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1. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Назва тем  

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
 

2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1. Загальні положення 

міжнародного права 

інтелектуальної власності 
8 2 2 – – 4 

Тема 2. Особливості 

предмету та системи 

міжнародного права 

інтелектуальної власності 

5 2 – – – 3 

Тема 3. Загальна 

характеристика джерел 

міжнародного приватного 
права 

7 2 2 – – 3 

Тема 4. Теорії походження 

міжнародного права 

інтелектуальної власності 
8 2 - – – 4 

Тема 5. Правова охорона 

об’єктів авторського права в 

міжнародному праві 
інтелектуальної власності 

7 2 2 – – 3 

Тема 6. Правова охорона 

об’єктів суміжних прав в 

міжнародному праві 
інтелектуальної власності 

8 2 - – – 6 

Тема 7. Правова охорона 

об’єктів патентного права в 

міжнародному праві 
інтелектуальної власності 

7 2 2 – – 3 

Тема 8. Правова охорона 

засобів індивідуалізації 
учасників цивільного обігу, 

їх товарів і послуг в 

міжнародному праві 

інтелектуальної власності 

8 2 2 – – 4 

Тема 9. Правова охорона 

інформації, що базується на 

фактичній монополії в 
міжнародному праві 

інтелектуальної власності 

7 2 2 – – 3 

Тема 10. Правова охорона 

інших об’єктів права 
міжнародної інтелектуальної 

власності 

8 2 2   4 
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Тема 11. Договори у 

сфері міжнародного 
права інтелектуальної 

власності 

7 2 2   3 

Тема 12. Окремі види 

договорів у сфері 
міжнародного права 

інтелектуальної власності 

7 2 -   5 

Тема 13. Процесуальні 

гарантії захисту прав 
міжнародної 

інтелектуальної 

власності 

8 2 2   4 

Тема 14. Судова 

практика захисту прав 

міжнародної 

інтелектуальної 
власності 

5 2 - – – 3 

Тема 15. Правова 

охорона інтелектуальної 
власності в 

Європейському Союзі 

7 2 2 – – 3 

Всього годин: 105 30 20 – – 55 

 

 

 

1.2. Лекції 

 

№ 

з/п 
Назва і план теми 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

1 2 3 

1. Загальні положення міжнародного права інтелектуальної 

власності 

2 

1.1. 

 

1.2. 

 

1.3. 

Поняття та значення міжнародного права інтелектуальної 

власності.  

Місце міжнародного права інтелектуальної власності в системі 

права України.  

Співвідношення цивільного і міжнародного права інтелектуальної 

власності.  

 

2. Особливості предмету та системи міжнародного права 

інтелектуальної власності 

2 

2.1. 

 

2.2. 

 

Поняття, предмет, методи, принципи міжнародного права 

інтелектуальної власності. 

Система міжнародного права інтелектуальної власності, її 

співвідношення з іншими галузями національного права та 

міжнародним правом, особливостями розвитку науки 

міжнародного права інтелектуальної власності 

 

3. Загальна характеристика джерел міжнародного приватного 

права 

2 

3.1. 

 

3.2. 

 

Джерела правового регулювання відносин у сфері міжнародного 

права інтелектуальної власності.  

Види та характеристика міжнародно-правових актів про 

інтелектуальну власність та їх особливості.  
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3.3. 

 

3.4. 

 

3.5. 

 

Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності.  

Угода по ТРІПС, як джерело міжнародного права інтелектуальної 

власності.  

Порядок виконання зобов’язань щодо Бернської конвенції про 

захист літературних і художніх творів, а також Римської конвенції 

і Вашингтонського договору. 

4. Теорії походження права інтелектуальної власності 2 

4.1. 

 

4.2. 

 

4.3. 

 

4.4. 

 

4.5. 

 

Поняття творчої діяльності в міжнародному праві інтелектуальної 

власності.  

Поняття права міжнародної інтелектуальної власності в 

об’єктивному та суб’єктивному сенсі.  

Доктринальні підходи щодо визначення та змісту права 

міжнародної інтелектуальної власності.  

Відмінності об'єкта права власності від результатів 

інтелектуальної, творчої діяльності. 

Юридичні властивості речей (об’єктів права власності) та 

результатів інтелектуальної, творчої діяльності, міжнародно-

правовий аспект. 

 

5. Правова охорона об’єктів авторського права в міжнародному 

праві інтелектуальної власності 

2 

5.1. 

 

5.2. 

 

5.3. 

 

5.4. 

 

 

5.5. 

 

5.6. 

 

5.7. 

 

Поняття авторського права в об’єктивному та суб’єктивному сенсі 

в міжнародному праві інтелектуальної власності.  

Поняття об’єктів авторського права в міжнародному праві 

інтелектуальної власності.  

Ознаки об’єктів авторського права в міжнародному праві 

інтелектуальної власності.  

Види об’єктів авторського права в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. Обсяг правової охорони об’єктів 

авторського права.  

Суб’єкти авторського права в міжнародному праві інтелектуальної 

власності.  

Виникнення та здійснення авторських прав в міжнародному праві 

інтелектуальної власності.  

Цивільно-правові способи захисту авторського права в 

міжнародному праві інтелектуальної власності 

 

6. Правова охорона об’єктів суміжних прав в міжнародному праві 

інтелектуальної власності 

2 

6.1. 

 

6.2. 

 

6.3. 

 

6.4. 

 

6.5. 

 

Поняття суміжних прав в об’єктивному та суб’єктивному сенсі в 

міжнародному праві інтелектуальної власності.  

Поняття та ознаки об’єктів суміжних прав в міжнародному праві 

інтелектуальної власності.  

Суб’єкти суміжних прав в міжнародному праві інтелектуальної 

власності.  

Виникнення та здійснення суміжних прав в міжнародному праві 

інтелектуальної власності.  

Строк чинності суміжних майнових прав в міжнародному праві 

інтелектуальної власності.  

 

7. Правова охорона об’єктів патентного права в міжнародному 

праві інтелектуальної власності. 

2 
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7.1. 

 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

 

7.5. 

 

7.6 

 

Поняття патентного права в об’єктивному та суб’єктивному сенсі в 

міжнародному праві інтелектуальної власності.  

Поняття винаходу та корисної моделі.  

Об’єкти винаходу та корисної моделі.  

Суб’єкти патентного права в міжнародному праві інтелектуальної 

власності.  

Виникнення та здійснення патентних прав в міжнародному праві 

інтелектуальної власності.  

Припинення дії патенту в міжнародному праві інтелектуальної 

власності. Правові наслідки припинення дії патенту та визнання 

патенту недійсним в міжнародному праві інтелектуальної 

власності. 

 

8. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного 

обігу, їх товарів і послуг в міжнародному праві інтелектуальної 

власності. 

2 

8.1. 

 

 

 

8.2. 

 

8.3. 

 

8.4. 

 

8.5. 

8.6. 

Загальні положення про правову охорону засобів індивідуалізації 

суб’єктів цивільного обігу, товарів та послуг (робіт), які вони 

виготовляють чи надають в міжнародному праві інтелектуальної 

власності.  

Поняття та функції комерційного найменування. Вимоги надання 

правової охорони комерційному найменуванню.  

Обсяг правової охорони комерційного найменування в 

міжнародному праві інтелектуальної власності.  

Поняття торговельної марки. Види та функції торговельної марки в 

міжнародному праві інтелектуальної власності. 

Виникнення та здійснення права на торговельну марку. 

Припинення дії свідоцтва. Визнання права на торговельну марку 

недійсним в міжнародному праві інтелектуальної власності.  

 

9. Правова охорона інформації, що базується на фактичній 

монополії в міжнародному праві інтелектуальної власності. 

2 

9.1. 

 

9.2. 

 

9.3. 

9.4. 

 

Загальні положення про інформацію як об’єкт  міжнародного права 

інтелектуальної власності. Поняття та ознаки інформації.  

Види конфіденційної інформації, яка має приватно-правовий 

характер. Поняття комерційної таємниці. Поняття ноу-хау. 

Припинення режиму комерційної таємниці та ноу-хау.  

Цивільно-правові способи захисту охоронюваного законом 

інтересу особи, яка законно контролює комерційну таємницю, ноу-

хау в міжнародному праві інтелектуальної власності. 

 

10. Правова охорона інших об’єктів міжнародного права 

інтелектуальної власності 

2 

10.1. 

 

10.2. 

 

 

10.3. 

 

10.4. 

 

10.5. 

Поняття та ознаки наукового відкриття в міжнародному праві 

інтелектуальної власності.  

Об’єкти наукового відкриття. Положення, які не відповідають 

вимогам щодо наукового відкриття в міжнародному праві 

інтелектуальної власності.  

Суб’єкти наукового відкриття, їх види в міжнародному праві 

інтелектуальної власності.  

Оформлення права на відкриття в міжнародному праві 

інтелектуальної власності.  

Захист прав на наукові відкриття в міжнародному праві 

інтелектуальної власності.  

 

11. Договори у сфері права інтелектуальної власності 2 
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11.1 

 

11.2. 

 

11.3. 

Поняття та загальна характеристика договорів про розпорядження 

майновими правами інтелектуальної власності.  

Класифікація договорів про розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності, міжнародно-правовий аспект.  

Правові наслідки не виконання, неналежного виконання договорів у 

сфері права інтелектуальної власності, міжнародно-правовий аспект. 

 

12. Окремі види договорів у сфері міжнародного права 

інтелектуальної власності 

2 

12.1 

 

12.2. 

 

12.3. 

 

12.4. 

 

12.5. 

 

12.6. 

 

12.7. 

 

12.8. 

 

Види договорів про розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності (міжнародно-правовий аспект).  

Ліцензія щодо використання права на результат інтелектуальної, 

творчої діяльності.  

Ліцензійний договір в міжнародному праві інтелектуальної 

власності.  

Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної 

власності в міжнародному праві інтелектуальної власності.  

Договір про створення за замовленням і використання об’єкта 

права інтелектуальної власності.  

Договір комерційної концесії в міжнародному праві 

інтелектуальної власності.   

Договір про використання прав на службові об’єкти міжнародного 

права інтелектуальної власності.  

Договір про передачу ноу-хау в міжнародному праві 

інтелектуальної власності.  

 

13. Процесуальні гарантії захисту прав інтелектуальної власності 

(міжнародно-правовий аспект). 

2 

13.1 

 

 

13.2. 

 

13.3. 

13.4. 

 

Форми захисту цивільних прав, свобод та інтересів фізичних осіб, 

юридичних осіб та інтересів держави в міжнародному праві 

інтелектуальної власності.  

Судова форма захисту цивільних прав, свобод та інтересів фізичних 

осіб, юридичних осіб та інтересів держави (поняття та значення). 

Поняття і склад осіб, які беруть участь у справі.  

Поняття судових доказів та засобів доказування у цивільному 

процесі.  

 

14. Судова практика захисту прав інтелектуальної власності 

(міжнародно-правовий аспект). 

2 

14.1 

 

14.2. 

 

14.3. 

 

14.4. 

 

14.5 

Поняття та значення судової практика захисту прав інтелектуальної 

власності.  

Виконання судових рішень у справах про порушення прав 

міжнародної інтелектуальної власності.  

Залучення експерта та спеціаліста для виконання ухвали суду про 

забезпечення доказів.  

Негайність та неочікуваність виконання ухвали суду про застосування 

запобіжних заходів.  

Залучення експерта та спеціаліста для виконання ухвали суду про 

застосування запобіжних заходів.  

 

15. Правова охорона інтелектуальної власності в Європейському 

Союзі. 

2 

15.1 

 

15.2. 

 

15.3. 

Загальні засади охорони інтелектуальної власності в 

Європейському Союзі. 

Юридична характеристика охорони інтелектуальної власності в 

Європейському Союзі. 

Особливості та специфіка європейської системи правової охорони 
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інтелектуальної власності. 

 Усього 30 

 

1.3. Семінарські заняття 

 

Семінарське заняття 1-2 

Теми 1-2: Загальні положення міжнародного права інтелектуальної власності. 

Особливості предмету та системи міжнародного права інтелектуальної власності. 

Питання для усного опитування та дискусії 

1.1. Поняття та значення міжнародного права інтелектуальної власності. Відмежування 

міжнародного права інтелектуальної власності від інших галузей права України.  

1.2 Співвідношення цивільного і міжнародного права інтелектуальної власності.  

1.3 Місце міжнародного права інтелектуальної власності в системі права України. 

1.4 Поняття про предмет, методи міжнародного права інтелектуальної власності в системі 

права України. 

1.5  Принципи та система міжнародного права інтелектуальної власності. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: колізія, приватноправові відносини, система міжнародного права 

інтелектуальної власності, джерела міжнародного права інтелектуальної власності, принципи, 

національне законодавство, уніфікація та гармонізація норм міжнародного права 

інтелектуальної власності. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Варто окреслити теорії походження міжнародного права інтелектуальної власності. 

Поняття творчої діяльності в міжнародному праві інтелектуальної власності. Поняття 

міжнародного права інтелектуальної власності в об’єктивному та суб’єктивному сенсі. 

Доктринальні підходи щодо визначення та змісту міжнародного права інтелектуальної 

власності. Відмінності об'єкта міжнародного права власності від результатів інтелектуальної, 

творчої діяльності. Юридичні властивості речей (об’єктів права власності) та результатів 

інтелектуальної, творчої діяльності. Зміст міжнародного права інтелектуальної власності. Строк 

чинності майнових прав міжнародної інтелектуальної власності. Система міжнародного права 

інтелектуальної власності. Розмежування інститутів міжнародного права інтелектуальної 

власності. Здійснення міжнародного права інтелектуальної власності, яке належить кільком 

особам. Поняття та види співавторства у міжнародному праві інтелектуальної власності. Право 

інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору 

(міжнародно-правовий аспект). Права міжнародної інтелектуальної власності на об'єкт, 

створений за замовленням.  

. 

 

Семінарське заняття 3 

Тема 3. Загальна характеристика джерел міжнародного права інтелектуальної власності. Теорії 

походження міжнародного права інтелектуальної власності. 
 

Питання для усного опитування та дискусії 

3.1. Джерела правового регулювання відносин у сфері міжнародного права інтелектуальної 

власності.  

3.2. Види та характеристика міжнародно-правових актів про інтелектуальну власність та їх 

особливості.  
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3.3. Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності.  

3.4. Угода по ТРІПС, як джерело міжнародного права інтелектуальної власності.  

3.5. Порядок виконання зобов’язань щодо Бернської конвенції про захист літературних і 

художніх творів, а також Римської конвенції і Вашингтонського договору.  

3.6. Доктринальні підходи щодо визначення та змісту права інтелектуальної власності. 

3.7. Відмінності об'єкта права власності від результатів інтелектуальної, творчої діяльності.  

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є:. колізія, приватноправові відносини, іноземний елемент, джерела 

міжнародного права інтелектуальної власності, міжнародний договір, національне 

законодавство, правовий звичай, судовий прецедент, арбітражна практика, уніфікація та 

гармонізація норм міжнародного права інтелектуальної власності. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Слід визначити основні джерела правового регулювання відносин у сфері міжнародного 

права інтелектуальної власності. Види та характеристика міжнародно-правових актів про 

інтелектуальну власність. Під джерелами (формами) права слід розуміти видані від імені 

держави або визнані державою офіційно-документальні форми вираження та закріплення норм 

права, які надають їм юридичного, загальнообов’язкового значення. Форми і джерела 

міжнародного приватного права мають певні особливості, викликані наявністю міжнародних 

договорів та звичаїв. По-перше, подвійність форм правового регулювання: існування 

внутрішньодержавного і міжнародного рівнів регулювання одних і тих самих відносин. По-

друге, у певних випадках формою міжнародного приватного права може виступати не тільки 

національне законодавство України (внутрішньодержавне і міжнародне), а й внутрішнє право 

інших країн. Доцільно визначити поняття міжнародного договору як джерела міжнародного 

права інтелектуальної власності, учать України в міжнародних договорах у сфері міжнародного 

права інтелектуальної власності. Розглядаючи питання щодо внутрішнього (національного) 

законодавства як джерела міжнародного права інтелектуальної власності, необхідно визначити 

основні нормативні акти України, що містять норми міжнародного права. 

 

 

Семінарське заняття 4 

Тема 4 Правова охорона об’єктів авторського права та суміжних прав в міжнародному 

праві інтелектуальної власності.  

Питання для усного опитування та дискусії 

4.1. Поняття авторського права та суміжних прав в об’єктивному та суб’єктивному сенсі 

в міжнародному праві інтелектуальної власності.  

4.2. Поняття об’єктів авторського права та суміжних прав в міжнародному праві 

інтелектуальної власності.  

4.3. Ознаки об’єктів авторського права та суміжних прав в міжнародному праві 

інтелектуальної власності.  

4.4. Види об’єктів авторського права та суміжних прав в міжнародному праві 

інтелектуальної власності.  

4.5. Обсяг правової охорони об’єктів авторського права та суміжних прав в 

міжнародному праві інтелектуальної власності.  

4.6. Суб’єкти авторського права та суміжних прав в міжнародному праві інтелектуальної 

власності.  

4.7. Виникнення та здійснення авторських прав в міжнародному праві інтелектуальної 

власності.  

4.8. Цивільно-правові способи захисту авторського права та суміжних прав в 

міжнародному праві інтелектуальної власності.  



 9 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: авторське право, суміжні права, охорона об’єктів, суб’єкти суміжних прав 

способи захисту, елементи твору, презумпція авторства, виникнення та здійснення авторських 

прав, правова охорона службових творів, управління майновими правами, припинення 

авторських, суміжних прав. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

При вивченні окресленої тематики, варто приділити увагу питанням, щодо поняття 

авторського права в об’єктивному та суб’єктивному сенсі. Поняття об’єктів авторського права в 

міжнародному праві інтелектуальної власності. Ознаки об’єктів авторського права в 

міжнародному праві інтелектуальної власності. Види об’єктів авторського права. Обсяг 

правової охорони об’єктів авторського права. Правове значення елементів твору в 

міжнародному праві інтелектуальної власності. Об’єкти, що не охороняються авторським 

правом в міжнародному праві інтелектуальної власності. Правова охорона службових творів. 

Авторське право і право власності на матеріальний об'єкт, в якому втілено твір в міжнародному 

праві інтелектуальної власності. Суб’єкти авторського права в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. Співавтори, види співавторства в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. Організації колективного управління майновими правами суб’єктів 

авторського права (міжнародно-правовий аспект). Виникнення та здійснення авторських прав в 

міжнародному праві інтелектуальної власності. Презумпція авторства в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. Обмеження майнових авторських прав. Право слідування. 

Здійснення державної реєстрації об’єкта авторського права. Строк чинності майнових 

авторських прав та правові наслідки його закінчення. Поняття суміжних прав в об’єктивному та 

суб’єктивному сенсі в міжнародному праві інтелектуальної власності. Поняття та ознаки 

об’єктів суміжних прав в міжнародному праві інтелектуальної власності. Обсяг правової 

охорони об’єктів суміжних прав (міжнародно-правовий аспект). Суб’єкти суміжних прав в 

міжнародному праві інтелектуальної власності. Виникнення та здійснення суміжних прав 

(міжнародно-правовий аспект). Строк чинності суміжних майнових прав. Обмеження суміжних 

прав. Цивільно-правові способи захисту авторського права та суміжних прав в міжнародному 

праві інтелектуальної власності. 

 

Семінарські заняття 5 

Тема 5. Правова охорона об’єктів патентного права в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. 

Питання для усного опитування та дискусії 

5.1. Поняття патентного права в об’єктивному та суб’єктивному сенсі в міжнародному 

праві інтелектуальної власності.  

5.2. Поняття винаходу та корисної моделі в міжнародному праві інтелектуальної 

власності.  

5.3. Об’єкти винаходу та корисної моделі. Об’єкти, що не визнаються винаходом та 

корисною моделлю в міжнародному праві інтелектуальної власності.  

5.4. Поняття та види промислового зразка в міжнародному праві інтелектуальної 

власності.  

5.5. Суб’єкти патентного права в міжнародному праві інтелектуальної власності. 

5.6. Виникнення та здійснення патентних прав в міжнародному праві інтелектуальної 

власності.  

5.7.Припинення дії патенту в міжнародному праві інтелектуальної власності. Правові 

наслідки припинення дії патенту та визнання патенту недійсним в міжнародному праві 

інтелектуальної власності.  
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Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: Патент, виникнення та здійснення патентних прав, об’єкти, що не 

визнаються промисловими зразками, суб’єкти патентного права, право на способи 

індивідуалізації учасників цивільного обороту, види промислового зразка, винахід, корисна 

модель, способи захисту патентних прав. 
З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Доцільно, зосередити увагу на понятті патентного права в об’єктивному та суб’єктивному 

сенсі в міжнародному праві інтелектуальної власності. Поняття винаходу та корисної моделі в 

міжнародному праві інтелектуальної власності. Критерії патентоспроможності винаходу та 

корисної моделі в міжнародному праві інтелектуальної власності. Об’єкти винаходу та 

корисної моделі. Об’єкти, що не визнаються винаходом та корисною моделлю в міжнародному 

праві інтелектуальної власності. Обсяг правової охорони винаходу та корисної моделі в 

міжнародному праві інтелектуальної власності. Поняття та види промислового зразка в 

міжнародному праві інтелектуальної власності. Критерії патентоспроможності промислового 

зразка. Об’єкти, що не визнаються промисловими зразками в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. Обсяг правової охорони промислового зразка в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. Суб’єкти патентного права в міжнародному праві інтелектуальної 

власності. Виникнення та здійснення патентних прав в міжнародному праві інтелектуальної 

власності. Оформлення патентних прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок в 

міжнародному праві інтелектуальної власності. Поняття патентної формули та її види. Система 

побудови патентної формули. Поняття та значення патенту. Обмеження майнових прав на 

винахід, корисну модель, промисловий зразок в міжнародному праві інтелектуальної власності. 

Строк чинності майнових прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок в 

міжнародному праві інтелектуальної власності. Припинення дії патенту. Визнання виключних 

майнових прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок недійсними в міжнародному 

праві інтелектуальної власності. Правові наслідки припинення дії патенту та визнання патенту 

недійсним. Цивільно-правові способи захисту патентних прав в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. 

 

Семінарське заняття 6 

Тема 6. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу, їх товарів і 

послуг в міжнародному праві інтелектуальної власності. 
Питання для усного опитування та дискусії 

6.1. Загальні положення про правову охорону засобів індивідуалізації суб’єктів 

цивільного обігу, товарів та послуг (робіт), які вони виготовляють чи надають в міжнародному 

праві інтелектуальної власності. 

6.2. Поняття та функції комерційного найменування. Вимоги надання правової охорони 

комерційному найменуванню в міжнародному праві інтелектуальної власності.  

6.3. Поняття торговельної марки. Види та функції торговельної марки.  

6.4. Виникнення та здійснення права на торговельну марку в міжнародному праві 

інтелектуальної власності.  

6.5. Припинення дії свідоцтва в міжнародному праві інтелектуальної власності. 

6.6. Визнання права на торговельну марку недійсним в міжнародному праві 

інтелектуальної власності.  

6.7. Поняття та види географічного зазначення. Умови надання правової охорони 

географічному зазначенню в міжнародному праві інтелектуальної власності.  
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Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: зобов’язання, засобів індивідуалізації суб’єктів, комерційне найменування, 

торговельна марка, види географічного зазначення, обсяг правової охорони, визнання права, 

припинення дії свідоцтва. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

На особливу увагу заслуговують загальні положення про правову охорону засобів 

індивідуалізації суб’єктів цивільного обігу, товарів та послуг (робіт), які вони виготовляють чи 

надають в міжнародному праві інтелектуальної власності. Поняття та функції комерційного 

найменування в міжнародному праві інтелектуальної власності. Вимоги надання правової 

охорони комерційному найменуванню. Обсяг правової охорони комерційного найменування в 

міжнародному праві інтелектуальної власності. Виникнення та здійснення прав на комерційне 

найменування в міжнародному праві інтелектуальної власності. Строк чинності майнових прав 

на комерційне найменування. Поняття торговельної марки в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. Види та функції торговельної марки. Умови надання правової 

охорони торговельній марці. Умови для відмови в наданні правової охорони торговельній 

марці. Обсяг правової охорони торговельної марки. Позначення, які не визнаються 

торговельними марками в міжнародному праві інтелектуальної власності. Виникнення та 

здійснення права на торговельну марку. Оформлення права на торговельну марку. Обмеження 

майнового права на торговельну марку. Строк чинності майнового права на торговельну марку. 

Припинення дії свідоцтва. Визнання права на торговельну марку недійсним в міжнародному 

праві інтелектуальної власності. Поняття та види географічного зазначення (міжнародно-

правовий аспект). Умови надання правової охорони географічному зазначенню. Обсяг правової 

охорони географічного зазначення. Виникнення та здійснення права на географічне зазначення. 

Строк чинності майнового права на географічне зазначення. Цивільно-правові способи захисту 

права на комерційне найменування, торговельну марку, географічне зазначення в 

міжнародному праві інтелектуальної власності.  

 

Семінарське заняття 7 

Тема 7. Правова охорона інформації, що базується на фактичній монополії в 

міжнародному праві інтелектуальної власності. 

Питання для усного опитування та дискусії 

7.1. Загальні положення про інформацію як об’єкт цивільного права.  

7.2. Поняття та ознаки інформації. Поняття режиму доступу до конфіденційної 

інформації. 

7.3. Поняття і ознаки конфіденційної інформації. Види.  

7.4. Строк чинності фактичної монополії на комерційну таємницю, ноу-хау.  

7.5. Припинення режиму комерційної таємниці та ноу-хау.  

 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: інформація, об’єкт, право власності, конфіденційна інформація, види 

інформації, комерційна таємниця, ноу-хау, міжнародний досвід, способи захисту інформації.  

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Варто встановити особливості та розкрити загальні положення про інформацію як об’єкт 

в міжнародного права інтелектуальної власності України. Поняття та ознаки інформації. 
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Поняття режиму доступу до конфіденційної інформації в міжнародному праві інтелектуальної 

власності. Поняття і ознаки конфіденційної інформації. Види конфіденційної інформації, яка 

має приватно-правовий характер в міжнародному праві інтелектуальної власності. Поняття 

комерційної таємниці в міжнародному праві інтелектуальної власності. Поняття ноу-хау в 

міжнародному праві інтелектуальної власності. Розмежування понять комерційна таємниця та 

ноу-хау. Критерії, яким повинна відповідати комерційна таємниця. Права особи, яка фактично 

контролює комерційну таємницю, ноу-хау в міжнародному праві інтелектуальної власності. 

Момент, з якого інформація може бути віднесена до режиму комерційної таємниці чи ноу-хау. 

Строк чинності фактичної монополії на комерційну таємницю, ноу-хау в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. Припинення режиму комерційної таємниці та ноу-хау в 

міжнародному праві інтелектуальної власності. Цивільно-правові способи захисту 

охоронюваного законом інтересу особи, яка законно контролює комерційну таємницю, ноу-хау 

в міжнародному праві інтелектуальної власності. 

 

Семінарське заняття 8 

Тема 8. Правова охорона інших об’єктів права інтелектуальної власності. 

Питання для усного опитування та дискусії 

8.1. Поняття та ознаки наукового відкриття в міжнародному праві інтелектуальної 

власності.  

8.2. Об’єкти наукового відкриття в міжнародному праві інтелектуальної власності.  

8.3. Захист прав на наукові відкриття в міжнародному праві інтелектуальної власності.  

8.4. Строк чинності майнових прав на компонування напівпровідникових виробів та 

правові наслідки його спливу в міжнародному праві інтелектуальної власності.  

8.5. Захист прав на компонування напівпровідникових виробів в міжнародному праві 

інтелектуальної власності.  

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є:. міжнародне право інтелектуальної власності, ознаки наукового відкриття, 

суб’єкти та об’єкти наукового відкриття, компонування напівпровідникових виробів, ознаки 

раціоналізаторської пропозиції, обсяг правової охорони, селекційного досягнення. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Доцільно розкрити сутність поняття та ознаки наукового відкриття в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. Об’єкти наукового відкриття. Положення, які не відповідають 

вимогам щодо наукового відкриття. Суб’єкти наукового відкриття, їх види в міжнародному 

праві інтелектуальної власності. Оформлення права на відкриття. Захист прав на наукові 

відкриття в міжнародному праві інтелектуальної власності. Поняття і ознаки компонування 

напівпровідникових виробів. Оформлення права на компонування напівпровідникових виробів 

в міжнародному праві інтелектуальної власності. Дії, що не визнаються порушенням прав на 

зареєстроване компонування напівпровідникових виробів в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. Строк чинності майнових прав на компонування напівпровідникових 

виробів та правові наслідки його спливу в міжнародному праві інтелектуальної власності. 

Захист прав на компонування напівпровідникових виробів в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. Поняття та ознаки раціоналізаторської пропозиції в міжнародному 

праві інтелектуальної власності. Об’єкти раціоналізаторської пропозиції. Обсяг правової 

охорони раціоналізаторської пропозиції.  Оформлення права на раціоналізаторську пропозицію. 

Захист прав авторів раціоналізаторських пропозицій в міжнародному праві інтелектуальної 

власності. Поняття селекційного досягнення. Поняття сорту рослин. Поняття породи тварин. 

Критерії охороноздатності сорту рослин і породи тварин. Оформлення права на сорт рослин і 

породу тварин. Право попереднього користувача в міжнародному праві інтелектуальної 

власності. Дії, що не визнаються порушенням прав на сорт рослин, породу тварин. Строк 
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чинності майнових прав на сорт рослин і породу тварин. Захист прав на сорт рослин і породу 

тварин в міжнародному праві інтелектуальної власності. 

 

Семінарське заняття 9 

Тема 9. Договори у сфері міжнародного права інтелектуальної власності 

Питання для усного опитування та дискусії 

9.1. Поняття та загальна характеристика договорів про розпорядження майновими правами 

міжнародної інтелектуальної власності.  

9.2. Класифікація договорів про розпорядження майновими правами міжнародної 

інтелектуальної власності та їх особливості та специфіка.  

9.3. Види договорів про розпорядження майновими правами міжнародної інтелектуальної 

власності.  

9.4. Правові наслідки не виконання, неналежного виконання договорів у сфері 

міжнародного права інтелектуальної власності. 
Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є:. міжнародний договір, угода, міжнародне право інтелектуальної власності, 

розпорядження майновими правами, ліцензія, створення за замовленням, службові об’єкти, ноу-

хау міжнародному праві, управління майновими правами автора. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Доцільно предметно розглянути загальну характеристику договорів про розпорядження 

майновими правами міжнародної інтелектуальної власності. Види договорів про розпорядження 

майновими правами міжнародної інтелектуальної власності. Ліцензія  щодо використання права 

на результат інтелектуальної, творчої діяльності в міжнародному праві інтелектуальної 

власності. Ліцензійний договір в міжнародному праві інтелектуальної власності (юридична 

характеристика, істотні умови, права та обов'язки сторін). Договір про передання виключних 

майнових прав міжнародної інтелектуальної власності (юридична характеристика, істотні 

умови, права та обов'язки сторін). Договір про створення за замовленням і використання 

об’єкта права міжнародної інтелектуальної власності (юридична характеристика, істотні умови, 

права та обов'язки сторін). Договір комерційної концесії в міжнародному праві інтелектуальної 

власності (юридична характеристика, істотні умови, права та обов'язки сторін). Договір про 

використання прав на службові об’єкти права міжнародної інтелектуальної власності 

(юридична характеристика, істотні умови, права та обов'язки сторін). Договір про передачу ноу-

хау в міжнародному праві інтелектуальної власності (юридична характеристика, істотні умови, 

права та обов'язки сторін). Договір про управління майновими правами автора або інших суб’єктів 

авторського права і суміжних прав в міжнародному праві інтелектуальної власності (юридична 

характеристика, істотні умови, права та обов'язки сторін). 
 

Семінарське заняття 10 

Тема 10. Процесуальні гарантії захисту прав інтелектуальної власності 

Питання для усного опитування та дискусії 

10.1. Форми захисту цивільних прав, свобод та інтересів фізичних осіб, юридичних осіб та 

інтересів держави в міжнародному праві.  

10.2. Судова форма захисту цивільних прав, свобод та інтересів фізичних осіб, юридичних 

осіб та інтересів держави (поняття та значення) в міжнародному праві.  

10.3. Поняття і склад осіб, які беруть участь у справі.  

10.4. Поняття судових доказів та засобів доказування у міжнародному цивільному 

процесі. 

Аудиторна письмова робота 
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Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є:. форма захисту, докази, міжнародний цивільний процес, міжнародна 

підсудність, позивач, відповідач, іноземне судове доручення, екзекватура, легалізація, апостиль, 

міжнародний комерційний арбітраж, арбітражна угода, судові дебати, мирова угода, 

міжнародний регламент. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Варто визначити форми захисту цивільних прав, свобод та інтересів фізичних осіб, 

юридичних осіб та інтересів держави. Встановити форми захисту цивільних прав, свобод та 

інтересів фізичних осіб, юридичних осіб та інтересів держави (поняття та значення). Поняття і 

склад осіб, які беруть участь у справі. Поняття судових доказів та засобів доказування у 

цивільному процесі. Судова практика захисту прав інтелектуальної власності. Виконання 

судових рішень у справах про порушення прав інтелектуальної власності. Залучення експерта та 

спеціаліста для виконання ухвали суду про забезпечення доказів. Негайність та неочікуваність 

виконання ухвали суду про застосування запобіжних заходів. Залучення експерта та спеціаліста для 

виконання ухвали суду про застосування запобіжних заходів. Необхідно розкрити поняття 

міжнародної підсудності, тобто визначення компетенції національного суду конкретної 

держави з приводу розгляду і вирішення цивільної справи, ускладненої іноземним елементом. 

Також слід зазначити, що у кожній державі створена своя система судів, яка відрізняється як за 

юрисдикцією, так і за інстанційністю. Саме тому визначення підсудності спорів з іноземним 

елементом ускладнюється необхідністю ознайомлення із законодавством іншої держави ще в 

момент вирішення питання, до якого суду спрямувати свої вимоги. Варто звернути увагу на те, 

що визначення підсудності справ з іноземним елементом залежить від категорії спору. 

Необхідно охарактеризувати види (загальна, альтернативна, договірна, виключна) міжнародної 

підсудності цивільних справ з іноземним елементом. 

 

1.4. Самостійна робота студентів  
Специфікою здійснення самостійної роботи при вивченні зазначеного курсу виступає, 

насамперед, комплексне та ґрунтовне використання літературних (наукових і нормативних) й 

інших інформаційних джерел. Основні форми самостійної роботи студентів, які пропонуються: 

формулювання відповідей на теоретичні запитання; складення тематичних схем; проведення 

порівняльного аналізу правових явищ тощо. 

До кожної теми пропонуються завдання для самостійної роботи і самоконтролю 

студентів, підготовка відповідей на які є обов'язковою. Здобувачу вищої освіти за участь у 

конференції за тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною зараховується 10 балів за 

самостійну роботу. 

 

Тема 1-2 Загальні положення міжнародного права інтелектуальної власності. 

Особливості предмету та системи міжнародного права інтелектуальної власності. 

Завдання 1. Складіть перелік основних теорії походження міжнародного права 

інтелектуальної власності.  

Питання для самоконтролю 

1) Які фактори впливають на розвиток міжнародного права інтелектуальної власності? 

2) Як слід трактувати зміст теорії походження міжнародного права інтелектуальної власності? 

3) Що являють собою методи, принципи та система міжнародного права інтелектуальної 

власності, її співвідношення з іншими галузями національного права та міжнародним правом 

4) Яке місце посідає міжнародне право інтелектуальної власності в системі права України? 

5) Що слід розуміти під поняттям «юридичні властивості речей (об’єктів права власності) та 

результатів інтелектуальної, творчої діяльності»?  

6) В чому полягає розмежування інститутів права інтелектуальної власності? 

7) Які точки зору були виказані з приводу доктринальних підходів щодо визначення та змісту 
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міжнародного права інтелектуальної власності.? 

 

Тема 3. Загальна характеристика джерел міжнародного права інтелектуальної 

власності. Теорії походження права інтелектуальної власності. 

Завдання 1. Складіть перелік основних законодавчих актів України, що регулюють 

міжнародне право інтелектуальної власності  

 

 

Питання для самоконтролю 

1. Які відомі джерела правового регулювання відносин у сфері міжнародного права 

інтелектуальної власності?  

2. Які точки зору були виказані з приводу доктринальних підходів щодо визначення та змісту 

міжнародного права інтелектуальної власності.? 

3. Які відомі види та характеристика міжнародно-правових актів про інтелектуальну власність та 

їх особливості? 

4. Яку роль відіграє Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності. 

Угода по ТРІПС, як джерело міжнародного права інтелектуальної власності.  

5. Який відомий порядок виконання зобов’язань щодо Бернської конвенції про захист 

літературних і художніх творів, а також Римської конвенції і Вашингтонського договору 

6. Що являє собою поняття творчої діяльності? 

7. В чому відмінності об'єкта права власності від результатів інтелектуальної, творчої діяльності.?  

 

 

Тема 4. Правова охорона об’єктів авторського права та суміжних прав в міжнародному 

праві інтелектуальної власності. 

Завдання 1. Дослідити міжнародно-правове регулювання авторських прав 

Завдання 2. Складіть перелік способів захисту авторського та суміжного права в 

міжнародному праві інтелектуальної власності. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що розуміється під поняттям «авторського права» в міжнародному праві інтелектуальної 

власності? 

2. Як визначається правове значення елементів твору в міжнародному праві інтелектуальної 

власності? 

3. В чому полягають цивільно-правові способи захисту авторського права в міжнародному праві 

інтелектуальної власності? 

4. Які види об’єктів авторського права в міжнародному праві інтелектуальної власності? 

5. Вкажіть обсяг правової охорони об’єктів авторського права? 

6. Назвіть ознаки об’єктів авторського права в міжнародному праві інтелектуальної власності? 

7. Які підстави виникнення та здійснення авторських та суміжних прав в міжнародному праві 

інтелектуальної власності? 

8. У чому сутність поняття об’єктів авторського права в міжнародному праві інтелектуальної 

власності.? 

 

Тема 5. Правова охорона об’єктів патентного права в міжнародному праві 

інтелектуальної власності.. 

Завдання 1. Дослідити міжнародно-правове регулювання патентного права? 

 

Питання для самоконтролю 

1) У чому полягають особливості патентного права в об’єктивному та суб’єктивному сенсі в 

міжнародному праві інтелектуальної власності.? 

2) Назвіть поняття та особливості винаходу та корисної моделі в міжнародному праві 

інтелектуальної власності? 
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3) Вкажіть строк чинності майнових прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок в 

міжнародному праві інтелектуальної власності 

4) Як Ви розумієте поняття та види промислового зразка в міжнародному праві інтелектуальної 

власності? 

5)  Розкрийте особливості припинення дії патенту в міжнародному праві інтелектуальної 

власності? 

6) Які правові наслідки припинення дії патенту та визнання патенту недійсним в міжнародному 

праві інтелектуальної власності?  

 

Тема 6. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу, їх товарів і 

послуг в міжнародному праві інтелектуальної власності. 
Завдання 1. Схематично зобразити види та функції торговельної марки в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. 

 

Питання для самоконтролю 

1) Визначте поняття та функції комерційного найменування в міжнародному праві 

інтелектуальної власності? 

2) Розкрийте обсяг правової охорони комерційного найменування в міжнародному праві 

інтелектуальної власності? 

3) Визначте поняття торговельної марки. Види та функції торговельної марки в міжнародному 

праві інтелектуальної власності? 

4) У чому полягають особливості та умови надання правової охорони торговельній марці в 

міжнародному праві інтелектуальної власності? 

5) Вкажіть підстави виникнення та здійснення права на торговельну марку в міжнародному праві 

інтелектуальної власності? 

6) Дайте визначення поняття та видів географічного зазначення в міжнародному праві 

інтелектуальної власності? 

7) Розкрийте цивільно-правові способи захисту права на комерційне найменування, торговельну 

марку, географічне зазначення? 

 

Тема 7. Правова охорона інформації, що базується на фактичній монополії в 

міжнародному праві інтелектуальної власності 

Завдання 1. Схематично зобразити ознаки та види інформації в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Назвіть основні ознаки інформації в міжнародному праві інтелектуальної власності?  

2. У чому полягають особливості конфіденційної інформації, яка має приватно-правовий характер 

в міжнародному праві інтелектуальної власності? 

3. Розкрийте зміст поняття «ноу-хау» в міжнародному праві інтелектуальної власності? 

4. Вкажіть строк чинності фактичної монополії на комерційну таємницю, ноу-хау в міжнародному 

праві інтелектуальної власності? 

5. Назвіть момент, з якого інформація може бути віднесена до режиму комерційної таємниці чи 

ноу-хау в міжнародному праві інтелектуальної власності? 

6. Охарактеризуйте припинення режиму комерційної таємниці та ноу-хау в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. 

 

Тема 8. Правова охорона інших об’єктів права інтелектуальної власності. 
 

Питання для самоконтролю 

1. Розкрийте поняття та ознаки наукового відкриття в міжнародному праві інтелектуальної 

власності? 

2. Охарактеризуйте об’єкти наукового відкриття в міжнародному праві інтелектуальної власності. 
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3. У чому полягають особливості оформлення права на відкриття та захист прав на наукові 

відкриття в міжнародному праві інтелектуальної власності? 

4. Визначте обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції в міжнародному праві 

інтелектуальної власності? 

5. Які дії, що не визнаються порушенням прав на зареєстроване компонування 

напівпровідникових виробів в міжнародному праві інтелектуальної власності? 

6. Вкажіть особливості захисту прав авторів раціоналізаторських пропозицій в міжнародному 

праві інтелектуальної власності?  

7. Визначте дії, що не визнаються порушенням прав на сорт рослин, породу тварин в 

міжнародному праві інтелектуальної власності? 

8. У чому полягають особливості захисту прав на сорт рослин і породу тварин в міжнародному 

праві інтелектуальної власності? 

 

Тема 9. Договори у сфері міжнародного права інтелектуальної власності. 
Завдання 1. Складіть проект договору комерційної концесії в міжнародному праві 

інтелектуальної власності ? 

Завдання 2. Складіть проект договору про передання виключних майнових прав 

міжнародної інтелектуальної власності? 

 

Питання для самоконтролю 

9. Дайте характеристику класифікації договорів про розпорядження майновими правами 

міжнародної інтелектуальної власності. 

10. У чому полягають правові наслідки не виконання, неналежного виконання договорів у сфері 

права інтелектуальної власності в міжнародному праві інтелектуальної власності. 

11. Визначте поняття ліцензії щодо використання права на результат інтелектуальної, творчої 

діяльності в міжнародному праві інтелектуальної власності. 

12. Розкрийте поняття, юридичну характеристику та особливості договору про передання 

виключних майнових прав інтелектуальної власності в міжнародному праві інтелектуальної 

власності? 

13. Розкрийте поняття, юридичну характеристику та особливості договору комерційної концесії в 

міжнародному праві інтелектуальної власності. 

14. Розкрийте поняття, юридичну характеристику та особливості договору про передачу ноу-хау в 

міжнародному праві інтелектуальної власності. 

15. Розкрийте поняття, юридичну характеристику та особливості договору про управління 

майновими правами автора або інших суб’єктів авторського права і суміжних прав в 

міжнародному праві інтелектуальної власності. 

 

Тема 10. Процесуальні гарантії захисту прав інтелектуальної власності. 

Завдання 1. Складіть проект позовної заяви про захист міжнародного права 

інтелектуальної власності ? 

 

Питання для самоконтролю 

1) Визначте форми захисту цивільних прав, свобод та інтересів фізичних осіб, юридичних осіб та 

інтересів держави в міжнародному праві інтелектуальної власності. 

2) Визначте зміст судової форма захисту цивільних прав, свобод та інтересів фізичних осіб, 

юридичних осіб та інтересів держави (поняття та значення) в міжнародному праві інтелектуальної 

власності. 

3) Розкрийте поняття і склад осіб, які беруть участь у справі. 

4)  Назвіть поняття судових доказів та засобів доказування у міжнародному цивільному процесі. 

5) У чому полягають особливості правового статусу міжнародного комерційного суду при 

Торгово-промисловій палаті України?  

6) Що таке арбітражна угода?  

Яким чином вплинув Типовий закон ЮНСІТРАЛ на формування національного законодавств з 

питань міжнародного комерційного арбітражу? 



 18 

 

1.5. Індивідуальні завдання 
Індивідуальні завдання передбачаються у формі написання есе та складання розгорнутої 

схеми. Написання есе є обов’язковим, завдання обираються студентом на початку семестру і 

виконуються за усталеними вимогами.  

 

1.5.1.Основні вимоги до написання есе 

Написання есе (твір-роздум) за вказаною тематикою виконується з метою демонстрації 

студентом інтелектуальних можливостей і сформованих навичок висловлювати у письмовій 

формі думки, що базуються на використанні отриманих теоретичних знань. Есе – це авторський 

огляд проблеми з використанням літературних джерел. Формулюється і розглядається 

проблема, наводяться аргументи з посиланням на конкретні приклади та з обов’язковим 

використанням першоджерел.  

При виконанні індивідуального завдання необхідно взяти до уваги, що есе  - це (фр. essai 

— «спроба», «начерк») — невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і 

висловлює індивідуальні думки та враження автора з конкретного приводу чи питання і не 

претендує на вичерпне і визначальне трактування теми. З іншого боку, есе створюється на 

основі декількох джерел і зіставляє різні точки зору з досліджуваного питання. 

Безпосередньому написанню роботи передує тривале вибіркове і критичне читання. Під 

останнім мається на увазі оцінка, сумнів і розуміння прочитаного матеріалу. Посиленню 

висунутих студентом аргументів сприяють наукові посилання на праці інших авторів. Зібрані в 

процесі опрацювання матеріалу цитати, інформація та дані стають значними тільки в тому 

випадку, коли вони послідовно і логічно інтегровані в аргумент. 

Формальними вимогами, що складають структуру есе є його поділ на 4 частини: вступ (де 

сформульовано проблему/завдання, основні питання даної роботи, методи їхнього теоретичного 

розгляду, теоретичні підстави (роботи, теоретики, напрямки); основна частина з викладом 

заявленої проблематики (структурується на розсуд автора); висновок (містить основні 

підсумки, висновки виконаної праці), список літератури, складений відповідно до вимог 

бібліографічного опису й відповідає посиланням у тексті есе не менше 5-ти джерел). 

• змістовними вимогами: логіка й адекватність викладу даній проблемі, відповідний 

підбір літератури, відсутність плагіату, науковий стиль. 

 Тема есе може бути як обраною із запропонованого списку тем, так і сформульована 

самим автором відповідно до проблематики курсу й власних наукових інтересів. У такому 

випадку  тема повинна бути узгоджена з викладачем. 

• у змісті есе обов’язково потрібне посилання на класиків філософської думки або 

відомих філософів сучасності, які розробляли проблему, що обрана для опису в есе. 

 Обсяг есе до  – 0,15 д.а., тобто 6 тис. знаків із пробілами, з висотою кегля 14, через 

один інтервал. До об’єму есе не зараховуються титульна сторінка і сторінка зі списком 

літератури. Шрифт: Times New Roman.  

Обов’язково в тексті повинні бути посилання на джерела, що були використані при 

написанні есе. Посилання подаються у квадратних дужках з вказівкою номера джерела, за яким 

воно внесене у список використаних джерел, та сторінки (якщо подається точна цитата), 

наприклад [3, с.8].  

Технічні вимоги: текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 

1,5 інтервали. Поля: верхнє – 2,0 см, нижнє – 2,0 см, ліве – 3,0 см, праве –  1,0 см. Загальний 

обсяг ece –  до 5 сторінок формату А4. 

 

1.5.2.Теми есе 

1. Юридичні властивості речей (об’єктів права власності) та результатів інтелектуальної, творчої 

діяльності в міжнародному праві інтелектуальної власності. 

2. Здійснення права міжнародної інтелектуальної власності, яке належить кільком особам. 

3. Правове регулювання міжнародного права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у 

зв'язку з виконанням трудового договору. 
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4. Правовий порядок оформлення патентних прав на винахід, корисну модель, промисловий 

зразок в міжнародному праві інтелектуальної власності. 

5. Правове регулювання і виникнення та здійснення суміжних прав в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. 

6. Правові засади обмеження суміжних прав в міжнародному праві інтелектуальної власності.  

7.  Правові наслідки припинення дії патенту та визнання патенту недійсним в міжнародному праві 

інтелектуальної власності.  

8. Виникнення та здійснення прав на комерційне найменування в міжнародному праві 

інтелектуальної власності.  

9. Оформлення права на торговельну марку в міжнародному праві інтелектуальної власності.  

10. Виникнення та здійснення права на географічне зазначення в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. 

11. Цивільно-правові способи захисту права на комерційне найменування, торговельну марку, 

географічне зазначення в міжнародному праві інтелектуальної власності. 

12. Правовий режим конфіденційної інформації в міжнародному праві інтелектуальної власності. 

13. Види конфіденційної інформації, яка має приватно-правовий характер в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. 

14. Цивільно-правові способи захисту охоронюваного законом інтересу особи, яка законно 

контролює комерційну таємницю в міжнародному праві інтелектуальної власності. 

15. Захист прав на наукові відкриття в міжнародному праві інтелектуальної власності. 

16. Договір про управління майновими правами автора або інших суб’єктів авторського права і 

суміжних прав в міжнародному праві інтелектуальної власності. 

17. Договір про використання прав на службові об’єкти міжнародного права інтелектуальної 

власності. 

18. Правові наслідки припинення дії ліцензійного договору в міжнародному праві інтелектуальної 

власності. 

 

1.5.3. Основні вимоги до складання есе.  

Метою виконання есе «Міжнародне право інтелектуальної власності» є закріплення і 

систематизація студентами отриманих знань у процесі участі в аудиторних заняттях і 

самостійної роботи, в тому числі шляхом ознайомлення з офіційними міжнародними веб-

порталами. 

У тексті схеми мають бути використані наступні сфери: 

-розвиток, основних категорій міжнародного права інтелектуальної власності, 

-розгляд джерел, сутності і призначення колізійних норм, особливостей їх структури, 

-застосовування основних формул прикріплення, змісту основних інститутів міжнародного 

права інтелектуальної власності; 

-засвоєння положень українського законодавства з міжнародного права інтелектуальної 

власності, 

-встановлення сутності основних міжнародно-правових конвенцій та угод з питань 

регулювання приватноправових відносин, ускладнених іноземним елементом; 

-ознайомлення із судовою та арбітражною практикою у цивільних справах з іноземним 

елементом.  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання студентів денної форми навчання виконується у 

межах годин, відведених для самостійної роботи студента.  

Робота починається з титульного аркуша. Титульний аркуш науково-дослідної роботи у 

вигляді есе оформлюється за зразком 1.  

 

Зразок 1 
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ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА 

ЮЗЬКОВА 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Кафедра міжнародного та європейського права 

     

     

   Навчальна дисципліна: 

   Міжнародне право інтелектуальної власності  

   

     

 НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА  

  на тему:   

 «Загальні засади європейської системи правової охорони 

інтелектуальної власності» 

 

     

     

   Виконала:  

   ПІБ, 

    

   студент (ка) 4 курсу 

   юридичного факультету  

    

   Перевірив:  

   ПІБ, 

    

   кандидат юридичних наук, 

   доцент 

    

 Хмельницький  

 2021  

 

 

 

1.6. Підсумковий контроль 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі екзамену.  

 

1.6.1. Питання для підсумкового контролю  

2. Поняття та значення міжнародного права інтелектуальної власності. Відмежування 

міжнародного права інтелектуальної власності від інших галузей права України. 

3. Співвідношення цивільного і міжнародного права інтелектуальної власності. 

4. Місце міжнародного права інтелектуальної власності в системі права України.  

5. Поняття про предмет, методи міжнародного права інтелектуальної власності в системі права 

України. 

6. Принципи та система міжнародного права інтелектуальної власності. 

7. Джерела правового регулювання відносин у сфері міжнародного права інтелектуальної 

власності.  

8. Види та характеристика міжнародно-правових актів про інтелектуальну власність та їх 

особливості.  

9. Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності.  

10.Угода по ТРІПС, як джерело міжнародного права інтелектуальної власності. 

11.Порядок виконання зобов’язань щодо Бернської конвенції про захист літературних і 

художніх творів, а також Римської конвенції і Вашингтонського договору. 
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12.Доктринальні підходи щодо визначення та змісту права інтелектуальної власності.  

13. Відмінності об'єкта права власності від результатів інтелектуальної, творчої діяльності. 

14.Поняття авторського права та суміжних прав в об’єктивному та суб’єктивному сенсі в 

міжнародному праві інтелектуальної власності.  

15.Поняття об’єктів авторського права та суміжних прав в міжнародному праві інтелектуальної 

власності.  

16.Ознаки об’єктів авторського права та суміжних прав в міжнародному праві інтелектуальної 

власності.  

17.Види об’єктів авторського права та суміжних прав в міжнародному праві інтелектуальної 

власності.  

18.Обсяг правової охорони об’єктів авторського права та суміжних прав в міжнародному праві 

інтелектуальної власності.  

19.Суб’єкти авторського права та суміжних прав в міжнародному праві інтелектуальної 

власності.  

20.Виникнення та здійснення авторських прав в міжнародному праві інтелектуальної власності.  

21.Цивільно-правові способи захисту авторського права та суміжних прав в міжнародному 

праві інтелектуальної власності. 

22.Поняття патентного права в об’єктивному та суб’єктивному сенсі в міжнародному праві 

інтелектуальної власності.  

23.Поняття винаходу та корисної моделі в міжнародному праві інтелектуальної власності.  

24.Об’єкти винаходу та корисної моделі. Об’єкти, що не визнаються винаходом та корисною 

моделлю в міжнародному праві інтелектуальної власності.  

25.Поняття та види промислового зразка в міжнародному праві інтелектуальної власності. 

26. Суб’єкти патентного права в міжнародному праві інтелектуальної власності. 

27.Виникнення та здійснення патентних прав в міжнародному праві інтелектуальної власності.  

28.Припинення дії патенту в міжнародному праві інтелектуальної власності. Правові наслідки 

припинення дії патенту та визнання патенту недійсним в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. 

29.Загальні положення про правову охорону засобів індивідуалізації суб’єктів цивільного обігу, 

товарів та послуг (робіт), які вони виготовляють чи надають в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. 

30.Поняття та функції комерційного найменування. Вимоги надання правової охорони 

комерційному найменуванню в міжнародному праві інтелектуальної власності. 

31.Поняття торговельної марки. Види та функції торговельної марки.  

32.Виникнення та здійснення права на торговельну марку в міжнародному праві 

інтелектуальної власності.  

33.Припинення дії свідоцтва в міжнародному праві інтелектуальної власності. 

34.Визнання права на торговельну марку недійсним в міжнародному праві інтелектуальної 

власності.  

35.Поняття та види географічного зазначення. Умови надання правової охорони географічному 

зазначенню в міжнародному праві інтелектуальної власності. 

36.Загальні положення про інформацію як об’єкт цивільного права.  

37.Поняття та ознаки інформації. Поняття режиму доступу до конфіденційної інформації.  

38.Поняття і ознаки конфіденційної інформації. Види в міжнародному праві інтелектуальної 

власності.  

39.Строк чинності фактичної монополії на комерційну таємницю, ноу-хау в міжнародному 

праві інтелектуальної власності.  

40.Припинення режиму комерційної таємниці та ноу-хау в міжнародному праві інтелектуальної 

власності. 

41.Поняття та ознаки наукового відкриття в міжнародному праві інтелектуальної власності.  

42.Об’єкти наукового відкриття в міжнародному праві інтелектуальної власності.  

43.Захист прав на наукові відкриття в міжнародному праві інтелектуальної власності. 

44.Строк чинності майнових прав на компонування напівпровідникових виробів та правові 

наслідки його спливу в міжнародному праві інтелектуальної власності.  
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45.Захист прав на компонування напівпровідникових виробів в міжнародному праві 

інтелектуальної власності.  

46.Поняття та загальна характеристика договорів про розпорядження майновими правами 

міжнародної інтелектуальної власності.  

47.Класифікація договорів про розпорядження майновими правами міжнародної інтелектуальної 

власності та їх особливості та специфіка.  

48.Види договорів про розпорядження майновими правами міжнародної інтелектуальної власності.  

49.Правові наслідки не виконання, неналежного виконання договорів у сфері міжнародного права 

інтелектуальної власності. 

50.Форми захисту цивільних прав, свобод та інтересів фізичних осіб, юридичних осіб та інтересів 

держави в міжнародному праві.  

51.Судова форма захисту цивільних прав, свобод та інтересів фізичних осіб, юридичних осіб та 

інтересів держави (поняття та значення) в міжнародному праві.  

 
1.6.2. Приклад екзаменаційного білету 

1. Поняття та види промислового зразка в міжнародному праві інтелектуальної власності. 

2.  Суб’єкти патентного права в міжнародному праві інтелектуальної власності. 

3. Класифікація договорів про розпорядження майновими правами міжнародної інтелектуальної 

власності та їх особливості та специфіка.  

 

2. Схема нарахування балів 

2.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до 

такої схеми: 

 

 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 

  

     

 До 100 балів   

     

      

Очна (денна)  

форма навчання 

 Заочна форма  

навчання 

 

      

До 10 балів – 

за результатами  

навчання під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  

навчання під час лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських занять 

 До 25балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

  +    

 Додаткові бали   
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2.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної дисципліни, 

обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих лекцій і кількості лекцій, 

передбачених навчальним планом, і визначається згідно з додатками 1 і 2 до Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені 

Леоніда Юзькова.   

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 15 лекційних занять за денною 

формою навчання. 

 

Отже, студент може набрати під час лекцій таку кількість балів: 

 

№ 

з/

п 

Форма 

навчанн

я 

Кількіст

ь 

лекцій за 

планом 

   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

 

10 

 

1

1 

1

2 13. 14. 15. 

1. Денна 15 
2,

5 

2,

0 

2,

0 

2,

5 

2,

0 

2,

0 

2,

0 

2,

0 

2,

0 

2 2 2

0 

2,

0 

2,

0 2,0 

 

2.3. Обсяг балів, здобутих студентом під час семінарських занять, обчислюється за 

сумою балів, здобутих під час кожного із занять, передбачених навчальним планом, і 

визначається згідно з додатком 3 до Положення про організацію освітнього процесу в 

Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова. З цієї навчальної 

дисципліни передбачено проведення 10 семінарських занять за денною формою навчання. За 

результатами семінарського (практичного, лабораторного) заняття кожному студенту до 

відповідного документа обліку успішності виставляється кількість балів від 0 до 5 числом, 

кратним 0,5, яку він отримав протягом заняття.  

Критерії поточного оцінювання знань студентів наведені у п.4.3.8. Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені 

Леоніда Юзькова (затвердженого 29 травня 2017 року, протокол № 14).  

 

3.4. Перерозподіл кількості балів в межах максимально можливої кількості балів за 

самостійну роботу студентів та виконання індивідуальних завдань, наведено в наступній 

таблиці: 

№ 

з/п 
10 тем 

Номер теми 
Усього 

балів 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. 

Максимальна 

кількість балів 

за самостійну 

роботу 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. 

Максимальна 

кількість балів 

за 

індивідуальне 

завдання 

8 8 

 Усього балів  20 
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3. Рекомендовані джерела 

 

Тема 1-2. Загальні положення міжнародного права інтелектуальної власності. 

Особливості предмету та системи міжнародного права інтелектуальної власності. 

 
1. Право інтелектуальної власності: Акад. курс / За ред. Орлюк О.П., Андрощук Г.О. – 

К.: Ін Юре, 2007. – 696 с. 
2. Потєхіна В. Інтелектуальна власність / За ред. Дахна І. І. – Київ: ЦУЛ, 2008. – 413 с.  
3. Право інтелектуальної власності: навч. посіб./ Н.В. Філик, В.П. Козирєва. – К.: Вид-

во Нац. авіац. у-ту «НАУ-друк», 2009. – 120 с. 
4. Право інтелектуальної власності: навч. посіб. / За заг. ред. Кройтора В.А. - Харків: 

Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2010. - 268 с.  
5. Харьковская цивилистическая школа: осуществление и защита прав 

интеллектуальной собственности: Монография / Под науч. ред. И.В. Спасибо-Фатеевой. 
- Харьков: Право, 2018. – 696 с. 

6.  Право інтелектуальної власності: підручник / [О. І. Харитонова, Є. О. Харитонов, Т. 
С. Ківалова, В. С. Дмитришин, О. О. Кулініч, Л. Д. Романадзе та ін.] за заг. ред. О. І. 
Харитонової. - К.:Вид-во Юрінком Iнтер, 2019. – 544 с. 

7. Право інтелектуальної власності: підручник / О. І. Харитонова. - К.: Вид-во Юрінком 
Iнтер, 2020. – 540 с. 

8. Основи права Європейського Союзу : підручник / Т. М. Анакіна та ін. ; за заг. ред. Т. 
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