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вступ

Анотацiя навч€ulъноi дисциплiни

Навчальна дисциплiна <AKTya-TrbHi проблеми патентного права)

вивчаеться асгriрантами II курсу навчання. Основою для вивчення курсу е

загальний курс патентного права, засвоений аспiрантами на етапах навчаннrI

за магiстерсъкими програмами пiд час пiдготовки за спецiальностями 081

<<Право>> та 8. 000002 <<Iнтелекту€tльна власнiсть>>.

що випливають iз особливостей нацiонального

промислоgоi власностi, якi вiдрiзняють останне

Курс розрахований на поглиблене вивченIuI проблем патентного права,

законодавства у сферi

зокрема вiд законодавства Свропейського Союзу стосовно охорони прав на

винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки.

Предмет курсу складають: особливостi охорони та захисту прав на

винаходи, кориснi моделi та промисловi зразки в YKpaTHi в порiвняннi з

краiнами евросоюзу; додаткова охорона прgв на винаходи; обмеженнrI прав на

винаходи та кориснi моделi; дii, що не визнаються порушеннrIм прав;

застосування принциtry вичерпання прав; застосуваннrI адмiнiстратиВних

процедур визнання недiйсними прав на об'екти промисловоi власностi.

1. Опис навчальноi дисциплiни

вiд сучасних тенденцiй,

Галyзь знань, напрям пiдготовки, спецiальнiсть, piBeHb вищоi освiти
Галузь знань 0В <Право>

Спецiальнiсть 0В] <Право>

PiBeHb вищоi освiти mреmiй (о с BimHbo- науко вuй) piBeHb

ХараЙтериЪтика навчалЁноТ дисциплiни
Вид обов'язкова
Загальна кiлькiсть годин 30
Кiлькiсть кредитiв EKTS 1

Кiлькiсть модулiв 1

Форма контролю залiк
Показники навчальноТ дисциплiни для денноi та заочноi форми

навчання



денtIа форма
навчаннrI

заочна форма
навчання

PiK пiдготовки 2 2

Семестр a
J

a
J

Лекцiйнi заняття |2 6

Практичнi, ceMiHapcbKi заняття 8 2

Самостiйна робота 10 22

Кiлькiсть тижневих аудиторних
годин для денноi форми навчання

4

2.1. Мета

2. Мета та завдання навчальноi дисциплiни

вивчення навчальноТ дисциплiни

Метою вивченнrI навч€ulъноi дисциплiни с засвосння знанъ в галузi

патентного права, якi надають можливiсть аспiрантам анЕLпiзувати стан та

недолiки нацiона-пьного законодавства у сферi промисловоТ власностi, а Також

розроблювати у под€tльших дослiдженнях шляхи його удосконаJIенняI та

наближення до европейсъких стандартiв.

2.2. Завдання навчальноТ дисциплiни

Завдання вивчення даного курсу полягас у засвоеннi аспiрантами знань

про: джерела uравового роryлюваннrI патентного права та роль судовоi

практики; особливостi виникнення та здiйснення прав на винаходи, кориснi

моделi, промисловi зразки в УкраiЪi та краiЪах европейського СоюзУ;

нацiона_шьнi та мiжнароднi пiдходи до наданнrI додатковоi правовоI охорони

винаходам, об'ектами яких е лiкарськi засоби; доцiльнiсть (необхiднiсть)

обмеженrrя прав на об'екти патентного права, зокрема примусове

лiцензування; переваги i недолiки iснуючих шринципiв вичерпання гIрава,

судових та адмiнiстративних процедур визнанIuI недiйсними прав.

Дспiранти повиннi виконувати писъмовi роботи i розв'язувати задачi До

практичних занять вiдгiовiдrlо до навч€IIIьнdго плану. З метою самоконтролЮ

слухачам доцiлъно розв'язувати задачi з програми курсу, складати ПрОеКТИ

вiдповiдних документiв (нормативнi акти, договори, позовнi заяви тощО).



У результатi вивчення навчЕtJIьноi дисциплiни здобувач повинен:

Знати:
_ джерела правового реryлювання патентного права та роль судовоi

практики;

ф орми Tlр авового"регуf юв ання патенfних вiдноiин ;

- поняття, правову tIрироду та види патентiв;
- порядок одержаннrI патенту; понrIття мiжнародноi заявки та прiоритеТ;
- порядок проведення експертизи заявки на винахiд (корисну модель),

промисповий зрztзок; порядок реестрацii i видачi патенту;
- особливостi правовоi охорони окремих винаходiв (корисних моделей),

промислових зразкiв (секретний винахiд, службовий винахiд);
- особистi немайновi та майновi права суб'ектiв патентного права; дii,

якi не визнаються порушенIuIм прав власника патенту;
- порядок припиненIuI дiI патенту та визнаннrI його недiйсним;
- нацiональнi та мiжнароднi пiдходи до наданIuI додатковоi правовоi

охорони винаходам;
- порядок та особливостi обмеженнrI прав на об'екти промисловоi

власностi, зокрешm примусове лiцензування;
- шринципи вичерпання прав, прийнятi в Украiнi та краiЪах СвросоюЗу.

Вмiти:
- правильно застосовувати законодавство, що регулюс порядок розгляду

та вирiшення спорiв, пов'язаних iз захистом прав на винаходи, кориснi моделi,
промисловi зразки;

- розроблювати проекти змiн до нормативних aKTiB, що реryлюють
правовiдносини у сферi промисловоi власностi;

]ф
Програмна компетентнiсть

Вiдповiднiсть
дисциплiни
компетентностi

зк - загальна компетентнiсть
зк1 Зdаmнiсmь do абсmракmноzо мuслення, аналiзу mа сuнmезу +

зк2 Навuчкu вuкорuсmання H o B imHix iнф орпtацiйнt tх i
ко lwyн iкацiйнt tx mехн оло ziй

+

зк4 Зdаmнiсmь do пошуку, оброблення на аналiзу iнфорlwацit з
оiзнtlх dасерел

+

зк5 З d аmнiсmь 2енерув аmu н о Bi id ei (кре аmuвнiсmь) +

зкб З d аmн i с mь пр ацю в аmu в м i жн ар о d н о л,tу н ау ко в о л4у пр о сm ор i +

зк8 Зdаmнiсmь засmосовуваmu знання у пракmuчнiй юрuduчнiй
Diялtьносmi

+

4



2.4. Результати навчання за дисциплiною:

зк9 зdаmнiсmь прuсmосовуваmuся Do HoBux злwiн у правовоJиу

реzулюваннi

+

зк10 Улliння з HoBllx Dослidнuцькuх позuцiй форл,tулюваmu заzальну
лtеmоdолоziчну базу власно2о науково2о dослidэюення,

усвidол,lлюваmu йоzо акmуальнiсmь, 74еmу i значення dля

розвumку сферu iнmелекmуалtьноi власносmi, iHu,ttlx zалузей
HayKlt, суспiльно-полimuчноzо, еконол,tiчноzо жummщ
нацiональноt чu свimовоi iyxoBHot кульmурu

+

зк11 Ул,liння квалiфiковано вidобржumu резульmаmu HayчoBl,tx

\ослiduсень у науковl,ж сmаmmях mа mезах, опублiкованllх як

у фаховuх вimчuзнянuх Bl,ldaHH5lx, mак i у вudаннях, якi
вхо dяmь d о *tiэtснаро dHux н ауколlеmрuчнuх б аз

+

ФК - фаховi компетентностi
Фк1 Зdаmнiсmь формулюваmu наукову проблему, робочi ziпоmезu

dослiOuсуваноt проблелш, tцо переdбачае zлuбоке
переосJйuслення наявнuх mа сmворення новuх цiлiснuх знань
mа/ аб о пр о ф е с i йн oi' п р акmuкu

+

Фк2 Улliння збuраmu, опрацьовуваmu mа аналiзуваmu правовi
d uс ер е л а (н орм аmuвн о -пр ав о в i aюmLц d о кmр uн аль н i d эю ер е л а,

сvdову пракmuку)

+

Фк4 +

Фкб Знання dокmрuнальнuх пidхоdiв у zалузi dослidэюення,

форлlулювання л4еmu власноzо наукобоzо dослidасення як
склаd ов ot заzа]lьноцuвiлiз ацiйно2о процесу

+

Фк7 Влtiння форлtулюваmu mа обlрунmовуваmu юрuduчнi
BtlcшoBчll, пропозuцii, реколtенdацit

+

Фк8 зdапiнiсmь зdiйсrtюваmil аналiз законоddвчi,ж mексmiв mа tx

експерmuзу

+

Фк9 Веdення diалоzу й арzуменmування пid час HayKo61lx i diловttх

duскусiй, перееоворiв, суdовuх \ебаmiв, публiчноzо вuсmупу в

суdах mа iHu,ttlx opzaHax

+

Фк10 Зdаmнiсmь dо напuсання Hayчoaozo dослidження з правовоI
проблеллаmuкu або сmаmmi у фахове вuDання

+

Фк 11 Щосmаmне знання iноземноt мовu dля чumання, пuсання mа
преdсmавлення сmаmей, а mако)tс спiлкування з iHu,tul,tu

науко вцяfulu mа пр акmuка]rru

+

Результат навчання
(1. знати; 2.Ъмiти;3 - комунiкацiя;,4.

aBToHoMHtcTb та вiдповi/iальнiсть) Форми (таlабо методи,
i технологiф
викладання i

навчання

Методи
оцiнювання та

пороговий
критерiй

оцiнювання (за
необхiдностi)

Вiдсотоку
пiдсумковiй

оцiнцi з

дисциплiниКод Результат навчання

1.1 Знаmu; |. Знати джерела
правового регулювчшня
патентного права та роль судовоi
практики; форми правового
регyjlювання IIатентних

лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя, самосmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,

10%



вiдносин; поняття, правову
природу, та видт IIaTeHTiB;

IIорядок одержання патенту;
поняття мiжнародноi заявки та
прiоритет; порядок tIроведення
експертизи заявки на винахiд
(корисну модель), промисловий
зра:}ок; порядок реестрацii i
видачi патенту; особливостi
правовоi охорони окремих
винаходiв (корисних моделей),
промислових зразкiв (секретний
винахiд, сrryжбовий винахiд).

розв'жання
заdач

1.2 Знаmu: сугь особистих
немайнових та майнових прав
суб'ектiв патентного права; дiТ,
якi не визнtlються порушенням
прав власника патеЕту; порядок
припинення дiТ патенту та
визнання його недiйсним;
нацiона-пьнi та мiжнароднi
пiдходи до надання додатковоi
правовоi охорони виЕаходам;
порядок та особливостi
обмеження прав на об'скти
промисловоi власностi, зокрема
примусове лiцензlъання
IIринципи вичерпаннrI прав,
прийнятi в YKpaTHi та краiЪах
евросоюзу.

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя, сааюсmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

10%

2.1, Влlimu: оцiнювати та визначати

роль й, призначеншI об'ектiв
патентного права, _ суть, прав
iнтелектуальноi власностi, що
ними надаються

Лекцiя, cewtiHapcbKe
заняmmя, салиосmiйна

робоmа ** .

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'язання
заdач

15%

2.2. Влtimu: дослiджуваlи та робити
висновки щодо змiсту правових
концепцiй, доктрин тлумачення
cyTHocTi прав на об'екти
патентного права; аналiзувати
особливостi становленнrI системи
правового регуJIювання вiдносин
iнтелектуальноi власностi у сферi
патонтного права

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя, самосmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
Dоповidi,
наукова робоmа,
розв'язання
заOач

10%

3.1. Грамотно i точно форл,tулюваmu
mа вuсловлюваmu своi позицii,
нЕtлежним чиf,ом * ix
обгрунтовувати та брати участь в
аDryментованiй професiйнiй

CeMiHapcbчe заняmпtя,
салцосmiйна робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповiDi,
наукова робоmа,

]0%



дискусii при аналiзi об'ектiв
патентного права

розв'жання
заdач

з.2. Браmu уIасть в обговореннi
дискусiйних питань
правозастосуванш{; правовоi
охорони й зчжисту прав
iнтелекryальноТ власностi на
об'екти патеIIтного црава {

CeMiHapcbчe заняmm1
самосmiйна робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

]0%

1.1. Дншtiзуваmu iнформацiю з

першоджерел, оцiнювати if з

позицiй наступностi та новизни,
використовувати cyracHi
iнформацiйнi технологii i базп

даних при визначеннi специфiки
охорони об'сктiв патентного
права, розумiти засади
патентного пошуку.

лекцlя, сеп4lнарське
заняmmя, самосmiйна
робоmа, експрес
опumування,
пidсул,tкова
конmрольна робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,

розв'жання
заdач, наукова

робоmа

10%

4.2. Вuзначаmu mа dослidэюуваmu
проблеми rrравового

регу;IювЕшнJI набуття прав на
об'екти патентЕого права,

реалiзацii таких прав, захисту
таких прш, у тойу числi в
мiжнародно-правовому та
европейсько-правовому розрiзi;
зdiйснюваmu поu,tук шляхiв
удосконЕIлення патентного правL

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя, самосmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
0оповidi,

розв'жання
заdач, наукова

робоmа

10%

4.3. Форлwуваmи правовi позицii для
розв'язання проблем i
практиtших ситуацiй у сферi
охорони об' eKTiB патентного

Лекцiя, сел,liнарське
заняmmя, самосmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

15%

2.5. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними результаТаМи
навчання

навчання дисциплiни

Програмнi результати
навчання (назва)

1.1 |.2 z.l 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3.

Пр огр aMHi р езультати н авч ання (Спецiа.lънiсть 08 1 кПраво>)

ПРн 1 Вл,tiння засmосовуваmu HoBi цiлiснi
знання у власнllх науковuх dослidэlсеннуtх
mа у професiйнiй пракmuцi

+ + + + +

ПРН 2 Влliння засmосовуваmu прuнцuпu
HayKoBoi mа професiйноi еmuкu

+ + +



tF-

iПРН 4 Вллiння формулюваmu робочi
ziпо mе зu d о сл i d эюув ан ot пр о бле]йLl, якi
л4аюmь роааuрюваmu i поzлuблюваmu
сmан HayчoBttx dослidэюень в обранiй
сферi (з поzлuбленнrllчt у сферу
iнmел екmу альн о i вл асно сmi )

+ +

ПРН 5 Влliння спiлt<уваmuся в diалоzовоJйу

реэюuпti з шuрокою науковою спiльноmою
mа zропtаdськiсmю в zалузi HayKoBot mа
професiйноt diялtьносmi, в molwy чuслi i на
тliэtснароdнолlу piBHi, d емон сmруючu
сuсmел,шuй науковuй свimоzляd mа
кульmурнuй круzозiр

+

прн б Знання поzляdiв поовidн1,1х
!t

з ару оlжнllх вч е нuх, пол о эtс ень н ауко BL.Iх

шкiл mа фунdал,tенmальнi працi у zалузi
d о слid эюення, ф орлrулюваmu меmу
власно2о науково2о dослidэюення як
скл аd о ву з az альн оцuв iлiз ацiйно 2о проце су

+ +

ПРН 7 Вл,tiння зdiйснюваmu процеdуру
всmановлення iнфорлtацiйн oi цiнно cmi
Dэюерел tuлrlхом порiвняльноzо аналiзу з
iнu,tuл,tu d эю е р е л ал,tu

+

ПРН 9 Зdаmнiсmь професiйно
пр ез енmув аmu р е зульmаmu с в о ix
d о слid эюень н а л,tiсtсн ар о dнuх н ауко вlлс
кон ф ер енцiях, с елtiн ар ах, пр акmuчн о
вuкорuсmовуваmu iнозелlну л,tову (в першу
черzу - анzлiйську) у науковiй, iнновацiйнiй
diяльносmi, у сферi iнmелеltmуальноt
власносm| а maKortc у пеdаzоziчнiй
diяльносmi

+ +

ПРН 10 Вл,tiння iнiцiюваmu,
ор z анiз о вув аmu mа пр о в о dumu кол,tлlлекснi
dослidэюення у сферi iнmелекmуально|
вл асн о cm| в zа,lуз i науко в о -d о сл idнuцькоi
mа iнновацiйноi diшbHocmi, якi прuвоdяmь
dо оmрuwtання новuх знань

+

ПРН 12 Влliння спiлкуваmuсь в
diалоzовол,tу реuсuл,ti з uluрокою науковою
спiльноmою mа zрол,лаdськiсmю в певнiй
zалуз i науко в ot mа/аб о пр о ф е с iйн o|
diяльносmi

+ +

ПРН 13 Вл,tiння квалiфiковано
Bid о бр аэtсаmu в е зульmаmu н ауко вw
dослidэюень у науковuх сmаmmяц
опублiкован1,1х як у фаховuх вimчuзнянttх
вudанняtх, mак i у вudаннях, якi вхоdяmь dо
мiэtснароdнuх науко74еmрuчнuх б аз

+ +

ПРН 14 Зdаmнiсmь вuкорuсmовуваmu
сучаснi iнформацiйнi mа колlунiкаmuвнi
mехнолоzii прu спiлкуваннi, облliнi

+ +



iнфорлчtацiею, зборi, аналiзi, обробцi,
iнmерпреmацit duсерел ; зdiйснюваmu
публiкацiю dэюерел з dоmрuпtаннял,t

о сн о внuх архе о ер аф iчнt tх правuл

ПРН l5 Вл,tiння з Ho*llx doыiDHut4bKtlx
п о з uцiй ф о рл,tулю в аmu з az сlльну
пtеmоd олоziчну б азу власноzо науков ozo
d о слidэlс ення, у с Bid олlлюв аmu йо zo
акmуальнiсmь, Jйеmу i значення dля

р о звumt{у iHu,tux zалуз ей Hayчlщ су спiльно -

полimuчноzо, еконох4iчноzо жLtmmя,
паfut' яmко охор онн oi mа муз еЙн ot
diяльн о cmi, нацi он альн ot чu с Bimo в ot
dуховнаi mа л4аmерiальноt кульmурu

+ +,. +

прн lб Вл,tiння iнiцiюваmu,
орzанiз о вув аmu mа про в о dumu колппл eKcHi

do слidнсення у сф epi iнmелекmуальноi
власносm| в zалузi науково-dо слidнuцькоt
mа iнновацiйноt diыьносmi, якi прuвоdяmь
dо оmрuллання новъы знань

+ + +

3. Програма навчальноi дисциплiни

Змiстовий модуль 1

Тема 1. Особливостi охорони та захисту прав на винаходи, кориснi моДелi Та

промисловi зразки в УкраiЪi в порiвняннi з краiнами евросоюзу.

Зобов'язання УкраiЪи згiдно з Угодою про асоцiацiю.

Тема 2. Щоджкова охорона прав на винаходи. Сертифiкат додатковоi охорони.

ОбмеженшI rтрав на винаходи та кориснi моделi. Примусовi лiцензiТ.

Примусове лiцензуЕаннrl за рiшенfr{ям уряду: Вiдмова вiд права зtl-i, l

надзвичаЙних обставин (waiver).

тема 3. дii, що не визнаються порушенням rrрав. Право попереднього

користуванIuI. Застосування rrоложення Болар. Принципи вичерПаННЯ

прав.

Тема 4. Судова та адмiнiстративна процедури визнання недiЙсними прав на

винаходи, кориснi моделi та промисловi зразки. Функцii АпеляцiйноТ

пzUIати.

f,



4. Структуранавчальноiдисциплiни

Назви змiстових модулiв i Кiлькiсть годин

денна форма заочна форма

чсъого у тому числi
усъого

у тому числi

л с с.р. л с с.р.

1 2 3 4 э 6 7 8 9

Змiстовий мол;rль 1.

Тема 1. Особливостi охорони
та захисту прав на винаходи,
кориснi моделi та промисловi
зр€}зки в УкраIнi в порiвняннi
з краiЪами евросоюзу.
Зобов'язання УкраiЪи згiдно з

Угодою про асоцiацiю.

8 4 2 2 6 2 4

Тема 2. ,Щодаткова охорона
прав на винаходи. Сертифiкат
додатковоi охорони.
ОбмеженшI прав на винаходи
та кориснi моделi. Примусовi
лiцензii. Примусове
лiцензування за рiшенням
уряду. Вiдмова вiд права за
надзвичайних обставин
(waiver).

10 4 2 4 10 2 2 6

Тема 3. Дii, що не визнаютъся
порушенням прав. Право
попереднього користування.
Застосування положеннrI
Болар. Принципи вичерпання
прав.

6 2 2 2 8 2 6

Тема 4. Судова та

адмlнlстративна процедури

визнаннrI недiйсними прав на

винаходи, кориснi моделi та

промисловi зразки. ФункцiТ

Апеляцiйноi палати.

6 2.. 2 2 6 6

Усього годин 30 |2 8 10 30 6 1 ,r)

10



J\b

з/п

назва теми Кiлькiсть годин

денна

форма

заочна

форма
1 Тема 1. Особливостi охорони та захисту прав на

винаходи, кориснi моделi та промисловi зр€lзки в

УкраiЪi в гrорiвняннi з краiЪами Свросоюзу.
Недолiки дiючоi гrравовоi концепцii охорони
корисноi моделi. Зобов'язання Украiни згiдно з

Угодою rrро асоцiацiю. Поняття оригiналъностi
промислового зрaвка.

2

2 Тема 2. Додаткова охорона прав на винаходи.

Сертифiкат додатковоi охорони. Вiдповiднiсть
норм патентного законодавства та законодавства

про лiкарськi засоби.

2 2

.,
J Тема 3. Дii, що не визнаються порушенням прав.

Право попереднього користування. Змiст
положентrя Болар та rrерсrrективи застосування

його в iHTepecax нацiональних виробникiв

Принципи вичерпання прав.

2

4 Тема 4. Судова та адмiнiстративна процедури

визнаннrI недiйсними лрав на винаходи, кориснi

моделi та промисловi зрu}зки. Функцii
Апеляцiйноi палати.

2

Усього: 8
,,

5.

6. Самостiйна робота

J\b

з/п

Найменування робiт Кiлькiсть годин

денна

форма

заочна

форма

1 Тема 1. Особливостi охорони та захисту прав на

винаходи, кориснi моделi та промисловi зр€вки
,....*.*..$.

в YKpaiHi в порiвняннi з краiЪами евросоюзу.

Недолiки дiючоi правовоi концепцii охорони

корисноi моделi. Зобов'язаннlI УкраiЪи згiдно з

2 4

11



Угодою lrро асоцiацiю. Поняття оригiнальностi
промислового зр€вка.

2 Тема 2. Додаткова охорона прав на винаходи.

Сертифiкат додатковоi охорони. Обмеження

ци та кориснi моделi. Примусовi
лiцензii. Примусове лiцензуваннrl за рiшенням

уряду.

8 6

a
J Тема 3. Дii, що не визнаються порушенням прав.

Право попереднього користування. Змiст
положентrя Болар. Принципи вичерпання прав.

6 6

4 Тема 4. Процедура визнаннrI
винаходи, кориснi моделi та
.Щоцiльнiсть прийняття
процедури.

недlисними прав на
lrромисловi зразки.

адмiнiстративноi

2 8

Усього: 10 22

6. Методи навчання

У ходi викJIаданIrI навч€шьноi дисциплiни гriдлягаютъ використанню

методи, спрямованi на:

- форrування у аспiрантiв iHTepecy до пiзнавальноТ дiяльностi й

вiдповiдшrьностi за навчztльну працю;

- стимулювання iнтелектуальноi дiяльностi (iндуктивного,

дедуктивного, репродуктивного й пошrукового характеру); ir l

Також _застосовуtоться" методи, IIов'{занi з контролем за навч€tпьною .

дiяльнiстю аспiрантiв.

Серед методiв навчаннrI, зокрема, пiдлягають застосуванню наступнi:

розповiдъ, пояснення, бесiда, лекцiя, демонстрацiя, спостереження, практичне

заняття.

7. Методи контролю

Поточний контроль здiйснюеться пiд час проведення семiнарських

занять та перевiрки результатiв самостiйноi роботи i мае на MeTi пеРевiрКУ

l* 12



рiвня пiдготовленостi слухачiв до виконання конкретноТ роботи. Поточний

контролъ здiйснюеться шляхом усного опитування, виконання завдань та

вирiшення питань iз практичних проблем. Пiдсумковий контроль

проводиться з метою оцiнювання результатiв навчання пIляхом проведеннrI

залiку.

8. Критерii оцiнювання результатiв навчання здобувачiв

ПоточниЙ контролi та сdмостiйна робоiа Пiдсумковий
контроль

(залiк)

Сума
Модулъ 1

т1 т2 тз т4
20 20 10 10 40 100

* у mаблuцi з сtзначено .fl|aчc1,1furculbHy кiлькiсmь бапiв
** Т], Т2, Т3, Т4- mемuллоdулtя.

IIIцплд оцiнювання

Сума балiв за Bci

види навчальноТ

дiяльностi

Оцiнка за нацiонапьною шк€tпою

, для екзамеf,у для зшriку

90-100
вiдмiнно

зараховано

82-89

добре
74-8|

64-7з

задовiльно
60-6з

з5-з9
незадовiльно з

можливiстю повторного
складанIUI

не зараховано з

можливiстю
повторного
скJIаданшI

13



0-з4 не зараховано з

обов'язковим
повторним
вивченням

дисциплiни

незадовiльно з

обов'язковим поВторним
вивченням дисциплiни

9. Методичне забезпечеЕня
Пiдручники:

. Право iнтелектуальноi власностi: Акад. курс: Пiдруч. для студ. вищих

навч.закJIадtв lO. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнiк-Сiверський.та

iH.; За ред. О. П. Орлюк, О. .Щ. Святоцького. - К.: Видавничий .Щiм <IH

Юр.rr, 2007. - 696 с.

о Право iнтелекryальноi власностi: Академiчний курс / За ред. о.А.

_ Пiдопригори, О. Щ. Святоцького. - 9"д. друге,. перероб. та допов
К.: Видавничий ,.Щiм <IH Юр.о, 2004.

. Право iнтелектуальноi власностi €вропейського Союзу та

законодавство УrqраiЪи / За ред. Ю. М. Капiци: кол. aBTopiB: Ю. М.
Капiца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов та iH. - К.: Видавничий liM
<<Слово>>,2006.

о Право iнтелектуальноi власностi. Пiдруrник ll Коссак В.м., Якубiвський
I.e. - К.: Iстина,2007. - С.208.

. Науково-практичний коментар Щивiльного кодексу Украiни / За ред.
В.М.Коссака. - К.: Iстина, 2008.

о Науково-практичний коментар I]ивiльного кодексу УкраТни; У 2 т. / За

ред. О.В..Щзери, Н.С.Кузнецовоi, В.В.Луця. - К.: Юрiнком IHTep, 2006
- (T.I.).t 

+ 1 $

о I_{ивiльне право УкраiЪи: Академiчний курс: Пiдруrник: У 2-х т. l За ъ, l

заг.ред. Я.М.Шевченко. - К.: IH Юре, 2006 (Т.1. Загальна частина).

о Щивiльне право Украiни: Пiдрl"rник: У 2 кн. / За ред. О.В.Щзери,

Н.С.Кузнецовоi. - К.: Юрiнком-Iнтер, 2010 (Кн.1).

о Щивiльне право Украiни: Пiдрl^rник: У 2 т. l За заг.ред. В.I.БорисовоТ,

I.В.Спасiбо-Фатеевоi, В.Л.Яроцького. - Х.: Право, 2010 (Т.1).

. I_{ивiльний кодекс Украiни: Науково-практичний коментар / За ред.

розробникiв Проекry I_[tY. - К.: Iстина, 2004.

о Щивiльний кодекс УкраiЪи: Науково-практичний коментар: У 2 кн. l За

заг. ред. Я.М.Шевченко. - К.: IH Юре, 2004. (Кн.1).

t . I_{ивiльний кодеко УкраiЪи: Постатейний коментар у двох частинах /

Вiдп.ред. А.С.Щовгерт, Н.С.Кузнецова. - К.: Юстинiан, 2005 (Ч.1).
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Работягова Л. I., Тверезенко О.О.; за заг. ред. О. Ф. ,Щорошенка; НДI IB
НАПрН Украiни. - К. : IHTepcepBic, 2013. - 222 с.

Щроб'язко В. Право iнтелектуальноi власностi €вропейського Союзу / В.

.Щроб'язко llПитантrя iнтелектуzLJIьноi власностi: Збiрник наукових праць.

- Вип. 4. - к., 2006. - С. бб-113.

Еннан Р.е. Правова охорона iнтелектуальноi власностi в еС: передумови

формуваннrI, с)л{асний ртан, тенденцiLрозвитry,l l Часопис цивiлiстики.

-Одеса. -20|2. -Випуск 1З.-С. 113-119.

Захист прав iнтелекryальноi власностi в судовому rrорядку: аналiтичний

звiт, пiдготовлений KoMiTeToM з iнтелекryальноi власностi Свропейсъкоi

Бiзнес Асоцiацii. 2008.

http://www.eba.com.ualГrles/Lobbying/Judicial_Protection_IPR_[Jkr_04_20

0ýлdf
Iванюта Н.В. Захист та гарантii прав вiдповiдача в процесi реалiзацii
забезпеченнrI позову в господарсъкому судочинствi ll Часопис

Киiвського унiверситету права. - 2010. - J\b З. - С.188-191. Режим

доступу : http ://kul.kiev. ualimages/chasop/2 0 1 0_3/ 1 8 8.pdf

Iванюта Н.В. ЗабезпеченнrI позову в госrтодарському судочинствi:
!&1 tr

автореф. дис. на здобуття наук. ступенrI канд. юридичних наук : сrrец.

12.00.04 ((господарське право, господарсько-процесу€шьне право) l
Н.В.Iванюта. - .Щонецьк. - 20|2. - 20с.
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Iнтелекту€uIьне право Украiни / за заг. ред. проф. О.С.Яворськоi. -
Тернопiль: Пiдруrники i посiбники,20Iб р. - 608 с.

Капiца Ю. Напрямки адаптацii законодавства Украiни у сферi охорони

iнтелектуа_rrьноi BJIacHocTi до законодавства европейського Союзу //

Право Украiни. - 2005. * Jrlbl. - С. 66-70

Капiца Ю. ГармонизациrI прав интеллектуальной собственности В

Европейском Союзе и вопросы адаптации законодательства Украины к

стандартам ЕС // Проблемы гармонизации законодательства Украины и

стран Еврогrы/ Под ред. Е.Б. Кубко, В.В. I_{BeTKoBa. - К.: Юринком IHTep,

200з. _ с. 51з_536.

Капiца Ю.М. Забезпечення дотримання прав iнтелекryальноi власностi в

европейському Союзi / Ю.М. Капiца // Iнтелектуалъний капiтал. - 2005.
_ J\b 4. _ с. 3-11.

Картузов М. Ю. Зашобiжнi заходи в господарському процесi: автореф.

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.04

(господарське *правg, господар8ько-процесу€tльне право) l
М.Ю.Картузов. - Одеса. - 2010. -20с.
Кириченко I. Вирiшення судових спорiв з питань iнтелекryальноi

власностi. Експертне дослiдження ll Юридичний журнал. _ 2003. - JФ З.

- режим доступу : htф : //www._i ustinian. соm. ualarticle.php ?id: 1 1 б

Кириченко I.A. Судова експертиза об'ектiв rrрава iнтелектуальноТ

власностi. Навчальний посiбник. - К.: Iнститут iнтелектуальноТ

власностi i права. -2005. -t72c.
Кириченко Т.С. Захист патентного права на ocнoBi формули винаходу:

Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Т.С. Кириченко ; Нац. ун-т
внутр. справ. - Х., 2005. - |7 с.

Коваль А. Щеякi особливостi судових справ про визнаннrI недiЙними i' l

патентiЁ rпа rроrЙсловi зрulзки ll ЮрЙдичний журнал. _ 2006. - Ns 9. - '

режим до ступу : http : //wrvw j ustini an. соm. ualarticle.php? id:24 02

Ковшlъ I.Ф. Захист прав у сферi промисловоТ власностi: проблеми

законодавчого забезпеченюI та правозастосування. Монографiя. - К.:

НДI IB ЕIАПрFIУ, ТОВ <<Лазурит-Полiграф), 201 1. - 330 с.

Косенко С. Судовий порядок захисту прав на об'екти iнтелекryальноТ

власностi ll Юридичний журнал. - 2006. - J\Ъ 4. - режим доступу:

http ://www j ustinian.com.ualarticle.php?id:2220

Коссак В.М., Якубiвський I.C. Право iнтелектуальноi власностi.

Пiдруrник. - К.: Iстина, 2007. - С.208.
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Овчаренко А. Система мiжнародних договорiв у сферi iнтелектуальноi

власностi Юридичний журнал. 2010. - J\b 6. режим доступу:
http ://www justinian.com.ualarticle.php?id:3 5 3 4

Остапчук В. OcTaHHi змiни в режимi захисту прав iнтелектуальноТ

власностi ll Юридичний журнал. - 2004. - Jф 10. - режим доступу:
http ://www justinian.com.ua/article.php?id: 1 4 1 2

Падуrак Б.М. "Трансфер технологiй: цивiлъно-правовий аспект".

Монографir. - К.: Н.ЩI IB FIАПрНУ, ТОВ <<Лазурит-Полiграф>>,201-2. -
2|8 с. * **

Патентне право (науково-практичний коментар Глави 39 Щивiльного
кодексу Украiни) l Г. О. Андрошryк, Л. I. Работягова ; НДI
IB НАПрН УкраiЪ К. : IHTepcepBic, 20|З. - 67

Пра9о iнтелектуальноТ власностi европейсъкого Союзу та законодавство

УкраiЪи / За ред. Ю.М. Капiци. - К.: Слово, 2006. - 1104с.

Правове забезпечення сфери iнтелектуальноi власностi в УкраiЪi в

KoHTeKcTi европейськоi iнтеграцii: Прохоров-Лукiн Г., Кириченко I.

Судова експертиза як невiд'емна скJIадова ефективного захисту прав

iнтелектуальноi власностi llЮридичний журнал. - 2005. - Jф 2. - режим

до ступу : http : l/www j u stinian. соm. uаlаrtiсl e.php? id: 1 5 8 5

Таликiн е.А. Запоýiжнi заходи в госпрдарському судочинствi: автореф.

дис. на здобуття наук. ступешI канд. юридичних наук : спец. 12.00.04

((господарське право, господарсько_процесуальне право>> l €. А. Таликiн.

- КиiЪ, 2010. - 20 с.

Тарасенко Л.Л. Вирiшення спорiв ттIодо порушення патентних лрав ll
Л.Л.Тарасенко. / Часопис КиiЪського унiверситету права. -2016. - Ns 2. -
С. 25 5 -259. - Режим доступу : htф : /lkul.kiev.ualdoo/CFlAS 1 6_2.pdf

Тарасенко Л.Л. Винахiд (корисна модель) як об'скт права ý, t

iнтелектуальноi власностi / Л.Л.Тарасенко ll Актуальнi проблеми

приватного права : матерiали мiжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 94-

рiччю з дня народж. проф. В. П. Маслова (XapKiB, 19 лют. 20|6 р.). - Х. :

Право, 20|6. - С. 168-171.

Тарасоd Д. Про рdфорф гIрава iнтелекryальноi dлаоностi в евросоюзi //

Iнтелекту€tльна власнiсть . - 20|3. - J\b З.

Штефан О. .Щещо до питання про заходи збереження доказiв по справах,

що виникають iз спiрних правовiдносин у сферi iнтелектуальноi

власностi // Теорiя i практика iнтелекту€tJlьноi власностi . - 2009. - Ns 4. -
С. 3 - 1 0. Режим достуtIу : ftp :iiftp. s 1 2. freehost. соm.u#2 009_4/ 1 .pd f
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. Шуляк Н. OKpeMi IIитання розвитку iнституту захисту праВ

iнтелектуальноi власноотi llЮридичний журнал. _ 2009. - J\Ъ 7. - режим ,

доступу : http ://www j u stinian. соm.uаlапiсlе.рhр?id:З 249

о Ярошевська Т.В. Право на сrryжбовий винахiд: автореф. дис... каНД.

юрид. наук : 12.00.03 / Т.В. Ярошевська ; Киiвський нацiональний ун-т
iM. Тараса IIТевчен К., 2009. - 19 с.

Нормативно-правовi акти акти
о Конституцiя Украiъи.
о I]ивiльний кодекс Украiни.
о Господарський кодекс Украiъи.
о Щивiльний процесу€tльний кодекс Украiни.
о Госгrодарський процесуальний кодекс Украiъи.
о Кодекс адмiнiсфативlrого судочинсfваукраiъи.
о Кодекс адмiнiстративного судочинства Украiни.
о Закон Украiъи <про охорону прав на винаходи i кориснi моделi>>.

. Закон Украiъи <про охорону прав на промисловi зрzlзки).
о Закон Украiъи <про лiкарськi засобп>
о Закон Украiни "про основи державноi полiтики у сферi науки i
науково-технiчноi дiяльностi".
о Угода про торговельнi аспекти прав iнтелектуальноТ власностi (TRIPS)
вiд 15.04.t994.
о Угода про асоцiацiю мiж Украiною, з однiсi сторони, та европейським
Союзом, европейським спiвтовариством з атомноi енергii i iхнiми
державами-членами, з iншоi сторони, ратифiкована Законом Jф 1678-VII
вiд 16.09.2014.
о Паризi*u *о"".riцiя гlffо охорону rrрd*".оовоi власностi вiд 20 березня

1883 року (переглянута у Брюсселi 14 грудня 1900 р., у Вашингтонi 2

червня 1911р., у Гаазiб листопада |925 р., у Лондонi2червня t9З4 t, l

р., у Лiсабонi 31 жовтня 1958р.,уСтокгольмi t4лиrпя1967 р., змiнена
2 жовтня \979 р.)
. Правила скJIадання i подантrя зЕuIвки на винахiд та заявки на корисну
модель, затвердженi наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд22
сiчня 2001 р. Nч22.
о Правила скJIаданн;I i подання заявки на промисловий зр€tЗок,

затвердженi наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд 18 лютОгО

2002 р. JФl10.
О Правила розгJUIду заявки на винахiд та заявки на корисну модель,

о Правила розгляду заявки на промисловий зразок, затвердженi наказом

MiHicTepcTBa освiти i науки VщраiЪи вiд 18 березня 2ОО2р. JФ198.
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о Наказ MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни <Про затвердженIuI
Регламенту Апеляцiйноi пагIати ,Щержавного департаменту
iнтелекryальноi власностi>> вiд 15.09.2003 N 622 режим доступу:
htф ://zakon 1 .rada. gov.uallaws/shoflz0877-03
о Рекомендацii парламентських слухань <<захист прав iнтелектуальнот
власностi в Украiнi: проблеми законодавчого забезпечення та
правозастосування>), затвердженi Постановою Верховноi Ради Украiни
вiд 27' червня " 2Ot7 року N " 124З-V. режим доступу:
http ://zakon4.rada. gov.uallawslshoй 1 243 -ч

Сулова практика:
опостанова Гfпенуму Вищого спецiалiзованого суду Украiъи з розгляду
цивiльних i кримiнzшьних справ вiд 01.03.2013 JtlЪ 3 <Про деякi питанIuI
юрисдикцii зага-llъних судiв та визначення пiдсудностi цивiлъних справ).

- режим доступу : htф ://zakon4.rada. gov.uallaws/shoйvO003 740- 1 3

оПостанова ГIrrенуму Верховного Суду Украiни j\b 5 вiд 4 червrrя 2010р.
кПро застосуваннlI судами норм законодавства у справах про захист
авторсъкого права i сумiжних прав)). режим доступу:
http://www.scourt.gov.ualclients/vs.nsf/Зadf2dOe52f68d76c2256c080037bac9
/92 5 сЬ 1 9 5 fЗ f0bff 0с22 5 7742002 8 бЬfсl?ОрепDосumепt
оПостаЁова ГIпенуму Вищого адмiнitтративного суду Украiни <Про
oKpeMi питання юрисдикцii адмiнiстративних судiв> вiд 20 TpaBHrI 201rЗ

року J\b 8. - режим доступу htф ://zаkопЗ .rada. gov.uallaws/sho#v000 8 760-
13
оПостанова ГIrrенуму Вищого господарського суду вiд 17.L0.20|2 р. Nэ 12

<Про деякi tIитання практики вирiшентrя спорiв, пов'язаних iз захистом
прав iнтелектуальноi власностi>>. Режим доступу
http ://zakon2.rada. gov.udlaws/show/v00 1 2600- 1 2
rПостанова Вищого арбiтражного суду Украiни N 04-Tl5-7l82 вiд
05.06.2000р. <Про питання захисту авторських прав в IHTepHeTi>. -рожим
доступу: http://zakon4.rada.gov.uallaws/shoйv7_82800-00 tr }

оПостанова пленуму Вищого господарського суду Украiни вiд 23.03.20|2
J\b 4 "Про деякi питання практики rтризначення судовоi експертизи".
Реж им доступу : http :i/zako п2.rаdа. gov. rfa/laws/shoilv 00 046 00- 1 2

оПостанова пленуму Вищого господарського суду УкраiЪи вiд 23.03.2012
Jф 5 "Про деякi питання практики призначення судових експертиЗ У
сIIравах зi спорiв, пов'язаних iз захистом права iнтелектуальноi
власностi " . Режим доступу : htф ://zakon2.rada. gov.uallawsishoйv00O5 600-

l2
алист Вищого спецiалiзованого суду Украiъи з розгляду цивiльних i
кримiнальних справ <Про деякi питання застосуваннrI норм IЛIК> Ns 10-

72l0l4-I3 вiд 16.01 .20IЗ.
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*Постанова ГIrrенуму Верховного Суду УкраiЪи вiд 12.06.2009р. j\Ъ 5
<Про застосуваннrI Iropм цивiлъного процесу€tJIьного законодавства, що

реryлюють провадkеннi у справi до с/дового розгляду).
gПостанова ГIленуму Верховного Суду Украiни вiд |2.06.2009р. J\b 2

<Про застосування норм цивiльного процесу€lлъного законодавства при

розглядi справ у сулi першоi iнстанцiЬ.
еПостанова ГIленуму Верховного Сулу УкраiЪи вtд 22.|2.2006р. J\b 9

кПро практику застосуваннrI судами цивiльного процесу€Lльного

законодавства при розглядi заяв про забезrrечення позову).
. оглядовий лист Вищого господарського суду УкраiЪи вiд 22.0|.2007
N 01-8/25 <Про практику застосування господарськими судами
законодавства про захист прав на об'екти авторсъкого права i сумiжних
прав). - режим доступу : http ://zakon4.rada. gov.uallaws/shoйv8-2 5 600-07
о оглядовий лист Вищого господарського суду Украiни вiд 14.I2.2007p.
N 0t-8l974 <Про практику застосування господарськими судами
законодiвства про"захиСт прав на об'dкти iнтелеkтуальноI власностi). -
р ежим до ступу : http : //zakon4.rada. qоч. u/l aws/show/v_9 746 0 0 - 0 7

о оглядовий лист Вищого господарського суду Украiни вiд 0б.05.2005р.
N 01-8/784 пПро практику застосування господарськими судами
законодавства про захист прав на об'екти авторського права i сумiжних
прав). - режим доступу : htф ://zakon4.rada. gov.uallaws/shoйvO7 8460 0-0 5

о оглядовий лист Вищого господарського суду УкраiЪи вiд 3 1 .05.2010р.
N 0|-08lЗ22 <Про практику застосуваншI господарськими судами
законодавства про захист прав на об'екти авторсъкого права i сумiжних
прав (за матерiалами справ, розгJuIнутих у касацiйному tIорядку Вищим
господарським судом УкраiЪи)>.
htф ://zakon4.rada. gov.uallaws/shoйv_3 22б00- 1 0
о оглядовий лист Вищого господарсъкого суду Украiни вiд 15.07.2010р.
N 01_08/415 <ПРо практику застосУванЕrI гОсподарськими судами
законодавства про захист прав на об'екти промисловоТ власностi (за

матерiа-пами справ, розглянутих у касацiйному порядку Вищим
господарським судом Украiни)>. режим доступу:
http : //zakon4. rаdа. gov. ua/lawsi shoйv_4 1 5 6 0 0- 1 0
о оглядовий лист Вищого господарського суду УкраiЪи вiд 17.04.2006р.
N 01-8/846 <Про практику застосування господарськими судами
законодавства про захист гIрав на об'екти авторського права i сумiжних
прав>. - режим доступу : htФ ://zakon4.rada. gov.u#laws/shodv_84б600-06
о оглядовий лист Вищого господарського суду УкраiЪи вiд27.06.2008р.
N 01_8/383/1 <Про практику застосування господарськими судами
законодавства про захист прав на об'екти iнтелектуальноi власноСТЬ. -
р ежим до стуtIу : htф : i/zakon4. rada. gov. uall aws/shoйv8 3 _ 1 б 0 0 - 0 8

о оглядовий лист Вищого господарсtsкого суду"УкраiЪи вiд 17.04.200б

J\b 01_8/844 <Про практику застосування господарськими .судами

законодавства про захист прав на промисловий зрЕIзок та прав на
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рацiоналiзаторську пропозицiю>. доступу:
htф ://vgsu. arbitr.gov.ualnews/40 1 /
о оглядовий лист Вищого господарського суду УкраiЪи вiд 17.04.2006
Jф 01-8/845 <Про практику застосуванIuI господарськими судами
законодавства про захист права власностi на комерцiйне найменування).

- р ежим достуtIу : htф : //ч gsu. arbitr. gоч. ualnews/4 0 0/
о оглядовий лист Вищого господарського суду Украiни вiд 17.04.2006
J\b 01-8/846 <Про практику застосування господарськими судами
законодавства про захист прав на об'екти авторського права i сумiжних
lrрав). - режим доступу : http ://vgsu. arbitr. gоч.uаlпеws/З 99/
о оглядовий лисf Вишiого госIтодарсЁкого суду"УкраiЪи вiд |7.04.2006
Ns 01-8/847 <Про шрактику застосуваннrI господарськими судами
законодавства про захист прав на знаки для ToBapiB i послуг (торговельну
марку)>. - режим доступу: htф ://vgsu. arbitr. gov.ualnews/3 9 8l
. оглядовий лист Вищого господарського суду УкраiЪи вiд 13.07.2005
Ns 0|-8/|2З4 <Про практику застосуваннrI господарськими судами
законодавства rrро захист прав на об'екти промисловоi власностЬ. -
режим до стуttу : htф : //v gsu. arbitr. gоч.uаlпеws/З 9 1 /
о оглядовий лист Вищого господарського суду Украiни вiд 06.05.2005
J\b 01-8/784 <Про практику застосуваннrI госrтодарськими судами
законодавства про захист прав на об'екти авторського права i сумiжних
прав>. - режим досryпу : htф :/ivgsu. arbitr. gov.ualnewsl3 9З /

о оглядовий лист Вищого господарського суду Украiни вiд 04.04.20|2
J\b 01-06/417120112 <Про деякi пйтання lтрактики застосування
господарськими судами законодавства про захист прав на об'екти
iнтелектуальноi власностi (за матерiалами справ, розглянутих у
касацiйному порядку Вищим господарським судом УкраiЪи)>. - режим
доступу : http ://zakon4.rada. gov.uallaws/show/v 4 1 7600- 1 2
о оглядовий лист Вищого господарського суду Украiни вiд 19.11.2013
J\b 01-06/16581201rЗ <Про деякi питання практики застосування
господарськими судами законодавства про захист прав на об'екти
iнтелектуальноi власностi (за матерiалами справ, розглянутих у
касацiйному порядку Вищим господарським судом Украiни)>). - режим
доступу : http : //zakon4.rada. gov.uall aws/shoilv 1 6 5 8 б 00- I 3

о Iнформацiйний лист Вищого госrrодарського суду Украiни вiд
21.08.2008 N 01_8/498 <Про атестованих судових експертiв з питань,
пов'язаних з охороною, прав на об'екти iнтелектуztльноi власностi, та
науково-дослiднi установи судових експертиз MiHicTepcTBa юстицii
УкраiЪп>. - режим до ступу : http : //zakon4. rada. gоч. uallaws/shodv_4 9 8 б 0 0 -

08
о оглядовий лист Вищого господарського суду УкраiЪи в\д 20.02.2007
N 01-8/91 <Про нормативно-правовi акти, що реryлюють питання,
пов'язанi з охороною шрав на об'екти iнтелектуальноi власностi)>. - реЖиМ
доступу: http ://zakon4.rada. gov.uallaws/shoйv8_9 1 б00-07
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. оглядовий лист Вищого господарського суду Украiни вtд 14.02.2007

N 01-8/78 <Про практику застосування господарськими судами
законодавства прозахиот прав на винахiд, корисну модель, промисловий
зр€lзок та прав на рацiоналiзаторську пропозицiю>>. - режим доступу:
http : //zakon4. rаdа. gov.uallaws/show/v8_78 600-07

12. Iнформацiйнi ресурси
Верховна Рада УкраiЪи
http ://www.rada. gоч.uа
Верховний Суд
http ://ww-w. suрrеmе. court. gov.ua
Кабiнет MiHicTpiB УкраiЪи
http ://www.kmu. gov.ua
MiHicTepcTBo юстицii Украiни
http ://www.minj ust. gоч.uа

. Науково.-дослiднийiнстртутiнтелектуg-тlьноiвласностiНАПрНУкраiни
http ://www. ndiiv. оrg. ua
Iнформацiйно-пошукова системи по законодавству
" Лiга" : http ://www. li ga.Hev.ual
http ://www.nau.kiev.ual
www.lawukraine.com
www.Dravovik.com.ua
единий державний реестр судових рiшень УкраiЪи
www.reyestr. court. gov.ua
Бази даних Укрпатенту
http ://uipv. org/ualbases2.html
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