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Загальні відомості про навчальну дисципліну
Предметом вивчення навчальної дисципліни є правові норми та наукові погляди на
сутність та юридичну природу права інтелектуальної власності, а саме: поняття, суб’єкти,
об’єкти права інтелектуальної власності, авторське право та суміжні права, право
промислової власності, право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів
та послуг, форми та способи захисту права інтелектуальної власності.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності» є
сприяння становленню сучасного кваліфікованого фахівця-правника; усвідомлення та
досягнення всебічного глибокого розуміння здобувачами вищої освіти природи і суті норм
права, які регулюють окремі види права інтелектуальної власності (авторське право та
суміжні права, патентне право, право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу,
товарів та послуг), способи і форми їх захисту, а також формування у них відповідних
професійних компетенцій щодо правильного застосування отриманих знань та правових
норм при вирішенні конкретних завдань та підготовка до практичної діяльності
висококваліфікованих спеціалістів із всебічним знанням права інтелектуальної власності.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Право інтелектуальної власності» є
оволодіння здобувачами вищої освіти навичок самостійної практичної роботи, формування
системи науково-теоретичних та практичних знань з права інтелектуальної власності,
визначення та розкриття змісту понять, категорій та інститутів права інтелектуальної
власності, законодавчих актів; поваги до законів, їх додержання та застосування в
практичній діяльності, набуття досвіду науково-дослідної роботи в галузі права
інтелектуальної власності.
Пререквізити:
філософія правозастосування та логіка юридичної аргументації; сучасні методології
науково-правових досліджень; юридична компаративістика; нормопроектувальна та
правозастосовна діяльність юриста
Постреквізити
інформаційні системи та технології в правозастосовчій діяльності; цивільне право:
сучасні аспекти правозастосування; цивільне процесуальне право: сучасні аспекти
правозастосування; особливості розгляду окремих категорій цивільних справ; сучасні
аспекти спадкового права; сучасні аспекти договірного права
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Компетентності відповідно до другого рівня вищої освіти ступеня магістр зі
спеціальності 081 «Право»
Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або
інноваційного характеру у сфері права.
ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел.
ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших
професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей
знань/видів економічної діяльності).
ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗК10. Здатність розробляти проекти та управляти ними.
Спеціальні
(фахові, ФК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права
предметні) компетентності для розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, у
ситуаціях правової невизначеності.
ФК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової
системи Європейського Союзу на правову систему України.
ФК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про
захист прав людини та основоположних свобод, а також
практики Європейського суду з прав людини на розвиток
правової системи та правозастосування в Україні.
ФК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та
міжнародних правових систем з правовою системою України.
ФК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та
принципи у правотворчості та в процесі застосовування
інститутів публічного і приватного права, а також
кримінальної юстиції.
ФК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові
рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.
ФК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних
засад (принципів) та процедур судочинства в Україні.
ФК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові
інструменти альтернативного позасудового розгляду та
вирішення правових спорів.
ФК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері
права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер
оптимальних рішень з належною аргументацією.
ФК15. Здатність самостійно готувати проекти актів
правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності,
обґрунтованості та вмотивованості.
Інтегральна
компетентність
Загальні компетентності

Здобувачі другого рівня вищої освіти ступеня магістр зі спеціальності 081
«Право» повинні продемонструвати такі результати навчання:
ПРН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних
джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні,
тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи
дослідження.
ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати
варіанти їх розв’язання.
ПРН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно
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опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та
практичної діяльності.
ПРН 9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні
правничих послуг.
ПРН 10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем
з правовою системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин,
цінностей та принципів функціонування права.
ПРН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових
інститутів.
ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.
ПРН 15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією
процесуальних функцій суб’єктів правозастосування.
ПРН 16. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових актів,
обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на
відповідні суспільні відносини.
ПРН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі
правозастосування у різних сферах професійної діяльності.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти
повинні:
знати:







стан основних проблем науки права інтелектуальної власності;
поняття, предмет та метод права інтелектуальної власності;
джерела права інтелектуальної власності;
види права інтелектуальної власності;
договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності;
форми та способи захисту права інтелектуальної власності;

вміти:
 використовувати дані науки права інтелектуальної власності для вирішення
професійних завдань;
 орієнтуватися в системі цивільного законодавства та у судовій практиці щодо
захисту права інтелектуальної власності;
 тлумачити чинне цивільне законодавство;
 правильно застосовувати норми права інтелектуальної власності;
 складати договори, позовні заяви та інші документи у сфері правової охорони
права інтелектуальної власності.
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2. Структура навчальної дисципліни

Найменування
показників

Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
заочна форма навчання
(д/б та ксф)
(д/б та ксф)
Рік підготовки
І

І
Семестр

1
Загальна кількість
45 (для денної
навчання)
Загальна кількість
45 (для заочної
навчання)

1

годин –
форми
годин –
форми

Лекції
4/4 год.
Семінарські
12/4 год.
Практичні
6/2 год.
Самостійна робота
23/35 год.
Вид контролю
залік

7
3. Структура залікового кредиту (тематичний план)
Кількість годин
Назви розділів і тем

2

денна форма
у тому числі
л
сем.
п
3
4
5

Тема 1. Загальні положення
про право

6

2

2

Тема 2. Захист права
інтелектуальної власності

8

2

2

всього
1

Тема 3. Договори щодо
розпорядження майновими
правами
інтелектуальної
власності
Тема 4. Авторське право та
суміжні права
Тема 5. Право промислової
власності
Тема 6. Право на засоби
індивідуалізації учасників
цивільного обігу, товарів та
послуг
Тема 7. Право
інтелектуальної власності на
нетрадиційні результати
творчої діяльності

7

2

9

2

2

5

2

9

2

2

5

с. р.
11

7

2

5

5

5

6

2

4

5

5

5

2

3

5

5

7

2

2

3

7

2

4

5

6

Екзамен (або Залік)
Усього годин

2

с. р.
6

заочна форма
у тому числі
л
сем.
п
8
9
10

всього

2

5

залік
45

4

12

5

залік
6

23

45

4

4

2

35
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4. Плани семінарських та практичних занять1
4.1. Плани семінарських занять
Тема 1. Загальні положення про право інтелектуальної власності
(навч. час – 2 год.)
Питання до семінарського заняття:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Поняття права інтелектуальної власності.
Система інтелектуальної власності.
Класифікація об’єктів інтелектуальної власності.
Суб’єкти інтелектуальної власності.
Система законодавства України про інтелектуальну власність.
Міжнародна система інтелектуальної власності.
Економіка інтелектуальної власності.
Державна система охорони інтелектуальної власності.

Додаткові запитання для підготовки до семінарського заняття:
1.
В чому полягає пропрієтарний підхід до інтелектуальної власності? Розкрийте теорію
виключних прав.
2.
Як розрізняється право інтелектуальної власності та право власності на річ, у якій
втілено об’єкт інтелектуальної власності. Наведіть приклади.
3.
Дайте визначення права інтелектуальної власності. Розкрийте право інтелектуальної
власності у суб’єктивному та об’єктивному значенні.
4.
Назвіть та розкрийте основні функції права інтелектуальної власності.
5.
Назвіть та розкрийте принципи права інтелектуальної власності.
6.
Що таке виключне право?
7.
Назвіть особисті немайнові права інтелектуальної власності. В чому їх особливості?
8.
Назвіть майнові права інтелектуальної власності. В чому їх особливості?
9.
Назвіть інститути права інтелектуальної власності та надайте їх коротку
характеристику.
10. Хто є первинним/вторинним суб’єктом права інтелектуальної власності?
11. Охарактеризуйте законодавство України в сфері інтелектуальної власності.
12. Назвіть основні напрямки вдосконалення національного законодавства у сфері
інтелектуальної власності.
13. Назвіть установи, що входять до державної системи правової охорони та захисту
прав інтелектуальної власності.
14. Які функції щодо охорони та захисту права інтелектуальної власності здійснюють
окремі органи державної влади?
15. Назвіть основні завдання Державної служби інтелектуальної власності.
16. Які повноваження має Державна служба інтелектуальної власності?
17. Назвіть основні напрямки вдосконалення національного законодавства у сфері
інтелектуальної власності.
18. Назвіть установи, що входять до державної системи правової охорони та захисту
прав інтелектуальної власності.
19. Які функції щодо охорони та захисту права інтелектуальної власності здійснюють
окремі органи державної влади?
20. Назвіть основні завдання Державної служби інтелектуальної власності.
Плани проведення семінарських та практичних занять приводяться у відповідності до структури залікового кредиту з розрахунку 135
годин на навчальну дисципліну.
1
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21.

Які повноваження має Державна служба інтелектуальної власності?

Тема 2. Захист права інтелектуальної власності
(навч. час – 2 год.)
Питання до семінарського заняття:
1.
2.
3.
4.
власності.
5.

Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності.
Захист від недобросовісної конкуренції.
Судовий порядок захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності.
Порядок вирішення справ, пов’язаних з порушенням прав інтелектуальної
Міжнародні угоди щодо захисту прав інтелектуальної власності.

Додаткові запитання для підготовки до семінарського заняття:

1. У якому законі вперше в Україні результати інтелектуальної діяльності були
визнані об'єктами, що мають зміст інтелектуальної власності?
2. Чи можна вважати процес становлення законодавства щодо інтелектуальної
власності в Україні завершеним?
3. Що зміниться в Україні після ухвалення законодавства в сфері інтелектуальної
власності?
4. Система законодавства України у сфері інтелектуальної власності.
5. Назвіть основні державні структури системи охорони права інтелектуальної
власності.
6. Які функції виконує Державний департамент інтелектуальної власності?
7. Які функції виконує Укрпатент?
8. До якої організації необхідно звертатися авторам щоб зареєструвати авторські
права на літературні твори, наукові винаходи та витвори мистецтва?
9. Яку функцію виконують інспектори з питань інтелектуальної власності?
10. Які послуги і кому надають патентні повірені?
Тема 3. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної
власності
(навч. час – 2 год.)
Питання до семінарського заняття:
1. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності.
2. Ліцензійний договір.
3. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права
інтелектуальної власності.
4. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.
5. Договір комерційної концесії.
Додаткові запитання для підготовки до семінарського заняття:
1.

В чому полягає відмінність ліцензії, як одностороннього правочину, від ліцензійного
договору?
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Юридична характеристика ліцензійного договору.
Види об'єктів права інтелектуальної власності, які можуть бути предметом
договору про створення за замовленням і використання.
4.
Суть виключних майнових прав інтелектуальної власності.
5.
Франчайзинг: спільні та відмінні риси, у порівнянні з договором комерційної
концесії.
2.
3.

Тема 4. Авторське право та суміжні права
(навч. час – 2 год.)
Питання до семінарського заняття:
1.
Джерела авторського права.
2.
Поняття та ознаки твору. Види об’єктів, що охороняються авторським правом.
3.
Суб’єкти авторських прав. Співавторство та його види.
4.
Зміст авторських прав.
5.
Способи використання твору. Випадки правомірного використання твору без
згоди автора.
6.
Строк чинності авторських прав.
7.
Поняття та джерела регулювання суміжних прав.
8.
Об’єкти, суб’єкти суміжних прав.
9.
Види та строк чинності суміжних майнових прав.
10. Захист авторського права та суміжних прав.
Додаткові запитання для підготовки до семінарського заняття:
1.
2.
3.

Назвіть основні етапи розвитку авторського права.
Назвіть основні етапи розвитку суміжних прав.
Які законодавчі акти регулюють відносини у сфері авторського права та суміжних

прав?
4.
Що є підставою виникнення авторського права? Чи підлягає авторське право
обов’язковій реєстрації? Яким чином особа може сповістити про свої авторські права? Що таке
презумпція авторства?
5.
Хто є суб’єктами авторського права?
6.
Назвіть об’єкти авторського права. Чи є їх перелік вичерпаним?
7.
Що таке похідний твір?
8.
Які об’єкти не підлягають охороні авторським правом?
9.
Яким чином охороняється частина твору?
10. Як виглядає знак охорони авторського права? Що означає його вигляд?
11. Що таке співавторство? Які є види співавторства?
12. Назвіть особисті немайнові права автора. Чи є їх перелік вичерпаним?
13. Які майнові права має автор? Чи є їх перелік вичерпаним? Що таке право
слідування?
14. Назвіть види використання об’єктів авторського права.
15. У чому особливість аудіовізуального твору? Інтерв’ю?
16. У чому особливість виникнення авторського права на збірники та інші складені
твори?
17. У чому особливість виникнення авторського права перекладачів та інших похідних
творів?
18. Як визначається авторське право на службовий твір та твір, створений під час
виконання трудового договору.
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19. Який строк дії авторського права на твір? на твір, оприлюднений анонімно або під
псевдонімом? коли весь твір публікується (оприлюднюється) не водночас, а послідовно у часі
томами, частинами, випусками, серіями тощо? на твори посмертно реабілітованих авторів?
20. Що є підставою виникнення суміжних прав? Чи підлягають суміжні права
обов’язкової реєстрації? Яким чином особа може сповістити про свої суміжні права?
21. Хто є суб’єктами суміжних прав? Чим характеристика суб’єктів суміжних прав
відрізняється від характеристики суб’єктів авторського права? Чи завжди суміжні права
залежать від авторського права?
22. Назвіть об’єкти суміжних прав.
23. Чим відрізняється відеограма та аудіовізуальний твір?
24. Назвіть особисті немайнові права суб’єктів суміжних прав.
25. Назвіть майнові права виконавців? Виробників фонограм? Виробників відеограм?
Організацій мовлення?
26. Які строки охорони суміжних прав?
27. Назвіть випадки вільного використання творів.
28. Які допускаються обмеження майнових прав суб’єктів суміжних прав?
29. У чому особливість використання фонограм і відеограм, опублікованих з
комерційною метою?

Тема 5. Право промислової власності
(навч. час – 2 год.)
Питання до семінарського заняття:
1. Поняття патентного права. Умови надання правової охорони і критерії
патентноздатності винаходу, корисної моделі та промислового зразка.
2. Суб’єкти права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.
3. Охоронні документи на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.
4. Права та обов’язки, що випливають з патенту. Обмеження прав патентовласника.
5. Припинення дії патенту і визнання його недійсним.
6. Патентування винаходу, корисної моделі та промислового зразка в іноземних
державах.
Додаткові запитання для підготовки до семінарського заняття:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

В чому полягає суть патентних правовідносин?
Відмінні риси винаходу, корисної моделі та промислового зразка.
Класифікація суб’єктів права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.
Винахідницький рівень та промислова придатність: спільні та відмінні риси.
Поняття та характеристика патентної формули.
Порядок подання заявки на отримання патенту.
Визнання патенту недійсним.

Тема 6. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів та
послуг
(навч. час – 2 год.)
Питання до семінарського заняття:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Поняття засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг,
їх види, ознаки, функції.
Особливості права інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації.
Суб’єкти права на засоби індивідуалізації та зміст їх прав.
Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків.
Вибір переліку товарів і послуг.
Заявка про реєстрацію торговельної марки в Україні та її елементи. Оформлення
заяви на реєстрацію, зображення позначення, переліку товарів і послуг.

Додаткові запитання для підготовки до семінарського заняття:
1.
Які функції виконують засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту,
товарів і послуг?
2.
Які особливості змісту права на засоби індивідуалізації учасників цивільного
обороту, товарів і послуг?

4.2. Завдання для практичних занять
Загальні методичні поради:
Здобувачам вищої освіти в робочих зошитах пропонується розглянути та вирішити
практичні ситуації та виконати завдання. Оформлення повинно містити розгорнуту
обґрунтовану відповідь з обов’язковим посиланням на нормативно-правові джерела.
Перевіряється викладачем під час проведення практичних занять.
Тема 2. Захист права інтелектуальної власності
(навч. час – 2 год.)
Завдання 1.
Краснова Ю. Ю. звернулася до видавництва "Юридична практика" з позовом, в якому
просила стягнути з нього авторську винагороду та відшкодувати заподіяну моральну шкоду.
У позові Краснова вказала, що у виданому СD-RОМ серед дипломних, курсових робіт і
рефератів без її відома була вміщена написана нею дипломна робота. Як доказ вона
представила дискету із записом своєї роботи. Як потім було встановлено, запис роботи на
дискету був зроблений за рік до випуску в продаж згаданого диску. Витік інформації з її
домашнього персонального комп'ютера виключався. Копію дискети із записом дипломної
роботи на вимогу вищого навчального закладу, в якому вона навчалась, позивачка додала до
матеріалів самої дипломної роботи.
Як слід вирішити справу? Які факти мають значення для її вирішення?
Завдання 2.
У грудні 2019 р. співробітниками юридичного відділу страхової компанії "Ризик"
розроблено ініціативний проект Закону України "Про страхову справу" і розповсюджений
для обговорення серед страхових компаній м. Харкова, а один примірник направлено у
Верховну Раду України. Через деякий час з'ясувалось, що окремі його ідеї були використані
в роботі та локальних нормативних актах страхової компанії "Поліс", зокрема в її "Правилах
добровільного страхування кредитів". Вважаючи порушеним належне СК "Ризик" авторське
право, в господарський суд Харківської області було подано позов про відшкодування
заподіяних збитків, у тому числі втраченої вигоди, а також вилучення та спрямування на її
користь незаконно отриманих у результаті порушення прибутків.
Проаналізуйте вказану ситуацію і підготуйте письмові відповіді на запитання:

13
Що є об'єктом авторського права та які об'єкти цим правом не охороняються?
Чи вправі господарський суд розглядати вказаний позов?
Чи підлягають задоволенню вимоги позивача?
Яке рішення повинен прийняти суд?
Завдання 3.
Газета "Время" і туристична фірма "Круїз" уклали договір, згідно з яким у газеті буде
публікуватися реклама туристичної фірми за 21 200 грн. на місяць. Через деякий час редакція
припинила надавати рекламу, повідомивши про розірвання договору в одній зі своїх статей.
Туристична фірма, у зв'язку з необхідністю публікації реклами, організувала її випуск
у газеті "Дело". Газета "Время" почала вимагати стягнення з туристичної фірми компенсацію
за упущену вигоду.
Чи є реклама результатом творчої діяльності? Чи може бути її визнано об'єктом
авторського права?
Чи має право позивач на відшкодування збитків?
Яке рішення повинен прийняти суд?
Завдання 4.
Туристичний оператор звернувся до Господарського суду з позовом проти приватного
підприємства про відшкодування збитків, завданих порушенням виключних прав
туристичного оператора на розважально-документальний фільм про туристичні маршрути,
які розробив туроператор. Порушення, на думку позивача, полягало у неправомірному
продажу позивачем відеокасет із записами фільму, право розповсюдження яких приватне
підприємство передало товариству.
Приватне підприємство, заперечуючи проти позову, посилалося на договір, укладений
ним з акціонерним товариством, якому за договором з кіностудією – виробником
аудіовізуального твору – було надано виключне право на відтворення та розповсюдження
примірників цього фільму. Кіностудія займалася відтворенням фільму та продавала
приватному підприємству відеокасети оптом, а приватне підприємство займалося
роздрібною торгівлею відеокасетами на підставі договору про передачу приватному
підприємству виключного права на розповсюдження примірників фільму.
У договорі між кіностудією та приватним підприємством не містилося жодних умов
щодо можливості чи заборони передавати виключне право іншим особам.
Чи мало право приватне підприємство передати за договором виключні права на
відтворення та розповсюдження примірників аудіовізуального твору?
Чи належать товариству з обмеженою відповідальністю виключні права на
відтворення та розповсюдження аудіовізуального твору?
Чи підлягають задоволенню вимоги позивача?
Яке рішення повинен прийняти Господарський суд?
Тема 6. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів та
послуг
(навч. час – 2 год.)
Завдання 1.
Фірма "Едельвейс" подала в листопаді 2019 року заявку на промисловий зразок "Пряжка
для ремінного поясу". На фотографіях виробу була представлена пряжка для поясу, що може
бути використана для форми службовців української армії. Форма пряжки - увігнута металева
пластина жовтого кольору. У середині металевої пластини рельєфно виконаний герб України,
обрамлений вінком з дубових листів. Вінок обплетений стрічкою, на якій виконана напис
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назви роду військ. По краю пластини виконане заглиблення, що додає виробові чіткість і
рельєфність.
У травні 2019 р. фірма "Едельвейс" одержала патент України на промисловий зразок і
направила претензію підприємству, що виготовляє із січня 2018 р. пряжки для поясу для форми
української армії. У претензії вказувалося, що підприємство порушує права фірми
"Едельвейс", виготовляючи без її дозволу пряжки. При цьому вказувалося, що підприємство
повинне відшкодувати збиток, нанесений власникові патенту на промисловий зразок, і
припинити виготовлення зазначеного виробу. У зв'язку з тим, що підприємство не погодилося
виконати вимоги, фірма "Едельвейс" подала позов у суд.
У відзиві на судовий позов підприємство вказало, що виготовляє пряжки відповідно до
договору з Міністерством оборони України на підставі техдокументації, розробленої в 1997 р.
відповідними лабораторіями цього міністерства. Техдокументація розроблялася на підставі
Наказу Міністерства оборони України від 15.09.1997 №254 про затвердження зразків
форменого одягу для службовців української армії. З наказом було ознайомлене широке коло
військовослужбовців української армії, що доводить популярність в Україні промислового
зразка до дати подачі заявки на видачу патенту на промисловий зразок фірмою "Едельвейс".
Питання:
Дайте правову характеристику ситуації, що склалася.
Вкажіть можливі шляхи вирішення.
Завдання 2.
Працівники тракторного заводу Г. і Л. розробили схему стелажу для подання труб до
преса і оформили її як раціоналізаторську пропозицію. Після використання пропозиції
працівники того ж заводу Р. і П. звернулись до суду з позовом про визнання їх співавторами
раціоналізаторської пропозиції. Свої вимоги позивачі обґрунтували тим, що Р. виготовив
креслення, а П. виготовив за цими кресленнями дослідний зразок стелажу.
Хто може бути визнаний співавтором раціоналізаторської пропозиції? Яке рішення
винесе суд?
Завдання 3.
У Патентне відомство надійшло дві заявки на реєстрацію торговельних марок. Перша
заявка була подана підприємцем К., який мав намір зайнятися виробництвом коньяку і в
якості торговельної марки своєї продукції хотів використати зображення Президента України
на синьому фоні з написом “За перемогу”. К. вважав, що така торговельна марка одразу
підвищить попит на його продукцію.
Друга заявка надійшла від ТОВ “Зірка”, що займається наданням послуг для ветеранів
війни та праці і просить дозволити використовувати як частину торговельної марки
державний герб України, сподіваючись, що на це звернуть увагу ветерани.
Чи вправі Установа зареєструвати торговельну марку К.? Чи може Установа
надати дозвіл на використання герба України у торговельній марці ТОВ “Зірка”? Відповіді
обґрунтуйте.
Завдання 4.
У лютому 2019 року на ринку з’явилась продукція ТОВ “Костя і К”, яке під час
продажу риби використовувало комерційне найменування “Рибацькі сіті”. На вимогу Н.
припинити використання належного йому комерційного найменування ТОВ “Костя і К”
відповіло відмовою, заявивши, що його претензія необґрунтована.
Чи передається виключне право на комерційне найменування при переході
підприємства до іншої юридичної особи? Чи перейшло це право до Н.? У якому випадку
припиняється виключне право на комерційне найменування? Відповідь обґрунтуйте. Чи
правомірна вимога Н. до ТОВ “Костя і К” припинити використання комерційного
найменування “Рибацькі сіті?”
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Завдання 5.
Громадянин України 17.02.2019 року подав у встановленому порядку заявку на
одержання свідоцтва на знак для товарів і послуг. Двадцять другого березня 2019 р.
ДП Укрпатент направив заявнику повідомлення про встановлення дати подачі заявки і про
прийняття її до розгляду.
У травні 2016 року Заявник виявив, що українське підприємство "Бумеранг" використовує
для маркірування своїх товарів позначення подібне до ступеня змішання з позначенням,
поданим ним на реєстрацію.
Питання:
Обґрунтувати можливі дії заявника в сформованій ситуації.
Статус документа направленого заявникові ДП Укрпатентом.
Вказати момент виникнення прав на знак для товарів і послуг.
Які норми законодавства повинні беруться до уваги заявником при здійсненні дій,
спрямованих на запобігання можливого порушення його прав?
Завдання 6.
Заявник при подачі заявки на знак для товарів і послуг по класах 20, 40, 42
Міжнародної класифікації товарів і послуг вказав, що бажає скористатися пріоритетом знака,
використаного на виставці для меблів і інших виробів з дерева. Ярмарок-виставка проходила у
Дніпровському районі м. Києва й організатором її була районна адміністрація.
Питання:
1. Можливе рішення експертизи.
2. Вимоги, які повинен виконати заявник для витребування виставочного пріоритету.
3. Поняття "виставочного пріоритету" з погляду Паризької конвенції по охороні
промислової власності.
Тема 7. Право інтелектуальної власності на нетрадиційні результати творчої
діяльності
(навч. час – 2 год.)
Завдання 1.
Інженер Д і К., виконуючи спільну науково-дослідну роботу створили нове технічне
рішення. Співавтори мали допуск до відомостей, що становлять державну таємницю за
другою формою. Повідомивши інститут, на базі якого реалізовувався проект про створений
винахід і, не отримавши від інституту даних про подачу заявки, передачу права на
службовий винахід і намір зберегти відомості про створений винахід у таємниці протягом 4х місяців, співавтори прийняли рішення подати заявку на отримання патенту самостійно.
При розгляді заявки державним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності було
встановлено, що містяться в ній відомості, які складають державну таємницю.
Питання:
1. Чи підлягає засекреченню заявка на винахід?
2. Як можна вирішити дану ситуацію?
Завдання 2.
Громадянин Леоненко, який має доступ до державної таємниці в сфері оборони
держави, загубив диск, на якому зберігалися відомості, які становлять державну таємницю.
Проаналізуйте дії останнього та визначте міру відповідальності.
Завдання 3.
М., працівник науково-дослідницького інституту України, з метою доопрацювати деякі
наукові розрахунки, таємно виніс за межі інституту документи, що містять інформацію, яка
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становить державну таємницю. По дорозі додому він зайшов до магазину з метою зробити
покупки, а машину залишив на стоянці біля магазину. Повернувшись приблизно через
годину, він з’ясував, що з машини були викрадені магнітофон та портфель з документами.
Кваліфікуйте дії М.
Завдання 4.
Порушуючи інструкцію щодо зберігання державної таємниці, конструктор заводу Т.
брав документи, що містили державну таємницю, для роботи з ними вдома. Одного разу,
перебуваючи в стані сп’яніння, він загубив папку з такими документами. Громадянин С.
підібрав папку і показала своєму 29 синові. Ознайомившись зі змістом документів, останній
відніс знахідку до міського управління СБУ.
Кваліфікуйте дії Т.

5. Завдання для самостійної роботи
5.1. Практикум2
5.1.1. Підготовка рефератів
Загальні методичні рекомендації:
Реферат (доповідь) оформлюється у вигляді письмової роботи в обсязі 5 - 7 сторінок.
Представляється на папері та електронному носії.
Приблизна тематика рефератів, доповідей (відповідно до структури навчальної
дисципліни)
Тема 1. Загальні положення про право інтелектуальної власності
1. Становлення та сучасний стан нормативно-правового підґрунтя в сфері регулювання
відносин інтелектуальної власності.
2. Місце та значення Всесвітньої організації інтелектуальної власності у системі
міжнародно-правової охорони інтелектуальної власності
Тема 2. Захист права інтелектуальної власності
1. Значення забезпечення захисту та охорони права інтелектуальної власності для
становлення України як сучасної правової держави.
2. Історія становлення та розвитку правової охорони результатів творчої,
інтелектуальної діяльності.
3. Проблеми правової природи результатів інтелектуальної, творчої діяльності та
суб’єктивних прав їх творців.
4. Фактори, що сприяють масовим порушенням у сфері інтелектуальної власності.
2. Основні напрямки реформування права інтелектуальної власності в Україні.
3. Державна політика у сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власності.
Тема 4. Авторське право та суміжні права
1. Етапи розвитку авторського права.
2. Історія виникнення та розвитку суміжних прав.
2
Завдання практикуму сформовані на основі використання матеріалів Навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни
«Право інтелектуальної власності» - Право інтелектуальної власності: Навчально-методичний комплекс / Ієвіня О.В., Можаровська Н.О. –
К., Навчально-науковий інститут права та психології Національної академії внутрішніх справ, 2015. – 162 с.
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3. Авторське право та охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на
фотографіях та в інших художніх творах.
5.1.2. Створення презентацій у PowerPoint
Загальні методичні рекомендації:
Мультимедійна презентація містить текстові матеріали, фотографії, малюнки, слайдшоу, звукове оформлення і дикторський супровід, аудіо та відеофрагменти і анімації.
1. При оформленні мультимедійної презентації необхідно дотримуватися єдиного
стилю подання інформації.
2. Всі слайди презентації повинні бути виконані в програмі Microsoft PowerPoint
будь-якої версії в єдиному стилі.
3. Розмір файлу повинен бути не більш ніж 2Мб, кількість слайдів 10-15.
4. Має бути титульний, інформаційний та підсумковий слайди.
5. Титульний слайд повинен відображати тему презентації і хто її виконав (прізвище,
ім'я, навчальна група, курс, факультет).
6. На підсумковому слайді вказується список використаних джерел та стислий
висновок роботи.
7. Формат слайдів. Параметри сторінки: - розмір слайдів - екран; орієнтація альбомна; ширина - 24 см.; висота - 18см.; нумерація слайдів з «1».
8. Формат видачі слайдів - «Презентація на екрані».
9. Оформлення слайдів: шрифти для використання: TimesNewRoman, Arial,
ArialNarrow. Не дозволяється змішувати різні типи шрифтів в одній презентації.
10. Написання: звичайний, курсив, напівжирний; колір і розмір шрифту має бути
підібраний так, щоб всі надписи чітко читати на обраному полі слайду.
10. У титульному і підсумковому слайді використання анімаційних об'єктів не
допускається.
11. Слайди не переповнювати текстом.
12. Використовувати прості слова та речення.
13. Вимоги до інформації: науковість, логічність, доступність, однозначність,
лаконічність, завершеність, достовірність, сучасність, достатність.
14. Недопустимість граматичних та інших помилок.
15. На одному слайді не рекомендується використовувати більш ніж З кольори: один для
фону (світлий), другий для заголовку, третій для тексту.
16. Таблична інформація вставляється до слайду як таблиця текстового процесора MS Word
або табличного процесора MS Excel. Але не слід використовувати таблиці з великою кількістю
даних.
17. Діаграми готуються з використанням майстра діаграм табличного процесора MS
Excel.
18. Надписи до ілюстрованого матеріалу повинні відповідати його змісту.
19. Файлу мультимедійної презентації надати ім'я та розширення ppt. Наприклад: Петренко
А. С- petrenko_as.ppt або as_petrenko.ppt
Примітка: у презентації розміщувати тільки оптимізовані (стислі) високої якості
зображення.
Приблизна тематика (напрям розробки) презентацій у PowerPoint, що
пропонуються за темами навчальної дисципліни
1. Державна система охорони права інтелектуальної власності.
2. Повноваження відповідних державних органів, що здійснюють охорону та захист
права інтелектуальної власності.
3. Тенденції розвитку законодавства України у сфері права промислової власності.
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4.
5.
6.
7.
8.

Міжнародні договори у сфері права промислової власності.
Загальновідомі торговельні марки. Проблеми визнання та охорони.
Проблемні питання захисту прав на географічне зазначення.
Правова охорона окремих видів творів.
Право доступу та право слідування як специфічні права авторів окремих видів

творів.
9. Міжнародний досвід колективного управління майновими правами суб’єктів
авторського і суміжних прав.
10. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на об’єкти,
створені за замовленням чи у зв’язку з виконанням трудового договору.
5.1.3. Тестові завдання для самоконтролю рівня засвоєння теоретичних знань
1. До права інтелектуальної власності належать:
А. авторське право і суміжні права;
Б. наукові відкриття;
В. інформація;
Г. патентне право.
2. До об’єктів інтелектуальної власності належать:
А. твори літератури, науки, мистецтва;
Б. речове право;
В. раціоналізаторська пропозиція;
Г. право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
3. До особистих немайнових прав інтелектуальної власності належать:
А. право авторства;
Б. право на використання об’єкту інтелектуальної власності;
В. право перешкоджати будь-якому посяганню на об’єкт інтелектуальної власності;
Г. право передачі об’єкта інтелектуальної власності на підставі ліцензійного договору.
4. Майновими правами інтелектуальної власності визнаються:
А. право перешкоджати будь-якому посяганню на об’єкт інтелектуальної
власності;
Б. право на використання об’єкта інтелектуальної власності;
В. право запатентувати об’єкт інтелектуальної власності;
Г. виключне право дозволяти використання іншій особі.
5. Порушення права інтелектуальної власності тягне:
А. цивільно-правову відповідальність;
Б. кримінальну відповідальність;
В. конституційну відповідальність;
Г. адміністративну відповідальність.
6. Суд з метою захисту прав інтелектуальної власності може постановити
рішення про:
А. вилучення з цивільного обороту контрафактних примірників твору;
Б. опублікування у ЗМІ відомостей про порушення прав інтелектуальної власності;
В. стягнення компенсації у розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат
правопорушника;
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Г. вилучення матеріалів та знарядь, які використовувалися для незаконного
відтворення об’єктів інтелектуальної власності.
7. На міжнародному рівні захистом інтелектуальної власності займається:
А. МОП;
Б. ВОІВ;
В. СОТ;
Г. ЮНЕСКО.
8. До теорій тлумачення юридичної природи прав на результати інтелектуальної,
творчої діяльності відносяться:
А. пропрітарна теорія;
Б. теорія реальності;
В. теорія виключних прав;
Г. теорія колективу.
9. Авторським правом охороняються:
А. аудіовізуальні твори;
Б. твори ужиткового мистецтва;
В. комп’ютерні програми;
Г. твори фольклору.
10. Не охороняються авторським правом:
А. повідомлення про поточні події дня, що мають характер звичайної прес інформації;
Б. акти органів державної влади;
В. проекти законодавчих актів та грошових знаків;
Г. компіляції даних.
11. Ознаками твору є:
А. матеріальна форма вираження;
Б. наявність винахідницького рівня;
В. наявність творчого характеру;
Г. придатність для промислового застосування.
12. Співавтори - це:
А. фізичні та юридичні особи, що спільно створи твір;
Б. фізичні особи, спільною творчою працею яких створено твір;
В. творець та роботодавець;
Г. особи, що надавили організаційну чи фінансову допомогу у створенні твору.
13. Авторське право виникає з моменту:
А. створення твору;
Б. державної реєстрації авторських прав;
В. подання заявки на реєстрацію твору;
Г. оприлюднення твору.
14. Державна реєстрація авторських прав в Україні здійснюється:
А. ВОІВ;
Б. патентними повіреними;
В. Державною службою інтелектуальної власності;
Г. авторські права в Україні не реєструються.
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15. Знаком охорони авторського права є:
А. латинські літери «ТМ», обведені колом;
Б. латинська літера «С», обведена колом;
В. латинські літери «Р», обведена колом;
Г. в Україні відсутній знак охорони авторського права.
16. До особистих немайнових прав автора належать:
А. право на зазначення свого імені;
Б. право обирати псевдонім у зв’язку з використанням твору;
В. право на використання твору;
Г. право на недоторканість твору.
17. Використанням твору визнається:
А. опублікування твору;
Б. переклад твору;
В. публічне виконання;
Г. реєстрація авторських прав на твір.
18. Похідний твір - це:
А. твір, що є творчою переробкою існуючого твору без завдання шкоди його охороні;
Б. твір, що створений правонаступниками автора;
В. твір, створений у співавторстві;
Г. твір, джерело походження якого невідоме.
19. Комп’ютерна програма охороняються як:
А. винахід;
Б. нерозкрита (конфіденційна) інформація;
В. літературний твір;
Г. об’єкт суміжних прав.
20. До співавторів аудіовізуального твору належить:
А. режисер-постановник;
Б. автор сценарію;
В. актор;
Г. продюсер.
21. Без згоди автора, але з обов’язковим зазначенням його імені і джерела
запозичення допускається:
А. використання цитат;
Б. відтворення творів бібліотеками;
В. видання випущених у світ творів рельєфно-крапковим шрифтом;
Г. відтворення творів державними органами.
22. Право слідування - це:
А. право автора на передачу твору у суспільне надбання;
Б. авторське право спадкоємців на використання твору;
В. право автора чи його спадкоємців на одержання грошової суми від кожного
продажу оригіналу художнього твору чи оригіналу рукопису літературного твору:
Г. вид суміжних прав.
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23. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір становить:
А. 50 років з моменту опублікування;
Б. 70 років з моменту створення;
В. все життя автора та 70 років після його смерті;
Г. строк життя автора.
24. Строк чинності майнових прав твір, оприлюднений анонімно або під
псевдонімом, становить:
А. 50 років з моменту оприлюднення твору;
Б. 70 років з моменту встановлення автора твору;
В. 70 років з моменту оприлюднення твору;
Г. 70 років з моменту розкриття псевдоніму.
25. Особисті немайнові права автора:
А. діють протягом строку чинності майнових прав автора;
Б. охороняються безстроково;
В. охороняються протягом життя автора та його спадкоємців;
Г. охороняються до моменту переходу твору у суспільне надбання.
26. Суспільне надбання - це:
А. твори, авторське право на які перейшло до держави;
Б. твори, строк дії майнових прав на які закінчився;
В. твори, що становлять особливу цінність для народу України;
Г. твори авторів, що набули широкої відомості у світі.
27. Об’єктами суміжних прав є:
А. виконання;
Б. аудіовізуальні твори;
В. комп’ютерні програми;
Г. компіляції даних.
28. До первинних суб’єктів суміжних прав відносяться:
А. виконавець;
Б. співавтори;
В. виробник фонограми, відеограми;
Г. видавництво.
29. Строк чинності майнових суміжних прав на виконання становить:
А. 50 років, що відраховуються з 1 січня, наступного за роком здійснення першого
запису виконання;
Б. 50 років, що відраховуються з 1 січня, наступного за роком смерті виконавця;
В. протягом життя виконавця та 50 років з дати його смерті;
Г. 50 років, що відраховуються з дати першого запису виконання.
30. До об’єктів права промислової власності належать:
А. винаходи;
Б. промислові зразки;
В. фонограми;
Г. сорти рослин.
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31. Право промислової власності регулює:
А. відносини, що складаються у процесі створення, оформлення і використання
результатів науково-технічної творчості;
Б. відносини, що складаються у процесі створення, оформлення і використання
результатів духовної творчості;
В. лише майнові відносини авторів винаходів, корисних моделей і промислових
зразків;
Г. лише відносини, що виникають з приводу оформлення і використання засобів
індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
32. До умов патентоздатності винаходу відносяться:
А. новизна;
Б. однорідність;
В. промислова придатність;
Г. винахідницькій рівень
33. Винаходом визнається:
А. технологічне (технічне) рішення у будь-якій галузі суспільно-корисної діяльності,
що відповідає умовам патентоздатності;
Б. нове і промислово придатне конструктивне виконання пристрою;
В. встановлення невідомих раніше, але об’єктивно існуючих закономірностей,
властивостей і явищ матеріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень наукового
пізнання;
Г. визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технічне (технологічне) чи
організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності.
34. Корисною моделлю визнається:
А. технологічне (технічне) рішення у будь-якій галузі суспільно-корисної діяльності;
Б. нове і промислово придатне конструктивне виконання пристрою;
В. нове конструктивне виконання виробу, що визначає його зовнішній вигляд і
придатне для здійснення промисловим способом;
Г. позначення, яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів
і послуг інших осіб.
35. Промисловим зразком визнається:
А. будь-яке позначення юридичної особи, що здійснює підприємницьку діяльність;
Б. нове і промислово придатне конструктивне виконання пристрою;
В. нове конструктивне виконання виробу, що визначає його зовнішній вигляд і
придатне для здійснення промисловим способом;
Г. позначення, яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів
і послуг інших осіб.
36. Службовий винахід – це винахід, створений працівником:
А. у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови,
що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше;
Б. з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання
роботодавця;
В. лише у зв'язку з виконанням службових обов'язків за умови, що трудовим
договором (контрактом) не передбачене інше;.
Г лише за дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не
передбачене інше;

23
37. Право на винахід, корисну модель і промисловий зразок засвідчується і
охороняється на підставі:
А. патенту;
Б. свідоцтва;
В. диплому;
Г. сертифікату
38. Іноземні особи і особи без громадянства які проживають чи мають постійне
місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Державною службою
інтелектуальної власності реалізують свої права:
А. самостійно;
Б. через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених),
зареєстрованих відповідно до закону;
В. через дипломатичні представництва і консульські установи України;
Г. через організації колективного управління.
39. Строк дії патенту України на винахід становить:
А. 20 років від дати подання заявки до ДСІВ;
Б. 10 років від дати видачі патенту;
В. 15 років від дати видачі патенту;
Г. дія патенту на винахід не обмежується строком.
40. Строк дії деклараційного патенту України на винахід становить:
А. 6 років від дати подання заявки до ДСІВ;
Б. 5 років від дати видачі патенту;
В. 3 роки від дати видачі патенту;
Г. дія деклараційного патенту на винахід не обмежується строком.
41. Строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту
тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного
компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту
на строк, що дорівнює:
А. періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу;
Б. періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не
більше ніж на 7 років.;
В. 5 років від дати подання заявки до ДСІВ;
Г. періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не
більше ніж на 5 років.
42. Строк дії деклараційного патенту на корисну модель становить:
А. 10 років від дати подання заявки до ДСІВ
Б. 6 років від дати подання заявки до ДСІВ;
В. 5 років від дати видачі патенту;
Г. 3 роки від дати видачі патенту;
43. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну
модель, промисловий зразок відраховується від:
А. дати подання заявки;
Б. дати державної реєстрації винаходу, корисної моделі, промислового зразку;
В. дати опублікування відомостей про видачу патенту;
Г. дати видачі патенту.
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44. Деклараційний патент - це:
А. вид патенту, що видається за результатами проведення кваліфікаційної експертизи;
Б. вид патенту, що видається за результатами проведення формальної експертизи;
В. вид патенту, що видається іноземним суб’єктам на підставі заявленого
конвенційного пріоритету;
Г. вид патенту, що видається за результатами проведення експертизи на локальну
новизну;
45. Патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнається
недійсним за наступних підстав:
А. несплати у встановлений строк річного збору за підтримання чинності патенту;
Б. невідповідності запатентованого винаходу, корисної моделі, промислового зразка
умовам патентоздатності;
В. наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій
заявці
Г. передачі майнових прав, засвідчених патентом іншим особам.
46. Дія патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок припиняється за
наступних підстав:
А. несплати у встановлений строк річного збору за підтримання чинності патенту;
Б. невідповідності запатентованого винаходу, корисної моделі, промислового зразка
умовам патентоздатності;
В. відмова власника патенту;
Г. наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій
заявці
47. Раціоналізаторська пропозиція - це:
А. технологічне (технічне) рішення у будь-якій галузі суспільне корисної діяльності,
що відповідає умовам патентоздатності;
Б. нове і промислове придатне конструктивне виконання пристрою;
В. визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технічне (технологічне) чи
організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності.
48. До умов надання правової охорони раціоналізаторській
відносяться:
А. оригінальність;
Б. наявність винахідницького рівня;
В. корисність для підприємства, якому вона подана;
Г. стабільність.

пропозиції

49. Визнання пропозиції раціоналізаторською здійснюється:
А. Державною службою інтелектуальної власності;
Б. Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України;
В. господарським судом;
Г. юридичною особою, якій вона була подана;
50. До майнових прав автора раціоналізаторської пропозиції відносяться:
А. виключне право на використання раціоналізаторської пропозиції;
Б. виключне право дозволяти використання раціоналізаторської пропозиції;
В. виключне право забороняти неправомірне використання раціоналізаторської
пропозиції;
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Г. право на одержання винагороди від юридичної особи, яка визнала пропозицію
раціоналізаторською.
51. Умовами патентоздатності сорту рослин визнаються:
А. промислова придатність;
Б. однорідність;
В. стабільність;
Г. вирізняльність;
52. Всесвітня організація інтелектуальної власності є спеціалізованим закладом у
системі:
А. ООН;
Б. ЄС;
В. НАТО;
Г. МОП
53. Експертиза заявки на сорт рослин включає:
А. формальну експертизу та кваліфікаційну експертизу;
Б. формальну експертизу та експертизу назви сорту;
В. експертизу назви сорту та експертизу на придатність на поширення сорту;
Г. кваліфікаційну експертизу та експертизу на придатність на поширення сорту.
54. Право на наукове відкриття засвідчується:
А. патентом;
Б. свідоцтвом;
В. дипломом;
Г. сертифікатом.
55. Україна є членом ВОІВ з:
А. 1991 року;
Б. 1986 року;
В. 1970 року;
Г. 2001 року.
56. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування виникає:
А. з дати включення відомостей про юридичну особу до Державного реєстру
комерційних найменувань;
Б. з дати подання заявки на включення відомостей про юридичну особу до
Державного реєстру комерційних найменувань;
В. з моменту першого використання найменування і охороняється без обов’язкової
реєстрації;
Г. з дати видачі свідоцтва на комерційне найменування.
57. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на
найменування припиняється за таких обставин:
А. ліквідації юридичної особи - власника комерційного найменування;
Б. надання ліцензії на використання комерційного найменування;
В. закінчення терміну дії свідоцтва на комерційне найменування;
Г. анулювання свідоцтва на комерційне найменування.

комерційне
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58. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування
можуть бути передані:
А. лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать;
Б. не можуть бути передані у жодному випадку;
В. можуть вільно передаватися будь-якій особі на підставі виключної ліцензії;
Г. можуть вільно передаватися будь-якій особі на підставі невиключної ліцензії.
59. Конвенцію про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності
було підписано:
А. 15 квітня 1994 року;
Б. 14 липня 1967 року;
В. 20 березня 1883 року;
Г. 23 грудня 1993 року,
60. Знак для товарів і послуг:
А. позначення, яким товари і послуги однієї особи, відрізняються від товарів і послуг
інших осіб;
Б. позначення, яким юридичні особи, що виробляють товари чи надають послуги
відрізняються одна від одної;
В. позначення, що прямо чи опосередковано вказує на місце виготовлення товару;
Г. форма, малюнок, що визначає зовнішній вигляд промислового виробу і придатні для
здійснення промисловим способом.
61. Об’єктом торговельних марок можуть бути:
А. словесні позначення;
Б. звукові позначення;
В. державні символи і емблеми;
Г. поєднання кольорів.
62. Заявка на знак для товарів і послуг повинна включати наступні документи:
А. формулу торговельної марки;
Б. перелік товарів і послуг для яких заявляється відповідне позначення;
В. відомості про використання знака;
Г. зображення позначення.
63. Не входять до напрямів діяльності ВОІВ:
А. Реєстраційна діяльність (прямі послуги заявникам і власникам прав на промислову
власність).
Б. Адміністрування Угоди ТРІПС;
В. Програмна діяльність (забезпечення більш широкого визнання існуючих договорів,
їх оновлення, розробка нових договорів, організація діяльності зі співробітництва з метою
розвитку тощо).
Г. Адміністрування Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів.
64. Угоду про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS), було
підписано
А. 14 липня 1967 року;
Б. 20 березня 1883 року;
В. 15 квітня 1994 року;
Г. 15 квітня 1994 року.
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65. Документом, що засвідчує правову охорону торговельної марки визнається:
А. патент;
Б. свідоцтво;
В. диплом;
Г. посвідчення.
66. Строк чинності правоохоронного документа на знак для товарів і послуг
становить:
А. 20 років з дати подання заявки до ДСІВ;
Б. 10 років з дати подання заявки до ДСІВ;
В. 20 років з дати видачі свідоцтва;
Г. 10 років з дати видачі свідоцтва
67. Права, що випливають із свідоцтва на товарний знак виникають :
А. з дати проведення кваліфікаційної експертизи;
Б. з дати подання заявки на видачу свідоцтва;
В. з дати публікації відомостей про видачу свідоцтва;
Г. з дати прийняття ДСФІВ рішення про видачу свідоцтва.
68. До договорів, які формують міжнародну систему охорони інтелектуальної
власності належать:
А. Бернська Конвенція про охорону літературних та художніх творів, Договір про
патентне право, Найробський договір про охорону олімпійського символу
Б. Договір про патентну кооперацію, Лісабонська угода про захист зазначень місця
походження виробів та їх міжнародної реєстрації
В. Локарнська угода щодо заснування Міжнародної класифікації промислових зразків,
Віденська угода про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків
69. До договорів, які знаходяться в основі практичного забезпечення міжнародної
охорони інтелектуальної власності, належать:
А. Договір ВОІВ про авторське право, Договір про закони щодо товарних знаків;
Б. Ніццька угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків,
Віденська угода про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків
В. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з
метою патентної процедури, Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків
70. До договорів, які створюють класифікаційні системи та процедури їх
удосконалення й оновлення, належать:
А. Локарнська угода щодо заснування Міжнародної класифікації промислових
зразків, Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію, Віденська угода про
заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків;
Б. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з
метою патентної процедури, Лісабонська угода про захист зазначень місця походження
виробів та їх міжнародної реєстрації;
В. Договір про закони щодо товарних знаків, Римська Конвенція про охорону
інтересів виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення
71. Паризьку конвенцією про охорону промислової власності було підписано:
А. 15 квітня 1994 року;
Б. 14 липня 1967 року;
В. 20 березня 1883 рок;
Г. 24 жовтня 1946 року.

28
72. Термін «зазначення походження товару» включає:
А. просте і кваліфіковане зазначення походження товару;
Б. торговельну марку і географічне зазначення походження товару;
В. назву місця походження товару і комерційне найменування виробника;
Г. виробничу марку.
73. До основних положень Паризької конвенції про охорону промислової
власності не входить:
А. Положення, що ліквідує територіальний характер прав патентовласника;
Б. Положення щодо загальних правил у галузі охорони та захисту прав на об'єкти
інтелектуальної власності, якими країни - учасниці Угоди повинні керуватись у своїй
законотворчій діяльності;
В. Положення щодо інституційного оформлення та реалізації основних ідей
Конвенції.
74. Процедура видачі патентів за Договором про патентну кооперацію (РСТ):
А. Потребує отримання лише міжнародного патенту;
Б. Потребує отримання лише національного патенту;
В. Поділяється на два етапи: національний та міжнародний.
75. До основних принципів Бернської конвенції про охорону літературних і
художніх творів не відноситься:
А. Принцип автоматичної охорони;
Б. Принцип незалежності охорони;
В. Принцип обов’язкової реєстрації авторського права;
Г. Принцип обов’язкової реєстрації авторського права.
7. Методи навчання та контролю
Під час освітнього процесу використовуються наступні методи навчання: словесні,
наочні, практичні, інноваційні. Методи контролю – усне та письмове опитування, практична
перевірка, тестовий контроль тощо.
8. Форми та методи контролю, критерії оцінювання результатів навчання
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача
вищої освіти при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів, є такі:

виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою програмою
навчальної дисципліни;

глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної
дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих нормативних та
доктринальних джерелах;

вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку;

характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність,
послідовність тощо);

вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних
задач;

вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.
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8.1. Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на
практичних, семінарських та консультаціях, результати самостійної роботи осіб, що
навчаються) рекомендується проводити за критеріями:
Завдання, задачі, роботи (у % від кількості балів, виділених на завдання із
заокругленням до цілого числа):

0% - завдання не виконано;

40% - завдання виконано частково або невчасно, а відповідь містить суттєві
помилки методичного характеру;

60% - завдання виконано повністю, але невчасно, а відповідь містить суттєві
помилки у розрахунках або в методиці;

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте відповідь містить окремі
несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо);

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.
8.2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру
(% від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа):

0% - завдання не виконано;

40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні,
звіт підготовлено недбало;

60% - завдання виконано повністю і вчасно, висновки містять окремі недоліки,
судження особи, що навчається не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним
відхиленням від вимог;

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте висновки містять окремі
несуттєві недоліки несистемного характеру;

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.
Форми поточного та підсумкового контролю
Для ефективної перевірки рівня засвоєння здобувачами знань, умінь і навичок з
навчальної дисципліни використовують наступні методи контролю:
1) метод усного контролю;
2) метод письмового контролю;
3) метод тестового контролю;
4) метод програмованого контролю.
Для перевірки рівня засвоєння здобувачами знань, умінь і навичок з навчальної
дисципліни використовують наступні форми контролю:
1)
Поточний контроль успішності – це систематична перевірка знань
здобувачів, яка проводиться викладачем на поточних заняттях відповідно до розкладу та
відповідно до силабусу. Поточний контроль здійснюється на кожному занятті відповідно до
конкретних цілей теми з метою перевірити ступінь та якість засвоєння матеріалу, що
вивчається. В процесі поточного контролю оцінюється самостійна робота здобувачів щодо
повноти виконання завдань, рівня засвоєння навчальних матеріалів, оволодіння практичними
навичками аналітичної, дослідницької роботи та ін.
2)
Підсумковий контроль – контроль навчальних досягнень здобувачів з метою
оцінки якості освоєння ними програми навчальної дисципліни, що проводиться в період
проміжної атестації у формі заліку або іспиту. Мета підсумкового контролю – виявити
засвоєння навчальної дисципліни в цілому, розуміння навчального матеріалу, взаємозв'язок
змісту навчального матеріалу, логіку його засвоєння тощо.
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8.3. Рейтингова система оцінювання результатів навчання
8.3.1. Нормативне підґрунтя встановлення рейтингу компетентності здобувачів
Нормативним підґрунтям встановлення рейтингу компетентності є Закон України
«Про вищу освіту». Відповідно до статті 50 Закону України «Про вищу освіту» формами
організації освітнього процесу є: 1) навчальні заняття; 2) самостійна робота; 3) практична
підготовка; 4) контрольні заходи.
Розподіл балів, з яких формується рейтинг компетентності здобувача, відбувається
між поточним контролем (60 балів) та підсумковим контролем (40 балів).
8.3.2. Рейтинг компетентності здобувачів з навчальної дисципліни
Рейтинг компетентності з навчальної дисципліни, що забезпечуються кафедрою
включає рейтинг компетентності з навчальної роботи (аудиторна робота та самостійна
робота) та рейтинг компетентності з підсумкового контролю (контрольні заходи). Що
відповідає пропорції за 100-бальною шкалою.
Якщо здобувач виявляє бажання займатися науковою роботою то йому додатково до
підсумкового рейтингу компетентності з дисципліни можуть бути зараховані бали наукової
роботи. У разі зарахування додаткових балів за результатами наукової роботи загальний
рейтинг компетентності здобувача з навчальної дисципліни не може перевищувати 100
балів3.
Якщо сумарний рейтинг компетентності здобувача складає менше 60 балів він
вважається таким, що має академічну заборгованість.
8.3.2.1. Рейтинг з навчальної роботи здобувача
Відповідно до структури навчального плану навчальна робота складається з
аудиторної роботи (лекційні, семінарські, практичні заняття) і самостійної роботи.
Оцінювання компетентності з навчальної роботи здобувача з дисципліни
здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне заняття та
виставлення балів від 2 до 5 (табл. 1).
Таблиця 1
Аудиторна робота
Підсумковий
Підсумкова кількість
(поточне накопичення балів)
контроль
балів
залік
Max 60%

Мах 40%

Мах 100%

Тема 1. Тема 2. Тема 3. … Тема 7.
Самостійна робота

3

Тобто даний рейтинг є додатковим і у разі перевищення 100 бальної шкали зменшується на ту кількість
балів які її перевищують. Наприклад, рейтинг компетентності з навчальної роботи (аудиторна робота та
самостійна робота) – 55 балів, рейтинг компетентності з підсумкового контролю (контрольні заходи) – 35
балів, рейтингові бали за наукову роботу – 20 балів, сума 55+35+20=110, загальний рейтинг компетентності
здобувача вищої освіти - 100 балів.
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Важливо пам’ятати, що бали це не число, що отримуються в результаті вимірювань і
обчислень, а приписане оціночне судження. Виставляючи бали, науково-педагогічний
працівник має їх обґрунтувати, керуючись логікою та існуючими критеріями (табл. 2).

Бали

24

3

4

5

Таблиця 2
Характеристика оцінювання рівня компетентності здобувача
Критерій оцінювання компетентності
Незадовільний рівень компетентності. У здобувача відсутні знання
навчального матеріалу або він відмовляється відповідати на запитання,
передбачені робочою програмою навчальної дисципліни. Здобувач має
фрагментарні знання, що базуються на попередньому досвіді. Не здатен
формулювати визначення понять, класифікаційні критерії та тлумачити їхній
зміст. Не може використовувати знання при вирішенні практичних завдань.
Достатній рівень компетентності. Здобувач має базові знання з навчальної
дисципліни. Формулює юридичні поняття, класифікаційні критерії, але
допускає інтерпретаційні помилки. Може виокремити ознаки явища та їх
охарактеризувати (риси, властивості, аспекти). Відповідь надається за одним
джерелом навчальної літератури. При відтворенні знань застосовує
репродуктивний тип мислення, відсутнє системне викладення навчального
матеріалу. Не вміє доказово обґрунтовувати свої судження, допускає неточності
при використанні знань для вирішення практичних завдань.
Добрий рівень компетентності. Здобувач має ґрунтовні знання навчального
матеріалу, але під час відповіді допускає незначні помилки. Володіє
категоріально-понятійним апаратом та здатен використовувати знання для
вирішення практичних завдань. Може охарактеризувати склад (зміст) явища
(або внутрішню побудову явища) та його елементів. Може обґрунтувати
призначення явища, яке конкретизується у його функціях (напрямках впливу на
інші явища). Може навести подібність та відмінність з іншими спорідненими та
протилежними явищами. Відповідь надається за декількома джерелами
навчальної літератури, з посиланням на нормативно-правові акти та наведенням
прикладів. При відтворенні знань застосовує продуктивний тип мислення.
Відмінний рівень компетентності. Здобувач має системні знання глибоко і
повно засвоїв увесь навчальний матеріал, в якому легко орієнтується, володіє
категоріально-понятійним апаратом, вміє пов’язувати теорію з практикою,
вирішувати практичні завдання, висловлювати і обґрунтовувати свої судження.
Може навести особливості інтерпретації правових явищ в різних теоріях,
загальне та відмінне в різних позиціях вчених, як в національному так і в
міжнародному та європейському праві (в межах часу, предмету, простору).
Здатен обґрунтувати перспективи розвитку правових явищ в Україні. Відповідь
надається на основі знань державних програм, концепцій, проектів нормативноправових актів, а також наукових досліджень вітчизняних та закордонних
вчених. Даний рівень компетентності передбачає грамотний, логічний виклад
відповіді (як в усній, так і в письмовій формі), якісне зовнішнє оформлення.
При відтворенні знань застосовує евристичний тип мислення.

Рейтинг компетентності з навчальної роботи здобувача з дисципліни, визначається
шляхом встановлення середньоарифметичного балу здобувача, отриманого на семінарських
та практичних заняттях з урахуванням роботи на лекційних заняттях та самостійної роботи
4

Здобувачу слід пам’ятати, що отримання зазначеного балу негативно впливає на загальний рейтинг
компетентності і може привести до академічної заборгованості.
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протягом опанування навчальної дисципліни та помноженого на коефіцієнт К1 (К1=60:5=12)
з округленням результату до цілого числа.
Середній бал здобувача визначається шляхом додавання усіх балів отриманих на
семінарських та практичних заняттях з урахуванням роботи на лекційних заняттях та
самостійної роботи протягом опанування навчальної дисципліни, поділених на кількість
відповідей здобувача з округленням результату до десятих (наприклад 3,8 або 4,5)5. При
визначені середнього балу здобувача необхідною умовою його зарахування є те, що відповідні
бали мають бути отриманні здобувачем не менше як на 50% занять з навчальної роботи. У
разі не виконання зазначеної умови або коли середньоарифметичний бал здобувача менший
2,5 здобувач вважається таким, що має академічну заборгованість яку зобов’язаний
ліквідувати шляхом відпрацювання тем програми навчальної дисципліни з яких не має
відповідних балів.
8.3.2.2. Рейтинг з підсумкового контролю здобувачів
Відповідно до навчального плану підсумковий контроль із навчальної дисципліни
«Право інтелектуальної власності», що забезпечуються кафедрою передбачений у формі
заліку (для денної та заочної форм навчання).
Підсумковий контроль із перевірки компетентності з навчальних дисциплін, що
забезпечуються кафедрою складається письмово або усно за білетами підсумкового
контролю які пропонуються здобувачу. Максимальна кількість балів з підсумкового
контролю здобувачів становить 40 балів.
Кількість білетів підсумкового контролю має перевищувати кількість здобувачів у
навчальній групі не менше ніж на 5 одиниць. Кількість питань в білеті підсумкового
контролю з навчальних дисциплін визначається кафедрою з урахуванням специфіки
дисципліни6.
Оцінювання компетентності здобувача під час підсумкового контролю здійснюється
шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне питання. Виставляючи рівень
компетентності, науково-педагогічний працівник має його обґрунтувати, керуючись логікою
та існуючими критеріями (табл. 2).
Рейтинг компетентності з підсумкового контролю здобувача визначається шляхом
встановлення середньоарифметичного балу здобувача отриманого за кожне питання білету
підсумкового контролю помножене на коефіцієнт К2 (К2=40:5=8) з округленням результату
до цілого числа.
Середньоарифметичний бал здобувача з підсумкового контролю визначається шляхом
додавання усіх балів отриманих за кожне питання білету підсумкового контролю поділених
на кількість питань білету з округленням результату до десятих (наприклад 3,8 або 4,5)7.
5

Наприклад, з дисципліни навчальним планом передбачено 5 семінарських та практичних занять. Для
того щоб не мати академічної заборгованості здобувач має відповідати більше ніж на 50% занять тобто на 3
парах. Отже, виконуючи зазначену вимогу він працював на першому занятті і отримав 3 бали, на другому
занятті він не підготувався і отримав 2 бали (які в подальшому пересклав на 4), на третьому занятті здобувач
був відсутній з поважної причини, отримав «Н», яку в подальшому пересклав на 3 бали, на останньому – 4 бали.
Середньоарифметичний бал складає загальна сума балів поділена на кількість оцінок (3+2+4+3+4)÷5=3,2.
Відповідно рейтинг компетентності з навчальної роботи здобувача буде 3, 2 × 12 = 38, 4 ≈ 38.
6
Наприклад, два теоретичних питання, одне практичне, одне питання з переліку питань що виноситься на
самостійну роботу.
7
Наприклад, здобувач відповідаючи на білет підсумкового контролю за перше питання отримав 3 бали, за
друге 4 бали, за трете 5 балів, за четверте 2 бали. Відповідно його загальний рейтинг з підсумкового контролю
за результатами складання екзамену буде ((3+4+5+2)÷4)×8 = 28. Або інший приклад, здобувач відповідаючи на
білет підсумкового контролю за перше питання отримав 3 бали, за друге 4 бали, за трете 5 балів. Відповідно
його загальний рейтинг з підсумкового контролю за результатами складання екзамену буде ((3+4+5)÷3)×8 = 32.
Або ще приклад, здобувач відповідаючи на білет підсумкового контролю за перше питання отримав 4 бали, за
друге 5 балів. Відповідно його загальний рейтинг з підсумкового контролю за результатами складання екзамену
буде ((4+5)÷2)×8 = 36.
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8.3.3. Рейтинг наукової роботи здобувача
За результатами семестрової наукової роботи здобувача його рейтинг компетентності
з дисципліни може бути підвищений з урахуванням рівнів результативності такої роботи.
Рейтингові бали за наукову роботу здобувачів нараховуються з урахуванням рівнів
результативності цієї роботи. Відповідні значення рівнів та додаткові бали визначаються
згідно з таблицею (табл. 3).
Таблиця 3
Характеристика оцінювання рівня творчих досягнень здобувача
Рівень результативності
Результати творчої роботи здобувача
та додаткові бали
Стаття у факультетському (інститутському) збірнику, призове
місце на конкурсі наукових робіт здобувачів (здобувачів, студентів) І рівень, факультетський
факультету (інституту), приз за експонат на виставці здобувачських (інститутський)
(студентських) робіт, доповідь на факультетській (інститутській) – 5 балів
науковій конференції та ін.
Ті ж досягнення на заходах академічного рівня, прийняття до ІІ рівень, академічний
розгляду заявки на патент та ін.
– 10 балів
Ті ж досягнення на заходах міжвузівського рівня чи МОН, МВС
III рівень, міністерський,
декілька досягнень ІІ рівня, участь у республіканських виставках,
міжвузівський
національних олімпіадах, отримання державного патенту, заявка на
– 15 балів
закордонне патентування.
Статті в міжнародних збірниках та журналах, доповіді на
міжнародних конференціях і семінарах, участь у міжнародних IV рівень, міжнародний
олімпіадах, конкурсах та виставках, отримання закордонного – 20 балів
патенту.
8.4. Фіксація результатів компетентності здобувача
Для занесення результатів компетентності здобувача у відомість обліку успішності,
залікову книжку здобувача використовується таблиця співвідношення між рейтингом
здобувача та ECTS оцінками (табл. 4).
Таблиця 4
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка в
балах

Оцінка за національною
шкалою

Оцінка

Пояснення

90-100

відмінно

А

відмінне виконання

85-89
75-84
66-74

добре
задовільно

B
C
D
E

незадовільно

Fx
F

вище середнього рівня
загалом хороша робота
непогано
виконання
відповідає
мінімальним критеріям
необхідне перескладання
необхідне повторне вивчення
курсу

60-65
35-59
1-34
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9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких
передбачає дисципліна та з урахуванням дистанцій
9.1. Під час проведення занять в очному (offline) режимі використовуються
наступні засоби програмного забезпечення:
інтерактивні, мультимедійні проектори, комп’ютери, планшети, інтерактивна
дошка.
9.2. Під час проведення занять в змішаний (blended) режимі використовуються
наступні засоби програмного забезпечення:
доступ до дистанційних навчальних курсів дисциплін на офіційному вебпорталі
НАВС через мережу Інтернет.
9.3 Під час проведення занять без очної складової в дистанційному режимі (online) за вибором викладача використовується:
програмне забезпечення через мережу Інтернет.

10. Перелік контрольних питань по темам
Перелік контрольних питань формується відповідно до структури програми
навчальної дисципліни і містить наступні питання:
1. Виникнення, становлення і розвиток інтелектуальної власності.
2. Поняття права інтелектуальної власності. Зміст права інтелектуальної власності.
3. Недійсність цивільно-правових відносин з іноземним елементом у праві
інтелектуальної власності.
4. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності.
5. Державна система охорони права інтелектуальної власності.
6. Діяльність ВОІВ. Участь України у діяльності ВОІВ.
7. Основні проблеми охорони та захисту права інтелектуальної власності в Україні.
8. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності.
9. Підстави виникнення (набуття) права інтелектуальної власності.
10. Особисті немайнові права інтелектуальної власності.
11. Майнові права інтелектуальної власності.
12. Строк чинності прав інтелектуальної власності.
13. Використання об’єкта права інтелектуальної власності. Передання майнових прав
інтелектуальної власності та здійснення права інтелектуальної власності, яке належить
кільком особам.
14. Права інтелектуальної власності на об’єкти, створені у зв’язку з виконанням
трудового договору та за замовленням.
15. Наслідки порушення права інтелектуальної власності. Захист права
інтелектуальної власності судом.
16. Поняття і джерела авторського права.
17. Розвиток законодавства України в сфері авторського права та суміжних прав.
18. Об’єкти авторського права. Твори, які не є об’єктами авторського права.
19. Суб’єкти авторського права. Первинне і похідне авторське право.
20. Співавторство. Нероздільне і роздільне співавторство. Умови співавторства.
21. Виникнення авторського права. Особисті немайнові права автора.
22. Майнові права інтелектуальної власності на твір.
23. Твір: поняття, ознаки, його використання.
24. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір. Правові
наслідки закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір.
25. Поняття суміжних прав. Об’єкти та суб’єкти суміжних прав.
26. Виникнення суміжних прав.
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27. Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт суміжних прав.
28. Використання виконання.
29. Використання фонограми, відеограми.
30. Використання передачі (програми) організації мовлення.
31. Строки чинності суміжних майнових прав.
32. Вільне використання об’єктів авторського права та суміжних прав.
33. Колективне управління авторським правом та суміжними правами.
34. Поняття та джерела права промислової власності.
35. Загальна характеристика законодавства України в сфері промислової власності.
36. Міжнародні угоди в сфері промислової власності.
37. Європейське патентне відомство.
38. Євразійське патентне відомство.
39. Діяльність ВОІВ у сфері промислової власності.
40. Об’єкти промислової власності. Придатність винаходу, корисної моделі та
промислового зразка для набуття права інтелектуальної власності на них.
41. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель,
промисловий зразок. Умови та порядок видачі патенту. Строк дії патенту.
42. Суб’єкти права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель і
промисловий зразок.
43. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель,
промисловий зразок.
44. Строк чинності та дострокове припинення чинності майнових прав
інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
45. Правові наслідки припинення чинності виключних майнових прав
інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
46. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав
інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
47. Визнання прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель,
промисловий зразок недійсними. Право попереднього користувача на винахід, корисну
модель, промисловий зразок.
48. Поняття патентного права. Умови надання правової охорони і критерії
патентноздатності винаходу, корисної моделі та промислового зразка.
49. Охоронні документи на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.
50. Права та обов’язки, що випливають з патенту. Обмеження прав патентовласника.
51. Припинення дії патенту і визнання його недійсним.
52. Патентування винаходу, корисної моделі та промислового зразка в іноземних
державах.
53. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.
54. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.
55. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин.
56. Поняття та правова охорона комерційного найменування.
57. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування.
Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на комерційне
найменування.
58. Поняття торговельної марки. Суб’єкти права інтелектуальної власності на
торговельну марку.
59. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку.
Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку.
60. Строк чинності та дострокове припинення чинності майнових прав
інтелектуальної власності на торговельну марку.
61. Визнання прав інтелектуальної власності на торговельну марку недійсними.
Право попереднього користувача на торговельну марку.
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62.
Право інтелектуальної власності на географічне зазначення.
63.
Поняття комерційної таємниці. Майнові права інтелектуальної власності на
комерційну таємницю.
64.
Охорона комерційної таємниці органами державної влади.
65.
Строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.
66.
Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності.
67.
Ліцензійний договір.
68.
Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права
інтелектуальної власності.
69.
Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.
70.
Договір комерційної концесії.
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збірник матеріалів наук.-практ. семінару / кол. авторів. – К. : НДІІВ НАПрНУ, «ЛазуритПоліграф», 2010. – 156 с.
8.
Андрощук Г.О. Інтернет-Договори Всесвітньої організації інтелектуальної
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Атаманова Ю.Є. Складний результат інтелектуальної діяльності та особливості
прав на нього / Ю.Є. Атаманова // Право України. – 2011. – № 3. – С. 127 – 138.
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20 травня 1998 року № 491/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 20. – стор. 2.
29.
Про деякі питання державної підтримки книговидавничої справи : Указ
Президента України від 23 липня 1998 року № 816/98. [Електронний ресурс] – Режим
доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/816/98
30.
Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні : Указ
Президента України від 27 квітня 2001 року № 285/2001 // Офіційний вісник України. – 2001.
– № 18. – том 2. – стор. 820. – Ст. 783.
31.
Про невідкладні заходи щодо посилення захисту прав інтелектуальної
власності в процесі виробництва, експорту, імпорту та розповсюдження дисків для лазерних
систем зчитування : Указ Президента України від 30 січня 2002 року // Офіційний вісник
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