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 Тема 1 

Загальнотеоретичні положення інтелектуального права України 

1. Поняття інтелектуальної власності, інтелектуального права. Теорії 

інтелектуального права. Право на свободу творчості.  

2. Інтелектуальне право України як галузь законодавства. Основні 

інститути інтелектуального права. 

3. 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 

4. Поняття, ознаки, види інтелектуальних правовідносин. 

5. Державна система правової охорони інтелектуальної власності: 

 НОІВ (Укрпатент). 

 інші органи державної влади, які мають повноваження у сфері 

інтелектуальної власності (Антимонопольний комітет України, Митна служба 

та ін.). 

 

Завдання 1 

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). 

Проаналізуйте, чи вбачаєте а доцільне правове регулювання патентних 

повірених двома різними нормативними актами? 

Які умови провадження діяльності патентних повірених мають бути 

закріплені на законодавчому рівні? 

Завдання 2 

Проаналізуйте поняття «інтелектуальної власності» з Конвенції про 

заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), укладеній 

14 липня 1967 р. у Стокгольмі. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_169  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_169
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Які права відповідно до зазначеної конвенції підлягають правовій охороні? 

Проаналізуйте поняття «інтелектуальної власності», що наведено у ст. 158 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Порівняйте, вказані вище два поняття «інтелектуальної власності», що 

наведені у Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності та в Угоді про асоціації між Україною та ЄС, 

Завдання 3 

Проаналізуйте поняття «промислової власності» з ст. 1 Паризької 

конвенції про охорону промислової власності (1883 р.) 

https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_123  

Визначте, які сучасні правові інститути права інтелектуальної власності 

входять до поняття «промислова власність». 

Завдання 4 

Проаналізуйте співвідношення норм Цивільного кодексу України та 

спеціальних законів: 

- щодо переліку об’єктів авторського права (ст. 433 ЦК України і ст. 8 

Закону України «Про авторське право і суміжні права»); 

- щодо термінології «торговельна марка» (ст. 492 ЦК України) і «знак для 

товарів і послуг» (ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів 

і послуг»); 

- щодо правового режиму службового твору (ст. 429 ЦК України, ст. 16 

Закону України «Про авторське право і суміжні права»). 

 

ТЕМА 2. АВТОРСЬКЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

1. Поняття та правова природа авторського права. 

2. 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. 

3. Об’єкти авторського права. Ознаки. Види. 

4. Твори, які не є об’єктами авторського права 

5. Виникнення та здійснення авторського права 

6. Особисті немайнові права автора твору 

7. Майнові права автора твору. Строк чинності майнових прав. 

8. Підстави та порядок вільного використання творів. 

https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_123
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Завдання 1 

Визначте та проаналізуйте, які правові презумпції діють у сфері 

авторського права. Сформулюйте презумпцію авторства та охарактеризуйте її 

значення для охорони авторського права.  

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.  

Завдання 3 

Проаналізуйте використання твору (об’єктів авторського права) шляхом 

його розміщення в мережі Інтернет. Визначте випадки 

правомірного/неправомірного використання творів в мережі Інтернет.  

Задача 1 

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

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

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. 

Позивачвказав, 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 2 

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.  

Проаналізуйте ситуацію. Який юридичний факт є підставою виникнення 

авторського права?  
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ТЕМА 3. ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ І ЗДІЙСНЕННЯ АВТОРСЬКИХ 

ПРАВ НА ОКРЕМІ ОБ'ЄКТИ. СУМІЖНІ ПРАВА. ЗАХИСТ 

АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ПРАВ. 

1. Авторське право на твори образотворчого мистецтва. Право 

слідування. 

2. Авторське право на службовий твір. 

3. Авторське право на аудіовізуальний твір. 

4. Авторське право на комп’ютерні програми. 

5. Авторське право на компіляції даних (бази даних), на збірники та інші 

складені твори. 

6. Авторське право на фотографію. 

7. Управління майновими правами суб’єктів авторського права і 

суміжних прав. 

8. Суміжні права: поняття, об’єкти, суб’єкти. 

9. Зміст та порядок здійснення суміжних прав: права виконавців, права 

виробників фонограм та виробників відеограм, права організацій мовлення. 

10. Захист авторських та суміжних прав. Загальні та спеціальні способи 

захисту авторських і суміжних прав. Порядок захисту. 

 

Завдання 1. 

Проаналізуйте ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні 

права». Визначте спеціальні способи захисту авторських прав. 

Які особливості стягнення компенсації за порушення авторських чи 

суміжних прав? 

Завдання 2. 

Проаналізуйте ст. 52-1 Закону України «Про авторське право і суміжні 

права». Охарактеризуйте позасудовий порядок захисту авторських і суміжних 

прав. Визначте проблеми правового регулювання. 

Завдання 3 

Проаналізуйте правову природу бази даних. Визначте, у яких випадках 

база даних охороняється за правом sui generis. 

Завдання 4 

Проаналізуйте види та сфери колективного управління авторськими та 

суміжними правами. Визначте, які сфери колективного управління належать до 

обов'язкового та розширеного колективного управління. 
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Завдання 5 

Проаналізуйте правовий статус організації колективного управління. 

Визначте, чи є ОКУ суб'єктом авторського права. 

Задача 1 

26 вересня 2021 року у приміщенні Національного академічного 

українського драматичного театру ім.М.Заньковецької у м.Львові відбувся 

гастрольний захід під назвою "Сміх врятує країну", під час якого ТОВ "Студія 

СМІХОТУН" здійснено публічне виконання творів, виключні майнові авторські 

права на які знаходяться в колективному управлінні ОКУ ГС УЛАСП. Актом 

фіксації публічного виконання творів від 26 вересня 2021 року зафіксовано 

публічне виконання музичних творів "Смерічка" автор слів ОСОБА_1, автор 

музики ОСОБА_2 та "Моя Україна" автор слів ОСОБА_4, автор музики 

ОСОБА_3. На підтвердження повноважень ОУК на здійснення колективного 

управління виключними майновими авторськими правами свідчать договори 

укладені з авторами на управління виключними майновими правами автора. 

ОКУ подало позов до суду на ТОВ "Студія СМІХОТУН" з вимогами про 

стягнення компенсації за порушення авторських прав. 

Здійсніть юридичний аналіз ситуації. Вирішіть спір. Яке рішення повинен 

прийняти суд? 

 

ТЕМА 4. ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ: ВИНАХОДИ, КОРИСНІ 

МОДЕЛІ. 

1. Винахід та корисна модель як об’єкти інтелектуального права. Умови 

надання правової охорони винаходу (корисній моделі). 

2. Патент: поняття, правова природа та види. Право на одержання 

патенту. 

3. Порядок одержання патенту. Міжнародна заявка та пріоритет. 

4. Експертизи заявки на винахід (корисну модель). Реєстрація і видача 

патенту. 

5. Особливості правової охорони окремих винаходів (корисних 

моделей): 

- секретний винахід (корисна модель). 

- службовий винахід (корисна модель). 

6. Права власника патенту. Дії, які не визнаються порушенням прав 

власника патенту. Примусові ліцензії. 

7. Припинення дії патенту та визнання прав на винахід, корисну модель 

недійсними. 

8. Способи та порядок захисту патентних прав (судовий, позасудовий). 
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Завдання 1 

Розмежуйте винахід, корисну модель та промисловий зразок як об’єкти 

патентного права. 

Завдання 2 

Порівняйте об'єкт винаходу і об'єкт корисної моделі. Визначте відмінності. 

Завдання 3 

Проаналізуйте визначення формули та опису винаходу/корисної моделі. 

Яке правове значення формули винаходу/корисної моделі? 

Завдання 4 

Проаналізуйте «положення БОЛАР» (Bolar Provision) в патентному 

законодавстві України. Яке його правове значення та які можливості воно 

надає? 

 

ТЕМА 5. ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ: ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ, 

КОМЕРЦІЙНІ НАЙМЕНУВАННЯ, ГЕОГРАФІЧНІ ЗАЗНАЧЕННЯ. 

1. Промисловий зразок як об’єкт інтелектуального права.  

2. Умови надання правової охорони.  

3. Види промислових зразків. Особливості правової охорони 

незареєстрованих промислових зразків. 

4. Припинення дії свідоцтва (патенту) та визнання прав на винахід, 

корисну модель недійсними. 

5. Способи та порядок захисту прав на промисловий зразок (судовий, 

позасудовий). 

6. Охорона прав на комерційне найменування: 

- поняття, структура та вимоги до комерційного найменування. 

Співвідношення з найменуванням юридичної особи. 

- суб’єкти права на комерційне (фірмове) найменування. 

- виникнення права на комерційне (фірмове) найменування, зміст майнових 

прав інтелектуальної власності. 

7. Охорона прав на географічне зазначення: 

- загальна характеристика географічного зазначення, умови та порядок 

надання правової охорони географічному зазначенню; 

- право на реєстрацію географічного зазначення; порядок подання та 

розгляду заявки на реєстрацію; 

- права, що випливають із реєстрації географічного зазначення та/або права 

на його використання та порядок припинення правової охорони географічного 

зазначення. 
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Завдання 1 

Проаналізуйте особливості передання майнових прав на комерційне 

найменування. У чому полягає особистісний характер права на комерційне 

найменування. Відповідь обґрунтуйте. 

Завдання 2 

Проаналізуйте відмінності між зареєстрованим та незареєстрованим 

промисловим зразком. 

Завдання 3 

Проаналізуйте поняття «інформований користувач», яке використовується 

законодавцем для визначення умов охороноздатності промислового зразка. 

Ознайомтеся з працею Кириленко A. Законодавство ЄС у сфері промислових 

зразків: теоретично-практичний коментар. 2021. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3800948  

Завдання 4 

Ознайомтесь з реєстром географічних зазначень. 

https://ukrpatent.org/uk/articles/kzpt-uk. Визначте, які українські зазначення 

набули правового режиму «географічного зазначення». 

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 

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 

06.09.2016 р. справа № 1328/5683/12, http://reyestr.court.gov.ua/Review/61158820 

Дайте правовий аналіз ситуації. Відповідь обґрунтуйте.  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3800948
https://ukrpatent.org/uk/articles/kzpt-uk
http://reyestr.court.gov.ua/Review/61158820
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ТЕМА 6. ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ: ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ, 

ІНШІ КОМЕРЦІЙНІ ПОЗНАЧЕННЯ. 

1. Поняття, ознаки та функції торговельних марок (знаків для товарів і 

послуг), обсяг правової охорони. 

2. Види торговельних марок. Охорона прав на добре відомий знак.  

3. Умови надання правової охорони торговельним маркам. 

4. Підстави для відмови в наданні правової охорони. 

5. Порядок подання заявки та оформлення прав на торговельну марку. 

Оскарження рішення за заявкою. 

6. Права та обов’язки власника свідоцтва на торговельну марку. 

Використання знака для товарів і послуг. Дії, які не визнаються порушенням 

прав власника свідоцтва на торговельну марку. 

7. Припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг; визнання 

свідоцтва недійсним. 

8. Інші комерційні позначення: особливості правової охорони. 

 

Завдання 1 

Охарактеризуйте поняття «торговельна марка», «товарний знак», «бренд», 

«логотип», «сертифікаційний знак». Що є об’єктом інтелектуального права? 

Завдання 2 

Проаналізуйте порядок та умови надання згоди на використання офіційної 

назви держави «Україна» як елемента торговельної марки? Ознайомтесь з п.2.2 

Правил 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. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0939-10  

Завдання 3 

Проаналізуйте, як визначається обсяг правової охорони торговельної 

марки. 

Ознайомтеся з Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації 

знаків (Ніццька класифікація). Режим доступу: https://nice.uipv.org/  

Яке правове значення класів для товарів і послуг? 

Завдання 4 

Проаналізуйте підстави та порядок захисту прав на торговельну марку 

(знак для товарів і послуг), інші засоби індивідуалізації, що визначено Законом 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (ст. 4, 5 Закону).  
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Завдання 5 

Проаналізуйте правову природу «іншого комерційного позначення». 

Ознайомтесь з Постановою ВС від 18 серпня 2021 року, справа № 922/1966/18 

https://vkursi.pro/vsudi/decision/99087668  

Задача 1 

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 

позивача була використана при реєстрації в мережі Інтернет доменного імені 

відповідача особи Х, яке використовується для надання доступу до онлайн 

магазину відповідача. Крім того, 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.  

Задача 2 

ТзОВ «Компютер світ» здійснює діяльність щодо оптової та роздрібної 

торгівлі комп'ютерами устаткуванням і програмним забезпеченням, їх 

ремонтом та технічним обслуговуванням.  

ТзОВ «Компютер світ»  у своїй комерційній діяльності надає послуги під 

однойменною зображувальною торговельною маркою (Свідоцтво № 105989; 

дата реєстрації 23.01.2011 р.). 

У мережі Інтернет було виявлено веб-сайт https://komputersvit.com.ua/ , на 

якому для надання ідентичних комп’ютерних послуг використовується 

позначення komputersvit. Це позначення використовується як зображення на 

головній веб-сторінці сайту в якості рекламного позначення для привернення 

клієнтів. Веб-сайт https://komputersvit.com.ua/ зареєстровано на фізичну особу 

Петриненка Дмитра Васильовича. 

Проаналізуйте ситуацію. Охарактеризуйте порушення прав 

інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг. Які способи захисту 

прав на ТМ має обрати ТзОВ «Компютер світ»? 

https://vkursi.pro/vsudi/decision/99087668
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ТЕМА 7. ІНШІ ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА 

1. Наукове відкриття як об’єкт правової охорони. 

2. Правова охорона результатів творчої діяльності з локальною новизною: 

 Комерційна таємниця. Ноу-хау. 

 Раціоналізаторська пропозиція як об’єкт інтелектуального права. 

3. Результати селекційних досягнень як об’єкти інтелектуального права: 

3.1. 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. 

3.2. Охорона прав на породи тварин.  

4. Охорона прав на топографії (компонування) інтегральних мікросхем. 

 

Завдання 1 

Проаналізуйте співвідношення понять «комерційна таємниця», «ноу-хау», 

«конфіденційна інформація». 

Завдання 2 

Проаналізуйте, чому порядок набуття прав інтелектуальної власності на 

сорт рослин є довготривалим у часі. 

Завдання 3 

Пошукайте та проаналізуйте зарубіжний досвід правової охорони порід 

тварин. 

 

ТЕМА 8. 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. 
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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. 

 

Завдання 1 

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. 

Завдання 2 

Проаналізуйте, з якою метою та у якому порядку здійснюється державна 

реєстрація договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності. 

Завдання 3 

Проаналізуйте співвідношення ліцензії та ліцензійного договору. 

Завдання 4 

Проаналізуйте, що таке «вільна публічна ліцензія» у сфері авторського 

права. 

Завдання 5 

Проаналізуйте співвідношення понять «авторський договір» і «ліцензійний 

договір». 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ: 

Конституція України.  

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів 

(Паризький акт від 24 липня 1971 р., змінений 2 жовтня 1979 р.). 

Всесвітня конвенція про авторське право 1952 р.  

Господарський кодекс України. 

Господарський процесуальний кодекс України. 

Закон України "Про охорону прав на сорти рослин",  

Закон України "Про охорону прав на компонування напівпровідникових 

виробів". 

Закон України “Про архітектурну діяльність”. 

Закон України “Про видавничу справу”. 

Закон України “Про кінематографію”.  

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

технічної діяльності”. 

Закон України «Про авторське право і суміжні права». 

Закон України «Про міжнародне приватне право». 

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

Закон України «Про правову охорону географічних зазначень». 

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

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки». 
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Закон України «Про ефективне управління майновими правами 

правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав». 

Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів 

відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу 

ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг: 

затверджено наказом МОН України від 17.08.2001 

Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру 

відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу 

ліцензії на використання промислового зразка: затверджено наказом МОН 

України від 17.08.2001.  

Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру 

відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу 

ліцензії на використання винаходу (корисної моделі): затверджено наказом 

МОН України від 16.07.2001.  

Інструкція про реєстрацію договору про передачу майнового права на сорт 

і договору про передачу права на використання сорту: затверджено наказом 

МОН України від 08.08.2003.  

Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки 

на знак для товарів та послуг. // Державне підприємство «Український інститут 

промислової власності». 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.sips.gov.ua/i_upload/file/metod-rek-znak-2014-pdf  

Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька 

класифікація). Режим доступу: https://nice.uipv.org/ 

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Регламенту 

Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності» від 

15.09.2003 N 622 – режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0877-03  

Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної 

власності»: затверджено постановою КМ України від 03.10.2007.  

Паризька конвенція про охорону промислової власності  від 20 березня 

1883 року. 

Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою 

Державної служби інтелектуальної власності України: затв. Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005.  

Порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які 

стосуються права автора на твір, затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 27 грудня 2001 р. № 1756. 

Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти 

інтелектуальної власності, затв. Постановою КМ України № 1716 від 

23.12.2004. № 1716. 
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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 

Правила 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. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 82. – Ст. 

2993. 

Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, 

затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2002 р. 

№197. 

Правила розгляду заявки на промисловий зразок, затверджені наказом 

Міністерства освіти і науки України від 18 березня 2002 р. №198. 

Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну 

модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22 січня 

2001 р. №22. 

Правила складання і подання заявки на промисловий зразок, затверджені 

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

Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на 

реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на 

використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, 

затв. наказом Міністерства освіти і науки України № 598 від 17.08.2001 р. 

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва 

України на знак для товарів і послуг, в редакції наказу від 20 серпня 1997 р. 

№ 72. 

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 

Сінгапурський договір про право товарних знаків від 27.03.2006. // 

Офіційний вісник України. – 2009. – № 32. – Стор. 13. 

Цивільний кодекс України. 

Цивільний процесуальний кодекс України. 

 

ПРАВО ЄС: 

ДИРЕКТИВА від 16 грудня 1986 № 87/54/ЄЕС Про правову охорону 

топографії напівпровідникових виробів. 

ДИРЕКТИВА від 3 жовтня 1989 № 89/552/ЄEC Про узгодження певних 

положень, визначених законами, підзаконними актами та адміністративними 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1243-v
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положеннями у державах-членах, що стосуються здійснення діяльності з 

телевізійного мовлення. 

ДИРЕКТИВА від 14 травня 1991 № 91/250/ЄEC  Про правову охорону 

комп’ютерних програм. 

ДИРЕКТИВА від 19 листопада № 1992 92/100/ЄЕС  Про право на прокат, 

право на позичку та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності 

ДИРЕКТИВА від 29 жовтня 1993 № 93/98/ЄЕС  Про гармонізацію строку 

охорони авторського права і деяких суміжних прав 

ДИРЕКТИВА від 27 вересня 1993 №93/83/ЄЕC Про узгодження деяких 

положень авторського права і суміжних прав за застосування їх до 

супутникового мовлення і кабельної ретрансляції 

ДИРЕКТИВА від 11 березня 1996 № 96/9/ЄС Про правову охорону баз 

даних 

ДИРЕКТИВА від 13 жовтня 1998 № 98/71/ЄС  Про правову охорону 

промислових зразків 

ДИРЕКТИВА від 6 липня 1998 № 98/44/ЄC  Про правову охорону 

біотехнологічних винаходів 

ДИРЕКТИВА від 22 травня 2001 № 2001/29/ЄС Про гармонізацію певних 

аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві 

ДИРЕКТИВА від 27 вересня 2001 № 2001/84/ЄС Про право слідування на 

користь автора оригінального твору мистецтва 

ДИРЕКТИВА від 13 червня 2002 № 2002/53/ЄС Про спільний каталог 

сортів видів сільськогосподарських культур 

ДИРЕКТИВА від 29 квітня 2004 № 2004/48/ЄC Про забезпечення 

дотримання прав інтелектуальної власності 

ДИРЕКТИВА від 21 грудня 1988 № 89/104/ЄEC Про наближення 

законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок 

РЕГЛАМЕНТ від 31 травня 1995 № 1239/95 Що встановлює правила 

застосування Регламенту Ради (ЄС) № 2100/94 щодо процедур, які розглядає 

Бюро Співтовариства з захисту прав на сорти рослин 

РЕГЛАМЕНТ від 17 травня 1999 № 1493/1999  Про загальну організацію 

ринку вина 

РЕГЛАМЕНТ від 23 липня 1996 № 1610/96 Про створення додаткового 

охоронного сертифікату щодо засобів для захисту рослин 

РЕГЛАМЕНТ від 28 червня 2003 № 1650/2003Про внесення змін до 

Регламенту (ЄC) № 2100/94 про запровадження порядку захисту сортів рослин 

на рівні Співтовариства 

РЕГЛАМЕНТ від 31 травня 1995 № 1238/95  Яким встановлюються 

імплементаційні правила щодо застосування Регламенту Ради (ЄC) № 2100/94 в 
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тому, що стосується зборів, які належить сплачувати Бюро Співтовариства з 

питань сортів рослин 

РЕГЛАМЕНТ від 24 липня 1995 № 1768/95 Що запроваджує правила 

застосування сільськогосподарського винятку, передбаченого у статті 14(3) 

Регламенту Ради (ЄC) № 2100/94 про права Співтовариства на сорти рослин 

РЕГЛАМЕНТ від 25 жовтня 1995 № 2506/95  Що вносить зміни до 

Регламенту (ЄC) № 2100/94 про права Співтовариства на сорти рослин 

РЕГЛАМЕНТ від 17 грудня 1996 № 2470/96  Щодо продовження строків 

дії права на сорт рослин Співтовариства для сортів картоплі 

РЕГЛАМЕНТ від 22 грудня 1999 № 2790/1999 Про застосування частини 3 

статті 81 Договору до категорій вертикальних угод та узгоджених дій 

РЕГЛАМЕНТ від 29 листопада 2000 № 2659/2000 Про застосування статті 

81(3) Договору до категорій договорів про дослідження та розробки 

РЕГЛАМЕНТ від 11 лютого 2000 № 329/2000 Яким вносяться зміни до 

Регламенту (ЄC) № 1238/95, яким встановлюються імплементаційні правила 

щодо застосування Регламенту Ради (ЄC) № 2100/94 в тому, що стосується 

зборів, які належить сплачувати Бюро Співтовариства з питань сортів рослин 

РЕГЛАМЕНТ від 12 грудня 2001 № 6/2002 Про промислові зразки 

Співтовариства 

РЕГЛАМЕНТ від 28 червня 2003 № 1650/2003  Про внесення змін до 

Регламенту (ЄC) № 2100/94 про запровадження порядку захисту 

Співтовариством різновидів рослин 

РЕГЛАМЕНТ від 28 березня 2003 № 569/2003  Про внученя змін до 

Регламенту (ЄC) № 1238/95, яким встановлюються імплементаційні правила 

щодо застосування Регламенту Комісії (ЄC) № 2100/94 в тому, що стосується 

зборів, які належить сплачувати Бюро Співтовариства з питань сортів рослин 

РЕГЛАМЕНТ від 14 липня 1992 № 2081/92 Про захист географічних 

зазначень та найменувань походження сільськогосподарських продуктів та 

продовольчих товарів 

РЕГЛАМЕНТ від 6 грудня 2002 № 2181/2002 Про внесення змін до 

Регламенту (ЄC) № 1239/95 про запровадження норм застосування Регламенту 

Ради (ЄC) № 2100/94, що стосується процедур Бюро Співтовариства з питань 

сортів рослин 

РЕГЛАМЕНТ від 3 грудня 1998 № 2605/98 Про внесення змін до 

Регламенту (ЄC) № 1768/95 про запровадження порядку застосування 

сільськогосподарського винятку, передбаченого частиною 3 статті 14 

Регламенту Ради (ЄC) № 2100/94 про запровадження порядку захисту сортів 

рослин на рівні Співтовариства 

РЕГЛАМЕНТ від 3 грудня 1998 № 2605/98 Про внесення змін до 

Регламенту (ЄC) № 1768/95 про запровадження порядку застосування 
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сільськогосподарського винятку, передбаченого частиною 3 статті 14 

Регламенту Ради (ЄC) № 2100/94 про запровадження порядку захисту 

Співтовариством різновидів рослин 

РЕГЛАМЕНТ від 20 грудня 1993 № 40/94 Щодо торговельної марки 

Співтовариства 

РЕГЛАМЕНТ від 7 квітня 2004 № 802/2004 Який імплементує Регламент 

Ради (ЄС) №139/2004 щодо контролю за концентрацією суб’єктів 

господарювання 

РЕГЛАМЕНТ від 29 квітня 2004 № 873/2004 Про внесення змін до 

Регламенту (ЄC) № 2100/94 про захист на рівні Співтовариства досягнень в 

галузі рослинництва 

ДИРЕКТИВА від 23 квітня 2009 № 2009/24/ЄС Про правову охорону 

комп'ютерних програм 

РЕГЛАМЕНТ від 26 лютого 2009 № 207/2009 Про торговельну марку 

Співтовариства 

РЕГЛАМЕНТ від 17 травня 2006 № 816/2006  Про обов’язкове 

ліцензування патентів, що стосуються виробництва фармацевтичної продукції 

для експорту до країн, де існують проблеми в охороні здоров’я 

РЕГЛАМЕНТ від 15 січня 2008 № 110/2008 Про визначення, опис, 

презентацію, маркування і захист географічного позначення спиртних напоїв, 

та який скасовує Регламент Ради (ЄЕС) № 1576/89 

РЕГЛАМЕНТ від 22 липня 2003 № 1383/2003 Щодо застосування дій 

митних стосовно товарів з підозрою на порушення певних прав інтелектуальної 

власності та заходів, що мають вживатися стосовно товарів, які порушують такі 

права 

РЕГЛАМЕНТ від 27 квітня 2004 № 772/2004 Про застосування статті 81(3) 

Договору до категорій договорів про передачу технологій. 

 

СУДОВА ПРАКТИКА: 

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 

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 
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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, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності". Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005600-12  

ОГЛЯД ПРАКТИКИ Верховного Суду у спорах щодо захисту прав 

інтелектуальної власності (окремі питання). 2021. 

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/intel_

vlasnist_27_05_2021.pdf 

Топ-5 рішень Верховного Суду в сфері захисту ІВ у 2021 р. https://yur-

gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-

pravo/top5-rishen-verhovnogo-sudu-v-sferi-zahistu-iv-u-2021-r.html 

Судова практика вирішення спорів, пов’язаних із неправомірним 

використанням об’єктів авторського права і суміжних прав в мережі Інтернет. 

2021. https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-

UA&isSpecial=True&id=9e4662a7-e339-4942-87a9-

3de33288c0c6&title=SudovaPraktikaVirishenniaSporiv-

PoviazanikhIzNepravomirnimVikoristanniamObktivAvtorskogoPravaISumizhnikhPr

avVMerezhiInternet  

ТОП-5 судових спорів у сфері технологій. 2018. 

https://vkp.ua/publication/top5_sudovikh_sporiv_u_sferi_tekhnologiy  

Судові рішення у сфері інтелектуальної власності. 2020. 

https://uba.ua/ukr/news/7909/  

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 

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/intel_vlasnist_27_05_2021.pdf
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/intel_vlasnist_27_05_2021.pdf
https://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/top5-rishen-verhovnogo-sudu-v-sferi-zahistu-iv-u-2021-r.html
https://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/top5-rishen-verhovnogo-sudu-v-sferi-zahistu-iv-u-2021-r.html
https://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/top5-rishen-verhovnogo-sudu-v-sferi-zahistu-iv-u-2021-r.html
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&isSpecial=True&id=9e4662a7-e339-4942-87a9-3de33288c0c6&title=SudovaPraktikaVirishenniaSporiv-PoviazanikhIzNepravomirnimVikoristanniamObktivAvtorskogoPravaISumizhnikhPravVMerezhiInternet
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&isSpecial=True&id=9e4662a7-e339-4942-87a9-3de33288c0c6&title=SudovaPraktikaVirishenniaSporiv-PoviazanikhIzNepravomirnimVikoristanniamObktivAvtorskogoPravaISumizhnikhPravVMerezhiInternet
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&isSpecial=True&id=9e4662a7-e339-4942-87a9-3de33288c0c6&title=SudovaPraktikaVirishenniaSporiv-PoviazanikhIzNepravomirnimVikoristanniamObktivAvtorskogoPravaISumizhnikhPravVMerezhiInternet
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&isSpecial=True&id=9e4662a7-e339-4942-87a9-3de33288c0c6&title=SudovaPraktikaVirishenniaSporiv-PoviazanikhIzNepravomirnimVikoristanniamObktivAvtorskogoPravaISumizhnikhPravVMerezhiInternet
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&isSpecial=True&id=9e4662a7-e339-4942-87a9-3de33288c0c6&title=SudovaPraktikaVirishenniaSporiv-PoviazanikhIzNepravomirnimVikoristanniamObktivAvtorskogoPravaISumizhnikhPravVMerezhiInternet
https://vkp.ua/publication/top5_sudovikh_sporiv_u_sferi_tekhnologiy
https://uba.ua/ukr/news/7909/
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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 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 
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