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1. Поняття інтелектуальної власності, інтелектуального права. Теорії інтелектуального 

права. Право на свободу творчості.  
2. Інтелектуальне право України як галузь законодавства. Основні інститути 

інтелектуального права. 
3. Загальні засади та особливості правового регулювання відносин у сфері 

інтелектуальної власності 
4. Міжнародно-правові акти у системі інтелектуального права України 
5. Законодавство як базовий регулятор інтелектуальних відносин 
6. Договір як регулятор інтелектуальних відносин. 
7. Роль та значення судової практики у регулюванні інтелектуальних відносин 
8. Поняття, ознаки, види інтелектуальних правовідносин. 
9. Державна система правової охорони інтелектуальної власності. 
10. Національний орган інтелектуальної власності: правовий статус та функції. 
11. Патентні повірені: правовий статус, функції в системі охорони інтелектуальної 

власності. 
12. Поняття та правова природа авторського права.  
13. Суб’єкти авторського права.  
14. Фізична особа як первинний суб’єкт, якому належить авторське право. Презумпція 

авторства.  
15. Співавторство: поняття та види.  
16. Правонаступники, перекладачі та автори інших похідних творів. 
17. Об’єкти авторського права: ознаки, види.  
18. Твори, які не є об’єктами авторського права  
19. Особисті немайнові права автора твору  
20. Майнові права автора твору.  
21. Строки чинності майнових авторських прав.  
22. Підстави та порядок вільного використання творів.  
23. Право слідування в авторському праві.  
24. Авторське право на службовий твір.  
25. Авторське право на аудіовізуальний твір.  
26. Авторське право на комп’ютерні програми.  
27. Авторське право на компіляції даних (бази даних).  
28. Авторське право на збірники та інші складені твори.  
29. Засади колективного управління майновими правами суб’єктів авторського і (або) 

суміжних прав. 
30. Суб’єкти правовідносин щодо колективного управління майновими правами суб’єктів 

авторського і (або) суміжних прав. 
31. Види колективного управління майновими правами суб’єктів авторського і (або) 

суміжних прав. 
32. Порядок створення та провадження діяльності організацій колективного управління 

майновими правами суб’єктів авторського і (або) суміжних прав. 
33. Збирання, розподіл та виплата доходів від колективного управління майновими 

правами суб’єктів авторського і (або) суміжних прав. 
34. Об’єкти суміжних прав.  
35. Суб’єкти суміжних прав. 
36. Виникнення та здійснення суміжних прав. 
37. Особисті немайнові права виконавців та права на ім’я (назву) виробників фонограм, 

відеограм і організацій мовлення. 
38. Майнові суміжні права виконавців. 
39. Майнові суміжні права виробників фонограм і виробників відеограм. 
40. Майнові суміжні права організацій мовлення. 



41. Обмеження майнових суміжних прав виконавців, виробників фонограм, відеограм і 
організацій мовлення. 

42. Використання фонограм і відеограм, опублікованих з комерційною метою. 
43. Види порушень авторських та суміжних прав. 
44. Способи захисту авторських і суміжних прав. 
45. Винахід як об’єкт інтелектуального права.  
46. Корисна модель як об’єкт інтелектуального права.  
47. Умови надання правової охорони винаходу.  
48. Умови надання правової охорони корисній моделі.  
49. Патент на винахід (корисну модель): поняття, правова природа та види.  
50. Право на одержання патенту на винахід, корисну модель. 
51. Порядок одержання патенту на винахід, корисну модель.  
52. Експертизи заявки на винахід (корисну модель). Державна реєстрація винаходу 

(корисної моделі) і видача патенту.  
53. Правова охорона секретного винаходу (корисної моделі).  
54. Правова охорона службового винаходу (корисної моделі).  
55. Права власника патенту на винахід, корисну модель. 
56. Дії, які не визнаються порушенням прав власника патенту на винахід, корисну 

модель.  
57. Примусові ліцензії на винаходи (корисні моделі).  
58. Припинення дії патенту та визнання недійсними прав на винаходи, корисні моделі. 
59. Промисловий зразок як об’єкт інтелектуального права.  
60. Види промислових зразків (зареєстровані, незареєстровані).  
61. Умови надання правової охорони промисловому зразку.  
62. Права, що випливають з державної реєстрації промислового зразка, та права, що 

надаються на незареєстрований промисловий зразок.  
63. Захист патентних прав. Способи захисту. Порядок захисту.  
64. Позасудовий порядок захисту прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок. 
65. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг: загальна 

характеристика. Відмінність від об’єктів авторського та патентного права.  
66. Охорона прав на комерційне найменування.  
67. Поняття, структура та вимоги до комерційного найменування. Співвідношення з 

найменуванням юридичної особи.  
68. Суб’єкти права на комерційне (фірмове) найменування.  
69. Виникнення права на комерційне (фірмове) найменування, зміст майнових прав 

інтелектуальної власності.  
70. Загальна характеристика географічного зазначення як засобу індивідуалізації.  
71. Умови та порядок надання правової охорони географічному зазначенню.  
72. Право на реєстрацію географічного зазначення. Право на реєстрацію використання 

географічного зазначення.  
73. Права, що випливають із реєстрації географічного зазначення.  
74. Визнання недійсною та припинення правової охорони географічного зазначення.  
75. Поняття, ознаки та функції торговельних марок (знаків для товарів і послуг), обсяг 

правової охорони.  
76. Види торговельних марок.  
77. Охорона прав на добре відомий знак (торговельну марку).  
78. Умови надання правової охорони торговельним маркам.  
79. Підстави для відмови в наданні правової охорони торговельній марці. 
80. Порядок подання заявки та оформлення прав на торговельну марку. Оскарження 

рішення за заявкою.  
81. Права та обов’язки власника свідоцтва на торговельну марку. Використання 

торговельної марки.  
82. Дії, які не визнаються порушенням прав власника свідоцтва на торговельну марку.  
83. Припинення дії свідоцтва на торговельну марку; визнання свідоцтва недійсним. 



84. Види порушень прав на торговельні марки. Способи захисту прав на торговельну 
марку. 

85. Інші засоби індивідуалізації (доменні імена, фірмовий стиль, комерційні позначення, 
які охороняються без реєстрації прав на них). 

86. Наукове відкриття як об’єкт правової охорони. 
87. Комерційна таємниця. Ноу-хау. 
88. Раціоналізаторська пропозиція як об’єкт інтелектуального права. 
89. Сорти рослин як об’єкти правової охорони. Назва сорту. Придатність сорту для 

поширення. 
90. Суб’єкти права інтелектуальної власності на сорт рослин. 
91. Критерії придатності сорту для набуття прав інтелектуальної власності на нього. 
92. Порядок набуття прав інтелектуальної власності на сорт рослин; 
93. Особисте немайнове право авторства на сорт. 
94. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин та на поширення сорту 

рослин. 
95. Охорона прав на породи тварин.  
96. Охорона прав на компонування напівпровідникових виробів. 
97. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності у 

системі договірного права України. Загальна характеристика. 
98. Ліцензійний договір. 
99. Ліцензія на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 
100. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права 

інтелектуальної власності 
101. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. 
102. Договір про передання ноу-хау. 
103. Договір комерційної концесії. 
104. Права та обов’язки сторін за договором комерційної концесії 
105. Особливі умови договору комерційної концесії 
106. Зміна та припинення договору комерційної концесії 
107. Договір застави майнових прав інтелектуальної власності. 
108. Договір про передання майнових прав інтелектуальної власності як внеску у 

статутний капітал господарського товариства. 
 


