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Тема 1. Поняття та правова природа спорів у сфері прав інтелектуальної 

власності 

Спори у сфері інтелектуальної власності: поняття, види. 

Джерела правового регулювання щодо розгляду спорів у сфері 

інтелектуальної власності. Роль судової практики у вирішенні спорів у сфері 

інтелектуальної власності. 

Особливості суб’єктного складу розгляду спорів у сфері інтелектуальної 

власності. 

Юрисдикційний і неюрисдикційний порядок захисту прав у сфері 

інтелектуальної власності. Способи захисту прав інтелектуальної власності: 

загальні способи захисту, спеціальні способи захисту. 

Тема 2. Підвідомчість та підсудність справ щодо розгляду спорів  у сфері 

інтелектуальної власності 

Загальні положення щодо підвідомчості розгляду спорів у сфері 

інтелектуальної власності.  

Неюрисдикційний порядок розгляду спорів у сфері інтелектуальної 

власності.  

Цивільна юрисдикція щодо розгляду спорів у сфері інтелектуальної 

власності.  



Підвідомчість справ щодо розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності 

в порядку господарського судочинства.  

Підвідомчість щодо розгляду справ у сфері інтелектуальної власності в 

порядку адміністративного судочинства. 

        Підсудність щодо розгляду судових справ щодо захисту прав інтелектуальної 

власності. Загальні положення. 

Підсудність справ в порядку окремих видів судочинств: цивільне 

судочинство; господарське судочинство; адміністративне судочинство. 

Тема 3. Докази та доказування у справах щодо захисту прав інтелектуальної 

власності 

Види доказів у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності. 

Предмет доказування у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності.  

Обов’язок доказування.  

Належність та допустимість доказів, достовірність та достатність доказів у 

справах щодо захисту прав інтелектуальної власності. 

Особливості доказування у справах щодо захисту авторських прав.  

Особливості доказування у справах щодо захисту суміжних прав.  

Особливості доказування у справах щодо захисту права промислової 

власності.  

Особливості доказування у справах щодо захисту прав на торговельну 

марку, комерційне найменування, права на зазначення місця походження товару. 

Тема 4. Особливості розгляду та вирішення спорів, пов’язаних із захистом 

авторського права і суміжних прав 

        Об'єкти авторського права та суміжних прав, що підлягають правовій 

охороні.  

Подання позову щодо захисту авторських або суміжних прав. Форма і зміст 

позовної заяви. Предмет та підстави позову. Способи захисту авторських та 



суміжних прав. Суб’єктний склад процесуальних правовідносин у справах щодо 

захисту авторських та суміжних прав.  

Підсудність у справах щодо захисту авторських та суміжних прав. 

Предмет доказування, засоби доказування у справах щодо захисту 

авторських та суміжних прав. Обов’язок доказування вимог та заперечень сторін. 

Особливості судового розгляду спорів щодо захисту авторських та 

суміжних прав. Особливості оскарження рішень судів у справах щодо захисту 

авторських та суміжних прав. 

Тема 5. Особливості розгляду та вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав 

на об’єкти промислової власності (винахід, корисна модель, промисловий 

зразок) 

Умови надання правової охорони об’єктам промислової власності (винахід, 

корисна модель, промисловий зразок).  

Подання позову щодо захисту прав на об’єкти промислової власності. 

Форма і зміст позовної заяви. Предмет та підстави позову. Способи захисту прав 

на об’єкти промислової власності. Види позовів у справах щодо захисту прав на 

об’єкти промислової власності. 

Суб’єктний склад процесуальних правовідносин у справах щодо захисту 

прав на об’єкти промислової власності. Підвідомчість та підсудність у цій 

категорії справ. Предмет доказування, засоби доказування у справах щодо 

захисту прав на об’єкти промислової власності. Обов’язок доказування вимог та 

заперечень сторін. 

Особливості судового розгляду спорів щодо захисту прав на об’єкти 

промислової власності. Особливості оскарження рішень судів у справах щодо 

захисту прав на об’єкти промислової власності. 

Особливості розгляду спорів щодо захисту прав інтелектуальної власності у 

відносинах економічної конкуренції 

Тема 6. Особливості розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності: 

міжнародний досвід 



        Спори у сфері інтелектуальної власності в країнах ЄС, США. Правове 

регулювання розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності в країнах ЄС та 

США. 

Юрисдикційний і неюрисдикційний порядок захисту прав у сфері 

інтелектуальної власності: міжнародний досвід. 

Особливості розгляду та вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав на 

об'єкти промислової власності, в країнах ЄС та США. Особливості розгляду та 

вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав на знаки для товарів і послуг, в 

країнах ЄС та США.  Особливості розгляду та вирішення спорів, пов'язаних із 

захистом авторських та суміжних прав, в країнах ЄС та США. 

Роль та значення міжнародних договорів щодо охорони та захисту прав 

інтелектуальної власності. 
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