
Тема 7-8 (на два заняття) 
 

ДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА 
1. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності 

у системі договірного права України: загальна характеристика. 
2. Особливості договорів щодо передання (надання дозволу на використання) 

прав інтелектуальної власності. Форма договору. 
3. Види договорів у сфері інтелектуального права. 
4. Ліцензійний договір. 
5. Ліцензія на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 
6. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права 

інтелектуальної власності 
7. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. 
8. Договір про передання ноу-хау. 
9. Договір комерційної концесії. 
10. Договір застави майнових прав інтелектуальної власності. 
11. Договір про передання майнових прав інтелектуальної власності як внеску у 

статутний капітал господарського товариства. 
12. Інші договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності. 
 
Завдання 1 
Проаналізуйте, у якій формі укладаються договори щодо розпорядження 

майновими правами інтелектуальної власності. 
Визначте випадки укладення договорів щодо розпорядження майновими 

правами інтелектуальної власності в усній формі. 
Проаналізуйте, з якою метою та у якому порядку здійснюється державна 

реєстрація договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної 
власності. 

 
Завдання 2 
Проаналізуйте співвідношення ліцензії та ліцензійного договору.  
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