
НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАiНИ

нАуково_дослIдниЙ Iнститут IнтЕлЕктуАльноi влАсностI

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою
iнститру i
НАПрН YKpai
голова Вчено
Протокол Jt

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОi ШСЦИПЛIНИ

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА У СФЕРI IНТЕЛЕКТУАЛЬНОi ВЛАСНОСТI

piBeHb вищоi освiти третiй (ocBiTHbo-H

галузь знань 08 (Право) 

-

/шифр i назва/

спецiальнiсть 081<Право>
/шифр i назва /

виддисциплiни завибором_ " 

-

(обов'язкова / за вибором)

Розробники в.о. директора к.ю.
(посада, науковий сryпirrь, вчене званrrя)

" КиiЪ-2020 рiц



вступ

Анотацiя навч€lJIьноi дисциплiни

Програма вивченнjI навч€tльноТ дисциплiни кСуdова експерmuза у сферi
iнmелекmуальноi власносmi> складена вiдповiдно до освiтньо-професiйноi
програми пiдготовки докторiв фiлософii.

Аналiз поточноi ситуацii у сферi формування суспiльних вiдносин,

пов'язаних зi створенням та використанням об'сктiв iнтелектуальноi
власностi, вказуе на водночас позитивну та негативну динамiку, оскiльки
пожвавлення на ринку rrрав iнтелектуальноi власностi спричиняе зростання

кiлькостi порушень зазЬачетiих прав. За octaHHi десяiъ poKiB значною мiрою
збiльшилася кiлькiсть судових спорiв, якi виникають у зв'язку з порушеннrIм

прав iнтелекryальноi власностi.
Будь-яке судочинство базуеться на доказуваннi, що неодмiнно

позначаеться на остаточному результатi - рiшеннi суду. У свою черry, при
здiйсненнi захисту прав i законних iHTepeciB власникiв прав на об'екти
iнтелектуальноТ власностi у судовому порядку доситъ часто в якостi одного з

доказiв rrо справi використовують висновки судових експертiв. Вiдповiдно,
iнтеграцiя спецiальних знань в юридичну практику набувае все бiльшого
поширення, а судова експертиза як основна форма використаннrI спецiальних

знань у судовому uроцесi в умовах правовоi дiйсностi, що змiнюеться,

прийняття нових Щивiльного, Щивiльного цроцесуirльного, Кримiнально-
процесу€tльнбго кодеfrсiв УкраiЪи, вийагЬе поглибленого вивчення

фахiвцями у сферi iнтелектуальноi власностi, якi пов'язують свою майбутню

дiяльнiсть iз захистом прав. Тим бiльше, що у правозастосовчiй практицi
постiйно виникають питання щодо доцiльностi або обов'язковостi
призначення судовоi експертизи при розгJuIдi справ щодо порушенЕrI прав на

об'екти iнтелектуальноi власностi, щодо врахування висновкiв судовоi ., ,

експертизи uри ухваленнi судових рiшень.
Важливе мiсце серед праць, присвячених питанням проведеншI та

визначення ролi судовоi ексшертизи у цивiльному судочинствi, займають

роботи Т. В. АверьяновоТ, С. С. Бичковоi, А. Г. ,Щавтян, Ю. М. Жукова, Г. О.

Жилiна, Г. В. Прохорова-Лукiно, О. Р. Россинськоi, Т. В. СахновоТ та iнших
науковцiв, доробок яких враховано при пiдготовцi даного курсу.

Програма кУрсу пiдгdтоватlа з врахуваrrtrям
законодавства УкраТни, законодавства у сферi судовоI експертизи,
спецiального законодавства у сферi iнтелектуальноi власностi.



1. Опис навчальноТ дисциплiни

Галузь знань, напрям пiдготовки, спецiальнiстьо piBeHb вищоi освiти
Галузь знань 08 <Право>
Спецiальнiсть 081 <Право>
PiBeHb вищоi освiти третiй (ocBiTHbo - науковий) piBeHb

Характеристика навчальноi дисциплiни
Вид вцбшщаЕ@
Загальна кiлькiсть годин 60
Кiлькiсть кредитiв EKTS 2

кiлькiсть модулiв 1

кiлькiсть змiстових частин a
J

Форма контролю екзамен
Показники навчальноi дисциплiни для денноi та заочноi форми

навчання
денна форма

навчання
заочна форма

навчання
PiK пiдготовки 2 2

Семестр 4 4

Лекцiйнi занrIття 20 6

Практичнi, ceMiHapcbKi заняття 20 2

Самостiйна робота 20 52

Кiлькiсть тижневих аудиторних
годин для денноi форми навчаншI

4

2. Мета та завдання навчальноiдисциплiни

2.1. Мета вивчення навчальноТ дисциплiни

- засвосннrI норм законодавства УкраiЪи у сферi судовоi експертиЗи, 
".

процесу€tльного законодавства в частин1, що реryлюе питаннrI призначеннrI
- та проведеншI судовоi експертизи, методологiчних oGHoB судовоi експертизи
об'ектiв iнтелектуальноi власностi, методiв проведення дослiджень щодо
конкретних об'ектiв IB;

- вiдпрацювання навичок застосування в практичнiй дiялъностi
отриманих знань та норм до рiшення конкретних задач щодо призначеннrI та
проведення судовоi експертизи об'ектiв iнтелекryальноi власностi.

2.2. Завдання навчальноi дисциплiни

У результатi вивчення навч€tльноi дисциплiни аспiрант повинен
1. Знати:
- нормативно-правове регулювання судово-експертно1 дlялъност1 в

УкраiЪi, визначеннrI та ocHoBHi поняття судовоТ експертизи;



{}r{i

- мiсце судовоi ексшертизи в системi доказiв при розглядi судових сПраВ

щодо об' eKTiB iнтелектуа-пьноi власностi;
- принципи судово-експертноi дiяльностi та визначенi законодавством

гарантii iх дотримання;
- скJIад суб'ектiв та характеристику об'ектiв судовоi експертиЗи З

питань iнтелектуалъноi власностi;
- права та обов'язки судового експерта, вiдповiдальнiсть експерта;
- порядок гriдготовки та атестацiI судових експертiв, виМоГи дО ik

квалiфiкацii;
- класифiкацiю судових експертиз;
- форми застосуванЕя спецiальних знань судового експерта;
- порядок призначенIuI та проведення судовоi ексгIертизи у рiзних

видах судочинства;
- структуру та змlст висновку експерта;
- порядок та особливостi оцiнки судом висновку експерта.

2. Вмiти:
_ визЕачити вид експертизи i експертну спецiаrrьнiсть для призначення

експертизи при розгпядi
iнтелекryальноi власностi;

конкретно1 справи щодо порушення прав

- сформулювати питаннrI, що ставляться судом на вирiшеннrl експерТа В

процесi призначеннrI експертизи стосовно будь-якого об'екта iнтелектУалънОТ

власностi;
_ провести дослiдження та оформити його результати згiдно з вимогаМи

процесуztльного законодавства;
- здiйснити оцiнку висновку експерта та визначити його значеннrI Для

- вирiшеншI справи. * 1 €

2.З. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними
компетеIIтпостями

Jф
Програмна компетентнiсть

Вiдповiднiсть
дисциплiни

компетентностi
зк - загальна компетентнiсть

зк1 Зdаmнiсmь dо абсmракmноzо 7411слення, аналiзу mа сuнmезу +

зк4 Зdаmнiсmь 0о поulуку, оброблення на аналiзу iнфорл,tацit з
рiзнuх dжерел

+

зк8 Зdаmнiсmь засmосовуваmu знання у пракmuчнiй юрuduчнiй
Diяльносmi

+

зк11 Уллiння кваtiфiковано вidобразumu резульmаmu науковuх
dослidцсень у наукавuх clpammrtx mа mеза$, опублiкованuх як

у фаховttх вimчuзнянuх вudанн;tх, mак i у вudаннях, якi
вхо dяmь d о л,tiэtсн ар о dHtlx н аукоJиеmрuчнuх б аз

+

ФК - фаховi компетентностi
Фкз Зdаmнiсmь dо аналimuчноzо оцiнювання правовоi проблемu +

Фк4 Зdаmнiсmь dо опрацювання mа аналiзу iнфорллацit dля

пр ав о в о ?о d о слid эюе ння ;

+



Фк5 Зdаmнiсmь dо побуdовu пpaBoattx моOелей i перевiрка ix
аdекваmносmi

+

Фкб Знання dокmрuна,пьнл,tх пidхоdiв у zалузi dослidэюення,

форл,lулювання Jйеmu власно?о HayKoBozo dослidэюення як
скл ad о в о i з а2альн оцuвiлiз ацiйно 2о проце су

+

Фк7 Влliння форлwулюваmu mа обtрунmовуваmu юрuduчнi
BlJcHoBKll, пропозuцit, реколtенdацit

+

Фк9 Веdення diалоzу й арzулленmування пid час науковuх i diловtlх
duаусIй, переzовоРiв, cyOoы,tx dебаmiв, пфлiiноzо вuсmупу в

суdах mа iHtaux ор?анах

+

Фк 12 Знання меmоDолоziчнuх прuнцuпiв mа лtеmоdiв правово2о
dослidэюення

+

2.4. Результати навчання за дисциплiною:

резчльтат навчання
(l. знати; 2.Ъмiти;3 - комунiкацiя;,4.

aBToHoMHlcTb та вiдповhальнiсть) Форми (таlабо методи
i технологii)
викладання i

IIавчання

Методи
оцiнюваппя та

пороговий
критерiй

оцiнювання (за
необхiдностi)

Вiдсоток у
пiдсумковiй

оцiнцi з

дпсциплiниКод Результат навчання

I.1 Знаmu: нормативно-
правове регулюванн8 судрво-
експертноi дiяльностi в YKpaiHi,
визначенш{ та ocHoBHi поняття
судовоi експертизи; мiсце
судовоi експертизи в системi
доказiв при розглядi судових
справ щодо
iнтелектуальноi

об'ектiв
власностi;

принципи судово-експертно1
дiяльностi та визначенi
законодЕtвством гарантii ix
дотримання; склад суб'ектiв та
характеристику об'ектiв
суловоi експертизи з питань
iнтелектуальноi власностi

лекцiя, сел,tiнарське
заняmmя,

ф,2

caMocmluHa роооmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукоба

робоmа,
розв'жання
заOач

]0%

1.2 Знаmu: права та обов'язки
судового експерта,
вiдповiдальнiсть експерта;
порядок пiдготовки та атестацii
судових експертiв, вимоги до ix
квалiфiкацiТ; класифiкацiю
судових експертиз; форми
застосування спецiальних знань
судового експерта; порядок
призначення та проведеншI
суловоi експертизи у рiзних
видах судочинства; структуру
та змiст висЕовку експерта;
порядок та особливостi оцiнки

Лекцiя, сел,liнарське
заняmmя, +

саллосmiйна робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова

робоmа,
розв'жання
заdач

10%



судом висновку експерта.
2.1. Влlimu: - визначити "вид

експертизи i експертну
спецiztльнiсть дJUI призначення
експертизи при розгJIядl
конкретноi спрази щодо
порушеннJI прав
iнтепектуальноi власностi;
сформулювати питання, що
ставJIяться судом на вирiшення
експерта в процесi призначення
експертизи стосовно буль-
якого об'екта iнтелектуальноi
власност1: провести
дослiдження та оформити його

результати згiдно з вимогtlпли
процесуt}льного зЕtкоIIодавства;

здiйсfiити оцiнку висновку
експерта та визнаIмти його
значеннrI дJIя вирiшення
справи.

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя,
самосmiйна робоmа

Експрес
опumування,
mесmубання,
dоповidi,
наукова

робоmа,
розв'жання
заdач

15%

2.2. Вл,timu: оперувати
термiнологiсю нормативно-
правових документiв,
пов'язаних з органiзацiею та
проведенням судово-експертноi
дiяльностi; визначенням ролi
експертного висновку в процесi
судового захисту прав
iнтелектуальноi власностi

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя,
самосmiйна робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова

робоmа,
розв'жання
заdач

10%

3.1. Грmtотно i то.пrо форл,tулюваmu
mа вuслоёлюваmu свЬi позiлцii,
належним чином iх
обцрунтовувати та брати }пIасть
в аргумеIIтованiй професiйнiй
дискусii при аналiзi правових
питань захисту прав
iнтелектуальноi власностi, у
т.ч. в частинi оцiнювання
висновку судовоi експертизи

Селiнарське
заняmmя, +* '

саrиосmiйна робоmа

Експрес
ойumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова

робоmа,
розв'жання
заdач

10%

э.z. Браmu ylacTb в обговореннi
дискусiйних питань
правозастосування в процесi
зЕжисту прав iнтелектуальноi
власностi, з ypaxyвaнIu{M

наявностi висновкiв судово-
експертних дослiджень 1

CeMiHapcbKe
заняmmя,
самосmiйна робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова

робоmа,
розв'жання
заdач

10%

4.1. Дналiзуваmu iнформацiю з

першоджерел, оцiнювати fi з

позицiй наступностi та

лекцiя, сел,tiнарське
заняmmя,
сшwосmiйна робоmа,

Експрес
опumування,
mесmуваннЯ,

10%



новизни, використовувати
с)цаснi iнформацiйнi технологii
i бази даних при проведеннi
судово-експертних дослiджень
з питань iнтелекryальноi
власностi

експрес опumування,
пidсуwtкова
конmрольна робоmа

dоповidi,

розв'жання
заdач, наукова

робоmа

4,2. Вuзначаmu mа dослidэюуваmu
проблеми, застосовувати
отриманЁi знанrfu *для

постановки та розв'язання
наукових i практичних завдЕtнь

пов'язаних iз захистом прав
iнтелектуальноi власностi у
KoHTeKcTi власного
дослiдження.; зdiйснюваmu
поulук шляхiв удосконч}леннrI
правового регулювання захисту
прав iнтелектучrльноi власностi,
в частинi застосування судово-
експертних дослiджень

Лекцiя, ceпtiHapcbKe
заняmmя,
саллосmiйнаОробоmа

Експрес
опumування,
mёсmування,
dоповidi,

розв'жання
заdач, наукова

робоmа

]0%

4.3" Форлtуваmи правовi позицii для
розв'язання проблем i
практичних ситуацiй у сферi
захисту драв iнтелсктуалрноi
власностi; застосовувати
отриманнi знанIu{ дJIя

формуваяня належноi та
достатньоТ доказовоi бази у
справах щодо порушеЕня прfiв
iнтелектуальноТ власно cTi

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя,
салцосmiйна робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова

робоmа,
розв'жання
заdач

]5%

2.5. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними результатами
навчання

авчання дисциплiни

Програмнi результати
навчання (назва)

1.1 1.2 , 1
,r1

3.1 3.2 4.| 4.2 4.3.

Пр о гр aMHi р езультати навчання (Спецiа-lьнiсть 08 l <<ГIраво>)

ПРН l Влliння засmосовуваmu HoBi

цiлiснi знання у власнuх HayкoBllx
d о слid uсе ннях mа у пр о ф е с iйнiй
пракmuцi

+ + + + +

ПРН 2 Вл,tiння засmосовуваmu прuнцuпu
HayKoBoi mа професiйноi еmuкu

+ + +

ПРН 3 Зdаmнiсmь првенmуваmu cBoi
знання украiнською mа iнозелtною
л4ова]rru на piBHi dосmаmньому dля ycHoi

+ + + +



mа пuсь\,Iовоt првенmацit рвульmаmiв
власно 2о н ауков о 2о d о слid эюення

ПРН 4 Вмiння форлlулюваmu робочi
ziпоmе зu d о слid асув ан ot пр о бл ел|11, якi
маюmь розшuрюваmu i поzлuблюваmu
сmан науковuх dослidэюень в обранiй
сферi (з поелuбленняJчl у сферу
iнmелекmу альн ot власн о cmi)

+ +

ПРН 5 Вл,tiння спiлкуваmuся в

diа"лоzоволlу реэtсшrиi з шuрокою
науковою спiльноmою mа
zромаdськiсmю в zалузi HayKoBoi mа
професiйноt diяльносmi, в mому чuслi i
на л,tiэtснароdнол,tу piBHi, d емонсmрwчu
сuсmемнuй науковuй свimоzляd mа
кульmурнuЙкруzозiр ! ,

+

ПРН б Знання поzляdiв пpoBidHl,tx
зарубiэюнuх вченLtх, поло)tсень науковuх
шкiл mа фунdаменmсъ,tьнi працi у zалузi
dо слidэюення, ф орл,tулюваmu Jиеmу

вл асн о zо науко в о ? о d о слid эюе ння як
скл ad о ву з а2альн оцuв iлiз ацiйно zo
процесу

+ + +

ПРН 7 Вл,tiння зdiйснюваmu процеdуру
в сmан о вл ення iнф oplw ацiйно| цiнн о сmi
duсерел ulляхол| порiвнялльноzо аналiзу з
i Hu,tulvtu d эю е р е л ал,tu

+

ПРН 9 Зdаmнiсmь професiйно
пр ез енmув аmu р езулъmаmu с в otx
d о слid эrcень н а tttiэtcH apo dHt tx н ауко Bllx
конф еренцiltх, c,eMiHapclx, пракmuчно
вuкорuсmовуваmu iноземну tиову (в

першу черzу - анzлiйську) у науковiй,
iнновацiйнiй diяльносmi, у сферi
iнmелекmуальноt власносmi, а mакоэtс у
пе d azo ziчнiй d iя"цьно сmi

+ +

IIPH 12 Влtiння спiлtуваmuсь в

diалоzовому реэюuл,ti з шuрокою
цауковою спiльноmою mа
,-ромаdськiсmю в певнiй zалузi HayKoBoi
mа/ аб о пр о ф е сiйноt d iяцьн о cmi

+ +

ПРН 13 Вмiння квалiфiковано
зid о бр аэtсаmu р е зульmаmu н ауковuх
dослidжень у науковuх сmаmmях,
опублiкованuх як у фаховuх вimчuзнянttх
вudаннstх, mак i у вudаннях, якi вхоdяmь
d о л,tiэtснароdнtiх науколлеmfiuчнul баз

+ +

ПРН 14 Зdаmнiсmь вuкорuсmовуваmu
суч acHi iH ф орллацiйнi mа KoпtyHiKamuBHi
mехнолоеil прu спiлlуваннi, обмiнi
iнформацiею, зборi, аналtiз| обробцi,
iнmерпреmацii dэюерел ; зdiйснюв аmu

+ + +



публiкацiю 0жерел з dоmрuманням
о сн о в нuх арх е о zp аф iчнuх пр авuл

ПРН 15 Влtiння з HoBltx dослidнuцькuх
по з uцiй ф о рл,tулю в аmu з а2 ct"xbчy

лtеmо d ол о ziчну б азу власно zо н ауко в о z о

d о слidlсення, усвidол,tлюваmu йоzо
акmуальнiсmь, меmу i значення dля

розвumку iHu,tttx zалузей Hayчu,

суспiльн о -полitпuчно ?о, е конолliчно zо
uсummя, пал4' яmко oxopoHHoi mа
л,ryз еЙн oi d iялtьн о cmi, н ацi он альн oI чu

cBimoBot dуховноt mа маmерiальноi
кульmурu

+ + +

ПРН lб Влliння iнiцiюваmu,
ор zанiз о вув аmu mа пр о в о )umu
кол4плекснi dослiduсення у сферi
iнmелекmуальноt власносm| в zалузi
науко в о -d о слiOнuцькоt mа iHH ов ацiйн ot
diяльносmi, якi прuвоdяmь dо оmрuJулання

Hoвux знань

+ + +

3. Програма навчальноiдисциплiни
+**f

Змiстовий модуль 1

тема 1. Роль та мiсце судовоi експертизи в системi захисту IIрав

iнтелекryаIIьноТ власностi
тема 2.нормативно-правове реryлювання судово-експертнот дiяльностi в

YKpaiHi.
Тема З. Судовий експерт. Процесу.lльний статус, вимоги та вiдповiдшrьнiсть.
тема 4. Порядок пiдготовки та атестацii сулових експертiв. Фiнансування
судово-експертноi дiяльностi.
Тема 5. Класифiкацiя судових експертиз.

ексtIертних дослiджень. Висновок експерта.
Тема 7. ,.Щослiдженнrl та оцiнка судом висновкiв експерта.

тема 8. особливостi rrризначення та проведеннrI судових ексrrертиз у справах

щодо конкрётних об'ёктiв " iнтелекryальньi власноiтi. Методики судово-

експертних дослiджень.

t*



' 4. CtpyKтypa навчальноiдисциплiни

Назви змiстових модулiв i тем Кiлькiсть годин
денна форма заочна форма

усього у тому
числi

усього у тому числi

л п с.р. л п с.р.

1 2 J 4 5 6 7 8 9

Змiстовий модуль 1.

Тема 1. Роль та мiсце судовоТ
експертизи в системi захисту
прав iнтелектуальноi власностi.

6 2 2 2 6 6

Тема 2. Нормативно-правове

реryлювання' судово-ейсперfноi
дiяльностi в УкраiЪi.

6 ?
2 2 6 6

Тема 3. Судовий експерт.
Процесуальний статус, вимоги
та вiдповiдальнiсть.

6 2 2 2 6 6

Тема 4. Порядок пiдготовки та
атестацii судових експертiв.
Фiнансування судово-експертноТ
дiяльностi.

6 2 2 2 6 6

Тема 5. Класифiкацiя судових
експертиз.

6 2 2 2 8 2 6

Тема 6. Порядок призначення та
проведення судових експертиз
та експертних дослiджень. 1

Висновок експерта.

|2 4 4 4 I2 2 2 8

Тема 7. !ослiдження та оцiнка
судом висновкiв експерта.

6 2 2 2 6 6

Тема 8. особливостi
призначеннrI та проведення
судових експертиз у справах
щодо конкретних об'ектiв
iнтелектуалъноi власностi.
Методики судово-експертних
дослiджень.

t2 4 4 4 10 2 8

Усього годин б0 20 20 20 60 6 2 52



5. Теми семiнарських занять

]ф
з/п

назва теми Кiлькiсть годин
денна
форма

заочна
форма

1 Тема 1. Роль та мiсце судовоi експертизи в
системi захистy прав iнтелектуальноi++|
власност1
1.2. Необхiднiсть призначення експертизи у
сгIравах щодо об'ектiв IB.

2

2 Тема 2. Нормативно-правове реryлювання
судово-експертноi дiяльностi в УкраiЪi.
2.1. Законодавство Украiни в г€tлузi судовоi
ексIIертизи
2.2. Г apaHTii незалежностi судового експерта
та правилъностi його висновку

2

aJ Тема 3. Судовий експерт. Процесуальний
статус, вимоги та вiдповiдалънiсть
3.1. Права та обов'язки судових експертiв.
Вiдгrовiдальнiсть судового експерта.

2

4 Тема 4. Порядок пiдготовки та аtестацii
судових експертiв. Фiнансування судово-
ексшертноi дiяльностi.
4.1. Атестацiя судових експертiв
4.2. Пiдтвердження квалiфiкацii

5 Тема 5. Класифiкацiя судових експертиз.
5.1. Класифiкацiя експертиз за скJIадом
експертiв
5.2. Класифiкацiя судових експертиз за
порядком призначення. Пiдстави для
призначення додаткових та повторних
ексшертиз.

2

6 Тема 6. Порядок призначення та rrроведенЕrl
судових експёртиз' та ексгIертних
дослiджень. Висновок експерта.
6.1. Висновок судового експерта. Структура
та змiст.
6.2. Оформлення результатiв повторних
експертиз.

4 2

7 Тема 7. Щослiдженнrl та оцiнка судом
висновкiв експерта.
7.|. Порядок перевiрки та оцiнки висновку
експерта. Оформлення результатiв оцirrки.

2

2



8 Тема 8. Особливостi призначення та
проведення судоЁих експертиз у спраЁах
щодо конкретних об'ектiв iнтелекryальноТ
власностi. Методики судово-експертних
дослiджень.
8. 1.Проведення судово-експертних
дослiджень щодо об'ектiв авторсъкого права.
8. 2.ПроведеннrI судово-експертних
дослiджень щодо об'ек@

4

Усього 20 2

J\b

з/п
НайЙенувdння робiт 

J Кiлькiсть годин
денна
форма

заочна
форма

1 Роль та мiсце судовоi експертизи в системi
захисту прав iнтелектуалъноi власностi.

2 6

2. Нормативно-правове реryлюваннrI судово-
експертноi дiяльностi в Украiнi.

2 6

J. Судовий експерт. Процесуальний статус,
вимоги та вiдповiдалънiсть.

2 6

4. Порядок пiдготовки та атестацiТ судових
експертiв. Фiнансуваннrl судово-експертноi
дiяльностi.

2 6

5. Класифiкацiя судових експертиз. 2 6

6. Порядо'к призначёння t'a проведення фдових
експертиз та експертних дослiдженъ.
Висновок експерта.

4 8

7. ,Щослiдження та оцiнка судом висновкiв
експерта.

2 6

8. Особливостi призначення та проведенIuI
судових експертиз у справах щодо
конкретних об' eKTiB iнтелекryшtьноi
власностi. Методики судово-експертних
дослiджень.

4 8

Усього 20 52

б. Самостiйна робота

8. Методи навчанЕя
Основними формами органiзацii навчання е:

Лекцiя _ основна форма проведення навчullrъних занrIть у вищоМУ

навчalJIьному закладi, призначених для засвоення теоретичного матерiалУ. ЯК
правило, лекцiя е елементом курсу лекцiй, який охоплюе основний



теоретичний матерiал окремоi або кiлькох тем навч€Llrьноi дисциплiни.
Тематика курсу лекцiй визначаеться робочою навч€Llrьною програмою.
Можливе читання окремих лекцiй з проблем, якi стосуються даноi
навч€tJIьноi дисциплiни, €lJIe не охопленi навчЕlльною про|рамою. TaKi лекцii
проводяться провiдними вченими або спецiалiстами дJuI аспiрантiв та
працiвникiв вищих навч€uIьних закладiв в окремо вiдведений час. ЛекцiТ
проводяться лекторами _ професорами i доцентами (викладачами)
вищого наВчального * закfiаду, а такdж провifrними науковцями або

спецiалiстами, запрошеними для читаннrI лекцiй. Лекцii проводяться У
вiдповiдно обладнаних примiщеннrгх - аудиторiях для однiеТ або бiльше
академiчних груп аспiрантiв;

навч€lJIьного занrIття, при якiй
викJIадач органiзуе детальний розгJuIд аспiрантми окремихтеоретичних
положень навчальноi дисциплiни та формуе вмiння i навички iх
практичного застосування IIшяхом iндивiдуальноговиконаЕня аспiрантом
вiдповiдно сформульованих завдань;

викладач органiзуе дискусiю навколо попередньо визначених тем, до
котрих аспiранти готують тези виступiв на пiдставi iндивiдуальнО
виконаних завдань (рефератiв). CeMiHapcbKi заняття проводяться В

аудиторiях або в навч€uIьних кабiнетах .-з однiею, академiчною групою.
Перелiк тем семiнарських занять визначаеться робочою навч€шьною
програмою дисциплiни.

Консульmацiя форма навч€lльного заняття, при якiй аспiрант
отримуе вiдповiдi вiд викJIадача на KoHKpeTHi запитання або поясненнrI
певних теоретичних положень чи аспектiв ix практичного застосуваннrI.
Консультацiя може бути iндивiдуальною або проводитися для групи
аспiрантiв, залежно вiд того, чи викладач консультуе аспiрантiв з питань,
пов'язаних iз виконанням iндивiдуа_шьних завдань, чи з теоретиlIних питань
навчztлъноi дисциплiни. Обсяг часу, вiдведений викладачу для проведення
консультацiй з конкретноi дисциплiни, визначасться навчullrьним планом.

Обов'язковим е рiшення задач з цивiльного та сiмейного права.

о."о""","-"";;#;";;"
е:

1. Поmочнай конmроль здiйснюетъся
лабораторних та семiнарських заIIять i
пiдготовленостi аспiранта до виконанIuI

застосовуються для аспiрантiв

пiд час проведення практичних,
мас на MeTi перевiрку рiвня
конкретноТ роботи. Форма

проведення поточного контролю гriд час навч€Lпьних занятЬ i СИСТеМа

оцiнювання рiвня знань визначаються вiдповiдною кафедрою
(предметною або цикJIовою комiсiею).

2. Пidсумковай конmроль проводиться з метою оцiнки результатiв
навчаннrI на певному освiтнъому (квалiфiкацiйному) piBHi абО на ОКРеМИХ



його завершених етапах. Пiдсумковий контроль вкJIючае семестровиЙ
контроль та атестацiю аспiранта. Виций навчальний закJIад може
використовувати модульну та iншi форми пiдсумкового контролЮ пiСлЯ

закiнчення логiчно завершеноТчастини лекцiйних
певноi дисциплiни i iх резулътати враховувати при
оцiнки.

3. Семесmровай екrшмен - це форма
засвоення аспiрантом теоретичного та практичного MaTepialry з окремОi
навчzulьЕоi дисциплiни за семестр, що tIроводиться як контрольний захiД.

4. Блiц опumування - опитування Bciei академiчноi групи на протязi 7-

10 хвилин перед закiнченням практичного/семiнарського занrIття. КожнОмУ
аспiранту задаеться одне питанIuI на яке необхiдно вiдповiсти короткоЮ Та

чiткою вiдповiддю.

10. Критерii оцiнювання результатiв павчання аспiрантiв

PiBeHb оцiнки знань асгriрантiв здiйонюеться за результатами
застосування методiв контролю. Оцiнка здiйснюеться за результатаМи
семiнарських занять.

При цьому враховуетъся як теоретичний, TaKi практичний piBeHb знань
аспiранта. Контроль аспiрантiв проводиться як у письмовi, так i уснiй формi.

кiлькiсть ба_пiв, яку аспiрант може набрати за результатами пiдсумкоВоГо
контролю складае 40 балiв.

Загальна максимаlrъна кiлькiсть балiв за результатами вивЧенНя

дисциплiни скJIадае 100 балiв.
Загальний пiдсумковий контроль tIроводиться з метою оцiнювання

резулътатiв засвоення навчалъного курсу. 
"-

Бальна шкала та критерii оцiнки

Шкала оцiнювання

та IIрактичних занять з
виставленнi пiдсумковоI

пiдсумкового контролю

Максимальна кiлькiсть балiв,

результатами IIоточного контролю
яку може асгliрант набрати за

становить 60 бшiв. Максимальна

Пото.ший KoHTpojIb та саллостiйна

робота

Пiдсумковий контроль (екзамен) Сума

т
1

т
2

т
J

т
4

т
5

т
6

т
7

т
8

40 100

5 5 6 8 8 10 8 10

Сума балiв за Bci види
навчальноТ дiяльностf

Оцiнка за нацiональною шкаIою

для екзамену для залiку

90-100 вiдмiнно



82-89 добре зараховано

14-8|

64-7з задовiльно

60-бз

з5-з9 незадовiльно з можJIивiстю
повторного складання

не зараховано з
можливiстю

повторного скJIадання

0-34 неlадовiльно з обовОязковим
IIовторним вивченням

дисциплiни

не зараховЕшо з

обов'язковим
повторним вивченням

дисциплiни

11. Методичне забезпечення

З метою ефективного засвосннrI навч€uIьного матерiалу аспiрантам

рекомендуеться дотримуватися наступного €tлгоритму :

1) опрацюваннrI MaTepialry лекцiй;
2) опрацювання рекомендованоi науковоi лiтератури

iнформацiйних pecypciB;
3) робота з законодавчими документами;
4) самостiйне уз_агальненнrI вiдповiдноi праовзастосовчоi практики, у

Tolvty числi й зарубiжноi (звертатися до рекомендованих iнформацiйНИХ
pecypciB);

5) на пiдставi узаг€rльнення практичного матерiалу та теоретичного
сформулювати проблематику (комплекс теоретичних та практичних питаНЬ)

щодо вiдповiдноi тематики семiнарського заIuIття з навч€Ilrьного курсу, Та

запропонувати власне бачення щодо можливого розв'язанIuI таких ПиТанъ;

6) аналiз зарубiжноТ законодавчоi практики з вiдповiдноi
проблематики.

Вказанi рекомендацii можуть застосовуватися й дJuI самостiйноТ

роботи аспiрантiв.

12. Рекомендовна лiтераryра

Базова лiтерафра

1.Конституцiя Украiни (Вiдомостi ВерховноТ Ради Украiни (ВВР), |996,
N 30, ст. 1а1).(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2222,IУ (2222-

t5).вiд 08.12.2004, ВВР, 2005, N 2, ст.44).
2. Закон Украiни <Про судову ексшертизр (Вiдомостi Верховноi Ради

УкраiЪи (ВВР), |994, N 28, ст.2З2).lз змiнами, внесеними згiдно iз Законами
N внесеними згiдно iз Законами Iз змiнами, внесеними згiдно iз ЗакоЕами

Ns 524-IX вiд 04.0З .2020, Jф 720-IX вiд 17.0б.2020-



3. Кримiналъний кодекс УкраiЪи Вiдомостi BepxoBHoi Ради Украiни
(ВВР), 2001, N 25-2б, ст.131) Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом J\b 805-
IX вiд |6.07.2020. * | ** -

4. Кодекс УкраiЪи <<Про адмiнiстративнi правопорушеннrD) (Вiдомостi
ВерховноТ Ради УкраiЪськоi РСР (ВВР).1984, додаток до N 51, ст.||22).(Iз
змiнами, внесеними згiдно iз Законом J\Ъ 805-IX вiд |6.07.2020.).

5. Митний Кодекс Украiни @iдомостi Верховноi Ради УкраiЪи (ВВР),
2002, N 38_39, ст.288). (Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом Украiни
Jф641-IX вiд 02.06 .2020)

6.КримiнЕtгIьно процесуальний кодекс Украiни (Затверджений Законом
вiд 28. |2.60 (1000-05).ВВР, |96|, N 2 ст. 15).(Iз змiнами, внесеними згiдно iз
Законами Jф 720-IX вiд 17.06.2020 J\b 817-IX вiд2t.07.2020).

7.I_{ивiлъний процесу€lльний кодекс Украiни Вiдомостi Верховноi Ради
УкраiЪи (ВВР), 2004, N 40-41, 42, ст.492).(Iз змiнами, внесеними згiдно iз
Законом J\Ъ 768-IX вtд 74.07.2020).

8. Господарський процесу€tльний код9кс УкраiЪи (Вiдомостi Верховноi
Ради Украiни (ВВР), t992, N 6, ст.56).(Iз змiнами, внесеними згiдно iз
Законом J\Ъ 738-IX вiд 19.06.2020).

9.Кодекс адмiнiстративного судочинства УкраiЪи (Вiдомостi Верховноi
Ради Украiни (ВВР), 2005, N З5-36, N 37, ст.446). (Iз змiнами, внесеними
згiдно iз Законом J\Ъ 808-IX вiд I7.07.2020).

10.Закон УкраiЪи <Про нацiональну полiцiю>> (Вiдомостi Верховноi
Ради (ВВР), 20|5, М 40-41 , ст.З79) (Iз змiнами, внесеними Законом Украiни
jф 720-IX вiд 17.06.2020).

1 1.Положення про MiHicTepcTBo юстицii Украiни ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента Украiни вiд 30 грудня 1997 року N 1396/97.

12.Iнструкцiя про призначення та проведення судових експертиз та
експертних дослiджень, затверджена Наказом MiHicTepcTBa юстицii УкраТни
вiд 08.10.98 р. JФ 5Зl5: у редакцii наказу MiHicTepcTBa юстицii УкраiЪи вiд
ЗО.12.04 р. N t44l5, зГ змiнhми, внесенимiл накzвом MiHicTepcTBa юстицii
Украiни J\b 66715 вiд24.02.2020.

13.Постанова Гfuенуму Верховного Суду Украiни Ns 8 вiд 30.05 .97 p.t' l

<Про судову експертизу в кримiнаrrьних i цивiльних справах (Iз змiнами,
внесеними згiдно з Постановою IIленуму Верховного Суду УкраiЪи N 15 вiд
25.05.98).

14.Роз'ясненIut Вищого Арбiтражного Суду УкраiЪи Ns 02-51424 в\д

11.11.98 р. Про деякi питання практики призначення судовоТ експертизи (Iз

змiнами, внесеними згiдно з Роз'ясненнrIм Вищого Арбiтражного Суду N 02-
51467 (ч_4б7800-01).вiд 18.04.2001 Роз'ясненнrIми Вищого господарського
суду N 04-51609 (ч_609600-02).вiд З|.О5.2ОО2 Рекомендацiями Вищого
господарського суду N 04-513248 (ч3248б00-04).вiд 10.|2.2004 N 04-515 (v04-

5б00-0S).вiд 16.01.200S).
15. Положення "про €кспертно-квалiфiкацiйнi, KoMicii та атестацiю

судових експертiв, затверджене Наказом MiHicTepcTBa юстицii УКраiни



09.08.2005 N 8615 (у редакцii накЕву MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд
07.11 .2007 N 1054/5 (z|250-07).

16.I_|ивiлъниiт кодекс УкраiЪи вiд 16.01 .2003 р. (Вiдомостi Верховноi
Ради УкраiЪи (ВВР), 200З, NN 40-44, ст.356).(Iз змiнами, внесеЕими згiдно iз
Законами N 980-IV (980-15).вiд 19.06.200З, ВВР, 2004, N 2, ст.6 ... N 1б17-VI
(| бI7 -|7 ).вiд 24 .07. 20 09)

17.Паризька конвенцiя про охороЕу промисловоi власностi вiд 20
березня 1883 року / Зiбрання чинних мiжнародних договорiв УкраiЪи:
Офiцiйне видання - Том 1: 1990-1991 рр.- К.: Видавничий,Щiм "IнЮре",
2001 .-З2Oс. + * !*

18.Мадридська угода про мiжнародну реестрацiю знакiв вiд 14 квiтня
1891 року (переглянута у Брюсселi 14 грудня 1900 р., у Вашингтонi 2 червнrI
1911р., уГаазi б листопада|925 р., у Лондонi 2 червня I9З4 р., уНiццi 15

червнrI |957 р., у Стокгольмi 14 липнrI |967 р., змiнена 2 жовтнrI |979 р.,
набуття чинностi для УкраiЪи:25 грудтlя 1991 р.).

19.Гфотокол до Мадридськоi угоди про мiжнародну ре€страцiю знакiв,
прийнятий в Мадридi28 червня 1989 р.

20.Нiццька угода про Мiжнародну класифiкацiю ToBapiB i послryг для
реестрацii знакiв вiд 15 червня |957 р., перегJuIнута в Стокголъмi 14 липня
|967 р. i в Женевi 1З травня 1977 р. i змiнена28 Bepecнrl |979 р.

21.Вiденська угода про заснування Мiжнародноi класифiкацii
зображув€lllьних елементiв знакiв (Про приеднаЕня до Угоди див. Закон N
1000-И (1000-17).вiд 18.02.2009). 

!r

22.Угода про торговельнi аспекти прав iнтелектуальноt власностi
(угода TRIPS).

23.,Щоговiр про закони щодо товарних знакiв Щоговiр ратифiковано
Законом N 380/95-ВР вiд 13.10.95).

24.Сiнгагryрський договiр про право товарних знакiв ('Щодатково див.
Резолюцiю (995_hб0).вiд 27.0З.2006 Правила (995_h58).вiд
27.03.2006).(Щоговiр ратифiковано Законом N 1263-VI (|26З-|7).вiд
15.04.2009).

25.Закон Украiни <Про охороЕу прав на знаки для ToBapiB i послуп>
(Вiдомостi Верховноi Ради УкраiЪи (ВВР), |994, N 7, ст. 36).Qз змiнами,
внесеЕими згiдно iз Законами N 751-ХIV (751-14).вiд 16.06.99, ВВР, 1999, N
З2, ст.266 ... N 254-У| (254-I7).вiд 10.04.2008, ВВР, 2008, N 23, ст.2|7).

26.Тимчасове положення про правову охорону об'ектiв промисловоТ
власностi та рацiоналiзhторсЬких пропози{iй в УкраiЪi, затверджеЕе Указом
Президента УкраiЪи вiд 18 вересня Т992 р. N 479192 (Iз змiнами, внесеними
згiдно з Указами Президента N 47719З (а77l93).вiд 22.10.9З N З24194

Q2аl9\.вiд22.06.94).
27.<<Правила скJIадання, поданнrI та розгляду заявки на видачу

свiдоцтва УкраiЪи на знак для ToBapiB i послуг>>, затвердженi наказом

,Щержпатенту УкраiЪи вiд 28 лиlrшI 1995 р. J\Ъ 11б (в редакцii Наказу

,Щержпатенту N 72 (z04|6-97).вiд 20.08.97 р.).



28.<Положення про ,Щержавний ресстр свiдоцтв УкраiЪи на знаки для
ToBapiB i пос.lryг>>, затверджене нак€}зом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни
10.01.2002 м 10.

29"<Правила погодження питань про_внесеннrI позначення, що мiстять
офiцiйну *Ь"у д.р*Ь"" iУкраiЪu, до* ."u*u дJuI ToBapiB i послуг>,
затвердженi наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни 04.03.2004 Ns 175.

30.<Iнструкцiя про подання, розгляд, публiкацiю та внесеннr{ до

ресстру вiдомостей про передачу права власностi на знак дJuI ToBapiB i послуг
та видачу лiцензii на використанIuI знака для ToBapiB i послуг), затверджена
наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни 03.08.2001 N 57б (Iз змiнами,
внесеними згiдно з Наказами МОН N 48 (z027I-02).вiд 29.0|.2002 N 694
(z0951-0З).вiд 14.10.2003 N 54 (z0351-08).вiд 3 1.01.2008).

31.Порядок визнання знака добре вiдомим в УкраiЪi Апеляцiйною
палатою ,,Щержавного департаменту iнтелектуальноI власностi>>, затверджений
нак€вом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 15.04.2005 N 228.

З2. Найробський договiр про охорону Олiмпiйського символу (вiд 26
вересня 1981 р., приеднання УкраiЪи - 20.12.1998 р.).

ЗЗ.Угода про захбди Щодо поIrереджёння та прйпинення використаннrI
неправдивих товарних знакiв та географiчних зzlзначень (набуття чинностi
для УкраiЪи - 27 червня 199б р.

34.Щиректива N 2008/95ЛС европейського Парламенту та Ради "Про
зближення законодавств держав-членiв у вiдношеннi товарних знакiв та
знакiв обслуговування" (Страсбург,22 жовтшI 2008 р.).

З5.Положення пПро ToBapHi знаки)>, затверджене,.Щержавним KoMiTeToM

Ради MiHicTpiB СРСР у справах винаходiв та вiдкриттiв вiд 8 сiчня |974 р.,
введеним у дiю з 01 травня |974 р.

36. Закон Украiни "Про охороЕу прав на промисловi зразки" Вiдомостi
Верховноi Ради Украiни (ВВР), |994, N 7, ст. 34).Iз змiнами, внесеними
згiдно iз Законами N 2188-III (2188-14).вtд21r.t2.2000, ВВР, 2001, N 8, ст.З7
... N 850-IV (850-15).вiд22.05.200З, ВВР, 2003, N 35, ст.27|)

37. Закон Украiяи <Про iнформафю> (Вiдомостi Верховноi Ради
УкраiЪи (ВВР), |992, N 48, ст.650).(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами
N 1642-III (|642-14).вiд 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.2IЗ ... N 2707-IY
(2707-|5).вiд 23.0б.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.429)

З8.Закон УкраiЪи ,,Про електроннi документи та електронний

документообiг" (Вiдомостi BepxoBHoi Ради Украiни (ВВР), 2003, N З6,

ст.275).. (Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2599-IY (2599-15).вiд
31.05.2005, ВВР, 2005, N 26, ст.349).

39.Закон Украiни <Про науково-технiчну iнформацiю> Вiдомостi
ВерховноТ Ради Украiни (ВВР), 1993, N 33, ст.345).(Iз змiнами, внесеними
згiдно iз Законами N 762-|У (762-|5).вiд 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, СТ.247

N 1294-IY (|294-15).вiд 20.tt 2003, ВВР, 2004, N 13, ст.181)
40. Постанова Г[тlенуму Верховного Суду Украiни Jф 8 вiд 30.05.97 р.

<Про судову_ експертизу в кримiналъних i цивiльних справах (Iз змiнами,



внесеними згiдно з Постановою Г[пенуму Верховного Суду УкраiЪи N 15 вiд
25.05.98).

41. Постанова Пленуму Верховного Gуду УкраiЪи вiд24 грудня 1999 р.
J\b 12 <Про практику розгляду судами кJIопотань про визнаннrI Й виконання

рiшенъ iноземних сулiв та арбiтражiв i про cKacyBaHHrI рiшень,
постановлених у порядку мiжнародного комерцiйного арбiтражу на територii
Украiни>.
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