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Інформація про курс Для аспірантів 2 року навчання.  

Види діяльностей, в яких здобувачі можуть застосувати 

отримані знання: науково-дослідна, методична, практична 

тощо) і /або типи задач, у виконанні і розв‘язанні яких 

здобувачі зможуть використати здобуті в межах курсу знання і 

вміння: правильно застосовувати законодавство, що регулює 

відносини інтелектуальної власності; аналізувати практичні 

казуси, розуміти правову природу вільних публічних ліцензій, 

доменних імен тощо. 

Коротка анотація курсу Цифрові технології надають широкі можливості. Цифрове 

середовище стало паралельним світом, у якому люди 

спілкуються, знаходять друзів чи ворогів, розповсюджують та 

черпають інформацію, ведуть бізнес, заробляють гроші, 

зрештою «живуть». З правової точки зору це – середовище 

формування, прояву та функціонування суспільних відносин. 

Відтак постає проблема щодо урегульованості таких відносин. 

Пояснити феномен права інформаційних технологій з точки 

зору усталених підходів на систему права з її поділом на галузі 

за предметом і методом правового регулювання неможливо. 

Але факт його існування беззаперечний. Право інформаційних 

технологій – специфічне право, воно охоплює правові норми, 

що урегульовують різні суспільні відносини як за своєю 

природою, так і за суб‘єктним складом, об‘єктом, змістом 
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тощо. Слід охарактеризувати право інформаційних технологій 

як комплексну галузь законодавства. Ця галузь не може бути 

структурована за інститутами, субінститутами, підгалузями 

тощо, оскільки йдеться насамперед про особливі прояви 

суспільних відносин у новому для них середовищі – 

цифровому. Особливі докази, процесуальні аспекти, особливі 

способи використання та захисту тих чи інших об‘єктів, прав, 

інтересів – усе це зумовлює необхідність не тільки високої 

правової культури, а й культури особистісної. Всі ці проблемні 

питання будуть предметом вивчення та аналізу здобувачами. 

Мета та цілі курсу Мета навчальної дисципліни: ознайомити здобувачів з 

основними проблемами правового регулювання відносин 

інтелектуальної власності в мережі Інтернет; ознайомити з 

нормативно-правовими актами, які регулюють ці відносини в 

Україні; навчити застосовувати теоретичні положення на 

практиці, навчити результативно використовувати здобуті 

знання. 

Література для вивчення 

дисципліни 

Базова література 

1. Яворська Л.С., Тарасенко Л.Л., Мартин В.М., Самагальська 

Ю.Я. та ін. ІТ ПРАВО. Львів: «Левада», 2017.  470 с. 

2. ІТ-право: теорія і практика. За ред. Є.О.Харитонова, 

О.І.Харитонової. Одеса: Фенікс, 2017. 472 с.  

3. Бачинський Т. В., Радейко Р. І., Харитонова О. І. Основи ІТ-

права: навч. посіб. К.: Юрінком Інтер. 2017. 208 с. 

4. Яворська Л.С., Тарасенко Л.Л., Мартин В.М., Самагальська 

Ю.Я. та ін. Інтелектуальне право України. Тернопіль: 

Підручники і посібники, 2016. 609 с. 

5. Digital Copyright: Law and Practice. Simon Stokes. 

Bloomsbury Publishing, Jan 30, 2014. 310 p. 

Додаткова література 

1. United States Digital Millennium Copyright Act. Режим 

доступу: https://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf  

2. Beyond the Code: Protection of Non-Textual Features of 

Software, by Noam Shemtov, Oxford University Press. 2017. ISBN: 

978-0-1987-1679-2, 288 pp. 

3. J. Rosenoer, CyberLaw: The Law of the Internet. Springer 

Verlag. 1996. 

4. Internet Law and Regulation. Graham J. H. Smith. Sweet & 

Maxwell, 2007. Computer networks. 1296 p. 

5. The Current State of Domain Name Regulation: Domain 

Names as Second Class Citizens in a Mark-Dominated World. 

Konstantinos Komaitis. Routledge, 2010. 296 p. 

6. Атаманова Ю.Є. Захист прав інтелектуальної власності у 

мережі Інтернет: світовий досвід та вітчизняні перспективи. 

Право та інновації. 2014. № 3. С.7. 

7. Баранов О. А. Правове забезпечення інформаційної 

сфери: теорія, методологія і практика: Монографія. К.: 

Едельвейс, 2014. 434 с.  

8. Гура В. С. Цивільно-правова охорона Інтернет-сайту: 

автореф. дис.канд. юрид.наук. К., 2006. 20 с. 

9. Еннан Р. Є. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У 

МЕРЕЖІ Інтернет. ІТ право: проблеми і перспективи розвитку 

https://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf


в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції. 

Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. С. 172. 

10. Кохановська О.В. ПРИВАТНО-ПРАВОВЕ РОЗУМІННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. ІТ право: 

проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів 

науково-практичної конференції.  Львів: НУ «Львівська 

політехніка», 2016. С.202. 

11. Савич С.С. Авторське право у цифровому середовищі: 

проблема монополії правовласника та забезпечення умов 

вільного використання творів / С.С. Савич. Бюлетень 

Міністерства Юстиції України. 2015. № 1. С. 87. 

12. Тарасенко Л.Л. Інтернет-сайт як об‘єкт ІТ-права. 

Юридичний журнал «Право України». 2018. № 1. С. 103-113. 

13. Тарасенко Л.Л. Правовий режим веб-сторінки. Вісник 

Львівського Університету. Серія Юридична. Львів: Львівський 

нац.ун-т, 2017. Вип. 65. С.134-144. 

14. Тарасенко Л.Л. КОМП‗ЮТЕРНА ПРОГРАМА ЯК 

ОБ‗ЄКТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА. ІТ право: проблеми і 

перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів науково-

практичної конференції. Львів: НУ «Львівська політехніка», 

2016. С. 251.  

15. Харитонов Є.О. СУТНІСТЬ ІТ-ПРАВА (ІТ- ПРАВО ЯК 

КОНЦЕПТ). ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в 

Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції. 

Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. С. 274. 

16. Харитонова О.І. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 

ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ (СТРУКТУРИ) ІТ-ПРАВА. ІТ 

право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник 

матеріалів науково-практичної конференції. – Львів: НУ 

«Львівська політехніка», 2016. С. 280.  

17. Яворська О. C. ІТ-право: поняття, зміст, засади. Збірник 

матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ―Україна в умовах 

реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний 

досвід‖. Тернопіль: Юрид. ф-т. Тернопіл. нац. екон. ун-ту, 2017. 

С. 279-282. 

18. Яворська О. С. ІТ право: поняття, засади, особливості. 

Актуальні проблеми соціального права. Випуск 5. Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції «Українська 

правнича наука: основні тенденції розвитку в умовах 

євроінтеграції». Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017. С. 32-36.  

19. Яворська О. ІТ право як паралель, як альтернатива чи як 

виклик. Проблеми державотворення і захисту прав людини в 

Україні: Матеріали ХXІV звітної науково-практичної 

конференції. Ч. 1. 7-8 лютого 2017 р., м. Львів. Львів, 2018. 

С.227-230. 

Тривалість курсу 90 год. 3 кредити 

Обсяг курсу 48 години  аудиторних: 

з них 32  годин лекцій, 16 годин  практичних занять; 

42 години самостійної роботи 



Очікувані результати 

навчання 

По проходженні курсу здобувачі повинні знати: 

 джерела правового регулювання відносин щодо охорони 

прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет та роль 

судової практики;  

 загальні положення щодо використання об‘єктів права 

інтелектуальної власності в мережі Інтернет;  

 що таке Інтернет-сайт як об‘єкт права інтелектуальної 

власності;  

 хто є суб‘єктами та що є об‘єктами правовідносин при 

здійснення прав інтелектуальної власності в мережі 

Інтернет;  

 особливості здійснення та захисту авторських та суміжних 

прав в мережі Інтернет;   

 особливості здійснення та захисту прав на правові засоби 

індивідуалізації товарів, робіт і послуг в мережі Інтернет;  

 способи та порядок захисту прав інтелектуальної власності, 

що порушені в мережі Інтернет;  

 зарубіжний досвід щодо охорони та захисту прав 

інтелектуальної власності, порушених в мережі Інтернет. 

По проходженні курсу слухачі повинні вміти: 

 застосовувати одержані знання на практиці; 

 правильно застосовувати законодавство, що регулює 

відносини інтелектуальної власності в мережі Інтернет; 

 аналізувати та вирішувати практичні казуси. 

Формат курсу Денний/заочний 

теми ДОДАТОК (схема курсу) 

Підсумковий контроль, 

форма 

Іспит 

Пререквізити 

 

Навчальна дисципліна базується  на юридичних дисциплінах, 

які здобувачі вивчали протягом навчання на ОКР бакалавр 

(протягом 1-4 курсу) (Цивільне право, Інтелектуальна 

власність, ІТ право тощо) а також пов‘язана з навчальними 

дисциплінами Інтернет-право, Інформаційне право. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

лекція, презентація, інтерактивні методи (задачі, мозковий 

штурм,  дискусії, тощо)  

 

Необхідні обладнання Мультимедійний пристрій, комп‘ютер, фліпчарт, папір, 

маркери 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Поточний контроль здійснюється під час проведення 

практичних занять і має на меті перевірку рівня 

підготовленості здобувача до виконання конкретної роботи. 

Методи проведення поточного контролю під час навчальних 

занять визначаються кафедрою і здійснюються шляхом усного 

опитування здобувачів, проведення контрольних робіт, 

виконання завдань та вирішення задач із практичних проблем. 



Проміжний контроль здійснюється шляхом проведення 

модулів (модульний контроль). Підсумковий контроль 

проводиться з метою оцінювання результатів навчання шляхом 

проведення заліку. Форма проведення заліку (модуля) – 

письмова, усна, тестова тощо - затверджується кафедрою. 

Розподіл балів, що присвоюється здобувачам:  

Загальна кількість – 100 балів, з них: 

Поточна успішність – 50 балів. 

Іспит – 50 балів. 

 

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 
За національною шкалою 

Залікова оцінка 

90 – 100 А Відмінно 

Зараховано  

81-89 В Дуже добре  

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

0-50 FX 

Незадовільно з 

правом 

перескладання 

Незараховано 

 

90-100 балів (відмінно) - виставляється здобувачу, який 

дав повну і правильну відповідь на всі питання, що базуються 

на знанні нормативно-правових актів, судової практики та 

спеціальної літератури. Прояви уміння застосування набуті 

знання до конкретних суспільно-економічних ситуацій та 

здібності аналізу джерел вивчення даного курсу. 

81-89 балів (дуже добре) - виставляється здобувачу, який 

дав не цілком повну але правильну відповідь на всі питання, 

що базується на знанні. 

71-80 балів (добре) - виставляється здобувачу, який дав 

повну і правильну відповідь, але не на всі питання, або 

відповідь не базується на всіх складових джерелах вивчення. 

Тобто знав нормативно-правовий акт та судову практику але не 

знав інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи 

інформації, яка міститься у інших джерелах. Однак у підсумку 

його відповідь повинна базуватись не менше ніж на двох 

базових джерелах.  

61-70 балів (задовільно) - виставляється здобувачу, який 

не дав вичерпної детальної відповіді на питання контрольних 

завдань і яка базується тільки на одному із рекомендованих 

джерел вивчення матеріалу. 

51-60 балів (достатньо) - виставляється здобувачу, який 

не дав вичерпної (достатньої) відповіді на питання 

контрольних завдань та не може назвати джерела інформації 

навчальної дисципліни. 

0-50 балів (незадовільно) - виставляється здобувачеві, 

який виявив значні прогалини в знаннях основного 

навчального матеріалу, допустив принципові помилки у 

виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з 

основною юридичною літературою з дисципліни. 



Питання до іспиту  1. Мережа Інтернет як місце  здійснення прав 

інтелектуальної власності. 

2. Об‘єкти права інтелектуальної власності в мережі 

Інтернет. 

3. Підстави та способи використання прав інтелектуальної 

власності в мережі Інтернет. 

4. Види відносин щодо використання прав інтелектуальної 

власності в мережі Інтернет (договірні, не договірні). 

5. Джерела правового регулювання відносин щодо 

використання прав інтелектуальної власності в мережі 

Інтернет. 

6. Загальна характеристика Інтернет-сайту як об‘єкту права 

інтелектуальної власності. 

7. Учасники правовідносин, об‘єктом яких є Інтернет-сайт. 

8. Ознаки та правова природа веб-сайту. 

9. Види веб-сайтів (правовий аспект). 

10. Правове регулювання створення веб-сайтів 

(програмування, дизайн, інформаційне наповнення). 

Порядок укладення та зміст відповідних договорів 

(створення, хостинг, реєстрація доменного імені). 

11. Загальна характеристика суб‘єктів інтелектуальної 

правовідносин в мережі Інтернет. 

12. Компанії, які адмініструють пошукові системи (Google 

Inc.) та надають різні послуги в мережі Інтернет. 

13. Автори та інші власники майнових прав як суб‘єкти 

інтелектуальних прав в мережі Інтернет. 

14. Користувачі послуг, споживачі як суб‘єкти 

інтелектуальних прав в мережі Інтернет. 

15. Інтернет – провайдери, оператори: загальна 

характеристика, їх роль та місце в системі інтелектуальних 

правовідносин в мережі Інтернет.  

16. Електронні бібліотеки як суб‘єкти інтелектуальних прав в 

мережі Інтернет. 

17. Організації колективного управління як суб‘єкти 

інтелектуальних прав в мережі Інтернет. Їх роль в процесі 

охорони та захисту прав творців в мережі Інтернет. 

18. Особливості договірних відносин між авторами (іншими 

володільцями прав) та користувачами контенту. 

19. Правове регулювання використання об‘єктів авторського 

права і суміжних прав у мережі Інтернет.  

20. Об‘єкти авторського права та способи їх використання в 

мережі Інтернет. 

21. Випадки вільного використання об‘єктів авторського права 

в мережі Інтернет. 

22. Види та способи порушення авторських прав в мережі 

Інтернет.  

23. Способи захисту авторських прав, що порушені в мережі 

Інтернет. 

24. Публічні ліцензії на використання об‘єктів авторського 

права та суміжних прав в мережі Інтернет: загальна 

характеристика, правова природа,  правове регулювання та 

види. 

25. Ліцензування відкритого програмного забезпечення в 

мережі Інтернет: поняття, види, порядок видачі ліцензії, 



зміст, правомочності користувача. 

26. Публічні ліцензії організацій колективного управління: 

поняття, види, зміст. 

27. Ліцензії Creative commons: поняття, види. 

28. Ознаки ліцензій Creative commons. 

29. Поняття доменного імені.  

30. Вимоги до доменного імені (унікальність, реєстрація). 

Правове регулювання. 

31. Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та 

номерів (ICANN), її функції та принципи діяльності. 

32. Адміністрування адресного простору українського 

сегмента мережі Інтернет. 

33. Порядок реєстрації доменного імені в Україні. Правила 

домену .UA. 

34. Договірні відносини під час реєстрації домену. 

35. Напрямки вдосконалення правової охорони  доменних 

імен. 

36. Поняття та види доменних спорів. 

37. «Кіберсквотинг»: поняття, ознаки. 

38. Правова природа Правил домену .UA та інших подібних 

правил та регламентів. 

39. Порядок захисту прав на домен. 

40. Центри  з вирішення доменних спорів. Застосування 

процедури Єдиної політики вирішення спорів про доменні 

імена (UDRP — Uniform Domain Name Dispute Resolution 

Policy), її переваги. 

41. Способи захисту прав на домен. 

42. Роль адміністраторів та реєстраторів у вирішенні 

доменних спорів. 

43. Способи правомірного використання знаків для товарів і 

послуг, інших засобів індивідуалізації (комерційні 

найменування, географічне зазначення походження 

товару) в мережі Інтернет.  

44. Випадки вільного використання знаків для товарів і 

послуг, інших засобів індивідуалізації в мережі Інтернет. 

45. Види порушень прав на знак для товарів, інші засоби 

індивідуалізації в мережі Інтернет. Змішування 

комерційних позначень (комерційні найменування, 

географічне зазначення походження товару). Суб‘єкти 

порушень. 

46. Порядок і способи захисту прав на знаки для товарів і 

послуг, на інші засоби індивідуалізації (комерційні 

найменування, географічне зазначення походження 

товару), що порушені в мережі Інтернет. 

47. Способи використання об‘єктів патентних прав (винаходи, 

корисні моделі, промислові зразки, компонування 

інтегральної мікросхеми) в мережі Інтернет. Їх правова 

охорона та захист.  

48. Право інтелектуальної власності на сорти рослин, породи 

тварин: здійснення в мережі Інтернет та захист від 

посягань в мережі Інтернет. 

49. Охорона права інтелектуальної власності на комерційну 

таємницю з урахуванням сучасних Інтернет - технологій. 

Використання комерційної таємниці в цифровому 



середовищі.  

50. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську 

пропозицію: здійснення в мережі Інтернет та захист від 

посягань в мережі Інтернет. 

51. Особливості доказування у справах щодо захисту прав 

інтелектуальної власності, що порушені в мережі Інтернет. 

Опитування  Письмова форма опитування 



Схема курсу  

«Проблеми правової охорони інтелектуальної власності в  мережі Інтернет» 

2019-2020 навчальний рік 

 

Тиж. / 

дата / год. 

 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова робота 

Матеріали 

 

Література.*** 

Ресурси в 

Інтернеті 

 

Завдання, год 

 

 

Термін 

виконання 

 

4 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1  Загальні положення щодо 

використання об’єктів права 

інтелектуальної власності в мережі 

Інтернет 

Мережа Інтернет як місце  здійснення 

прав інтелектуальної власності. Об‘єкти 

права інтелектуальної власності в 

мережі Інтернет. Підстави та способи 

використання прав інтелектуальної 

власності в мережі Інтернет. 

Види відносин щодо використання прав 

інтелектуальної власності в мережі 

Інтернет (договірні, не договірні). 

Джерела правового регулювання 

відносин щодо використання прав 

інтелектуальної власності в мережі 

Інтернет. 

 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота, 

розв‘язання 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентація 

навчально-

методичні 

матеріали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛ - 1-5; ДЛ - 

1,2,5,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацювати 

відповідні розділи 

рекомендованої 

літератури.  

4 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-2 тиждень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 год Тема 1  Загальні положення щодо 

використання об’єктів права 

інтелектуальної власності в мережі 

Інтернет 

Мережа Інтернет як місце  здійснення 

практичне 

заняття : групова 

та індивідуальна 

робота, 

розв‘язання 

Презентація 

навчально-

методичні 

матеріали, текст 

тесту 

БЛ - 1-5; ДЛ - 2, 

3,4,7,8,11 

Опрацювати 

відповідні розділи 

рекомендованої 

літератури. 

Відповісти на 

2 тиждень 



прав інтелектуальної власності. Об‘єкти 

права інтелектуальної власності в 

мережі Інтернет. Підстави та способи 

використання прав інтелектуальної 

власності в мережі Інтернет. 

Види відносин щодо використання прав 

інтелектуальної власності в мережі 

Інтернет (договірні, не договірні). 

Джерела правового регулювання 

відносин щодо використання прав 

інтелектуальної власності в мережі 

Інтернет. 

задач, 

ситуаційних 

вправ. 

 

опитувальник 

тесту 

4 год. 

2 год. Тема 2 Інтернет-сайт як об’єкт права 

інтелектуальної власності 

Загальна характеристика Інтернет-сайту 

як об‘єкту права інтелектуальної 

власності. 

Поняття та ознаки учасників 

правовідносин, об‘єктом яких є 

Інтернет-сайт. 

Особисті немайнові та майнові права ІВ 

автора Інтернет-сайту. 

Цивільно-правовий захист прав автора 

Інтернет-сайту. 

Особливості договірних зобов‘язань зі 

створення Інтернет-сайту та хостингу. 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота, 

розв‘язання 

задач 

 

 

Презентація 

навчально-

методичні 

матеріали 

 

 

 

 

БЛ - 1-5; ДЛ - 

1,2,5,8 

 

 

 

 

 

Опрацювати 

відповідні розділи 

рекомендованої 

літератури.  

3 год. 

 

 

 

3 тиждень 

2 год. Тема 3 Суб’єкти та об’єкти 

правовідносин щодо здійснення прав 

інтелектуальної власності в мережі 

Інтернет 

Види суб‘єктів правовідносин щодо 

об‘єктів прав інтелектуальної власності 

в мережі Інтернет (правовласники, 

користувачі, порушники тощо). 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота, 

розв‘язання 

задач 

 

 

Презентація 

навчально-

методичні 

матеріали 

 

 

 

 

БЛ - 1-5; ДЛ - 

1,2,5,8 

 

 

 

 

 

Опрацювати 

відповідні розділи 

рекомендованої 

літератури.  

3 год. 

 

 

 

4тиждень 



Роль Інтернет-провайдерів у механізмі 

регулювання використання об‘єктів 

авторського права і суміжних прав. 

Види об‘єктів прав інтелектуальної 

власності в мережі інтернет. 

1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 год. 

Тема 2 Інтернет-сайт як об’єкт права 

інтелектуальної власності 

Загальна характеристика Інтернет-сайту 

як об‘єкту права інтелектуальної 

власності. 

Поняття та ознаки учасників 

правовідносин, об‘єктом яких є 

Інтернет-сайт. 

Особисті немайнові та майнові права ІВ 

автора Інтернет-сайту. 

Цивільно-правовий захист прав автора 

Інтернет-сайту. 

Особливості договірних зобов‘язань зі 

створення Інтернет-сайту та хостингу. 

 

Тема 3 Суб’єкти та об’єкти 

правовідносин щодо здійснення прав 

інтелектуальної власності в мережі 

Інтернет 

Види суб‘єктів правовідносин щодо 

об‘єктів прав інтелектуальної власності 

в мережі Інтернет (правовласники, 

користувачі, порушники тощо). 

Роль Інтернет-провайдерів у механізмі 

регулювання використання об‘єктів 

авторського права і суміжних прав. 

Види об‘єктів прав інтелектуальної 

власності в мережі інтернет. 

практичне 

заняття : групова 

та індивідуальна 

робота, 

розв‘язання 

задач, 

ситуаційних 

вправ. 

 

 

 

 

 

 

 

практичне 

заняття : групова 

та індивідуальна 

робота, 

розв‘язання 

задач, 

ситуаційних 

вправ. 

 

Презентація 

навчально-

методичні 

матеріали, текст 

тесту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентація 

навчально-

методичні 

матеріали, текст 

тесту 

БЛ - 1-5; ДЛ - 2, 

3,4,7,8,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛ - 1-5; ДЛ - 2, 

3,4,7,8,11 

 

Опрацювати 

відповідні розділи 

рекомендованої 

літератури. 

Відповісти на 

опитувальник 

тесту 

3 год 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацювати 

відповідні розділи 

рекомендованої 

літератури. 

Відповісти на 

опитувальник 

тесту 

3 год 

 

 

4 тиждень 



4 год. Тема 4 Особливості здійснення та 

захисту авторських прав в мережі 

Інтернет 

 Об‘єкти авторського права та способи 

їх використання в мережі Інтернет. 

Випадки вільного використання 

об‘єктів авторського  права в мережі 

Інтернет. 

Суб‘єкти, які здійснюють порушення 

авторських прав. Види та способи 

порушення авторських прав в мережі 

Інтернет.  

Порядок та способи захисту авторських 

прав, що порушені в мережі Інтернет. 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота, 

розв‘язання 

задач 

 

 

Презентація 

навчально-

методичні 

матеріали 

 

 

 

 

БЛ - 1-5; ДЛ - 

1,2,5,8 

 

 

 

 

 

Опрацювати 

відповідні розділи 

рекомендованої 

літератури.  

4 год. 

 

 

 

5-6 тиждень 

2 год. Тема 4 Особливості здійснення та 

захисту авторських прав в мережі 

Інтернет 

 Об‘єкти авторського права та способи 

їх використання в мережі Інтернет. 

Випадки вільного використання 

об‘єктів авторського  права в мережі 

Інтернет. 

Суб‘єкти, які здійснюють порушення 

авторських прав. Види та способи 

порушення авторських прав в мережі 

Інтернет.  

Порядок та способи захисту авторських 

прав, що порушені в мережі Інтернет. 

практичне 

заняття : групова 

та індивідуальна 

робота, 

розв‘язання 

задач, 

ситуаційних 

вправ. 

 

Презентація 

навчально-

методичні 

матеріали, текст 

тесту 

БЛ - 1-5; ДЛ - 2, 

3,4,7,8,11 

Опрацювати 

відповідні розділи 

рекомендованої 

літератури. 

Відповісти на 

опитувальник 

тесту 

4 год. 

6 тиждень 

4 год. Тема 5 Особливості здійснення та 

захисту суміжних прав в мережі 

Інтернет 

Об‘єкти суміжних прав, на які 

здійснюється посягання в мережі 

Інтернет. Способи використання 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота, 

розв‘язання 

задач 

Презентація 

навчально-

методичні 

матеріали 

 

 

БЛ - 1-5; ДЛ - 

1,2,5,8 

 

 

 

 

Опрацювати 

відповідні розділи 

рекомендованої 

літератури.  

4 год. 

 

7-8  тиждень 



об‘єктів суміжних прав в мережі 

Інтернет. Випадки вільного 

використання об‘єктів суміжних прав в 

мережі Інтернет. 

Суб‘єкти, які здійснюють порушення 

суміжних прав. Види та способи 

порушення суміжних прав. Порядок і 

способи захисту суміжних прав, що 

порушені в мережі Інтернет. 

 

 

 

 

  

 

2 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5 Особливості здійснення та 

захисту суміжних прав в мережі 

Інтернет 

Об‘єкти суміжних прав, на які 

здійснюється посягання в мережі 

Інтернет. Способи використання 

об‘єктів суміжних прав в мережі 

Інтернет. Випадки вільного 

використання об‘єктів суміжних прав в 

мережі Інтернет. 

Суб‘єкти, які здійснюють порушення 

суміжних прав. Види та способи 

порушення суміжних прав. Порядок і 

способи захисту суміжних прав, що 

порушені в мережі Інтернет. 

практичне 

заняття : групова 

та індивідуальна 

робота, 

розв‘язання 

задач, 

ситуаційних 

вправ. 

 

Презентація 

навчально-

методичні 

матеріали, текст 

тесту 

БЛ - 1-5; ДЛ - 2, 

3,4,7,8,11 

Опрацювати 

відповідні розділи 

рекомендованої 

літератури. 

Відповісти на 

опитувальник 

тесту 

4 год. 

8- тиждень 

 

2 год. Тема 6 Ліцензії creative commons 

Поняття Ліцензії creative commons, їх 

правова природа. Порядок їх надання. 

Види ліцензій  creative commons, їх 

характеристика. 

 Обсяг прав інтелектуальної власності, 

що передаються шляхом видачі 

ліцензій  creative commons. 

Перспективи застосування ліцензій  

creative commons в Україні. 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота, 

розв‘язання 

задач 

 

 

Презентація 

навчально-

методичні 

матеріали 

 

 

 

 

БЛ - 1-5; ДЛ - 

1,2,5,8 

 

 

 

 

 

Опрацювати 

відповідні розділи 

рекомендованої 

літератури.  

3 год. 

 

 

 

9 тиждень  



2  год. Тема 7 Особливості здійснення та 

захисту прав на правові засоби 

індивідуалізації товарів, робіт і 

послуг в мережі Інтернет 

Правові засоби індивідуалізації товарів, 

робіт і послуг як об‘єкт посягання в 

мережі Інтернет. 

Способи використання знаків для 

товарів і послуг, інших засобів 

індивідуалізації в мережі Інтернет. 

Випадки вільного використання знаків 

для товарів і послуг, інших засобів 

індивідуалізації в мережі Інтернет. 

 Суб‘єкти, які здійснюють порушення 

прав на знаки для товарів і послуг, інші 

засоби індивідуалізації в мережі 

Інтернет. 

Способи порушення прав на знак для 

товарів, інші засоби індивідуалізації в 

мережі Інтернет. 

 Порядок і способи захисту прав на 

знаки для товарів і послуг, інших 

засобів індивідуалізації, що порушені в 

мережі Інтернет. 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота, 

розв‘язання 

задач 

 

 

Презентація 

навчально-

методичні 

матеріали 

 

 

 

 

БЛ - 1-5; ДЛ - 

1,2,5,8 

 

 

 

 

 

Опрацювати 

відповідні розділи 

рекомендованої 

літератури.  

4 год. 

 

 

 

10 тиждень  

1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6 Ліцензії creative commons. 

Поняття Ліцензії creative commons, їх 

правова природа. Порядок їх надання. 

Види ліцензій  creative commons, їх 

характеристика. 

Обсяг прав інтелектуальної власності, 

що передаються шляхом видачі 

ліцензій  creative commons. 

Перспективи застосування ліцензій  

creative commons в Україні. 

практичне 

заняття : групова 

та індивідуальна 

робота, 

розв‘язання 

задач, 

ситуаційних 

вправ. 

 

 

Презентація 

навчально-

методичні 

матеріали, текст 

тесту 

 

 

 

 

 

БЛ - 1-5; ДЛ - 2, 

3,4,7,8,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацювати 

відповідні розділи 

рекомендованої 

літератури. 

Відповісти на 

опитувальник 

тесту 

 

3 год. 

 

10 тиждень 



 

 

 

 

 

 

 

 

1 год. 

Тема 7 Особливості здійснення та 

захисту прав на правові засоби 

індивідуалізації товарів, робіт і 

послуг в мережі Інтернет 

 Правові засоби індивідуалізації 

товарів, робіт і послуг як об‘єкт 

посягання в мережі Інтернет: знаки для 

товарів і послуг; комерційне 

найменування; географічне зазначення 

походження товарів. 

Способи використання знаків для 

товарів і послуг, інших засобів 

індивідуалізації в мережі Інтернет. 

 Випадки вільного використання знаків 

для товарів і послуг, інших засобів 

індивідуалізації в мережі Інтернет. 

 Суб‘єкти, які здійснюють порушення 

прав на знаки для товарів і послуг, інші 

засоби індивідуалізації в мережі 

Інтернет. 

Способи порушення прав на знак для 

товарів, інші засоби індивідуалізації в 

мережі Інтернет. 

Порядок і способи захисту прав на 

знаки для товарів і послуг, інших 

засобів індивідуалізації, що порушені в 

мережі Інтернет. 

практичне 

заняття : групова 

та індивідуальна 

робота, 

розв‘язання 

задач, 

ситуаційних 

вправ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентація 

навчально-

методичні 

матеріали, текст 

тесту 

БЛ - 1-5; ДЛ - 2, 

3,4,7,8,11 

Опрацювати 

відповідні розділи 

рекомендованої 

літератури. 

Відповісти на 

опитувальник 

тесту 

 

4 год 

 

2 год. 

 

 

 

 

 

 

Тема 8: ДОМЕННІ ІМЕНА. 

ДОМЕННІ СПОРИ. 

Доменне ім'я: поняття та ознаки. 

Інтернет-корпорація з призначення 

доменних імен та номерів (ICANN): 

характеристика та функції. 

Адміністрування адресного простору 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота, 

розв‘язання 

задач 

 

Презентація 

навчально-

методичні 

матеріали 

 

 

 

БЛ - 1-5; ДЛ - 

1,2,5,8 

 

 

 

 

 

Опрацювати 

відповідні розділи 

рекомендованої 

літератури.  

3 год. 

 

 

11 тиждень 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

мережі Інтернет в Україні. Правовий 

статус об‘єднання підприємств 

«Український мережевий 

інформаційний центр» та ТзОВ 

«Хостмайстер». 

Порядок реєстрації доменних імен в 

домені .UA. Суб‘єкти цих відносин 

(реєстрант, реєстратор, адміністратор). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 год. Тема 9:ДОМЕННІ СПОРИ. 

Доменне ім'я: поняття та ознаки. 

Інтернет-корпорація з призначення 

доменних імен та номерів (ICANN): 

характеристика та функції. 

Адміністрування адресного простору 

мережі Інтернет в Україні. Правовий 

статус об‘єднання підприємств 

«Український мережевий 

інформаційний центр» та ТзОВ 

«Хостмайстер». 

Порядок реєстрації доменних імен в 

домені .UA. Суб‘єкти цих відносин 

(реєстрант, реєстратор, адміністратор). 

Доменні спори: поняття та види. 

Єдина політика вирішення спорів про 

доменні імена. 

Способи захисту прав на домен. 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота, 

мозковий 

штурм, 

розв‘язання 

задач 

Презентація 

навчально-

методичні 

матеріали 

БЛ - 1-7; ДЛ - 

1,2,5,8 

Опрацювати 

відповідні розділи 

рекомендованої 

літератури. 

3 год. 

12 тиждень 

1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8: ДОМЕННІ ІМЕНА.  

Доменне ім'я: поняття та ознаки. 

Інтернет-корпорація з призначення 

доменних імен та номерів (ICANN): 

характеристика та функції. 

Адміністрування адресного простору 

мережі Інтернет в Україні. Правовий 

статус об‘єднання підприємств 

практичне 

заняття : групова 

та індивідуальна 

робота, 

розв‘язання 

задач, 

ситуаційних 

вправ. 

Презентація 

навчально-

методичні 

матеріали, текст 

тесту 

 

 

 

БЛ - 1-5; ДЛ - 2, 

3,4,7,8,11 

 

 

 

 

 

 

Опрацювати 

відповідні розділи 

рекомендованої 

літератури. 

Відповісти на 

опитувальник 

тесту 

3 год. 

12 тиждень 



 

 

 

 

 

 

1 год. 

«Український мережевий 

інформаційний центр» та ТзОВ 

«Хостмайстер». 

Порядок реєстрації доменних імен в 

домені .UA. Суб‘єкти цих відносин 

(реєстрант, реєстратор, адміністратор). 

 

Тема 9: Доменні спори 

Доменні спори: поняття та види. 

Єдина політика вирішення спорів про 

доменні імена. 

Способи захисту прав на домен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

практичне 

заняття : групова 

та індивідуальна 

робота, 

розв‘язання 

задач, 

ситуаційних 

вправ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентація 

навчально-

методичні 

матеріали, текст 

тесту 

 

 

 

 

 

 

БЛ - 1-5; ДЛ - 2, 

3,4,7,8,11 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацювати 

відповідні розділи 

рекомендованої 

літератури. 

Відповісти на 

опитувальник 

тесту 

3 год. 

2 год.  Тема 10 Інші об’єкти права 

інтелектуальної власності, що 

використовуються в мережі Інтернет 

1. Загальна характеристика інших 

об‘єктів права інтелектуальної 

власності, що використовуються в 

мережі Інтернет. 2. Об‘єкти патентних 

прав: способи використання в мережі 

Інтернет, їх охорона  та захист. Мережа 

Інтернет як місце здійснення 

патентного пошуку для визначення 

рівня новизни. Загальнодоступність 

інформації в мережі Інтернет для 

визначення новизни об‘єктів патентних 

прав (яка інформація береться до уваги, 

яка – не береться). 

 Охорона права інтелектуальної 

власності на комерційну таємницю з 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота, 

розв‘язання 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентація 

навчально-

методичні 

матеріали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛ - 1-5; ДЛ - 

1,2,5,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацювати 

відповідні розділи 

рекомендованої 

літератури.  

3 год. 

 

 

 

 

 

 

 

13 тиждень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



урахуванням сучасних Інтернет - 

технологій. 

 

2 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 11 Зарубіжний досвід щодо 

охорони та захисту прав 

інтелектуальної власності, 

порушених в мережі Інтернет 

Правове регулювання відносин щодо 

використання прав інтелектуальної 

власності в мережі Інтернет в країнах 

ЄС та США. 

Особливості здійснення та захисту 

авторських та суміжних прав в мережі 

Інтернет (в країнах ЄС та США). 

Особливості здійснення та захисту прав 

на об'єкти промислової власності в 

мережі Інтернет (в країнах ЄС та 

США). 

Роль та значення міжнародних 

договорів щодо охорони та захисту 

прав інтелектуальної власності в мережі 

Інтернет. 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота, 

розв‘язання 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентація 

навчально-

методичні 

матеріали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛ - 1-5; ДЛ - 

1,2,5,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацювати 

відповідні розділи 

рекомендованої 

літератури.  

4 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 тиждень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 10 Інші об’єкти права 

інтелектуальної власності, що 

використовуються в мережі Інтернет 

Загальна характеристика інших об‘єктів 

права інтелектуальної власності, що 

використовуються в мережі Інтернет. 2. 

Об‘єкти патентних прав: способи 

використання в мережі Інтернет, їх 

охорона  та захист. Мережа Інтернет як 

місце здійснення патентного пошуку 

для визначення рівня новизни. 

Загальнодоступність інформації в 

мережі Інтернет для визначення 

практичне 

заняття : групова 

та індивідуальна 

робота, 

розв‘язання 

задач, 

ситуаційних 

вправ. 

 

 

 

 

 

Презентація 

навчально-

методичні 

матеріали, текст 

тесту 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛ - 1-5; ДЛ - 2, 

3,4,7,8,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацювати 

відповідні розділи 

рекомендованої 

літератури. 

Відповісти на 

опитувальник 

тесту 

3 год. 

 

 

 

 

 

14 тиждень 



 

 

 

 

 

 

1 год. 

новизни об‘єктів патентних прав (яка 

інформація береться до уваги, яка – не 

береться). 

 Охорона права інтелектуальної 

власності на комерційну таємницю з 

урахуванням сучасних Інтернет - 

технологій. 

Тема 11 Зарубіжний досвід щодо 

охорони та захисту прав 

інтелектуальної власності, 

порушених в мережі Інтернет 

Правове регулювання відносин щодо 

використання прав інтелектуальної 

власності в мережі Інтернет в країнах 

ЄС та США. 

Особливості здійснення та захисту 

авторських та суміжних прав в мережі 

Інтернет (в країнах ЄС та США). 

Особливості здійснення та захисту прав 

на об'єкти промислової власності в 

мережі Інтернет (в країнах ЄС та 

США). 

Роль та значення міжнародних 

договорів щодо охорони та захисту 

прав інтелектуальної власності в мережі 

Інтернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

практичне 

заняття : групова 

та індивідуальна 

робота, 

розв‘язання 

задач, 

ситуаційних 

вправ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентація 

навчально-

методичні 

матеріали, текст 

тесту 

 

 

 

 

 

 

 

БЛ - 1-5; ДЛ - 2, 

3,4,7,8,11 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацювати 

відповідні розділи 

рекомендованої 

літератури. 

Відповісти на 

опитувальник 

тесту 

4 год. 

4 год.  Тема 12 Способи та порядок захисту 

прав інтелектуальної власності, що 

порушені в мережі Інтернет 

Особливості охорони об‘єктів права 

інтелектуальної власності до їх 

порушення.  

Юрисдикційний та неюрисдикційний 

порядок захисту прав. Підвідомчість та 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота, 

розв‘язання 

задач 

 

 

Презентація 

навчально-

методичні 

матеріали 

 

 

 

 

БЛ - 1-5; ДЛ - 

1,2,5,8 

 

 

 

Опрацювати 

відповідні розділи 

рекомендованої 

літератури.  

4 год. 

 

 

 

15-16 тиждень 

 

 

 

 



підсудність справ. Способи захисту 

прав: 

Загальні, спеціальні. 

 Особливості доказування у справах 

щодо захисту прав інтелектуальної 

власності, що порушені в мережі 

Інтернет. 

 

 

 

 

2 год.  Тема 12 Способи та порядок захисту 

прав інтелектуальної власності, що 

порушені в мережі Інтернет 

Особливості охорони об‘єктів права 

інтелектуальної власності до їх 

порушення.  

Юрисдикційний та неюрисдикційний 

порядок захисту прав. Підвідомчість та 

підсудність справ. Способи захисту 

прав: 

Загальні, спеціальні. 

 Особливості доказування у справах 

щодо захисту прав інтелектуальної 

власності, що порушені в мережі 

Інтернет. 

практичне 

заняття : групова 

та індивідуальна 

робота, 

розв‘язання 

задач, 

ситуаційних 

вправ. 

 

Презентація 

навчально-

методичні 

матеріали, текст 

тесту 

БЛ - 1-5; ДЛ - 2, 

3,4,7,8,11 

Опрацювати 

відповідні розділи 

рекомендованої 

літератури. 

Відповісти на 

опитувальник 

тесту 

4 год. 

16 тиждень 

48:  32 

л+16 пр. 

занять (48 

год.) 

    42  год. Іспит  

 


