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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 08 Право  

2. Код і назва спеціальності – 081 Право 

3. Назва спеціалізації – спеціалізація не передбачена 

4. Назва дисципліни – Право інтелектуальної власності 

5. Тип дисципліни – вибіркова 

6. Код дисципліни – ВДПП 2.1.17. 

7. Освітній рівень, на якому вивчається 

дисципліна 

– другий 

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– магістр 

9. Курс / рік навчання – перший 

10. Семестр – другий 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / 

годин) 

– 4,5 / 135 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 48 

 % від загального обсягу – 35 

 лекційні заняття (годин) – 26 

 % від обсягу аудиторних годин – 54 

 семінарські заняття (годин) – 22 

 % від обсягу аудиторних годин – 46 

 самостійна робота (годин) – 87 

 % від загального обсягу – 65 

 тижневих годин:  2,8 

 аудиторних занять – 1 

 самостійної роботи – 1,8 

12. Форма семестрового контролю – іспит 

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   

 1) попередні дисципліни – ОДПП 1.2.1. Проблеми теорії держави і 

права;  

ОДПП 1.2.3 Деліктні зобов’язання 

 2) супутні дисципліни – ОДЗП 1.1.2. Юридична іноземна мова; 

ОДПП 1.2.2. Філософія права 

 3) наступні дисципліни – ОДЗП 1.1.1.Педагогіка і психологія вищої 
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школи; 

ОДЗП 1.1.3.Інформаційно-комунікаційні 

технології в юридичній практиці 

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

    

 

2. Заплановані результати навчання 

 

 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи 

і процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) відтворювати визначення понятійно-термінологічного апарату права інтелектуальної 

власності; 

1.2) називати перелік міжнародних та національних нормативно-правових актів в сфері 

інтелектуальної власності; 

1.3) давати визначення понять об’єктів права інтелектуальної власності, класифікувати їх; 

1.4) описувати процедуру набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності; 

1.5) називати основні договори у сфері інтелектуальної власності; 

1.6) зазначати види порушень прав інтелектуальної власності, способів та формі; 

1.7) перелічувати форми та способи захисту прав інтелектуальної власності. 

2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, 

принципи; перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; 

прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань) 

2.1) пояснювати зміст дефініцій основних термінів, понять права інтелектуальної 

власності; 

2.2) класифікувати об’єкти інтелектуальної власності; 

2.3) бути обізнаним про процедуру та порядок набуття прав на об’єкти інтелектуальної 

власності; 

2.4) обґрунтовувати відповідність об’єктів інтелектуальної власності умовам надання 

правової охорони; 

2.5) з’ясовувати специфіку порушень прав на об’єкти інтелектуальної власності та 

способів їх захисту.  

3. Застосування знань  
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати 

ідеї та концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) вільно орієнтуватися та використовувати спеціальне законодавство та міжнародні 

договори у сфері інтелектуальної власності; 

3.2) роз’яснювати особливості об’єктів інтелектуальності та процедуру набуття прав 

інтелектуальної власності на них; 

3.3) оформляти права на об’єкти інтелектуальної власності; 

3.4) розробляти договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності; 

3.5) захищати в судовому процесі права інтелектуальної власності, у випадку їх 

порушенная. 

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та 

організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами 

і наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) систематизувати міжнародні та національні нормативно-правові акти з права 
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інтелектуальної власності; 

4.2) визначати положення законодавства, що стосуються окремих об’єктів інтелектуальної 

власності та процедури набуття прав на них; 

4.3) систематизувати патентну та іншу науково-технічну інформацію; 

4.4) робити висновок про особливості окремих видів договорів у сфері інтелектуальної 

власності; 

4.5) аналізувати найрозповсюдженіші порушення прав інтелектуальної власності. 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною 

властивістю) 

5.1) аргументувати роль та значення результатів інтелектуальної діяльності для розвитку 

суспільства; 

5.2) зазначати особливості набуття, здійснення та припинення прав на окремі об’єкти 

інтелектуальної власності; 

5.3) компілювати патентну та іншу інформацію; 

5.4) узагальнювати проблеми, які виникають під час процедури набуття прав на об’єкти 

інтелектуальної власності; 

5.5) пояснювати особливості захисту прав на окремі об’єкти інтелектуальної власності. 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) оцінювати відповідність документів, що подаються для набуття прав на об’єкти 

інтелектуальної власності; 

6.2) робити висновок щодо повноти документації; 

6.3) оцінювати правильність договорів у сфері інтелектуальної власності; 

6.4) співвідносити застосування способів захисту прав на об’єкти інтелектуальної 

власності; 

6.5) робити висновки щодо відповідності законодавства України у сфері охорони прав 

інтелектуальної власності міжнародним стандартам. 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах 

багатовимірності та альтернативності сучасної культури) 

7.1) розробляти документи необхідні для оформлення прав на об’єкти інтелектуальної 

власності; 

7.2) складати договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної 

власності; 

7.3) писати позовні заяви про захист права інтелектуальної власності; 

7.4) формулювати пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері інтелектуальної 

власності. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Загальні положення про інтелектуальну власність 

Поняття творчої та інтелектуальної діяльності та їх соціальне значення. Загальна 

характеристика основних теорій у сфері права інтелектуальної власності. Співвідношення прав 

інтелектуальної власності та права власності. 

Коло суб’єктів права інтелектуальної власності. Малолітні та неповнолітні як суб’єкти 

права інтелектуальної власності. 

Поняття та види об’єктів права інтелектуальної власності. Загальна характеристика 

особистих немайнових і майнових прав інтелектуальної власності. 
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Тема 2. Джерела права інтелектуальної власності 

Система законодавства у сфері інтелектуальної власності. Міжнародно-правові акти 

правової охорони інтелектуальної власності.  

Міжнародні організації і співробітництво в сфері охорони інтелектуальної власності. 

Правовий статус Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ). 

Державна система правової охорони інтелектуальної власності. Реалізація державної 

політики у сфері інтелектуальної власності Державною службою інтелектуальної власності 

України. 

 

Тема 3. Авторське право та суміжні права 

Поняття та ознаки авторського права. Авторське право в об’єктивному та суб’єктивному 

розумінні. Джерела авторського права. Функції та принципи авторського права. Особисті 

немайнові та майнові права інтелектуальної власності на твір. Об'єкти та суб'єкти авторського 

права. Співавторство. Право слідування та строки охорони авторських прав.  

Суміжні права: поняття та співвідношення із авторськими правами. Види суміжних прав. 

Об’єкти та суб’єкти суміжних прав, їх види.  

Організації колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і 

суміжних прав. 

 

Тема 4. Патентне право 

Поняття та ознаки винаходу та корисної моделі як об’єкта права інтелектуальної 

власності. 

Умови патентоспроможності винаходу, корисної моделі та промислового зразка. Порядок 

набуття прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки. Пріоритет винаходу (корисної 

моделі). Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності на винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки: проблеми реалізації. Право попереднього користувача на винахід, 

корисну модель, промисловий зразок.  

 

Тема 5. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів, робіт та послуг 

Комерційні найменування, торговельні марки, географічні зазначення, як засоби 

індивідуалізації товарів, робіт, послуг та виробників. Комерційні найменування та їх види. 

Суб’єкти прав на комерційне (фірмове) найменування. Виникнення, здійснення та припинення 

прав на комерційне найменування.  

Роль і функції товарних знаків у суспільному виробництві. Види знаків і вимоги, яким 

вони повинні відповідати, щоб набути правової охорони. Зміст права власності на товарний 

знак. Особливості захисту прав на добре відомі торговельні марки. 

Географічне зазначення як об’єкт права інтелектуальної власності. Види географічних 

зазначень. Суб’єкти прав на географічне зазначення. Виникнення, здійснення та припинення 

прав на географічне зазначення.  

 

Тема 6. Правове регулювання нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності 

Охорона прав інтелектуальної власності на нетрадиційні об'єкти промислової власності 

(наукові відкриття, топографії інтегральних мікросхем, раціоналізаторські пропозиції, 

комерційні таємниці, селекційні досягнення). 

Поняття та ознаки права на наукове відкриття. Суб’єкти прав на наукове відкриття. 

Оформлення прав на наукове відкриття. 

Поняття та ознаки компонування інтегральної мікросхеми. Придатність топографії 

(компонування) інтегральної мікросхеми для набуття права інтелектуальної власності. 

Процедура набуття прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.  

Поняття та об’єкти раціоналізаторської пропозиції. Обсяг правової охорони 

раціоналізаторської пропозиції. Суб’єкти права інтелектуальної власності на 

раціоналізаторську пропозицію. 

Комерційна таємниця і ноу-хау. Проблеми та особливості захисту прав на комерційну 

таємницю.  
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Правова охорона селекційних досягнень. Поняття сорту рослин та породи тварин. Види 

прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин. Суб’єкти права інтелектуальної 

власності на сорт рослин, породу тварин. 

Тема 7. Договори у сфері інтелектуальної власності 

Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами 

інтелектуальної власності. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності: 

поняття та види. Ліцензійний договір.  

Тема 8. Особливості окремих видів договорів у сфері інтелектуальної власності 

Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Договір про 

створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності.  

Поняття та правова природа договору комерційної концесії (франчайзингу). Форма договору та 

його державна реєстрація. 

Інші договори щодо розпорядження виключними правами інтелектуальної власності. 

Тема 9. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності 

Поняття та система захисту прав у сфері інтелектуальної власності. Дії що визнаються 

порушенням прав інтелектуальної власності. Права власника охоронного документу в разі 

порушення його прав.  

Основні форми, засоби і способи захисту прав інтелектуальної власності. Суб’єкти 

звернення за захистом інтелектуальної власності.  

Процесуальні гарантії захисту прав інтелектуальної власності. Процедура захисту прав 

інтелектуальної власності. Позасудові форми захисту прав інтелектуальної власності. 
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4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

теми 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Загальні положення про 

інтелектуальну власність 
14 2 2 – – 10 

2. Джерела права інтелектуальної 

власності 

 

18 4 4 – – 10 

3. Авторське право та суміжні права 

 

15 4 2 – – 9 

4. Патентне право 

 

17 4 2 – – 11 

5. Засоби індивідуалізації учасників 

цивільного обороту, товарів, робіт та 

послуг 

 

13 2 2 – – 9 

6. Правове регулювання нетрадиційних 

об’єктів інтелектуальної власності 

 

18 4 4 – – 10 

7. 
Договори у сфері інтелектуальної 

власності 

 

13 2 2 – – 9 

8. 
Особливості окремих видів 

договорів у сфері інтелектуальної 

власності 

 

14 2 2 – – 10 

9. 
Захист прав на об’єкти 

інтелектуальної власності 

 

13 2 2 – – 9 

 Всього годин: 135 26 22 – – 87 

 

4.2. Аудиторні заняття 
4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські заняття) проводяться згідно з темами та 

обсягом годин, передбачених тематичним планом. 

4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в 

підрозділі 1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.2.3. Плани семінарських занять з передбачених тематичним планом тем, засоби 

поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до занять визначаються в 

підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

 

4.3. Самостійна робота студентів 
4.3.1. Самостійна робота студентів денної форми навчання включає завдання до кожної 

теми та індивідуальні завдання.  

4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 
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4.3.3. Виконання індивідуальних завдань всіма студентами не є обов’язковим і може 

здійснюватися окремими студентами з власної ініціативи або за пропозицією викладача. 

4.3.4. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх виконання 

визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для самостійної 

роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 цієї програми кількості балів, 

виділених для самостійної роботи. 

 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань; 

- складання окремих видів документів. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо засвоєння 

матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове(у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування; 

4) захист підготовленого звіту про виконання ІНДЗ; 

5) складання окремих видів документів за ситуаційними завданнями; 

6) захист підготовленого публічного виступу. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного іспиту.  

Структура екзаменаційного білету включає три теоретичних питання.  
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6. Схема нарахування балів 

 

 6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до 

такої схеми: 

 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 

 

    

 100 балів  

     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) 

форма навчання 

      

10 балів – 

за результатами  

навчання під час лекцій 

 5 балів – 

за результатами  

навчання під час лекцій 

     

40 балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) занять 

 25балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) занять 

 

        

20 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

 40 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

 

      

       

 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

  +    

 Додаткові бали   
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7. Рекомендовані джерела 

 

7.1. Основні  джерела 

 

1. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 

24.07.1971 г. // Международное частное право. Сборник документов. — М. : БЕК, 1997. — С. 

542. 

2. Всемирная конвенция об авторском праве от 06.09.1952 г. // Международное частное 

право. Сборник документов. — М.: БЕК, 1997. — С. 532. 

3. Євразійська патентна конвенція від 9 вересня 1994 року [Електронний ресурс]. ― Режим 

доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=997_420.  

4. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини від 04.11.1950 р. ОВУ. 

— 1998. — № 13. 

5. Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності [Електронний 

ресурс]. ― Режим доступу: 

http://www.nkau.gov.ua/.../2ffce8f982d47395c3256a9200089383/d9ee303904d3e9ddc2256c70006a

ab8e!OpenDocument 

6. Лісабонська угода про охорону найменувань місць походження і їх міжнародної реєстрації 

1958 р.  

7. Мадридська угода про Міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року 

[Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=995_134. 

8. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16.12.1966 р. // Права 

Людини: Міжнародні договори України, декларації, документи. — К.: Юрінформ, 1992. 

9. Ніццька Угода про міжнародну класифікацію виробів та послуг для реєстрації знаків від 

12 липня 1967 року [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=995_066 

10. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року 

[Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=995_123 

11. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // ВВР. — 1996. — № 30. — Ст. 141. 

12. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Офіційний вісник України (ОВУ). 

― 2003. ― № 11. ― Ст. 462. 

13. Кодекс адміністративного судочинства від 6 липня 2005 року // ВВР. ― 2005. ― №35-36, 

№37. ― Ст. 446. 

14. Кримінальний кодекс України // ОВУ. — 2001. — № 21. — Ст. 920. 

15. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993р. // ВВР. — 1994. — № 

13. — Ст. 64. 

16. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16 

листопада 1992 року // ВВР. ― 1993. ― № 1. ― Ст. 1. 

17. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7.06.1996 року. // ВВР. ― 

1996. ― № 36. ― Ст. 164. 

18. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 року // ВВР. ― 2001. ― 

№ 12. ― Ст. 64. 

19. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 

5.07.1994 р. // ВВР. ― 1994. ― № 31. ― Ст. 286. 

20. Про інформацію: Закон України від 2.10.1992 року // ВВР. — 1992. — № 48. ― Ст. 650. 

21. Про кінематографію: Закон України від 13.01.1998 р. // ОВУ. — 1998. — № 6. — Ст. 205. 

22. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 1.07.1993 р. // ВВР. ― 1993. ― 

№ 33. ― Ст. 345. 

23. Про охорону прав на винаходи та корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 року // 

ВВР. — 1994. ― № 7. ― Ст. 32. 

24. Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України 16.06.1999 року // 
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ВВР. ― 1999. ― № 32. ― Ст. 267.  

25. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 року // 

ВВР. ― 1998. ― № 8. ― Ст. 28. 

26. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 року // ВВР. — 

1994. ― № 7. ― Ст. 34. 

27. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21.04.1993 р. // ВВР. — 1993. — 

№21. — Ст. 218. 

28. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем: Закон України від 05.11.1997 р. 

(зі змінами та доповненнями) // ОВУ. — 1997. — № 48. — С. 2. 

29. Про племінну справу у тваринництві: Закон України від 15.12.1993 р. // ВВР. — 1994. — 

№2. — Ст. 7. 

30. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм, відеограм, 

комп’ютерних програм, баз даних: Закон України від 10.07.2003 р. // ВВР. ― 2003. ― № 24. 

― Ст. 183. 

31. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21 грудня 1993 року // ВВР. ― 1994. 

― № 10. ― Ст. 43. 

32. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.1993 р. // ВВР. ― 1994. ― 

№ 10. ― Ст. 43. 

33. Цивільний кодекс України від 16.01.12003 р. // ОВУ. ― 2003. ― № 11. ― С. 46 

34. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності [текст] : навч. посібник. / За ред. д.е.н., проф. І. 

І Дахна. / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська, – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 560 

с. 

35. Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. О. Мікульонок. – 3-тє 

вид., переробл. і допов. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 238 c. 

36. Москалюк Н.Б., Кузьмич Л.В. Право інтелектуальної власності. Практикум: Навч. 

посібник.– Тернопіль, 2017 - 200 с. 

37. Право інтелектуальної власності : Підручник /За ред. д.ю.н., проф. О.А. Підопригори і 

д.ю.н., проф. О.Д. Святоцького. - К.: Видавничий дім.-2006.- 622с.  

38. Право інтелектуальної власності: Акад. курс. Підручник для студ. вищ. навч. закладів. / 

О.П. Орлюк, Г.О. Андрощук, О.б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. П. Орлюк, 

О. Д. Святоцького. ― К. : Ін Юре, 2007. ― 696 с. 

39. Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навч. закладів. / За ред. 

О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. - Київ: Ін Юре, 2002. - 624 c. 

40. Право інтелектуальної власності: Підручник. – Вид. 2, змін. і доп. / О. П. Світличний. – К.: 

НУБіП України, 2016. – 355 с. 

41. Семків О. В. Інтелектуальна власність : підручник для студентів неюридичних факультетів 

/ В. О. Семків, Р. С. Шандра. – Львів : Галицький друкар, 2015. – 280 с.  

42. Харитонова О. І. Право інтелектуальної власності : підручник / О. І. Харитонова, Є. О. 

Харитонов, Т. С. Ківалова, В. С. Дмитришин, О. О. Кулініч, Л. Д. Романадзе та ін. – К. : 

Юрінком Інтер, 2015. – 544 с. 

 

7.2. Допоміжні джерела 

1. Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, 

пов’язаної з виробництвом, експортом. імпортом дисків для лазерних систем зчитування: 

Закон України від 17.01.2002 р. // ВВР. ― 2002. ― № 17. ― Ст. 121. 

2. Про ратифікацію Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, 

сімейних та кримінальних справах: Закон України від 10 листопада 1994 р. № 240/94-ВР // 

ВВР. — 1994. — № 46. — Ст. 417. 

3. Про транзит вантажів: Закон України від 20 жовтня 1999 р. .№ 1172-ХІV // ВВР. — 

1999. — № 51. — Ст. 446. 

4. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 року // ВВР. ― 

1991. ― № 29. ― Ст. 377. 

1. Про наукову і науково-технічну експертизу: Закон України від 10.02.1995 р. // ВВР. ― 

1995. ― № 9. ― Ст. 56. 
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5. Андрощук Г. Право интеллектуальной собственности: торговые аспекты / Г. Андрощук, 

П. Крайнев, И. Кавасс: Научно-практ. изд. — К.: Издательский Дом «Ін Юре», 2000. — 164 

с. 

6. Коссак В.М. Право інтелектуальної власності: Підручник / Коссак В.М., Якубівський 

І.Є. - Київ: Істина, 2007. - 208 c.  

7. Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право / Б.С. Антимонов, Е.А. Флейшиц. — 

М.: Юрид. лит., 1957. — 280 с.  

8. Бошицький Ю. Л., Козлова О. О., Андрощук Г. О. Комерційні найменування: основні 

правові аспекти. Наук.-практ. вид / Юрій Ладиславович Бошицький, Ольга Олександрівна 

Козлова, Григорій Олександрович Андрощук / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. ― К. : 

Юридична думка , 2006. ― 216 с. 

9. Галянтич М. К. Промислова власність: правові засоби охорони та захисту. – К.: Акад. 

правових наук України. НДІ приватного права та підприємництва, 2003.– 256 с.  

10. Дахно И.И. Патентоведение / И.И. Дахно. — Х.: Ксилон, 1997. — 313 с. 

11. Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. 

Сборник статей. / Исслед. Центр частного права ― М.: Статут, 2003. ― 416 с.  

12. Дозорцев В.А. Законодательство и научно-технический прогресс / В.А. Дозорцев. — М.: 

Юрид. лит., 1978. — 192 с. 

13. Дроб'язко В. С. Право інтелектуальної власності / В. С. Дроб'язко, Р. В. Дроб'язко. — К. 

: Юрінком Інтер, 2004. — 512 с. 

14. Законодавство України про інтелектуальну власність: Збірник нормативно- правових 

актів. - Харків.-2007.-248 с. 

15. Захист прав інтелектуальної власності: Досвід Сполучених Штатів Америки: Зб. док., 

матеріалів, ст. / [Упоряд.: В. С. Дроб’язко, Р. В. Дроб’язко]; За ред. О. Д.Святоцького. ― К. : 

Ін Юре, 2003. ― 366 с. 

16. Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве / В.Я. Ионас. — М.: Юрид. 

лит, 1972. — 168 с. 

17. Інтелектуальна власність в Укpаїні: пpоблеми теоpії і пpактики: Зб. статей / HАH 

Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В. М. Коpецького; Ред.: Ю. С. Шемшученко, Ю. Л. 

Бошицький. — Львів, 2002. — 424 с. 

18. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики: Зб. наук. ст. / Ю. С. 

Шемшученко, Ю. Л. Бошицький (заг. ред.). — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького 

НАН України, 2002. – 424 с.  

19. Інтелектуальна власність. Навчальний посібник для ВНЗ. / Потєхіна В.О. – К. : ЦУЛ, 

2008. – 414 с. 

20. Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності: підручник / 

[Вачевський М. В., Кремень В. Г., Мадзігон В. М, Скотний В. Г., Шевченко Г. Є, Вачевський 

О. М. та ін.]; за ред. проф. М. В. Вачевського. — К.: ВД Професіонал, 2005. — 448 с.  

21. Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності: Підручник / М. В. 

Вачевський, В. Г. Кремень, В. М. Мадзігон та ін. – К.: Професіонал, 2005. – 448с.  

22. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (исключительные права) / В.О. Калятин. 

— М.: Норма, 2000. — 480 с. 
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40. Судова практика у справах господарського судочинства. Справи про банкрутство. 

Справи пов’язані із захистом права інтелектуальної власності. За загальною редакцією 
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1. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/a — Законодавство України на сайті Верховної Ради 

України. 

2. http://www.ccu.gov.ua/uk/index — Конституційний Суд України.  

3. http://www.scourt.gov.ua/ — Верховний Суд України.  

4. http://www.president.gov.ua/documents/ — Офіційні документи на Офіційному 

представництві Президента України. 

5. http://www.kmu.gov.ua/control/ — Урядовий портал.  

6. http://www.minjust.gov.ua/ — Міністерство юстиції України.  

7. http://zakon.nau.ua/ — Професійна юридична система Мега-НаУ.  

8. http://www.ligazakon.ua/ — Ліга:Закон — головний правовий портал України.  

9. http://www.nbuv.gov.ua/portal/ — Наукова періодика України на сайті Національної 

бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.  

10. http://www.reyestr.court.gov.ua/ — Єдиний державний реєстр судових рішень.  

 

 

 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/a
http://www.ccu.gov.ua/uk/index
http://www.scourt.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/documents/
http://www.kmu.gov.ua/control/
http://www.minjust.gov.ua/
http://zakon.nau.ua/
http://www.ligazakon.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/
http://www.reyestr.court.gov.ua/


 15 

 Розробник робочої  програми:  

 Викладач дисципліни – доцент кафедри цивільного права та процесу, 

кандидат юридичних наук  

_______________________ Г. В. Анікіна 

____  _____________ 2018 року 

 

Схвалено кафедрою цивільного права та процесу                                               

  ___ __________________ 2018 року, протокол № ___. 

Завідувач кафедри _____________________ С.Д.Гринько 

___  ____________________  2018 року  

 

Декан юридичного факультету, доцент кафедри кримінального права та 

процесу, кандидат юридичних наук 

_______________________ С. А. Крушинський 

____  _____________ 2018 року 

 

 

Погоджено методичною радою університету ___ _________ 2018 року,  

протокол № ___. 

 

 

Голова методичної ради _________________ В. Т. Савицький 

 

____ _________________ 2018 року  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Обліковий обсяг робочої програми – 0,8 ум.др.арк. 

 


