
Тема 10 

ОХОРОНА ПРАВ НА КОМЕРЦІЙНІ ПОЗНАЧЕННЯ В МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ. ДОМЕННІ ІМЕНА. ДОМЕННІ СПОРИ. 

1. Охорона прав на комерційні найменування, торговельні марки та інші 
комерційні позначення в  мережі Інтернет: загальна характеристика, способи 
використання комерційних позначень в мережі Інтернет. 

2. Доменне ім'я: поняття та ознаки. 
3. Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів 

(ICANN): характеристика та функції. 
4. Адміністрування адресного простору мережі Інтернет в Україні. 
5. Порядок реєстрації доменних імен в домені .UA. Суб’єкти цих 

відносин (реєстрант, реєстратор, адміністратор). 
6. Доменні спори: поняття та види. 
7. Єдина політика вирішення спорів про доменні імена. 
8. Способи захисту прав на домен. 

 
Завдання 1 
Визначте та проаналізуйте види доменних імен. Яке їх правове значення? 
 
Завдання 2 
Визначте, чи може доменне ім’я бути самостійним засобом 

індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у Всесвітній 
мережі Інтернет.  

 
Завдання 3 
Проаналізуйте правовий статус об’єднання підприємств «Український 

мережевий інформаційний центр» та ТзОВ «Хостмайстер». 
 
Завдання 4 
Проаналізуйте порядок захисту прав на доменне ім'я. Які позасудові 

процедури захисту можуть застосовуватися щодо доменних імен?  
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