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Тема 1 
Загальнотеоретичні положення інтелектуального права України 

1. Український внесок у світову духовну скарбницю.  
2. Право на свободу творчості. 
3. Поняття інтелектуальної власності, інтелектуального права. Теорії 

інтелектуального права. 
4. Місце інтелектуального права у системі права України. 

Інтелектуальне право України як галузь законодавства. Основні інститути 
інтелектуального права. 

5. Форми правового регулювання інтелектуальних відносин: 
- Загальні засади та особливості правового регулювання відносин у 

сфері інтелектуальної власності; 
- Міжнародно-правові акти у системі інтелектуального права України 
- Законодавство як базовий регулятор інтелектуальних відносин 
- Договір як регулятор інтелектуальних відносин. 
- Роль та значення судової практики у регулюванні інтелектуальних 

відносин 
6. Поняття, ознаки, види інтелектуальних правовідносин. 
7. Державна система правової охорони інтелектуальної власності: 
- державна служба інтелектуальної власності; 
- інші органи державної влади, які мають повноваження у сфері 

інтелектуальної власності; 
 
Завдання 1. 
Проаналізуйте основні етапи становлення інтелектуального права України. 

Коли та у якому нормативному акті уперше було закріплено поняття «право 
інтелектуальної власності»? Опрацюйте наступні праці: «Інтелектуальне право 
України» / за ред. проф. Яворської О.С. – Тернопіль: Підручники і посібники. – 
2016; Підопригора О. Право інтелектуальної власності. – Київ. – Вентурі. – 
2002 р.; Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих 
навч.закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За 
ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007.   

Завдання 2  
Проаналізуйте сучасний стан та перспективи розвитку державної системи 

правової охорони інтелектуальної власності. Ознайомтеся з гл. 14.1 підручника 
«Інтелектуальне право України» / за ред. проф. Яворської О.С. – Тернопіль: 
Підручники і посібники. – 2016. 

Завдання 3 
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Проаналізуйте роль та значення патентних повірених в системі охороні 
інтелектуальної власності. Ознайомтеся з Положенням про представників у 
справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затв. Постановою КМ 
України в редакції від 27.08.1997. (з наступними змінами і доповненнями), 
Постановою КМ України «Про заходи щодо реалізації Закону України "Про 
охорону прав на сорти рослин» від 19.08.2002. (з наступними змінами і 
доповненнями). 

Завдання 4 
Ознайомтеся з Конвенцією про заснування Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності (ВОІВ), укладеній 14 липня 1967 р. у Стокгольмі. Які 
права відповідно до зазначеної конвенції підлягають правовій охороні?  

Завдання 5 
Проаналізуйте співвідношення норм Цивільного кодексу України (книга 4 

«Право інтелектуальної власності», спеціальних законів (Закон України «Про 
авторське право та суміжні права», Закон України «Про охорону прав на 
винаходи та корисні моделі», інші спеціальні акти).  

Завдання 6 
Назвіть основні міжнародні конвенції з питань охорони інтелектуальної 

власності. Яке місце таких актів у національній системі нормативно-правових 
актів, що регулюють право інтелектуальної власності?   

 
Нормативно-правові акти: 

Цивільний кодекс України. 
Господарський 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». 
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 

Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 р. 
Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів 1886 р. 
Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків 1891 р. 
Всесвітня конвенція про авторське право (Женевська конвенція) 1952 р. 
Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів та послуг для цілей 

реєстрації знаків 1957 р. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1243-v
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Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної 
власності 1967 р.  

Договір про патентну кооперацію 1970 р.  
Угода щодо торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРІПС) 

1994 р. 
Договір ВОІВ про авторське право 1996 р. 

Судова практика: 
1. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 4 червня 

2010р. «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист 
авторського права і суміжних прав». – режим доступу: 
http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/3adf2d0e52f68d76c2256c080037bac9/925cb
195f3f0bf70c225774200286bfd?OpenDocument 

2. Постанова Пленуму Вищого господарського суду від 17.10.2012 р. № 12 
«Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав 
інтелектуальної власності». Режим доступу 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12  

Література: 
Інтелектуальне право України / за заг. ред. проф. О.С.Яворської. – 

Тернопіль: Підручники і посібники, 2016 р. – 608 с. 
Право інтелектуальної власності: підручник // [О. І. Харитонова, Є. О. 

Харитонов, Т. С. Ківалова, В. С. Дмитришин, О. О. Кулініч, Л. Д. Романадзе та 
ін.] за заг. ред. О. І. Харитонової. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 544 с. 

Підопригора О. Право інтелектуальної власності. – Київ. – Вентурі. – 
2002 р. 

Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих 
навч.закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За 
ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. — 
696 с. 

Право інтелектуальної власності: Академічний курс / За ред. О.А. 
Підопригори, О. Д. Святоцького. — Вид. друге, перероб. та доповн. — К.: 
Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. 

Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство 
України / За ред. Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. 
Воробйов та ін. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. 

Право інтелектуальної власності в Інтернеті : [наук.-практ. посібник] / С.А. 
Петренко, В.М. Троцька. – К.: НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, «НВП 
«Інтерсервіс», 2013. – 288 с.  

http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/3adf2d0e52f68d76c2256c080037bac9/925cb195f3f0bf70c225774200286bfd?OpenDocument
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12
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Штефан О. О. Науково-практичний коментар Глави 36 Цивільного кодексу 
України (Авторське право) / О. О. Штефан ; НДІ ІВ НАПрН України. — К. : 
Інтерсервіс, 2014 — 128 с.  

Харитонова О.І. Правовідносини інтелектуальної власності , що виникають 
внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні засади): 
моногр. / О.І.Харитонова. – Одеса.:Фенікс,2011. 

Басай О.В. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків у сфері 
інтелектуальної власності (проблеми теорії) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 
12.00.03 / О. В. Басай; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - Одеса, 2015. 

Атаманова Ю. Право інтелектуальної власності: система міжнародно-
правового регулювання. — X.: ДИВ, 2004. 

Бочарова Н. Права інтелектуальної власності ЄС. Гармонізація з 
національним законодавством // Віче. – 2006. – липень. - № 13. - . режим 
доступу: http://www.viche.info/journal/278/  

Демченко Т. С. Правове регулювання промислової власності в Європі та в 
Україні: Принципи побудови та шляхи зближення. — К.: Вид-во «Преса 
України», 2005.  

Овчаренко А. Система міжнародних договорів у сфері інтелектуальної 
власності // Юридичний журнал. – 2010. - № 6. – режим доступу: 
http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3534  

Патентні системи та законодавство країн СНД і Балтії. Ч. 2 [Текст] : 
збірник нормативно-правових актів / Г. О. Андрощук, Л. І. Работягова. – К. : 
НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2014. – 408 
с. 

Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство 
України / За ред. Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. 
Воробйов та ін. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. 

Правовове регулювання відносин у сфері охорони прав на комерційну 
таємницю: сучасний стан і перспективи розвитку : монографія / за загал. ред. 
Н. М. Мироненко; НДІ ІВ НАПрНУ — К. : Інтерсервіс, 2012. — 396 с. 

Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в 
контексті Європейської інтеграції: Прохоров-Лукін Г., Кириченко І. Судова 
експертиза як невід’ємна складова ефективного захисту прав інтелектуальної 
власності // Юридичний журнал. – 2005. - № 2. – режим доступу: 
http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1585  

Тарасов Д. Про реформу права інтелектуальної власності в Євросоюзі // 
Інтелектуальна власність. – 2013. - № 3. 

 
  

http://www.viche.info/journal/278/
http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3534
http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1585
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Тема 2  
Авторське право та суміжні права (заняття 1) 

 
1. Поняття та правова природа авторського права 
2. Форми правового регулювання авторського права 
3. Суб’єкти  авторського права 

- Фізична особа як первинний  суб’єкт, якому належить авторське 
право. Презумпція авторства  

- Співавторство: поняття та види 
- Правонаступники, перекладачі та автори інших похідних творів 

4. Об’єкти авторського права. Ознаки. Види. 
5. Твори, які не є об’єктами авторського права 
6. Виникнення та здійснення авторського права 
7. Особисті немайнові права автора твору 
8. Майнові права автора твору. Форми використання твору. 

 
Завдання 1 
Визначте та проаналізуйте, які правові презумпції діють у сфері 

авторського права. Сформулюйте презумпцію авторства та охарактеризуйте її 
значення для охорони авторського права. Проаналізуйте параграф 5.3.2. 
підручника «Інтелектуальне право України» / за ред. проф. Яворської О.С. – 
Тернопіль: Підручники і посібники. – 2016. 

 
Завдання 2 
Які особливості правового статусу малолітніх та неповнолітніх як 

суб’єктів авторського права? Чи можуть бути суб’єктами авторського права 
обмежені у дієздатності особи та недієздатні особи? Назвіть особливості їх 
правового статусу. Проаналізуйте параграф 5.3.1. підручника «Інтелектуальне 
право України» / за ред. проф. Яворської О.С. – Тернопіль: Підручники і 
посібники. – 2016. 

 
Завдання 3 
Охарактеризуйте авторське право як право об’єктивне. Визначте, які 

повноваження складають зміст суб’єктивного авторського права. Проаналізуйте 
параграф 5.2 підручника «Інтелектуальне право України» / за ред. проф. 
Яворської О.С. – Тернопіль: Підручники і посібники. – 2016. 

 
Завдання 4 
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Проаналізуйте використання твору (об’єктів авторського права) шляхом 
його розміщення в мережі Інтернет. Визначте випадки 
правомірного/неправомірного використання творів в мережі Інтернет. 

Ознайомтесь з судовими рішеннями в цій категорії справ та 
проаналізуйте їх: Рішення господарського суду м.Києва від 12.04.2013р. 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/30888559 ; Рішення господарського суду 
м.Києва від 24.02.2011р. http://reyestr.court.gov.ua/Review/14409033 ; Рішення 
господарського суду м.Києва від 19.11.2010р. 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/12834835  

 
Завдання 5 
Визначте, який законодавчий вираз є більш точним «Об’єкти, що не 

охороняються» чи «Твори, які не є об’єктами авторського права» і чому? 
Проаналізуйте назви і зміст ст. 434 ЦК України та ст.. 10 Закону «Про 
авторське право і суміжні права». 

Проаналізуйте перелік творів, які не є об’єктами авторського права. 
 
Задача 1 
До одного з районних судів м. Черкаси звернувся представник позивача 

Особа 1 з позовом до фізичної особи-підприємця Особи 2 про захист 
авторських прав. У позовній заяві зазначалося про факти розповсюдження 
Особою 2 через належну їй мережу магазинів контрафактних творів 
(репродукцій картин автора, інтереси якого у суді представляє Особа 1). 

У судовому засіданні були оглянуті контрафактні твори образотворчого 
мистецтва (репродукції картин) та встановлено, що авторство щодо них 
підтверджується авторським підписом на картинах із зазначенням року їх 
створення. Суд констатував факти порушення авторських прав та присудив 
стягнути з відповідача на користь позивача грошову компенсацію завданих 
збитків. Постановляючи рішення про захист авторських прав, суд зіслався і на 
презумпцію авторства.  

Проаналізуйте ситуацію. Яке значення презумпції авторства для 
вирішення спору. Чи правильне рішення ухвалив суд? 

Ознайомтеся з Рішенням Придніпровського районного суду м. Черкаси 
від 05.10.2015 року у Справі № 711/6628/15-ц // [Електронний ресурс]. – 
Єдиний державний реєстр судових рішень. Режим доступу : 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/52184605  

Задача 2 
ТОВ “Новий канал” звернулося до суду з позовом до Телерадіокомпанії 

“Студія “ 1+1” про порушення майнових авторських прав та стягнення 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/30888559
http://reyestr.court.gov.ua/Review/14409033
http://reyestr.court.gov.ua/Review/12834835
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/52184605
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компенсації. Позивач вказує, що  сценарій, за яким знята відповідачем програма 
«Інспектор Фреймут», повністю відповідає сценарію програми «Ревізор». 
Відповідач зазначає, що в Україні немає практики юридичного захисту у сфері 
інтелектуальної власності формату, а також концепції телепрограми. Позивач 
вказав, що захищає не формат і не концепцію, а сценарій «Ревізора» як 
літературний твір. 

Охарактеризуйте типовий сценарій телевізійної програми як об’єкт 
авторського права. Які особливості захисту прав на нього в судовому порядку?  

Проаналізуйте співвідношення понять «типовий сценарій» та 
«концепція». 

Дайте юридичний аналіз рішення суду. Ознайомтесь з рішенням суду в 
єдиному державному реєстрі судових рішень. Справа № 910/19751/14, режим 
доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42578687  

Задача 3 
Заявник Сидоренко О. подав до суду заяву про встановлення факту, що 

має юридичне значення - визнання особи автором творів. Суд в ухвалі про 
відмову у відкритті провадження вказав, що заявник в судовому порядку 
намагається отримати рішення суду, щодо факту, який має юридичне значення, 
але щодо якого існує інший порядок його визнання, а тому у відкритті 
провадження необхідно відмовити, оскільки така заява не підлягає розгляду в 
судах в порядку цивільного судочинства в силу ст.122 ЦПК України. 

Проаналізуйте ситуацію. Який юридичний факт є підставою виникнення 
авторського права?  Ознайомтесь з рішенням суду 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/31432083   
 

Тема 3  
Авторське право і суміжні права (заняття 2) 

 
1. Підстави та порядок вільного використання творів 
2. Право слідування в авторському праві 
3. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір. 

Перехід творів у суспільне надбання 
4. Особливості набуття та здійснення авторських прав на окремі об’єкти: 

- Авторське право на службовий твір 
- Авторське право на аудіовізуальний твір 
- Авторське право на комп’ютерні програми 
- Авторське право на компіляції даних (бази даних) 
- Авторське право на збірники та інші складені твори 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42578687
http://reyestr.court.gov.ua/Review/31432083
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5. Управління майновими правами суб’єктів авторського права і 
суміжних прав 

6. Поняття та сутність суміжних прав  
7. Об’єкти суміжних прав. Суб’єкти суміжних прав. 
8. Зміст та порядок здійснення суміжних прав: 

- права виконавців 
- права виробників фонограм та виробників відеограм 
- права організацій мовлення 

9. Обмеження майнових прав виконавців, виробників фонограм, відеограм 
і організацій мовлення  

 
Завдання 1 
Проаналізуйте правовий статус Державної організації "Українське 

агентство з авторських та суміжних прав", її функції, чи є вона суб’єктом 
авторського права? 

 
Завдання 2 
Проаналізуйте поняття комп’ютерної програми як об’єкта авторського 

права, що наведено у статті 1 Закону України "Про авторське право і суміжні 
права".  

В чому полягають особливості комп’ютерної програми як об’єкта 
авторського права? Хто є автором комп’ютерної програми? Кому належать 
майнові права інтелектуальної власності на комп’ютерну програму, створену у 
зв’язку з виконанням трудових обов’язків? 

Проаналізуйте судові рішення з даної категорії справ: Рішення 
господарського суду м.Києва від 27.02.2012р. 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/21779020 ; Рішення господарського суду 
м.Києва від 20.02.2012р. http://reyestr.court.gov.ua/Review/21779004 ; Рішення 
господарського суду м.Києва від 02.11.2010р. 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/12211548  

 
Завдання 3 
Проаналізуйте, які особливості прояву особистих немайнових прав автора 

на твори, що стали суспільним надбанням.  
Як використовуються твори, що стали суспільним надбанням? 
 
Завдання 4 
Охарактеризуйте договір про створення аудіовізуального твору. Які 

відносини він урегульовує? Хто є сторонами такого договору? У якій формі він 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/21779020
http://reyestr.court.gov.ua/Review/21779004
http://reyestr.court.gov.ua/Review/12211548


 
11 

 

укладається? Які особливості виникнення та здійснення права інтелектуальної 
власності на фільм? 

Проаналізуйте параграф 5.13.2. підручника «Інтелектуальне право 
України» / за ред. проф. Яворської О.С. – Тернопіль: Підручники і посібники. – 
2016. 

 
Завдання 5 
Дайте визначення складеного твору. Які види складених творів є 

об’єктами правової охорони? За яких умов авторам складених творів надається 
правова охорона? Чи потрібна згода авторів творів на включення їх творів до 
складеного твору (збірника, енциклопедії тощо)? Проаналізуйте параграф 
5.13.5. підручника «Інтелектуальне право України» / за ред. проф. Яворської 
О.С. – Тернопіль: Підручники і посібники. – 2016. 

 
Завдання 6 
Назвіть функції організації колективного управління майновими правами 

інтелектуальної власності.  
На підставі яких договорів суб’єкти авторського та (або) суміжних прав 

передають належні їм майнові права в управління організації? 
Які особливості участі організації колективного управління майновими 

правами інтелектуальної власності у судах для здійснення представництва 
інтересів суб’єктів авторського права? Проаналізуйте параграф 5.14 підручника 
«Інтелектуальне право України» / за ред. проф. Яворської О.С. – Тернопіль: 
Підручники і посібники. – 2016. 

 
Задача 1 
Суд, розглянувши матеріали позовної заяви  Державного Підприємства 

"Українське агентство з авторських та суміжних прав" в інтересах Іваненка Л. 
та Петренка Д. до ТОВ Телерадіокомпанії «Студія 1+1»  про стягнення 
компенсації за порушення виключних майнових авторських прав, відмовив у 
відкритті провадження, оскільки спір виник між юридичними особами, а саме 
ДП «Українське агентство з авторських та суміжних прав» та ТОВ 
Телерадіокомпанією «Студія 1+1».  

Проаналізуйте підвідомчість вказаного спору. Ознайомтесь з п.7 
Постанови Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 р. № 5 «Про 
застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського 
права і суміжних прав» та з текстом рішення суду 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/35396584    .  

http://reyestr.court.gov.ua/Review/35396584
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Чи є суб’єктом авторського права ДП "Українське агентство з авторських 
та суміжних прав"? Відповідь обґрунтуйте. 

Які підстави стягнення компенсації за порушення авторських прав? Що 
береться до уваги при визначенні розміру компенсації? 

 
Задача 2 
26 вересня 2011 року у приміщенні Національного академічного 

українського драматичного театру ім.М.Заньковецької у м.Львові відбувся 
гастрольний захід під назвою "Сміх крізь сльози", під час якого ТОВ "Студія 
Магарич" здійснено публічне виконання творів, виключні майнові авторські 
права на які знаходяться в колективному управлінні Державного підприємства 
"Українське агентство з авторських та суміжних прав". Актом фіксації 
публічного виконання творів від 26 вересня 2011 року зафіксовано публічне 
виконання музичних творів "Ти чужа наречена" автор слів ОСОБА_1, автор 
музики ОСОБА_2 та "Моя країна" автор слів ОСОБА_4, автор музики 
ОСОБА_3. На підтвердження повноважень Державного підприємства 
"Українське агентство з авторських та суміжних прав" на здійснення 
колективного управління виключними майновими авторськими правами 
свідчать договори укладені з ними на управління виключними майновими 
правами автора. 

Здійсніть юридичний аналіз ситуації. Вирішіть спір. Чи мало право ТОВ 
"Студія Магарич" виконувати вказані музичні твори? Що таке вільне 
використання твору і чи за даних умов допускається вільне використання 
твору? 

Ознайомтесь з рішенням суду http://reyestr.court.gov.ua/Review/39507331 
 

Нормативно-правові акти: 
1. Цивільний кодекс України. 
2. Закон України «Про авторське право і суміжні права». 
3. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів 1886 р. 
4. Всесвітня конвенція про авторське право (Женевська конвенція) 1952 р. 
5. Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності 1967 р. 
6. Договір ВОІВ про авторське право 1996 р. 
7. Постанова КМУ «Про державну реєстрацію авторського права і 

договорів, які стосуються права автора на твір» від 27 грудня 2001 р. N 1756. 
Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1756-2001-%D0%BF  

 
  

http://reyestr.court.gov.ua/Review/39507331
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1756-2001-%D0%BF
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http://www.justinian.com.ua/article.php?id=380
http://law.lnu.edu.ua/uploads/media/konferencija_2015_chastina_1_01.pdf
http://law.lnu.edu.ua/uploads/media/konferencija_2015_chastina_1_01.pdf
http://yurholding.com/news/78-dokazi-dokazuvannya-u-sporah-schodo-zahistu-avtorskih-prav.html
http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/index.php/archiv?id=95
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Тарасенко Л.Л. Захист авторських прав: процесуальні аспекти 
/Л.Л.Тарасенко // Часопис Київського університету права: Український 
науково-теоретичний часопис. – К.: Київ. Ун-т права НАН України, Ін-т держ. і 
права ім. В.М.Корецького НАН України. – 2015. - № 2. – С.246-250 Режим 
доступу: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2015_2/CHAS15_2.pdf  

Тарасенко Л.Л. Особливості захисту авторських прав в мережі Інтернет / 
Л.Л.Тарасенко // Юридична наука та практика: виклики сучасних 
євроінтеграційних процесів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Братіслава, 
Словацька Республіка, 27-28 листоп.  2015 р.). – Братіслава. – 2015. –  С. 44-46. 
Режим доступу: http://yurholding.com/news/88-osoblivost-zahistu-avtorskih-prav-v-
merezh-nternet.html  

Штефан О. О. Науково-практичний коментар Глави 36 Цивільного кодексу 
України (Авторське право) / О. О. Штефан ; НДІ ІВ НАПрН України. — К. : 
Інтерсервіс, 2014 — 128 с.  

 
Тема 4 

Патентне право 
 
1. Винахід та корисна модель як об’єкти інтелектуального права. Умови 
надання правової охорони винаходу (корисній моделі). 
2. Промисловий зразок як об’єкт інтелектуального права. Умови надання 
правової охорони. 
3. Патент: поняття, правова природа та види. Право на одержання патенту. 
4. Порядок одержання патенту. Міжнародна заявка та пріоритет. 
5. Експертизи заявки на винахід (корисну модель), промисловий зразок. 
Реєстрація і видача патенту 
6. Особливості правової охорони окремих винаходів (корисних моделей):  
– секретний винахід (корисна модель) 
– службовий винахід (корисна модель) 
7. Права власника патенту. Дії, які не визнаються порушенням прав власника 
патенту. 
8. Припинення дії патенту та визнання його недійсним 
 

Завдання 1 
Проаналізуйте форми правового регулювання патентних відносин. 
Яка роль міжнародних конвенцій та договорів? 
 
Завдання 2 

http://kul.kiev.ua/images/chasop/2015_2/CHAS15_2.pdf
http://yurholding.com/news/88-osoblivost-zahistu-avtorskih-prav-v-merezh-nternet.html
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Проаналізуйте становлення та розвиток правового регулювання  
інтелектуальної власності  на промисловий зразок. Ознайомтеся з параграфом 
7.2.1. Підручника Інтелектуальне право України / за заг. ред. проф. 
О.С.Яворської. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016 р. – 608 с. 

 
Завдання 3 
Проаналізуйте зарубіжний досвід правового регулювання прав 

інтелектуальної власності на промисловий зразок. Що собою являє 
оригінальність як умова патентоздатності? Які строки надання правової 
охорони прав на промисловий зразок в країнах ЄС? Ознайомтеся з параграфом 
7.2.6. Підручника Інтелектуальне право України / за заг. ред. проф. 
О.С.Яворської. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016 р. – 608 с. 

 
Завдання 4 
Розмежуйте винахід і корисну модель. Визначте спільні та відмінні ознаки. 

Наведіть приклади корисних моделей. Ознайомтеся та проаналізуйте 
параграф 3 (СТОР. 26-30) Монографії «Шляхи удосконалення правової охорони 
та захисту об’єктів промислової власності в Україні: аналіз, пропозиції» // 
Орлюк О.П., Кращенко В.П., Работягова Л.І. – К.: ТОВ «Лазурит-Поліграф», 
2009. http://ndiiv.org.ua/Files2/shljahu_udoskon.pdf  

 
Завдання 5 
Ознайомтесь з видами промислових зразків 

http://www.intellect.ua/ukr/industrial-design/info/types Проаналізуйте їх. 
Порівняйте промислові зразки і об’єкти авторського права та торговельні 
марки. Ознайомтесь з статтями: 

 - Васьковська Т. Промисловий зразок як твір декоративно-прикладного 
мистецтва. - НДІ інтелектуальної власності АпрН України. – 2009. - режим 
доступу: http://www.ndiiv.org.ua/ua/library/view-promyslovyy-zrazok-jak-tvir-
dekoratyvno-prykladnoho-mystetstva.html  

- Орлюк О., Работягова Л. Співвідношення правової охорони промислових 
зразків і торговельних марок. - НДІ інтелектуальної власності АпрН України. – 
2009. - режим доступу: http://www.ndiiv.org.ua/ua/library/view-spivvidnoshennja-
pravovoji-okhorony-promyslovykh-zrazkiv-i-torhovelnykh-marok.html 

 
Задача 1 
Позивач  звернувся до суду з позовом до Комунального закладу Львівської 

обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медичних катастроф», Головного управління охорони здоров'я Львівської 

http://ndiiv.org.ua/Files2/shljahu_udoskon.pdf
http://www.intellect.ua/ukr/industrial-design/info/types
http://www.ndiiv.org.ua/ua/library/view-promyslovyy-zrazok-jak-tvir-dekoratyvno-prykladnoho-mystetstva.html
http://www.ndiiv.org.ua/ua/library/view-spivvidnoshennja-pravovoji-okhorony-promyslovykh-zrazkiv-i-torhovelnykh-marok.html
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обласної державної адміністрації про усунення порушень прав на промислову 
власність шляхом заборони ввезення на митну територію медичного 
обладнання, яке порушує запатентовані медичні технології.  

Судом встановлено, що позивач є володільцем деклараційного патенту на 
винахід «Пересувна хірургічна операційна» та патенту на корисну модель 
«Спосіб надання медичної допомоги в транспортному засобі».  

Із засобів масової інформації позивач дізнався про придбання 
Комунальним закладом Львівської обласної ради «Львівський обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медичних катастроф» дев'яти реанімобілів, які 
мають суттєві (еквівалентні) ознаки, що співпадають з формулами належних 
йому патентів.  

Дані автомобілі, на думку позивача, були ввезені на митну територію 
України із інших країн із комплектацією, що охороняється патентами позивача.  

Позивач вказує, що відповідач не володіє як ліцензіями на застосування 
запатентованих технологій від позивача, так і власними патентами з більш 
раннім пріоритетом.  

Суд відмовив у задоволенні позову, оскільки позивачем не було 
представлено доказів, що реанімобілі відповідача були виготовлені із 
застосуванням процесу, який охороняється патентами позивача. 

Проаналізуйте Рішення Шевченківського районного суду м. Львова від 06 
вересня 2016 року по справі № 1328/5683/12, режим доступу 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/61158820  

Дайте правовий аналіз ситуації. Відповідь обґрунтуйте. 
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2. Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 
№ 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи". Режим 
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Тема 5 
ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

ЯК ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА 
 
1. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг: 

загальна характеристика. Відмінність від об’єктів патентного права. 
2. Охорона прав на торговельну марку: 
 поняття, ознаки та види торговельних марок 
 функції торговельних марок 
 умови надання правової охорони торговельним маркам   
 порядок оформлення прав на торговельну марку 
 права та обов’язки власника свідоцтва на торговельну марку  
 припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг; визнання 

свідоцтва недійсним. 
3. Охорона прав на комерційне найменування: 
 поняття, структура та вимоги до нього. Співвідношення з 

найменуванням юридичної особи. 
 суб’єкти права на комерційне (фірмове) найменування.  
 виникнення права на комерційне (фірмове) найменування, зміст прав. 
4. Охорона прав на зазначення походження товарів: 
 загальна характеристика зазначення походження товарів; 
 умови та порядок надання правової охорони зазначенню походження 

товару; 
 право на реєстрацію зазначення походження товару; порядок подання 

заявки на реєстрацію;  
 права, що випливають із реєстрації кваліфікованого зазначення 

походження товару та/або права на його використання; 
 порядок припинення правової охорони кваліфікованого зазначення 

походження товару та/або права на використання цього зазначення. 
 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_498600-08
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v8_78600-07
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Завдання 1 
Проаналізуйте поняття «назва місця походження товару» та «географічне 

зазначення походження товару». Розмежуйте їх.  
 
 
Завдання 2  
Охарактеризуйте поняття «торговельна марка», «товарний знак», «бренд», 

«логотип», «сертифікаційний знак». Що є об’єктом інтелектуального права? 
 
Завдання 3 
Проаналізуйте порядок та умови надання згоди на використання офіційної 

назви держави «Україна» як елемента знака для товарів і послуг? Ознайомтесь з 
Правилами погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну 
назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг: затв. наказом МОН 
України від 04.08.2010 р. 

 
Завдання 4 
Охарактеризуйте зміст права на використання торговельної марки. 

Проаналізуйте ст. 16 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». 
Які дії не вважають порушенням прав власника Свідоцтва на зареєстрований 
знак? 

 
Завдання 5 
Проаналізуйте особливості передання майнових прав на комерційне 

найменування. У чому полягає особистісний характер права на комерційне 
найменування. Відповідь обґрунтуйте. 

 
Задача 
Позивач звернувся до суду з позовом до особи Х та ТзОВ «Хостінг 

Україна», в якому просив зобов’язати особу Х припинити використання 
позначень у будь-який спосіб, що порушує виключне майнове право позивача 
на зареєстровані за ним торговельні марки, зобов’язати особу Х припинити 
використання цього позначення в доменному імені (в назві сайту), зобов’язати 
ТзОВ «Хостінг Україна» здійснити переделегування цього доменного імені на 
користь позивача. При розгляді цієї справи судом було встановлено, що 
позивач є власником Свідоцтв на торговельні марки, які видані в порядку, 
передбаченому Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків. 
Складову торговельної марки позивача було використано при реєстрації 
доменного імені особою Х. При цьому така складова торговельної марки 



 
24 

 

позивача була використана при реєстрації в мережі Інтернет доменного імені 
відповідача особи Х, яке використовується для надання доступу до онлайн 
магазину відповідача. Крім того, у доменне ім’я відповідача особи Х 
відображає торгівельну марку позивача та його прізвище. Позивач жодного 
дозволу відповідачу особі Х на використання своїх знаків для товарів і послуг 
не надавав. Суд позов задоволив. Чи вважається використанням знака для 
товарів і послуг його зазначення в назві веб-сайту? 

Дайте правовий аналіз ситуації.  
Ознайомтеся з рішенням суду (Рішення Соломянського районного суду 

м.Києва від 09.10.2015. Справа № 760/9904/15-ц // [Електронний ресурс]. – 
Єдиний державний реєстр судових рішень. Режим доступу: 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/52544723 ) 
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Тема 6 
Інші об’єкти інтелектуального права 

 
1. Наукове відкриття як об’єкт правової охорони. 
2. Охорона прав на топографії (компонування) інтегральних мікросхем. 
3. Правова охорона результатів творчої діяльності з локальною новизною: 
- Комерційна таємниця. Ноу-хау; 
- Раціоналізаторська пропозиція як об’єкт інтелектуального права. 
4. Результати селекційних досягнень як об’єкти інтелектуального права:  
4.1. Охорона прав на сорти рослин: 
- Загальні положення про охорону прав на сорти рослин; 
- Сорти рослин як об’єкти правової охорони; 
- Порядок набуття прав інтелектуальної власності на сорт рослин; 
- Види та зміст прав інтелектуальної власності на сорти рослин. 
4.2. Охорона прав на породи тварин. 
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Завдання 1 
Проаналізуйте у чому полягає презумпція оригінальності компонування 

інтегральних мікросхем. 
  
Завдання 2 
Проаналізуйте визначення ноу-хау. Яке співвідношення ноу-хау та 

комерційної таємниці? Як охороняється ноу-хау? Чи поширюється на ноу-хау 
режим патентування? 

 
Завдання 3 
Охарактеризуйте локальний характер новизни раціоналізаторської 

пропозиції. Який порядок розгляду заяви про раціоналізаторську пропозицію? 
Назвіть сукупність юридичних фактів для виникнення прав інтелектуальної 
власності на раціоналізаторську пропозицію. 

 
Завдання 4 
Проаналізуйте, Які майнові права належать автору сорту рослин? 

Розкрийте зміст майнового права на поширення сорту рослин. 
 

Тема 7 
ДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 

ПРАВА 
1. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності у системі договірного права України. 
2. Ліцензійний договір.  
3. Ліцензія на розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності. 
4. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права 

інтелектуальної власності 
5. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної 

власності. 
6. Договір про передання ноу-хау. 
7. Договір комерційної концесії. 
8. Договір застави майнових прав інтелектуальної власності. 
9. Договір про передання майнових прав інтелектуальної власності як 

внеску у статутний капітал господарського товариства 
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Завдання 1 
Охарактеризуйте загальні та спеціальні ознаки договорів щодо 

розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 
 
Завдання 2 
Проаналізуйте, у якій формі укладаються договори щодо розпорядження 

майновими правами інтелектуальної власності.  
Визначте випадки укладення договорів щодо розпорядження майновими 

правами інтелектуальної власності в усній формі. 
Проаналізуйте, з якою метою та у якому порядку здійснюється державна 

реєстрація договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної 
власності. 

 
Завдання 3 
Проаналізуйте, які є спільні та відмінні ознаки договорів купівлі-продажу 

майнових прав та договорів щодо розпорядження майновими правами 
інтелектуальної власності.  

Проаналізуйте, які є спільні та відмінні ознаки договорів майнового найму 
та договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної 
власності. 

 
Завдання 4 
Проаналізуйте співвідношення ліцензії та ліцензійного договору. Які види 

ліцензії передбачені чинним законодавством України? 
 
Завдання 5  
Визначте особливості укладення ліцензійного договору, за яким 

передаються права на: товарний знак (знак обслуговування); винахід (корисну 
модель); сорт рослин; породу тварин; промисловий зразок. 

 
Завдання 6 
Порівняйте:  
договір про створення за замовленням і використання об’єкта 

інтелектуального права та підрядний договір; 
договір про створення за замовленням і використання об’єкта 

інтелектуального права та договір про надання послуг. 
Відповідь обґрунтуйте. 
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Судова практика: 
1. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 01.03.2013 № 3 «Про деякі питання 
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юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ». – 
режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0003740-13  

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 4 червня 2010р. 
«Про застосування судами норм законодавства у справах про захист 
авторського права і суміжних прав». – режим доступу: 
http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/3adf2d0e52f68d76c2256c080037bac9/925cb
195f3f0bf70c225774200286bfd?OpenDocument 

3. Постанова Пленуму Вищого господарського суду від 17.10.2012 р. № 12 
«Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав 
інтелектуальної власності». Режим доступу 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12 

 
Тема 8  

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
1. Загальнотеоретичні положення захисту прав інтелектуальної власності. 
2. Захист авторських та суміжних прав. 
3. Захист прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки, топографії (компонування) інтегральних мікросхем.  
4. Захист прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг.  
5. Захист прав інтелектуальної власності на комерційне найменування. 
6. Захист прав інтелектуальної власності на зазначення походження 

товарів. 
7. Захист прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю.  
8. Процесуальні особливості розгляду справ щодо захисту прав 

інтелектуальної власності.  
9. Позасудовий порядок захисту прав інтелектуальної власності. 

 
Завдання 1 
Проаналізуйте умови настання цивільно-правової відповідальності у разі 
порушення авторських та/або суміжних прав. 
 
Завдання 2 
Визначте, за яких умов суд може присудити виплату на користь автора 
грошової компенсації у разі порушення його прав. Які фактори впливають на 
визначення розміру компенсації?  
 
Завдання 3 
Визначте особливості захисту авторських та суміжних прав, що порушені через 
мережу Інтернет. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0003740-13
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12
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Завдання 4  
Визначте та проаналізуйте спеціальні способи захисту прав власника патенту 
на винахід, корисну модель, промисловий зразок, що передбачені законом. 
 
Завдання 5 
Охарактеризуйте відшкодування збитків власнику патенту на винахід, корисну 
модель, промисловий зразок як спосіб захисту його прав.  
 
Завдання 6 
Визначте, які обставини повинен встановити суд у спорі про припинення 
порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг. 
Проаналізуйте способи захисту прав на торговельну марку у доменних спорах. 
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4. Закон України «Про авторське право і суміжні права». 
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