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Полтава – 2016 



Модуль 1. Загальна характеристика 

права інтелектуальної власності та його суб’єктів 

1. Інтелектуальна власність та її роль на сучасному етапі. 

2. Поняття права інтелектуальної власності. 

3. Пропрієтарна теорія прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

4. Теорія виключних (інтелектуальних) прав. 

5. Загальна характеристика об’єктів права інтелектуальної власності. 

6. Система права інтелектуальної власності. 

7. Конституція України як основа законодавства України про інтелектуальну 

власність. 

8. Цивільний кодекс України як джерело права інтелектуальної власності. 

9. Спеціальні закони з охорони окремих об’єктів інтелектуальної власності. 

10. Правове становище Державної служби інтелектуальної власності України. 

11. Державний інспектор з питань інтелектуальної власності. 

12. Правові засади діяльності представників у справах інтелектуальної власності 

(патентних повірених). 

13. Поняття авторського права та його джерела. 

14. Поняття та ознаки твору як об’єкта авторського права. 

15. Види об’єктів авторського права. 

 

Модуль 2. Правовий режим 

об’єктів права інтелектуальної власності. 

Правова охорона та захист окремих об’єктів 

права інтелектуальної власності 

16. Об’єкти, що не охороняються авторським правом. 

17. Суб’єкти авторського права. 

18. Співавторство та його види. 

19. Виникнення суб’єктивних авторських прав. 

20. Знак охорони авторського права, його правове значення. 

21. Державна реєстрація авторських прав. 

22. Особисті немайнові права автора твору. 

23. Майнові авторські права. 

24. Випадки вільного використання творів в авторському праві. 

25. Строки дії майнових авторських прав та правові наслідки їх спливу. 

26. Колективне управління майновими авторськими правами. 

27. Поняття та джерела суміжних прав. 

28. Об’єкти суміжних прав. 

29. Суб’єкти суміжних прав. 

30. Виникнення суб’єктивних суміжних прав. 



31. Особисті немайнові права виконавців та право на ім’я (назву) виробників 

фонограм, відеограм і організацій мовлення. 

32. Майнові права інтелектуальної власності на виконання, фонограму, 

відеограму, програму (передачу) організації мовлення. 

33. Випадки вільного використання об’єктів суміжних прав. 

34. Строки дії майнових суміжних прав. 

35. Поняття та джерела патентного права. 

36. Винахід: поняття та об’єкти. 

37. Умови надання правової охорони винаходу. 

38. Корисна модель: поняття, об’єкти, умови надання правової охорони. 

39. Промисловий зразок: поняття, об’єкти, умови надання правової охорони. 

40. Службові винаходи, корисні моделі і промислові зразки. 

41. Секретні винаходи і корисні моделі. 

42. Суб’єкти патентних правовідносин. 

43. Патент: поняття, види та межі чинності. 

44. Право на патент та його суб’єкти. 

45. Заявка на винахід (корисну модель) та вимоги до неї. 

46. Заявка на промисловий зразок та вимоги до неї. 

47. Дата подання заявки на винахід, корисну модель та промисловий зразок. 

Пріоритет. 

48. Поняття, види та системи патентної експертизи. 

49. Видача патенту, його реєстрація. Публікація відомостей про видачу патенту. 

50. Особисті немайнові та майнові права винахідника (автора промислового 

зразка). 

51. Майнові права, що випливають з патенту на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок. 

52. Дії, що не визнаються порушенням прав володільця патенту. 

53. Дострокове припинення чинності патенту. 

54. Визнання патенту недійсним: підстави, порядок, правові наслідки. 

55. Загальна характеристика інституту правових засобів індивідуалізації 

учасників цивільного обороту, товарів і послуг. 

56. Комерційне (фірмове) найменування: поняття, структура та вимоги до нього. 

57. Суб’єкти права на комерційне (фірмове) найменування. Виникнення права 

на комерційне (фірмове) найменування. 

58. Зміст майнових прав на комерційне (фірмове) найменування. 

59. Торговельна марка (знак для товарів і послуг): поняття, об’єкти, умови 

надання правової охорони. 

60. Суб’єкти права на торговельну марку. 

61. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку. 



62. Зміст та межі майнових прав на торговельну марку. 

63. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення. 

64. Право інтелектуальної власності на сорт рослин і породу тварин. 

65. Компонування інтегральної мікросхеми як об’єкт права інтелектуальної 

власності. 

66. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. 

67. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю. 

68. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття. 

69. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими 

правами інтелектуальної власності. 

70. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності: поняття 

та види. 

71. Ліцензійний договір: поняття, правова природа. 

72. Сторони ліцензійного договору. Укладення ліцензійного договору. 

73. Зміст ліцензійного договору. 

74. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. 

75. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права 

інтелектуальної власності. 

76. Авторські договори: поняття, види, особливості правового регулювання. 

77. Договір комерційної концесії (франчайзингу): поняття, правова природа. 

78. Сторони договору комерційної концесії. Форма договору. 

79. Зміст договору комерційної концесії. 

80. Права та обов’язки сторін за договором комерційної концесії. 

81. Загальнотеоретична характеристика захисту прав інтелектуальної власності. 

82. Цивільно-правові способи захисту прав інтелектуальної власності. 

83. Захист прав інтелектуальної власності в судовому порядку. 

84. Адміністративний порядок захисту прав інтелектуальної власності. 

85. Загальна характеристика системи міжнародно-правової охорони 

інтелектуальної власності. 

86. Всесвітня організація інтелектуальної власності. 

87. Міжнародні договори у сфері авторського права. 

88. Міжнародні договори у сфері охорони суміжних прав. 

89. Міжнародні договори у сфері патентного права. 

90. Міжнародні договори про охорону товарних знаків. 


