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1.ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

ступінь  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 4,5  

 
Галузь знань 

08 «Право» 

 

Обов’язкова 

Спеціальність 081 
«Право» 

Рік підготовки: 

1-й 1-ий 

Семестр 

Загальна кількість 

годин 135 

2-ий 1, 2 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 
навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 5,4 

Освітньо-професійна 

програма ОС 
Магістра 

16 6 

Практичні 

32 год. 10 год. 

Самостійна робота 

87 год         109 год.  

Вид контролю: іспит 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

роботи становить: 
для денної форми навчання – 1:1,8 

Мова навчання: українська 

 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою і завданням навчальної дисципліни “Правова охорона 

інтелектуальної власності” є формування необхідних теоретичних знань і 

практичних навиків, які дозволять розв’язувати комплексні проблеми у галузі 

професійної та дослідницької діяльності у контексті формування 

оптимальних форм правової охорони інтелектуальної власності та набуття 

практичних навичок для вирішення конкретних юридичних ситуацій, що в 

подальшому стане цінним інструментом під час виконання професійних 

обов’язків. 

 



Очікується, що студенти набудуть окремі практичні компетентності: 

● СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у 
правотворчості та в процесі застосування інститутів приватного права 

щодо оволодіння фундаментальними знаннями стосовно правової природи 

інститутів інтелектуального права, вміння розмежовувати способи 

правової охорони відповідних інститутів. 
● СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати 

розгорнуту юридичну аргументацію.  Уміти аналізувати позовні заяви, 

скарги, судові рішення на предмет відповідності вимогами законодавства 
в сфері інтелектуальної власності. Розвинути навички підготовки 

правових висновків та консультацій щодо проблемних ситуацій, 

пов’язаних із правовою охороною прав суб’єктів інтелектуальних 

правовідносин. 
● СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад 

(принципів) та процедур цивільного, господарського, адміністративного 

судочинств в Україні при вирішенні спорів щодо захисту прав в сфері 
авторського, патентного права, інститутів засобів індивідуалізації та 

об’єктів з локальною новизною. 

● СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці 

правових явищ та правозастосовній діяльності із використанням норм 
цивільного права, цивільного-процесуального права, господарського 

права, господарсько-процесуального права, ІТ та інформаційного права 

тощо. 

● СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і 
захисту прав, свобод та інтересів клієнтів при вирішенні спорів, 

пов’язаних із охороною прав інтелектуальної власності. Оцінювати та 

аналізувати діяльність патентних повірених при представництві інтересів 
клієнтів. 

● СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, 

враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та 

вмотивованості.  Опановувати компетентності, пов’язані із підготовкою 
проєктів судових рішень за результатами розгляду спорів щодо захисту 

прав та інтересів особи у разі порушення інтелектуальних прав. 

● Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, 
оцінювати докази та наводити переконливі аргументи щодо доцільності 

використання тих чи інших форм охорони прав інтелектуальної власності. 

● Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних 

джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, 
цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, 

використовуючи сучасні методи дослідження з метою формування 

навичок щодо обрання найбільш оптимальних та ефективних форм та 
способів захисту прав інтелектуальної власності. 

● Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно 

опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових 



досліджень та практичної діяльності щодо аналізу окремих інститутів 

інтелектуальної власності із використанням відкритих баз даних у мережі 

Інтернет, відповідних реєстрів, інформаційних матеріалів Національного 

органу інтелектуальної власності тощо. 
● Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні 

правничих послуг щодо правової охорони інтелектуальної власності, 

зокрема із використанням судових реєстрів іноземних держав, 

міжнародних реєстрів об’єктів інтелектуальної власності. Уміти надавати 
консультації щодо захисту прав інтелектуальної власності із 

використанням дистанційних форм комунікації. 

● Використовувати передові знання і методики в сфері охорони 
інтелектуальної власності у процесі правотворення та правозастосування 

інститутів приватного права. 

● Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних 

правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з 
правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу, враховуючи 

положення та вимоги Угоди про асоціацію із необхідністю вироблення 

практичних навичок щодо вдосконалення механізмів правової охорони 
інтелектуальної власності в Україні. 

● Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових 

інститутів інтелектуального права з метою систематизації та уніфікації 

форм правової охорони інтелектуальної власності. 
● Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією 

процесуальних функцій суб’єктів правозастосування шляхом вироблення 

навичок із підготовки та оформлення заяв, клопотань, претензій 
необхідних для швидкого та оперативного реагування на факти 

порушення прав в сфері інтелектуальної власності. 

● Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності (діяльність в 
сфері представництва захисту прав інтелектуальної власності,  патентних 

повірених, юрисконсультів, суддів тощо) 

. 
 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМА 1. ПРАВОВА ОХОРОНА АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ПРАВ: 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИДИ ПОРУШЕНЬ. 

1. Характеристика форм, способів та засобів правової охорони 

інтелектуальної власності. 

2. Засади правової охорони авторських/суміжних прав за міжнародним та 

національним законодавством 



2.1. Характеристика міжнародних актів, права ЄС у сфері правової охорони 

авторських прав 

2.2. Характеристика національного законодавства  

3. Характеристика окремих видів порушень: камкординг, кардшейрінг, 

плагіат, піратство, інші. 

4. Види та особливості порушень авторських/суміжних прав у цифровому 

середовищі.  

5. Кримінальна відповідальність за порушення авторських та суміжних прав. 

ТЕМА 2. ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ: ПОРЯДОК ТА 

СПОСОБИ. 

1. Форми, способи, засоби захисту майнових, особистих немайнових 

авторських/суміжних прав.  

2. Характеристика окремих способів захисту: 

2.1. Визнання прав; 

2.2. Вимога про стягнення доходу, отриманого внаслідок порушення; 

2.3. Вимога про виплату грошової компенсації; 

2.4. Вимога про компенсацію моральної шкоди; 

2.5. Інші способи захисту. 

3. Особливості захисту авторських/суміжних прав у разі їх порушення у 

цифровому середовищі. Процедура TAKE DOWN NOTICE.  

4. Особливості позасудового захисту авторських прав у соціальних мережах 

(Фейсбук, Інстаграм), в Youtube. 

ТЕМА 3. ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА 

ОКРЕМІ ОБ'ЄКТИ 

1. Захист авторських прав на комп’ютерні програми 

2. Захист авторських прав на бази даних. 

3. Захист прав sui generis на неоригінальні об’єкти, згенеровані 

комп’ютерною програмою (програмами). 

4. Захист авторських прав на службові твори 

5. Захист авторських прав на аудіовізуальні твори та фотографії. 

6. Процесуальні особливості розгляду спорів про захист 

авторських/суміжних прав. 



ТЕМА 4. ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ/СУМІЖНИХ 

ПРАВ ОРГАНІЗАЦІЯМИ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ: 

1. Правовий статус організації колективного управління.  

2. Функції ОКУ в механізмі правової охорони авторських/суміжних прав. 

3. Повноваження ОКУ на захист майнових авторських/суміжних прав. 

Правосубєктність ОКУ щодо захисту авторських та суміжних прав.  

4. Порядок та способи захисту авторських та суміжних прав організаціям 

колективного управління. 

ТЕМА 5. ПРАВОВА ОХОРОНА ВИНАХОДІВ, КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ: 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

1. Реформа патентного законодавства 2020 р. Основні новації. 

2. НОІВ як національне патентне відомство. Структура НОІВ. Повноваження 

НОІВ у сфері охорони прав промислової власності.  

3. Умови надання правової охорони винаходам, корисним моделям.  

4. Порядок складення, подання та розгляду заявки на винахід, корисну 

модель.  

5. Патентні права та дії, які не визнаються порушенням патентних прав. 

6. Порушення патентних прав. 

ТЕМА 6. ПОРЯДОК І СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПАТЕНТНИХ ПРАВ. 

1. Способи захисту прав на винаходи, корисні моделі: загальна 

харакеристика. 

2. Загальні способи захисту: 

- припинення порушеного права; 

- відшкодування збитків; перспективи впровадження разового грошового 

стягнення замість відшкодування збитків; 

3. Спеціальні способи захисту: 

- зупинення пропуску через митний кордон України товарів; значення 

митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності; 

- вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у 

цивільний оборот з порушенням патентних прав та знищення таких товарів; 

вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися 



для виготовлення товарів з порушенням патентних прав та вилучення та 

знищення таких матеріалів та знарядь; 

- опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення 

права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого 

порушення. 

4. Визнання прав на винахід, корисну модель недійсними в судовому 

порядку. Особливості доказування. Роль висновку судової експертизи та 

висновку, підготовленого НОІВ. 

5. Процедура «pre-grant opposition» (заперечення на заявку про видачу 

патенту) та «post-grant opposition» (визнання прав на винахід, корисну модель 

недійсними Апеляційною палатою НОІВ). 

6. Кримінально-правовий захист патентних прав. 

ТЕМА 7. ПРАВОВА ОХОРОНА ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ 

1. Поняття та види промислових зразків.   

2. Умови надання правової охорони промисловим зразкам.  

3. Особливості правової охорони незареєстрованих промислових зразків.  

4. Способи захисту прав на промислові зразки. Загальні та спеціальні 

способи захисту. 

5. Визнання прав на промисловий зразок недійсними у судовому 

порядку. Особливості доказування. 

6. Визнання прав на промисловий зразок недійсними Апеляційною 

палатою НОІВ. 

ТЕМА 8. ПРАВОВА ОХОРОНА КОМПОНУВАННЯ 

НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ВИРОБУ 

1. Умови надання правової охорони компонуванню напівпровідникового 

виробу. 

2. Види порушень прав на компонування напівпровідникового виробу.  

3. Порядок та способи захисту прав на компонування напівпровідникового 

виробу. 

4. Правове регулювання в ЄС щодо захисту прав на компонування 

напівпровідникового виробу. 

ТЕМА 9. ПРАВОВА ОХОРОНА КОМЕРЦІЙНОГО НАЙМЕНУВАННЯ. 

1. Види порушень прав на комерційне найменування.  



2. Форми та способи захисту прав інтелектуальної власності на 

комерційне найменування. 

3. Захист прав на комерційне найменування у разі його порушення в 
мережі Інтернет. 

4. Порядок захисту прав на комерційне найменування (судовий, 
позасудовий). Роль органів Антимонопольного комітету України щодо 

захисту прав на комерційне найменування. 

ТЕМА 10. ПРАВОВА ОХОРОНА ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК 

1. Умови надання правової охорони торговельним маркам.  

2. Види порушень прав на торговельну марку. 

3. Характеристика порушень прав на торговельну марку у цифровому 

середовищі. 

4. Способи захисту прав на торговельну марку: 

- припинення порушеного права; 

- відшкодування збитків; 

- інші способи захисту; 

5. Визнання торговельної марки добре відомою як спосіб захисту прав на неї. 

6. Особливості захисту прав на торговельну марку у разі їх порушення у 

цифровому середовищі. Порядок захисту прав на торговельні марки в мережі 

Інтернет (подання скарги в Фейсбук, Інстаграм, Youtube тощо). 

7. Особливості доказування у справах про захист прав на торговельні марки. 

ТЕМА 11. ПРАВОВА ОХОРОНА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ  

ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ (ДОМЕННИХ ІМЕН, 

БРЕНДІВ, СИМВОЛІКИ ТОЩО). 

1. Правова охорона географічних зазначень: 

1.1 Умови надання правової охорони географічному зазначенню. 

1.2. Види порушень прав на географічне зазначення. 

1.3. Способи захисту прав на географічне зазначення. 

2. Правова охорона доменних імен: 

- поняття домену,  

- регулятори відносин. 

3. Доменні спори. Порядок їх вирішення. 



4. Фірмовий стиль: особливості правової охорони. 

5. Інші комерційні позначення: особливості правової охорони. 

ТЕМА 12. ПРАВОВА ОХОРОНА РЕЗУЛЬТАТІВ СЕЛЕКЦІЙНИХ 

ДОСЯГНЕНЬ 

1. Умови надання правової охорони та види прав на сорт рослин. 

2. Види порушень на прав на сорти рослин. 

3. Способи захисту прав на сорти рослин. 

4. Види порушень та способи захисту прав на породи тварин.  

 

ТЕМА 13. ПРАВОВА ОХОРОНА РЕЗУЛЬТАТІВ ТВОРЧОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ З ЛОКАЛЬНОЮ НОВИЗНОЮ 

1. Комерційна таємниця: особливості правової охорони. 

2. Види порушень прав на комерційну таємницю. 

3. Порядок (судовий, позасудовий) та способи захисту прав на комерційну 

таємницю. 

4. Особливості захисту прав на ноу-хау.  

5. Договірні способи захисту прав на комерційну таємницю та ноу-хау. 

6. Раціоналізаторська пропозиція: особливості правової охорони, порядок та 

способи захисту прав на неї. 

ТЕМА 14. ПРАВОВА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У 

ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ: ЗАГАЛЬНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА. 

1. Поняття, ознаки договорів, об’єктом яких є майнові права інтелектуальної 

власності. 

2. Види договорів щодо розпорядження майновими права інтелектуальної 

власності. 

3. Види порушень прав інтелектуальної власності у договірних 

правовідносинах. 

ТЕМА 15. ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ У ДОГОВОРАХ ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРАВАМИ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. 



1. Ліцензійний договір: види порушень та захист прав інтелектуальної 

власності. 

2. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної 

власності: види порушень та захист прав інтелектуальної власності. 

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

інтелектуальної власності: види порушень та захист прав інтелектуальної 

власності. 

4. Авторські договори: види порушень та захист прав інтелектуальної 

власності. 

5. Договір комерційної концесії: види порушень та захист прав 

інтелектуальної власності. 

ТЕМА 16. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В 

ІНШИХ ДОГОВІРНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ  

1.  Договір застави майнових прав інтелектуальної власності: види порушень 

та захист прав інтелектуальної власності. 

2. Договір про передання майнових виключних майнових прав 

інтелектуальної власності в статутний капітал: види порушень та захист прав 

інтелектуальної власності. 

3. Інші договори у сфері інтелектуального права: види порушень та захист 

прав інтелектуальної власності. 

4. Ліцензія як правова підстава використання майнових прав інтелектуальної 

власності. Способи і порядок захисту прав, наданих ліцензією. 

5. Вільні публічні ліцензії: загальна характеристика, ознаки, види (creative 

commons, GPL, інші), способи та порядок захисту прав, наданих такими 

ліцензіями. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Лекційний курс (денна - 16 год.) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 

1 ТЕМА 1. ПРАВОВА ОХОРОНА 
АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ПРАВ: 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИДИ 

ПОРУШЕНЬ. 

1 

2 ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ 

ПРАВ: ПОРЯДОК ТА СПОСОБИ. 

1 

3 ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ 
ПРАВ НА ОКРЕМІ ОБ'ЄКТИ 

1 

4 ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ 
АВТОРСЬКИХ/СУМІЖНИХ ПРАВ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ КОЛЕКТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ: 

1 

5 ПРАВОВА ОХОРОНА ВИНАХОДІВ, 

КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ: ЗАГАЛЬНІ 
ПОЛОЖЕННЯ. 

1 

6 ПОРЯДОК І СПОСОБИ ЗАХИСТУ 

ПАТЕНТНИХ ПРАВ. 

1 

7 ПРАВОВА ОХОРОНА ПРОМИСЛОВИХ 

ЗРАЗКІВ 

1 

8 ПРАВОВА ОХОРОНА КОМПОНУВАННЯ 

НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ВИРОБУ 

1 

9 ПРАВОВА ОХОРОНА КОМЕРЦІЙНОГО 

НАЙМЕНУВАННЯ. 

1 

10 ПРАВОВА ОХОРОНА ТОРГОВЕЛЬНИХ 
МАРОК 

1 

11 ПРАВОВА ОХОРОНА ГЕОГРАФІЧНИХ 

ЗАЗНАЧЕНЬ  

ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ 

(ДОМЕННИХ ІМЕН, БРЕНДІВ, СИМВОЛІКИ 
ТОЩО). 

1 

12 ПРАВОВА ОХОРОНА РЕЗУЛЬТАТІВ 1 



СЕЛЕКЦІЙНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

13 

 

ПРАВОВА ОХОРОНА РЕЗУЛЬТАТІВ 

ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ЛОКАЛЬНОЮ 

НОВИЗНОЮ 

. 

1 

14 ПРАВОВА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ У ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНИХ 

ПРАВОВІДНОСИНАХ: ЗАГАЛЬНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА. 

1 

15 ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У 

ДОГОВОРАХ ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ 

 

16 ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ В ІНШИХ ДОГОВІРНИХ 

ПРАВОВІДНОСИНАХ 

11 

 Разом 16 

 

                                                                                                              
Практичні  заняття (денна - 32 год.) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 

1 ТЕМА 1. ПРАВОВА ОХОРОНА 

АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ПРАВ: 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИДИ 

ПОРУШЕНЬ. 

2 

2 ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ 

ПРАВ: ПОРЯДОК ТА СПОСОБИ. 

2 

3 ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ 

ПРАВ НА ОКРЕМІ ОБ'ЄКТИ 

2 

4 ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ 

АВТОРСЬКИХ/СУМІЖНИХ ПРАВ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ КОЛЕКТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ: 

2 

5 ПРАВОВА ОХОРОНА ВИНАХОДІВ, 

КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ: ЗАГАЛЬНІ 

ПОЛОЖЕННЯ. 

2 

6 ПОРЯДОК І СПОСОБИ ЗАХИСТУ 
ПАТЕНТНИХ ПРАВ. 

2 

7 ПРАВОВА ОХОРОНА ПРОМИСЛОВИХ 2 



ЗРАЗКІВ 

8 ПРАВОВА ОХОРОНА КОМПОНУВАННЯ 

НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ВИРОБУ 

2 

9 ПРАВОВА ОХОРОНА КОМЕРЦІЙНОГО 

НАЙМЕНУВАННЯ. 

2 

10 ПРАВОВА ОХОРОНА ТОРГОВЕЛЬНИХ 
МАРОК 

2 

11 ПРАВОВА ОХОРОНА ГЕОГРАФІЧНИХ 

ЗАЗНАЧЕНЬ  

ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ 

(ДОМЕННИХ ІМЕН, БРЕНДІВ, СИМВОЛІКИ 
ТОЩО). 

2 

12 ПРАВОВА ОХОРОНА РЕЗУЛЬТАТІВ 

СЕЛЕКЦІЙНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

2 

13 

 

ПРАВОВА ОХОРОНА РЕЗУЛЬТАТІВ 

ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ЛОКАЛЬНОЮ 

НОВИЗНОЮ 

. 

2 

14 ПРАВОВА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ У ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНИХ 

ПРАВОВІДНОСИНАХ: ЗАГАЛЬНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА. 

2 

15 ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У 

ДОГОВОРАХ ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ 

2 

16 ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ В ІНШИХ ДОГОВІРНИХ 

ПРАВОВІДНОСИНАХ 

2 

 Разом 32 

 

 

 
Самостійна робота (денна – 87 год.) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 

1 ТЕМА 1. ПРАВОВА ОХОРОНА 

АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ПРАВ: 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИДИ 

ПОРУШЕНЬ. 

10 



2 ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ 

ПРАВ: ПОРЯДОК ТА СПОСОБИ. 

10 

3 ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ 
ПРАВ НА ОКРЕМІ ОБ'ЄКТИ 

10 

4 ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ 
АВТОРСЬКИХ/СУМІЖНИХ ПРАВ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ КОЛЕКТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ: 

5 

5 ПРАВОВА ОХОРОНА ВИНАХОДІВ, 

КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ: ЗАГАЛЬНІ 
ПОЛОЖЕННЯ. 

5 

6 ПОРЯДОК І СПОСОБИ ЗАХИСТУ 

ПАТЕНТНИХ ПРАВ. 

5 

7 ПРАВОВА ОХОРОНА ПРОМИСЛОВИХ 

ЗРАЗКІВ 

5 

8 ПРАВОВА ОХОРОНА КОМПОНУВАННЯ 

НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ВИРОБУ 

5 

9 ПРАВОВА ОХОРОНА КОМЕРЦІЙНОГО 

НАЙМЕНУВАННЯ. 

5 

10 ПРАВОВА ОХОРОНА ТОРГОВЕЛЬНИХ 
МАРОК 

5 

11 ПРАВОВА ОХОРОНА ГЕОГРАФІЧНИХ 

ЗАЗНАЧЕНЬ  

ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ 

(ДОМЕННИХ ІМЕН, БРЕНДІВ, СИМВОЛІКИ 
ТОЩО). 

5 

12 ПРАВОВА ОХОРОНА РЕЗУЛЬТАТІВ 

СЕЛЕКЦІЙНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

5 

13 

 

ПРАВОВА ОХОРОНА РЕЗУЛЬТАТІВ 

ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ЛОКАЛЬНОЮ 

НОВИЗНОЮ 

. 

5 

14 ПРАВОВА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ У ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНИХ 

ПРАВОВІДНОСИНАХ: ЗАГАЛЬНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА. 

                 2 

15 ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У 

ДОГОВОРАХ ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ 

2 

16 ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 2 



ВЛАСНОСТІ В ІНШИХ ДОГОВІРНИХ 

ПРАВОВІДНОСИНАХ 

 Разом 87 

 

 

 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

У ході викладання навчальної дисципліни підлягають використанню 

методи, спрямовані на: 

- формування у студентів інтересу до пізнавальної діяльності й 

відповідальності за навчальну працю; 
- забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного, 

репродуктивного й пошукового характеру); 

Також застосовуються методи, пов´язані з контролем за навчальною 

діяльністю студентів.  
Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню наступні: 

розповідь, пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, спостереження, 

практичне заняття. 
 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних 
занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання 

конкретної роботи. Методи проведення поточного контролю під час 

навчальних занять визначаються кафедрою і здійснюються шляхом усного 
опитування студентів, 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 
іспиту. Форма проведення іспиту – письмова, усна, тестова тощо - 

затверджується кафедрою. 

 

7. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 
Поточна успішність і модуль 

Іспит Сума 

Т1 – Т11 50 100 

50 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100 бальною шкалою 

Шкала оцінювання: університету, національна та ECTS 



оцінка в балах оцінка ECTS визначення 
екзаменаційна 

оцінка 

90-100 А відмінно відмінно 

81-89 В дуже добре 
добре 

71-80 С добре 

61-70 D задовільно 
задовільно 

51-60 Е достатньо 

до 51 FX 
незадовільно з 

правом перездачі 
незадовільно 

до 51 F 
незадовільно без 

права перездачі 

 

90-100 балів (відмінно) - виставляється студенту, 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 студенту, який дав не цілком 

повну але правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні 

предмету. 

 
71-80 балів (добре) - виставляється студенту, 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 студенту, 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 студенту, який не дав вичерпної 

(достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати 

джерела інформації навчальної дисципліни. 
 

0-50 балів (незадовільно) - виставляється студентові, який виявив 

значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив 

принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, 
незнайомий з основною юридичною літературою з дисципліни. 
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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». 

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. 

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 

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 

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 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 

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/3adf2d0e52f68d76c2256c080037bac9/925

cb195f3f0bf70c225774200286bfd?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 

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/inte

l_vlasnist_27_05_2021.pdf 

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


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 
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