжних прав. Вільне використання суміжних прав. Колективне управління 
суміжними правами. Особливості захисту суміжних прав. 

Тема 8 Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель 

Поняття та предмет патентного права. Джерела патентного права. Поняття 
винаходу, корисної моделі, відмінності між ними. Умови надання їм правової 
охорони. 

Патент (деклараційний патент) як документ, який засвідчує права на винахід, 
корисну модель. Умови патентоздатності винаходу, корисної моделі.  

Право на одержання патенту. Порядок одержання патенту. Права та обов’язки, 
що випливають з патенту. Дії, які не визнаються порушенням прав. 

Тема 9 Право інтелектуальної власності на промисловий зразок 

Поняття промислового зразка. Відмінність від винаходу, корисної моделі. 
Умови надання правової охорони. Патент (деклараційний патент) як документ, який 
засвідчує права на промисловий зразок. 

Умови патентоздатності промислового зразка. Право на одержання патенту. 
Порядок одержання патенту. Права та обов’язки, що випливають з патенту. Дії, які не 
визнаються порушенням прав. 

Тема 10  Право інтелектуальної власності на торговельну марку 

Поняття та види торговельних марок. Умови надання правової охорони. Обсяг 
правової охорони. Правова охорона добре відомих торговельних марок. 
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Порядок одержання свідоцтва. Права, що випливають із свідоцтва. Припинення 
дії свідоцтва. Порушення прав власника свідоцтва. Право попереднього користувача. 

Тема 11 Право інтелектуальної власності на комерційне найменування 

Поняття та види комерційних найменувань. Суб’єкти права на комерційне 
найменування. Правова охорона комерційного найменування. 

Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування. 
Припинення чинності прав інтелектуальної власності на комерційне найменування. 

Тема 12 Право інтелектуальної власності на географічне зазначення 

Поняття зазначення походження товару, його види. Умови надання правової 
охорони. 

Право на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару. Право на 
використання зареєстрованого зазначення походження товару. Припинення правової 
охорони. Порушення прав на використання зазначення походження товару. Захист 
географічних зазначень в міжнародних договорах. 

Тема 13 Право інтелектуальної власності на інші об’єкти інтелектуальної 
власності 

Загальна характеристика інших об’єктів права інтелектуальної власності. 

Право інтелектуальної власності на наукове відкриття (його ознаки, об’єкти, 
міжнародний досвід і т.д.). Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю. 
Право інтелектуальної власності на сорти рослин, породи тварин. Право 
інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. Право 
інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. 

Тема 14 Захист прав інтелектуальної власності 

Загальні положення про охорону та захист права інтелектуальної власності. 
Неюрисдикційний порядок захисту прав у сфері інтелектуальної власності. 

Юрисдикційний порядок захисту прав у сфері інтелектуальної власності. 
Підвідомчість щодо розгляду справ у сфері інтелектуальної власності. Підсудність 
щодо розгляду судових справ щодо захисту прав інтелектуальної власності. 

Способи захисту прав інтелектуальної власності. Загальні способи захисту. 
Спеціальні способи захисту. 

Тема 15 Передання майнових прав інтелектуальної власності 

Способи передання майнових прав інтелектуальної власності (договори, 
правонаступництво). 
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Поняття та класифікація договорів щодо передання майнових прав 
інтелектуальної власності. Порядок укладення та форма цих договорів. 

Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності. Ліцензійний 
договір. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права 
інтелектуальної власності. Договір про передання виключних майнових прав 
інтелектуальної власності. Договір комерційної концесії. Інші договори щодо 
розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. 

Тема 16 Регулювання відносин інтелектуальної власності в країнах ЄС та 
США 

Правове регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності в країнах ЄС. 
Особливості здійснення та захисту авторських та суміжних прав в країнах ЄС. 
Особливості здійснення та захисту прав на об’єкти промислової власності в країнах 
ЄС. Особливості здійснення та захисту прав на знаки для товарів і послуг в країнах 
ЄС. Роль та значення міжнародних договорів щодо охорони та захисту прав 
інтелектуальної власності. 

Правове регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності в США. 
Особливості здійснення та захисту авторських та суміжних прав. Особливості 
здійснення та захисту прав на об’єкти промислової власності. Особливості здійснення 
та захисту прав на знаки для товарів і послуг. 
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11. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ УКРАЇНИ: 

Конституція України.  

Цивільний кодекс України. 

Господарський кодекс України. 

Цивільний процесуальний кодекс України. 

Господарський процесуальний кодекс 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-
технічної діяльності”. 
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Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Паризький акт 
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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. 
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Постанова Вищого арбітражного суду України N 04-1/5-7/82 від 05.06.2000р. 
«Про питання захисту авторських прав в Інтернеті». – режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v7_82800-00 

Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 
"Про деякі питання практики призначення судової експертизи". Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0004600-12  

Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 
"Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, 
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пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності". Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005600-12  

Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ «Про деякі питання застосування норм ЦПК» № 10-72/0/4-13 від 
16.01.2013. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.06.2009р. № 5 «Про 
застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють 
провадження у справі до судового розгляду». 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.06.2009р. № 2 «Про 
застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у 
суді першої інстанції». 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22.12.2006р. № 9 «Про 
практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді 
заяв про забезпечення позову». 

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 22.01.2007 N 01-8/25 
«Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав 
на об'єкти авторського права і суміжних прав». – режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v8_25600-07 

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 14.12.2007р. N 01-
8/974 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист 
прав на об'єкти інтелектуальної власності». – режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_974600-07 

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 06.05.2005р. N 01-
8/784 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист 
прав на об'єкти авторського права і суміжних прав». – режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0784600-05 

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 31.05.2010р. N 01-
08/322 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист 
прав на об'єкти авторського права і суміжних прав (за матеріалами справ, розглянутих 
у касаційному порядку Вищим господарським судом України)». – режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_322600-10 

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 15.07.2010р. N 01-
08/415 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист 
прав на об'єкти промислової власності (за матеріалами справ, розглянутих у 
касаційному порядку Вищим господарським судом України)». – режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_415600-10 

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17.04.2006р. N 01-
8/846 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист 
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прав на об'єкти авторського права і суміжних прав». – режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_846600-06 

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 27.06.2008р. N 01-
8/383/1 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про 
захист прав на об'єкти інтелектуальної власності». – режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v83_1600-08 

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17.04.2006 № 01-8/844 
«Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав 
на промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію». – режим доступу: 
http://vgsu.arbitr.gov.ua/news/401/  

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17.04.2006 № 01-8/845 
«Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист права 
власності на комерційне найменування». – режим доступу: 
http://vgsu.arbitr.gov.ua/news/400/  

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17.04.2006 № 01-8/846 
«Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав 
на об’єкти авторського права і суміжних прав». – режим доступу: 
http://vgsu.arbitr.gov.ua/news/399/  

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17.04.2006 № 01-8/847 
«Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав 
на знаки для товарів і послуг (торговельну марку)». – режим доступу: 
http://vgsu.arbitr.gov.ua/news/398/  

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 13.07.2005 № 01-
8/1234 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист 
прав на об’єкти промислової власності». – режим доступу: 
http://vgsu.arbitr.gov.ua/news/391/ 

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 06.05.2005 № 01-8/784 
«Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав 
на об’єкти авторського права і суміжних прав». – режим доступу: 
http://vgsu.arbitr.gov.ua/news/393/  

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 04.04.2012 № 01-
06/417/2012 «Про деякі питання практики застосування господарськими судами 
законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності (за матеріалами 
справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)». – 
режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_417600-12 

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 19.11.2013 № 01-
06/1658/2013 «Про деякі питання практики застосування господарськими судами 
законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності (за матеріалами 
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справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)». – 
режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v1658600-13 

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 21.08.2008 N 01-
8/498 «Про атестованих судових експертів з питань, пов'язаних з охороною прав на 
об'єкти інтелектуальної власності, та науково-дослідні установи судових експертиз 
Міністерства юстиції України». – режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_498600-08 

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 20.02.2007 N 01-8/91 
«Про нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов'язані з охороною прав на 
об'єкти інтелектуальної власності». – режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v8_91600-07 

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 14.02.2007 N 01-8/78 
«Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав 
на винахід, корисну модель, промисловий зразок та прав на раціоналізаторську 
пропозицію». – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v8_78600-07 

 

12. Інформаційні ресурси 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua  

2. Єдиний державний реєстр судових рішень України -  www.reyestr.court.gov.ua  
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