Питання до заліку з курсу „Інтелектуальна власність”
1. Що таке інтелектуальна власність (ІВ)?
2. Які Ви знаєте складові права інтелектуальної власності?
3. Які відмінності між майновими і немайновими правами на об’єкт права
інтелектуальної власності.
4. Коли і де вперше почали надавати виключні права на використання
об’єктів права інтелектуальної власності?
5. Які законодавчі акти складають правову основу інтелектуальної власності
в Україні?
6. Яке місце займає інтелектуальна власність в економічному і соціальному
розвитку суспільства?
7. Які Ви знаєте складові системи інтелектуальної власності?
8. З яких груп складається класифікація об’єктів права інтелектуальної
власності (ОПІВ) та які об’єкти входять до цих груп?
9. Хто може бути суб’єктами прав інтелектуальної власності?
10. Охарактеризуйте державну систему управління інтелектуальною
власністю.
11. Яка кількість міжнародних договорів діє у сфері інтелектуальної
власності? Назвіть п’ять найважливіших з них.
12. У чому полягає мета і сутність правової охорони ОПІВ?
13. Якими є критерії охороноздатності для об’єктів промислової власності?
14. Що таке патент на винахід?
15. Як здійснюється правова охорона об’єктів авторського права і суміжних
прав?
16. Які терміни правової охорони для ОПІВ встановлені законом?
17. На основі яких підстав дія охоронного документа на об’єкт промислової
власності може достроково припинятися цілком чи частково?
18. Які об’єкти інтелектуальної власності охороняються авторським правом,
а які – суміжними правами.
19. Який порядок набуття прав ОПІВ громадянами України за кордоном?
20. У чому полягає призначення системи захисту права інтелектуальної
власності?
21. Які дії визнаються порушенням права на об’єкти права інтелектуальної
власності?
22. Назвіть категорії спорів щодо права ІВ? Дайте їм характеристику.
23. У чому полягає адміністративний порядок захисту права ІВ?
24. У чому полягає цивільно-правовий спосіб захисту права ІВ?
25. Що може вимагати власник права на об’єкти ІВ від порушника при
розгляді спору у судовому порядку?
26. Коли настає кримінальна відповідальність за порушення права ІВ? Які
санкції передбачаються за таке порушення?
27. У чому полягає захист прав ІВ відповідно до Угоди TRIPS?

28. Назвіть основні види ліцензії на використання об’єктів ІВ та їх основні
характеристики.
29. Які основні права та обов’язки накладаються ліцензійним договором на
ліцензіара та ліцензіата?
30. Наведіть приклади прав ІВ, які не можуть бути предметом передання за
ліцензійним договором?
31. Які відмінності та схожість існують між маркетингом ІВ і маркетингом
звичайних товарів?
32. Які основні фактори слід брати до уваги при прогнозуванні нових
технологій?
33. У чому полягає процедура відбору інноваційних ідей?
34. Назвіть основні причини, що спонукають до ліцензійної торгівлі.
35. Назвіть мету оцінки вартості прав ОПІВ.
36. Які підходи до оцінки ОПІВ Вам відомі, охарактеризуйте їх.
37. Охарактеризуйте методи оцінки ОПІВ.
38. Надайте класифікацію способів та методів оцінки ОПІВ.
39. Розкрийте сутність методу прямої капіталізації.
40. Розкрийте сутність методу дисконтування грошових потоків.
41. Розкрийте сутність методу роялті.
42. Розкрийте сутність методу звільнення від роялті.
43. Проаналізуйте алгоритм оцінки прав на ОПІВ.
44. Як розрахувати вартість прав на винаходи та корисні моделі.
45. Як розрахувати вартість прав на комерційну таємницю.
46. Як розрахувати вартість прав на торговельну марку.
47. Як розрахувати вартість авторських та суміжних прав.
48. Як розрахувати вартість ліцензії на ОПІВ.
49. Що Ви розумієте під комерціалізацією?
50. Які форми комерціалізації ОПІВ Вам відомі?
51. Якими є умови придатності ОПІВ для комерціалізації?
52. У чому полягає підприємницький підхід до комерціалізації ОПІВ?
53. У чому полягає сутність комерціалізації ОПІВ шляхом внесення прав на
нього до статутного капіталу?
54. Як здійснюється передання прав власності на ОПІВ?
55. Як відбувається передання прав користування ОПІВ за ліцензійним
договором?
56. У чому полягає сутність передання прав на ОПІВ за договором лізингу?
57. У чому полягає сутність передання прав на ОПІВ за договором
комерційної концесії?
58. Охарактеризуйте економічну ефективність відомих Вам способів
комерціалізації ОПІВ.

Список литературы
1. Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право.
2. Бабкин С.А. Интеллектуальная собственность в сети «Інтернет».
3. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник.
4. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Академічний курс.
5. Орлюк О.П. Право інтелектуальної власності: Академічний курс.
6. Підопригора О.А. Право інтелектуальної власності: Академічний
курс.Підручник для вищих навчальних закладів.
7. Роїна О.М. Інтелектуальна власність та її захист: нормативно-правове
регулювання.
8. Рудакова О.А. Право интеллектуальной собственности: Учеб.-практ.
пособие для вузов.
9. Суханов Е.А. Лекции о праве собственности.
10. Шишка Р.Б., Кройтор В.А. Практикум права інтелектуальної власністі.
11. Про авторське право і суміжні права // Відомості Верховної ради України. –
2001. - №43. – 214.
12. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі // Відомості Верховної ради
України. – 2001. - №8. – с.37.
13. Гладков С.В. Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам. – М.:
РУССО, 2001. – 224с.
14. Дахно І.І. Право інтлектуальної власності: Навчальний посібник для вищих
навчальних закладів. – К.: Либідь, 2008. – 200с.
15. Крайнєв П.П. Інтелектуальна економіка: управління промсловою власністю.
– К., 2004.
16. Право інтелектуальної власності: Академ. Курс: Підручник для вищих
навчальних закладів / Під ред. О.А. Підопрогори та ін. – К., 2009. – 612.

