“ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ”
1.

Доменні спори.

2.

Право на доступ до Інтернету.

3.

Фірмовий стиль як об’єкт правової охорони.

4.

Правовий режим Інтернет-сайту.

5.

Охорона прав на комерційні позначення в мережі Інтернет.

6.

Правовий режим службових творів як об’єктів інтелектуальної

власності
7.

Правове

регулювання

провадження

діяльності

у

сфері

інформаційних технологій
8.

Охорона прав на винаходи (корисні моделі) за Договором про

патентну кооперацію.
9.

Охорона прав на торговельні марки за Мадридською угодою про

міжнародну реєстрацію знаків.
10.

Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності у

сфері будівництва.
11.

Договірні

зобов’язання

у

сфері

колективного

управління

авторськими і суміжними правами.
12.

Примусові ліцензії на об'єкти патентного права за законодавством

України та зарубіжним законодавством
13.

Правова охорона комерційної таємниці за законодавством України

та зарубіжним законодавством
14.

Охорона прав інтелектуальної власності організацій мовлення.

15.

Порівняльна характеристика законодавства ЄС та України у сфері

колективного управління майновими авторськими (суміжними) правами.
16.

Охорона

прав

інтелектуальної

власності

на

компонування

напівпровідникового виробу
КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО
17.

Правочини із заінтересованістю в акціонерних товариствах.

18.

Корпоративне управління в акціонерних товариствах.

19.

Захист прав акціонерів: законодавство та судова практика.

20.

Правовий режим статутного капіталу акціонерного товариства.

21.

Захист прав та інтересів учасників господарських товариств у

спорах про визнання недійсними рішень загальних зборів.
22.

Управління корпоративними правами держави.

23.

Правове регулювання електронних аукціонів

24.

Захист персональних даних у господарській діяльності.

25.

Вихід

та

виключення

учасника

товариства

з

обмеженою

відповідальністю
26.

Правові гарантії у разі припинення права власності з мотивів

суспільної необхідності
27.

Венчурні фонди як суб'єкти спільного інвестування

28.

Правові механізми протидії корпоративному рейдерству

29.

Правовий статус компаній за правом Європейського Союзу

30.

Акціонерні товариства у континентальній та англосаксонській

правових системах: порівняльно-правовий аспект
31.

Захист прав акціонерів у процедурах squeez-out (сквіз-аут) та sell-

out (сел-аут)
32.

Правове

регулювання

майнових

відносин

в

товариствах

обмеженою відповідальністю.
33.

Недобросовісна реклама: поняття, види та її ідентифікація

34.

Правове регулювання конкуренції в Україні та ЄС

35.

Правові форми використання реклами у господарській діяльності

36.

Правове регулювання реклами в мережі Інтернет

37.

Реклама та іі види за законодавством України та США.

38.

Зловживання корпоративними правами

39.

Банкрутство господарських товариств

40.

Правовий статус фондової біржі

з

