
Програмові вимоги із навчальної дисципліни  

«Право інтелектуальної власності» 

для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання 

ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю «Право» (081)  

 

 

Тема 1. Поняття інтелектуальної власності та права 

інтелектуальної власності  

1. Підходита теорії  до визначення поняття інтелектуальної власності.  

2. Основні теоретичні конструкції права інтелектуальної власності. 

3. Загальна характеристика аналогістичної, договірної, промислової 

власності, особового права, деліктної, рентної, персональної теорій 

інтелектуальної власності та теорії права нематеріальних благ.  

4. Теорія виключних майнових прав.  

5. Поняття та зміст інтелектуальної власності.  

6. Поняття творчої діяльності.  

7. Право інтелектуальної власності в об’єктивному та суб’єктивному 

розумінні.  

8. Співвідношення понять інтелектуальної власності та власності.  

9. Види інтелектуальної власності.  

10. Результати творчої діяльності як об’єкти правовідносин у сфері 

інтелектуальної власності. Інші результати діяльності як об’єкти 

інтелектуальної власності.  

 

Тема 2. Основні інститути права інтелектуальної власності. 

1. Загальні положення інститута права інтелектуальна власність. 

2. Авторське право та суміжні права: поняття, об’єкти, суб’єкти, зміст. 

3. Характеристика основних принципів авторського права й суміжних 

прав.  

4. Загальна характеристика патентного права 

5. Об’єкти, суб’єкти, зміст патентного права.  



6. Характеристика основних принципів промислової власності. 

7. Загальна характеристика засоби індивідуалізації товарів та послуг. 

8. Об’єкти, суб’єкти інституту індивідуалізації учасників цивільного 

обороту. 

9. Загальна характеристика нетрадиційних результатів інтелектуальної 

діяльності. 

10. Об’єкти, суб’єкти, зміст нетрадиційних результатів інтелектуальної 

діяльності. 

  

Тема 3. Авторське право і суміжні права.  

1. Авторське право в об’єктивному та суб’єктивному розумінні. 

2. Загальна характеристика джерел авторського права.  

3. Суб’єкти авторського права.  

4. Об’єкти авторського права.  

5. Авторське право та право власності на носій авторських прав.  

6. Майнові та особисті немайнові права автора.  

7. Майнові права володільця.  

8. Право слідування та строки охорони авторських прав.  

9. Перехід, передавання авторського права.  

10. Охороноздатність за авторським правом матеріалів, розміщених у 

мережі Інтернет.  

11. Охорона авторським правом творів, розміщених в Інтернеті. Види 

та зміст авторських прав в Інтернеті. 

12. Поняття та ознаки суміжних прав. Види суміжних прав.  

13. Суб’єкти та об’єкти суміжних прав. Виникнення суміжних прав.  

14. Майнові права інтелектуальної власності на об’єкти суміжних прав. 

15. Використання виконання, фонограми, відеограми та передачі 

(програми) організації мовлення.  

16. Терміни дії суміжних майнових прав.  

17. Реалізація суміжних прав.  



18. Поняття та засоби охорони суміжних прав.  

 

Тема 4. Промислова власність.  

1. Поняття та ознаки промислової власності.  

2. Джерела права промислової власності та їх загальна характеристика.  

3. Правові засади державного регулювання промислової власності в 

Україні.  

4. Набуття та зміст права промислової власності.  

5. Поняття та ознаки винаходу як об’єкта промислової власності. 

6. Суб’єкти винахідницьких правовідносин, їх права та обов’язки.  

7. Підстави виникнення, зміни та припинення винахідницьких 

правовідносин.  

8. Види винаходів.  

9. Придатність винаходу для набуття права інтелектуальної власності 

на нього.  

10. Формула винаходу та її правове значення.  

11. Порядок отримання патенту на винахід.  

12. Поняття та ознаки корисної моделі як об’єкта інтелектуальної 

власності.  

13. Пріоритет винаходу (корисної моделі). Умови патентоспроможності 

винаходу та корисної моделі.  

14. Придатність корисної моделі для набуття права інтелектуальної 

власності на неї.  

15. Майнові права інтелектуальної власності на корисну модель.  

16. Поняття та ознаки промислового зразка як об’єкта інтелектуальної 

власності.  

17. Придатність промислового зразка для набуття права 

інтелектуальної власності на нього.  

18. Майнові права інтелектуальної власності на промисловий зразок. 



19. Право попереднього користувача на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок.  

20. Захист права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель 

та промисловий зразок.  

 

Тема 5. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного 

обороту, товарів та послуг.  

1. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування. 

Комерційні найменування та їх види.  

2. Міжнародно-правовий захист від комерційних підробок.  

3. Право інтелектуальної власності на торговельну марку.  

4. Правова природа засобів індивідуалізації товаровиробників. Поняття 

та ознаки товарної марки.  

5. Роль і функції товарних знаків у суспільному виробництві.  

6. Види знаків та вимоги, яким вони повинні відповідати, щоб набути 

правової охорони.  

7. Зміст права власності на товарний знак. Особливості дії права на 

знак.  

8. Право інтелектуальної власності на географічне за значення.  

9. Набуття права інтелектуальної власності на географічне зазначення. 

10. Суб’єкти права інтелектуальної власності на географічне 

зазначення.  

11. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення.  

 

Тема 6. Нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності.  

1. Поняття права інтелектуальної власності на наукове відкриття. 

2. Поняття та характеристика наукового відкриття.  

3. Обсяг правової охорони на наукове відкриття.  

4. Суб’єкти права інтелектуальної власності на наукове відкриття. 



5. Права суб’єктів права інтелектуальної власності на наукове 

відкриття.  

6. Захист права інтелектуальної власності на наукове відкриття. 

7. Поняття та ознаки компонування інтегральної мікросхеми. 

8. Придатність компонування інтегральної мікросхеми для набуття 

права інтелектуальної власності на нього.  

9. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на 

компонування інтегральної мікросхеми.  

10. Визнання прав інтелектуальної власності на компонування 

інтегральної мікросхеми недійсними.  

11. Право попереднього користувача на компонування інтегральної 

мікросхеми.  

12. Захист права інтелектуальної власності на компонування 

інтегральної мікросхеми.  

13. Охорона репрографії. Аудіо- і відеозаписи. Супутники, типи 

супутників. Поширення кабелем.  

14. Поняття та об’єкти раціоналізаторської пропозиції.  

15. Обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції.  

16. Суб’єкти права інтелектуальної власності на раціоналізаторську 

пропозицію. Права суб’єктів права інтелектуальної власності на 

раціоналізаторську пропозицію.  

17. Захист права інтелектуальної власності на раціоналізаторську 

пропозицію.  

18. Правова охорона селекційних досягнень.  

19. Поняття сорту рослин та породи тварин.  

20. Види прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин. 

21. Суб’єкти права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу 

тварин.  

22. Термін дії майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, 

породу тварин.  



23. Порядок та умови патентування сортів рослин та порід тварин. 

24. Правова охорона селекційних досягнень у деяких зарубіжних 

країнах. 

 

Тема 7. Договори у сфері інтелектуальної власності.  

1. Загальна характеристика договорів у сфері інтелектуальної 

власності.  

2. Поняття та ознаки авторського ліцензійного договору.  

3. Загальна характеристика окремих видів авторських ліцензійних 

договорів.  

4. Міжнародна торгівля ліцензіями.  

5. Поняття, ознаки, зміст, порядок укладення та виконання договорів на 

створення, видання, поширення та використання об’єктів авторського права.  

6. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної 

власності.  

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

інтелектуальної власності.  

8. Договір комерційної концесії.  

9. Інші договори у сфері інтелектуальної власності.  

10. Відповідальність сторін за неналежне виконання чи невиконання 

авторських договорів.  

 

Тема 8. Охорона та захист права інтелектуальної власності.  

1. Державна система охорони та захисту права інтелектуальної 

власності в Україні.  

2. Державний контроль у сфері інтелектуальної власності. 

Повноваження державних органів у сфері інтелектуальної власності.  

3. Поняття захисту інтелектуальної власності.  

4. Форми захисту прав інтелектуальної власності. 



5. Охорона прав інтелектуальної власності в цивільному, 

господарському, адміністративному та кримінальному праві.  

6. Судова практика захисту прав інтелектуальної власності.  

7. Виконання рішень у справах про порушення прав інтелектуальної 

власності. 

 

Тема 9. Міжнародно-правова охорона права інтелектуальної 

власності. 

1. Система міжнародно-правової охорони інтелектуальної власності. 

2. Загальні положення міжнародно-правової охорони права 

інтелектуальної власності.  

3. Міжнародні організації у сфері права інтелектуальної  власності. 

Всесвітня організація інтелектуальної власності.  

4. Міжнародні угоди з авторського права.  

5. Бернська конвенція про охорону міжнародних літературних і 

художніх творів (1886 р.). Женевська Конвенція про охорону інтересів 

виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм (1971 р.). 

Всесвітня конвенція про авторське право (1952). Договір ВОІВ по 

авторському прав.  

6. Міжнародні угоди з суміжних прав.  

7. Міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, виробників 

фонограм і організацій ефірного мовлення.  

8. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від 

незаконного відтворення їх фонограм.  

9. Договір ВОІВ про виконання і фонограми.  

10. Міжнародні угоди з охорони промислової власності. Паризька 

конвенція про охорону промислової власності. Договір про патентне право. 

Договір про патенту кооперацію. Гаазька угода про міжнародне депонування 

промислових зразків.  



11. Міжнародні угоди з охорони засобів індивідуалізації учасників 

цивільного обороту, товарів і послуг.  

12. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків. Протокол до 

Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків. Договір про закони 

щодо товарних знаків.  

13. Міжнародні угоди про охорону нетрадиційних об’єктів 

інтелектуальної власності. 

14. Міжнародна конвенція про охорону селекційних досягнень. 

15. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування 

мікроорганізмів з метою патентної процедури. 

 


