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Індивідуальні завдання для студентів денної форми навчання 

з навчальної дисципліни  

«Судовий захист прав інтелектуальної власності» 

 

          Індивідуальні завдання розраховані для студентів, які бажають підвищити 

свій підсумковий бал та полягає у підготовці доповіді.  

Студент подає виконану роботу викладачу на семінарське заняття, яку 

може захистити на самому ж занятті.  

Вказівки для підготовки індивідуальних завдань. Студент готуючи 

доповідь повинен окреслити мету та визначити коло завдань, які мають нею 

охоплюватися. В результаті такої діяльності студенти набувають навиків 

добору допоміжної інформації, аналізу наукових публікацій та формування 

власної позиції щодо вдосконалення окремих норм законодавства.  

Індивідуальна робота виконується українською мовою у вигляді 

друкованого документу не меншим за 10 сторінок формату А4. Теми 

індивідуальних робіт не можуть повторюватися у межах одного навчального 

року: два чи більше студентів не можуть виконувати одне й те саме 

індивідуальне завдання. 

Структура індивідуальної роботи: 

Титульний аркуш: зазначається вид, тема індивідуальної роботи, 

відомості про студента. 

Вступ: зазначається актуальність роботи, мета роботи та завдання, 

використані методи роботи (дослідження літератури, Інтернет, комп’ютерної 

правової бази, власні висновки, спостереження, робота зі зразками документів 

тощо); 



Основна частина: виконується завдання індивідуальної роботи (з 

необхідним законодавчим обґрунтуванням, посиланнями на відповідні статті, 

пункти відповідних нормативних актів). Основна частина може підлягати 

структуруванню, обов’язково повинна містити елементи аналізу наукової 

літератури, періодики, чинного законодавства, судової практики тощо. 

Висновки: наводяться основні результати  проведеного аналізу. 

Список використаних джерел: перелік використаного нормативного 

матеріалу, наукової літератури, матеріалів практики та інших джерел. 

При посиланні на правові джерела належить повністю наводити їх 

реквізити відповідно до вимог щодо оформлення бібліографії. 

Максимальна оцінка за кожне індивідуальне практичне завдання – 5 

балів. У разі допущення студентом помилок, неналежного опрацювання 

законодавства тощо, робота може бути або не зарахована, або здобути меншу 

кількість балів. 

 Під часу захисту студент спочатку у продовж 5–ти хвилин викладає 

основний зміст частин реферату, роблячи акцент на вступі та висновках. По 

завершенню виступу студент відповідає на запитання викладача. 

Тематика індивідуальних завдань: 

1. Спори у сфері інтелектуальної власності: поняття, види. 

2. Джерела правового регулювання щодо розгляду спорів у сфері 

інтелектуальної власності. 

3. Роль судової практики у вирішенні спорів у сфері інтелектуальної власності. 

4. Особливості суб’єктного складу розгляду спорів у сфері інтелектуальної 

власності. 

5. Юрисдикційний і неюрисдикційний порядок захисту прав у сфері 

інтелектуальної власності.  

6. Способи захисту прав інтелектуальної власності: загальні способи захисту, 

спеціальні способи захисту. 



7. Загальні положення щодо підвідомчості розгляду спорів у сфері 

інтелектуальної власності.  

8. Неюрисдикційний порядок розгляду спорів у сфері інтелектуальної 

власності.  

9. Цивільна юрисдикція щодо розгляду спорів у сфері інтелектуальної 

власності.  

10.  Підвідомчість справ щодо розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності 

в порядку господарського судочинства.  

11.  Підвідомчість щодо розгляду справ у сфері інтелектуальної власності в 

порядку адміністративного судочинства. 

12.  Підсудність щодо розгляду судових справ щодо захисту прав   

інтелектуальної власності. Загальні положення. 

13.  Підсудність справ в порядку окремих видів судочинств: цивільне 

судочинство; господарське судочинство; адміністративне судочинство. 

14.  Види доказів у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності. 

Предмет доказування у справах щодо захисту прав інтелектуальної 

власності.  

15.  Обов’язок доказування.  

16.  Належність та допустимість доказів, достовірність та достатність доказів у 

справах щодо захисту прав інтелектуальної власності. 

17.  Особливості доказування у справах щодо захисту авторських прав.  

18.  Особливості доказування у справах щодо захисту суміжних прав.  

19.  Особливості доказування у справах щодо захисту права промислової 

власності.  

20.  Особливості доказування у справах щодо захисту прав на торговельну 

марку, комерційне найменування, права на зазначення місця походження 

товару. 

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

охороні.  

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

позовної заяви. Предмет та підстави позову.  



23.  Способи захисту авторських та суміжних прав.  

24.  Суб’єктний склад процесуальних правовідносин у справах щодо захисту 

авторських та суміжних прав.  

25.  Підсудність у справах щодо захисту авторських та суміжних прав. 

26.  Предмет доказування, засоби доказування у справах щодо захисту 

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

сторін. 

27.  Особливості судового розгляду спорів щодо захисту авторських та 

суміжних прав.  

28.  Особливості оскарження рішень судів у справах щодо захисту авторських та 

суміжних прав. 

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

корисна модель, промисловий зразок).  

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

Форма і зміст позовної заяви. Предмет та підстави позову. 

31.  Способи захисту прав на об’єкти промислової власності.  

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

власності. 

33.  Суб’єктний склад процесуальних правовідносин у справах щодо захисту 

прав на об’єкти промислової власності.  

34.  Підвідомчість та підсудність у цій категорії справ.  

35.  Предмет доказування, засоби доказування у справах щодо захисту прав на 

об’єкти промислової власності.  

36.  Обов’язок доказування вимог та заперечень сторін. 

37.  Особливості судового розгляду спорів щодо захисту прав на об’єкти 

промислової власності.  

38.  Особливості оскарження рішень судів у справах щодо захисту прав на 

об’єкти промислової власності. 

39.  Особливості розгляду спорів щодо захисту прав інтелектуальної власності у 

відносинах економічної конкуренції. 



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

регулювання розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності в країнах ЄС 

та США. 

41.  Юрисдикційний і неюрисдикційний порядок захисту прав у сфері 

інтелектуальної власності: міжнародний досвід. 

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

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

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

знаки для товарів і послуг, в країнах ЄС та США.   

44.  Особливості розгляду та вирішення спорів, пов'язаних із захистом 

авторських та суміжних прав, в країнах ЄС та США. 

45.  Роль та значення міжнародних договорів щодо охорони та захисту прав 

інтелектуальної власності. 

 

 

Керівник :                                                                            Н.М. Стефанишин 

 

 

 

 

 

 

 


