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Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, 

поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Право інтелектуальної 

власності» (для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання)/ Уклад. 

О.А. Ганич, В. М. Грудницький. – Донецьк: ДонНТУ, 2013. – 35с. 

 

 

Методичні рекомендації містять перелік питань, що охоплюють зміст програми 

дисципліни, приклади типових індивідуальних завдань, карту самостійної роботи 

студента, порядок поточного і підсумкового контролю оцінювання знань студентів денної 

та заочної форм навчання, варіанти контрольних робіт, зразок екзаменаційного білета, 

плани семінарських занять і практичні завдання, список рекомендованих нормативно-

правових актів і літератури. 

Розраховані на викладачів, студентів денної та заочної форм навчання при підготовці 

до навчальних занять з дисципліни «Право інтелектуальної власності».  

 

Укладач: Ганич О.А.   к.ю.н., доцент кафедри менеджменту та  

       господарського права  

   

 

Грудницький В. М.  асистент кафедри менеджменту і 
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Рецензент:                                                              Гадетський В.Г. 
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1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Інтелектуальна власність та її становлення. 

2. Теорії права інтелектуальної власності: привілеїв, пропрієтарна, промислової 

власності, довічної промислової власності, рентна, договірна, деліктна, особова, 

виключних прав, виключних майнових прав. 

3. Поняття права інтелектуальної власності. 

4. Сутність права інтелектуальної власності. 

5. Зміст права інтелектуальної власності. 

8. Джерела правового регулювання права інтелектуальної власності та їх види. 

9. Поняття законодавства про інтелектуальну власність його система та спрямованість. 

10. Дезінтеграційний підхід до регулювання права інтелектуальної власності і його 

сутність. 

11. Види міжнародно-правових актів про інтелектуальну власність. 

12. Конституція України як основне джерело регулювання права інтелектуальної 

власності. Цивільний кодекс України як джерело регулювання права інтелектуальної 

власності. 

13. Чинне законодавство України про інтелектуальну власність. 

14. Поняття та ознаки об'єктів права інтелектуальної власності. 

15. Ознаки охороноспроможності об'єктів права інтелектуальної власності. 

16. Відкриття як об'єкти права інтелектуальної власності та їх ознаки. 

17. Об'єкти відкриття. Права авторів відкриттів. Порядок кваліфікації відкриттів. 

18. Винаходи та корисні моделі як об'єкти промислової власності: поняття, об'єкти, види. 

19. Промислові зразки як об'єкти промислової власності: поняття, об'єкти. 

20. Знаки для товарів та послуг як об'єкти промислової власності. 

21. Правонаступники прав інтелектуальної власності. Спадкоємство інтелектуальних прав. 

22. Держава як володілець прав інтелектуальної власності. Підстави набуття державою 

прав інтелектуальної власності. 

23. Правове положення Державного агентства з авторських та суміжних прав, Комітету по 

захисту прав інтелектуальної власності (Патентного відомства). 

24. Правове положення патентознавців. Вимоги щодо патентних повірених. Атестація 

патентних повірених. Повноваження повірених у справах інтелектуальної власності. 

25. Асоціації патентних повірених. Підстави та порядок втрати атестації патентного 

повіреного. 
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26. Агенти з товарних знаків та їх правове положення. 

27. Права власників та уповноважених ним органів щодо результатів створених за 

службовим завданням. 

28. Поняття авторського права та сфера його дії. 

29. Об'єкти, що охороняються авторським правом. 

30. Виникнення та здійснення авторського права. 

31. Похідний твір та його правове значення. 

32. Авторське право та право власності на носія авторських прав. 

33. Особисті немайнові права автора. 

34. Майнові права автора. Майнові права володільця. 

35. Вільне використання твору. 

36. Авторське право на аудіовізуальний твір. 

37. Строки охорони авторських прав. 

38. Перехід авторських прав. Передача (уступка) авторського права. 

39. Авторські ліцензійні договори: поняття, характеристика та види. Сторони ліцензійного 

договору та їх правове положення. 

40. Поняття, зміст та порядок укладання авторських договорів. 

41. Поняття та сутність суміжних прав. Види суміжних прав. 

42. Охорона суміжних прав. Місце суміжних прав у системі права інтелектуальної 

власності. 

43. Права виконавців та їх зміст. 

44. Права виробників фонограм та їх зміст. 

45. Права організацій мовлення. 

46. Правила торгівлі екземплярами аудіовізуальних творів. 

47. Поняття охорони і захисту прав і їх співвідношення. 

48. Засоби охорони авторських і суміжних прав. Способи захисту авторських і суміжних 

прав. 

49. Колективне управління авторськими та суміжними правами. 

50. Поняття та визначення контрафактних порушень авторських та суміжних прав. 

51. Поняття патентного права. Відмінність винахідницького права від патентного права. 

52. Охоронні документи в патентному праві. 

53. Поняття патенту та його види. Реквізити патенту. Строки дії патенту. Відміна патенту. 

Визнання патенту недійсним. Припинення дії патенту. 

54. Свідоцтво на знаки для товарів та послуг. Посвідчення на раціоналізаторську 

пропозицію. 
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55. Патентні системи: заявочна, перевірочна, дослідницька, змішані. 

56. Заявка на видачу охоронного документа та вимоги щодо неї. 

57. Порядок подання заявки/Пріоритет заявки та його визначення. Колізії заявок та 

порядок розгляду спорів. 

58. Формальна експертиза та її наслідки. Способи усунення недоліків заявок. 

59. Експертиза по суті. Порядок, підстави проведення експертизи по суті. Права заявника 

при проведенні експертиз. 

60. Поняття, ознаки і об'єкти винаходу. Види винаходів та їх правове значення. 

61. Права і обов'язки винахідників службових винаходів. 

62. Об'єкти, що визнаються винаходами. 

63. Поняття та ознаки корисної моделі. 

64. Порядок отримання патенту на винахід та корисну модель. 

65. Заявка на отримання патенту та її зміст. Реквізити заявки. 

66. Формула винаходу та її правове значення. 

67. Тимчасова правова охорона, її значення та зміст. 

68. Право першокористувача та його зміст. 

69. Публікації при патентуванні. Реєстрація патенту. 

70. Права, що виникають з патенту. 

71. Визнання патенту недійсним. Припинення дії патенту. Примусове відчуження 

патентних прав. 

72. Поняття сорту рослин та порід тварин. Умови патентоспроможності нових сортів 

рослин. Об'єкти правової охорони на сорти рослин. 

73. Суб'єкти права на сорти рослин. 

74. Патент на сорт та його особливості. 

75. Порядок та умови патентування нових сортів рослин. Подача заявки на патентування 

сортів рослин. 

76. Тимчасова охорона права на сорт та її зміст. 

77. Видача патенту на сорт рослин. Визнання патенту на сорт рослин недійсним. 

Припинення дії патенту на сорт рослини. 

78. Контрафактні дії щодо промислової власності на сорти рослин. Відповідальність за 

контрафактні порушення прав на сорти рослин. 

79. Поняття інтегральної мікросхеми та умови її патентоспроможності. Право на 

реєстрацію топології інтегральної мікросхеми. Право роботодавця (власника чи 

уповноваженого ним органу). 

80. Порядок реєстрації топології інтегральної мікросхеми. 
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81. Права та обов'язки, що слідують із реєстрації топографії інтегральної мікросхеми. 

82. Визнання реєстрації топографії інтегральної мікросхеми недійсною. 

83. Порушення прав володільця зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми. 

Захист прав володільців. 

84. Поняття промислового зразка та умови його патентоспроможності. 

85. Права автора промислового зразка. 

86. Порядок патентування промислових зразків. 

87. Права, що слідують з патенту на промисловий зразок. 

88. Захист прав володільця патенту на промисловий зразок. 

89. Припинення дії патенту на промисловий зразок. Визнання патенту на промисловий 

зразок. 

90. Правова природа засобів Індивідуалізації товаровиробників. 

91. Поняття знаків для товарів та послуг і умови їх правової охорони. Патентування знаків 

для товарів та послуг. 

92. Права, що виникають із свідоцтва на знаки для товарів та послуг. Обов'язки, що 

виникають із свідоцтва на знаки для товарів та послуг. 

93. Припинення дії свідоцтва на знаки для товарів та послуг. 

94. Місце походження товарів його визначення та правове значення. Реєстрація місця 

походження товарів та порядок її здійснення. Правові наслідки реєстрації місця 

походження товарів. 

95. Контрафактні порушення прав на місце походження товарів. 

96. Місця походження товарів як об'єкти промислової власності. 

97. Селекційні досягнення як об'єкти промислової власності. 

98. Топології інтегральних схем та умови їх охороспроможності. 

99. «Ноу-хау» як об'єкти правової охорони та їх види. 

100. Науково-технічна документація. 

101. Раціоналізаторські пропозиції як об'єкти промислової власності. 

102. Автор як первинний суб'єкт права інтелектуальної власності та його визначення. 

103. Співавторство та його види. Визначення авторства. Регулювання відносин між 

співавторами. 

104. Права та обов'язки авторів. Охорона прав автора. 

105. Володільці прав інтелектуальної власності та їх правове положення, наслідки 

контрафактних дій. 

106. Поняття та умови охорони раціоналізаторських пропозицій. 
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107. Заява на раціоналізаторську пропозицію та вимоги щодо неї. Порядок подачі заяви 

на раціоналізаторську пропозицію. Розгляд заяви на раціоналізаторську пропозицію. 

Першість на раціоналізаторську пропозицію. 

108. Права авторів раціоналізаторських пропозицій. 

109. Проблема регулювання нових об'єктів права інтелектуальної власності в праві 

України. 

110. Договірні зобов'язання стосовно прав інтелектуальної власності та їх види. 

111. Ліцензійні угоди: поняття та ознаки. Види ліцензійних угод. 

112. Примусові ліцензії та порядок їх надання. Міжнародна ліцензійна практика. 

113. Договори «ноу-хау». Види договору «ноу-хау». 

114. Франчайзингові угоди: поняття, предмет, характеристика та особливості. 

115. Оспорювання рішень по апеляціях. 

116. Недобросовісна конкуренція та порушення прав на товарні знаки. 

117. Регуляторна політика держави у сфері інтелектуальної власності та її напрямки. 

118. Державний контроль у сфері інтелектуальної власності та його напрямки. Правове 

становище державних уповноважених у сфері інтелектуальної власності. 

119. Адміністративна відповідальність за правопорушення прав інтелектуальної 

власності. 

120. Кримінальна відповідальність за правопорушення прав інтелектуальної власності. 

121. Спори щодо контрафактів, що підлягають розгляду у судовому порядку. 

122. Судовий порядок розгляду спорів про порушення прав інтелектуальної власності. 

Можливість та доцільність претензійного порядку задоволення вимог потерплої 

особи. 

123. Забезпечення доказів при розгляді спорів про порушення прав інтелектуальної 

власності. Види доказів. Участь суду у витребуванні доказів. 

124. Виконання судових рішень у справах про порушення прав інтелектуальної власності. 
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2. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ТА ЗАВДАНЬ, ЩО 

ВИНОСЯТЬСЯ НА МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 

Приклади типових індивідуальних завдань 

Індивідуальні завдання теоретичного характеру :реферати, есе і т .ін.   

Теми рефератів:  

- Правова охорона селекційних досліджень 

- Міжнародні угоди у сфері інтелектуальної власності 

Аналітичні завдання: 

- Аналіз новітнього законодавства України у сфері права інтелектуальної власності 

- Огляд міжнародних актів, ратифікованих Верховною Радою України, в сфері права 

інтелектуальної власності 

Індивідуальні завдання практичного характеру: 

- скласти проект договору між автором і роботодавцем про винагороду за винахід чи 

інший службовий результат 

- підготувати матеріали для реєстрації місця походження товару 

Вказані завдання кожен студент отримує у викладача в індивідуальному порядку. 

 

Приклади типових завдань, що виносяться на модульний контроль 

1. Дайте відповідь на питання (можливе усне опитування та виконання письмової роботи): 

Який порядок отримання патенту на винахід та корисну модель? 

2. Вкажіть правильну відповідь: 

Автор - це: 

а) юридична особа, яка своєю творчою працею створила твір; 

б) фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір; 

в) юридична та фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір. 

3. Розв’яжіть задачу: 

Винахідник Петров створив "спосіб вироблення кольорового скла", який тривалий час 

використовували на одному із заводів Харкова. Проте, адміністрація підприємства 

відмовилась виплатити винахіднику належну винагороду на тій підставі, що з 

винахідником договір про використання і виплату винагороди не укладався. Розв’яжіть 

конфлікт. 
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3. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА  

з дисципліни  

право інтелектуальної власності  

Види самостійної роботи 

Планові 

терміни 

виконання 

Форми контролю та 

звітності 

Максималь

на 

кількість 

балів 

Денна та вечірня форми навчання (1-й семестр) 

І. Обов’язкові    

1.1. Підготовка до семінарських 

занять 

за 

розкладом 

занять 

Активність та 

результативність під час 

семінарського заняття 

10 

1.2. Виконання двох модульних 

завдань 

за 

розкладом 

занять 

Виконання завдання для 

модульного контролю №1 

Виконання завдання для 

модульного контролю №2 

25 

 

50 

 

1.3. Вивчення тем та питань, що 

відводяться на самостійне 

опрацювання 

за 

розкладом 

занять 

Усне опитування під час 

індивідуально-

консультативної роботи 

 

 

5 

Разом балів за обов’язкові види СРС 90 

ІІ. Вибіркові 

2.1. Написання реферату чи 

іншої наукової роботи 

теоретичного характеру 

До кінця 

листопада 

Захист роботи під час 

семінарського заняття або 

в години індивідуально-

консультативної роботи 

викладача-лектора 

 

10 

2.2. Виконання індивідуального 

завдання практичного 

характеру 

До кінця 

листопада 

Захист роботи під час 

індивідуально-

консультативної роботи 

 

10 

2.3. Інші види індивідуальної 

роботи  

За планом Участь у науково-

практичних конференціях, 

студентських олімпіадах 

тощо 

 

10 

Разом балів за вибіркові види СРС 10 

Всього балів за СРС у 1 семестрі 100 

Заочна форма навчання  

І. Обов’язкові 

1.1. Виконання завдань 

модульного контролю 

За 

розкладом 

занять 

Виконання чотирьох 

модульних завдань (до 20 

балів за кожне) 

80 

ІІ. Вибіркові 

2.1. Виконання завдань 

практичного характеру 

В години ІКР. 

Не пізніше, ніж 

за 2 тижні до 

початку сесії 

Написання під контролем 

викладача 

20 
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2.2. Вивчення тем та питань, що 

відводяться на самостійне 

опрацювання 

В години ІКР. 

Не пізніше, ніж 

за 2 тижні до 

початку сесії 

Усне опитування під час 

індивідуально-

консультативної роботи 

20 

Разом балів за вибіркові види СРС 20 

Всього балів за СРС у семестрі 100 
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4. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З  

ДИСЦИПЛІНИ 

Форма навчання денна вечірня заочна 

об’єкти контролю по дисциплінах, підсумковою формою контролю яких є іспит 

Порядок 

оцінювання 

знань 

студентів по 

дисциплінах, 

підсумковою 

формою 

контролю 

яких є іспит 

Поточний 

контроль 

Активність та 

результативність – до 5 балів 

Систематичність – до 5 балів 

Самостійна робота – до 15 

балів 

- підготовка тем та питань, 

що виносяться на самостійне 

вивчення (до 5 балів); 

 

- індивідуальні завдання 

теоретичного характеру (до 

10 балів)     або 

- індивідуальні завдання 

практичного характеру(до 10 

балів) 

 

Модульний контроль – до 15 

балів 

- модуль №1  (до 5 балів); 

- модуль №2 (до 10 балів) 

Завдання одного 

модульного контролю – до 

30 балів  

або 

індивідуальне домашнє 

завдання – до 30 балів; 

  

Самостійна робота – до 10 

б.: 

- підготовка тем та питань, 

що виносяться на 

самостійне вивчення – до 

10 балів 

або 

- виконання завдань 

практичного характеру – до 

10 балів 

Підсумковий 

контроль 

Іспит – до 60 балів (результат 

зараховується за умови 

отримання не менше 30 

балів) 

Іспит – до 60 балів 

(результат зараховується за 

умови отримання не менше 

30 балів) 

об’єкти контролю по дисциплінах, підсумковою формою контролю яких є ПМК 

Порядок оцінювання знань 

студентів по дисциплінах, 

підсумковою формою 

контролю яких є ПМК 

Активність та 

результативність – до 5 балів 

Систематичність – до 5 балів 

Самостійна робота – до 15 б. 

б 

- підготовка тем та питань, 

що виносяться на самостійне 

вивчення (до 5 балів); 

 

- індивідуальні завдання 

теоретичного характеру (до 

10 балів)   або 

- індивідуальні завдання 

практичного характеру(до 10 

балів) 

 

Модульний контроль – до 75 

балів 

- модуль №1 (до 25 балів); 

- модуль №2 (до 50 балів)  

(результат зараховується за 

умови отримання не менше 

50 балів   

Завдання одного 

модульного контролю – до 

80 балів  

Самостійна робота – до 20 

б. (результат зараховується 

за умови отримання не 

менше 50 балів) 

 

Самостійна робота – до 20 

б.: 

 

- підготовка тем та питань, 

що виносяться на 

самостійне вивчення – до 

20 балів 

або 

- виконання завдань 

практичного характеру – до 

20 балів 
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Оцінювання знань студентів за традиційною шкалою та шкалою ECTS 

 

85-100 балів відмінно А 

80 балів добре В 

65 – 75 балів добре С 

60 балів задовільно D 

50 – 55 балів задовільно E 

20 – 45 балів незадовільно – можлива перездача FХ 

0 – 15 балів незадовільно – повторне вивчення дисципліни F 

 

Порядок оцінювання знань студентів 

за результатами вивчення дисципліни 

для денної  форм навчання 

 

№№ 

пп 

Об'єкти контролю Кількість балів 

1. Оцінка поточної роботи в семестрі,   

в т.ч.: 

Від   0  до 100 балів 

в т.ч.: 

1.1. Систематичність та активність роботи 

на семінарських заняттях 

до  10 балів 

1.2. Виконання завдань для самостійного 

опрацювання 

до  15 балів 

1.3. Виконання модульних завдань до  75 балів 

 

Підсумкова оцінка (в балах)  = результатам поточної роботи   

Оцінка поточної роботи в семестрі  проводиться в межах 100 балів  

 

Оцінювання поточної роботи студента 

Процес вивчення права інтелектуальної власності студентами передбачає 

відвідування лекцій, семінарських занять, виконання індивідуальних завдань, 

самостійну роботу по опрацюванню матеріалу. Успішне виконання студентом цих 

завдань є передумовою успішного виконання завдань ПМК, який є формою 

контролю знань з дисципліни. 
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Оцінка поточної роботи студентів з дисципліни включає оцінки за систематичність 

та активність  роботи студента протягом семестру,  за виконання модульних завдань, 

завдань для самостійної роботи. 

При виконанні модульних завдань оцінці підлягають: виконання письмових завдань, 

тести, розв’язання ситуаційних задач, усні відповіді.  

Оцінка самостійної роботи включає оцінки за написання рефератів, виконання 

індивідуальних завдань та вивчення питань, які виносяться на самостійне опрацювання.  

Оцінка модульних завдань не може перевищувати 75 балів ( модуль І – 25 балів, модуль ІІ 

– 50 балів). Максимальна оцінка за самостійну роботу – 15 балів , за активність та 

систематичність – 10 балів. 

 

Порядок оцінювання поточної роботи студента в семестрі 

Максимальна кількість балів, які може набрати студент за результатами 

поточної роботи  -      100  

Об’єкти  контролю: 

1) систематичність та активність роботи на семінарських заняттях   (до 10  

балів)   включає: 

 систематичність підготовки до  семінарських занять та  активність  участі в їх 

проведенні – 5 балів; 

 результативність роботи на семінарських заняттях – 5 балів (поточні оцінки лише «5» 

та «4»; при цьому обов’язкове позитивне складання модулів); 

 2) виконання модульних завдань  (до 75   балів) включає:   

- перший модуль – 25 балів;  

- другий модуль – 50 балів 

3) виконання завдань для самостійного опрацювання – (до 15 балів)  

включає: 

 підготовка  програмного матеріалу (тем, питань), який  відводиться на 

самостійне вивчення – 5 балів;  

вибіркові види самостійної роботи 

 виконання  індивідуальних завдань наукового характеру – 10 балів   

або 

 виконання  індивідуальних завдань практичного характеру – 10 балів   

або 
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 інші види індивідуальної роботи – 10 балів 

Студент виконує одне із вибіркових завдань для самостійної роботи  

 

Орієнтовні питання для розгляду на семінарських заняттях  

Семінар №1. Теми 1-2: Загальні положення про творчу діяльність та інтелектуальність 

власність. Право інтелектуальної власності в Україні. 

 

1. Інтелектуальна власність та її становлення. Роль інтелектуальної власності в 

соціально-економічному розвитку України. 

2. Поняття та сутність права інтелектуальної власності. 

3. Види права інтелектуальної власності. 

4. Результати творчої діяльності як об’єкти правовідносин і їх взаємозв’язок. 

5. Джерела правового регулювання права інтелектуальної власності та їх види. 

6. Характеристика чинного законодавства України про інтелектуальну власність. 

7. Законодавство зарубіжних країн про інтелектуальну власність та його особливості. 

Семінар №2. Тема 3: Об’єкти права інтелектуальної власності. 

 

1. Поняття та ознаки об’єктів права інтелектуальної власності. 

2. Загальна характеристика об’єктів інтелектуальної власності. 

3. Результати науки творів літератури та мистецтва як об’єкти права інтелектуальної 

власності. 

4. Об’єкти науково-технічної інформації. 

5. Об’єкти нетрадиційних рішень. 

Семінар №3, Тема 4: Суб’єкти права інтелектуальної власності. 

 

1. Автор як первинний суб’єкт права інтелектуальної власності. 

2. Держава  та її уповноваженні органи як суб’єкти права інтелектуальної  власності. 

3. Правове положення патентознавців (патентних повірених). 

4. Агенти з товарних знаків та їх правове положення. 

5. Заявники. 

6. Правонаступники як суб’єкти права інтелектуальної власності. 

 

 

Семінар №4, Теми 5-8: Авторське право. Суміжні права. 
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1. Поняття авторського права та сфери його дії. 

2. Об’єкти авторського права. 

3. Суб’єкти авторського права. 

4. Суб’єктивне авторське право, його зміст та межі. 

5. Оформлення прав на об’єкти авторського права. 

6. Права та обв’язки суб’єктів авторського права, що випливають із охоронних 

документів. 

7. Поняття та сутність суміжних прав. 

8. Управління та захист авторських і суміжних прав. 

 

Семінар №5, Теми 5-8: Право промислової власності. Патентне право. 

 

1. Поняття промислової власності її сутність та юридична природа. 

2. Об’єкти правової охорони. 

3. Суб’єкти права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки та їх права. 

4. Оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки. Патент. 

5. Здійснення прав патентовласника. Правове становище патентних повірених. 

6. Здійснення прав на знаки для товарів та послуг в Україні. 

7. Правова охорона конфіденційної інформації (комерційної таємниці) в Україні. 

8. Правова охорона комп’ютерних програм. 

 

Семінар №6, Тема 9: Договори у сфері інтелектуальної діяльності. 

 

1. Поняття договорів у сфері інтелектуальної діяльності та особливості їх 

законодавчого забезпечення. 

2. Авторські договори та їх види. 

3. Договори у сфері суміжних прав. 

4. Договори у сфері науково-технічної діяльності. 

5. Договори на використання об’єктів інтелектуальної власності. 

 

 

Семінар №7, Тема 10: Захист права інтелектуальної власності. 

 

1. Загальна оцінка системи захисту права інтелектуальної власності за 

законодавством України. 
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2. Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності. 

3. Кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності. 

4. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності. 

 

 

Семінар №8, Тема 11: Міжнародні угоди у сфері інтелектуальної  власності. 

 

1. Загальні міжнародні угоди з питань інтелектуальної власності. Всесвітня 

організація інтелектуальної власності (ВОІВ). 

2. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС). 

3. Міжнародні конвенції про охорону авторського права і суміжних прав. 

4. Міжнародна правова охорона промислової власності. 

5. Інші міжнародні угоди у сфері інтелектуальної власності. 

 

Матеріали до модульного контролю знань студентів 

 

Блок (модуль) 1 

 

Тема: 

1. Загальні положення про творчу діяльність та інтелектуальність власність. 

2. Право інтелектуальної власності в Україні. 

3. Об’єкти  права інтелектуальної власності. 

4. Суб’єкти  права інтелектуальної власності. 

5. Оформлення прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

 

контроль знань здійснюється у формі усних відповідей або самостійних письмових робіт 

за рішенням викладача, який проводить модульний контроль знань; 

 

Питання для контролю знань (можуть подаватися у вигляді тестового завдання): 

 

1. Інтелектуальна власність та її становлення. 

2. Теорії права інтелектуальної власності: привілеїв, пропрієтарна, промислової 

власності, довічної промислової власності, рентна, договірна, деліктна, особова, 

виключних прав, виключних майнових прав. 
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3. Поняття права інтелектуальної власності. 

4. Сутність права інтелектуальної власності. 

5. Зміст права інтелектуальної власності. 

6. Джерела правового регулювання права інтелектуальної власності та їх види. 

7. Поняття законодавства про інтелектуальну власність його система та 

спрямованість. 

8. Дезінтеграційний підхід до регулювання права інтелектуальної власності і його 

сутність. 

9. Види міжнародно-правових актів про інтелектуальну власність. 

10. Конституція України як основне джерело регулювання права інтелектуальної 

власності. Цивільний кодекс України як джерело регулювання права 

інтелектуальної власності. 

11. Чинне законодавство України про інтелектуальну власність. 

12. Поняття та ознаки об'єктів права інтелектуальної власності. 

13. Ознаки охороноспроможності об'єктів права інтелектуальної власності. 

14. Відкриття як об'єкти права інтелектуальної власності та їх ознаки. 

15. Об'єкти відкриття. Права авторів відкриттів. Порядок кваліфікації відкриттів. 

16. Винаходи та корисні моделі як об'єкти промислової власності: поняття, об'єкти, 

види. 

17. Промислові зразки як об'єкти промислової власності: поняття, об'єкти. 

18. Знаки для товарів та послуг як об'єкти промислової власності. 

19. Правонаступники прав інтелектуальної власності. Спадкоємство інтелектуальних 

прав. 

20. Держава як володілець прав інтелектуальної власності. Підстави набуття державою 

прав інтелектуальної власності. 

21. Правове положення Державного агентства з авторських та суміжних прав, 

Комітету по захисту прав інтелектуальної власності (Патентного відомства). 

22. Правове положення патентознавців. Вимоги щодо патентних повірених. Атестація 

патентних повірених. Повноваження повірених у справах інтелектуальної 

власності. 

23. Асоціації патентних повірених. Підстави та порядок втрати атестації патентного 

повіреного. 

24. Агенти з товарних знаків та їх правове положення. 

25. Права власників та уповноважених ним органів щодо результатів створених за 

службовим завданням. 
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26. Поняття авторського права та сфера його дії. 

27. Об'єкти, що охороняються авторським правом. 

28. Виникнення та здійснення авторського права. 

29. Похідний твір та його правове значення. 

30. Авторське право та право власності на носія авторських прав. 

31. Особисті немайнові права автора. 

32. Майнові права автора. Майнові права володільця. 

33. Вільне використання твору. 

34. Авторське право на аудіовізуальний твір. 

35. Строки охорони авторських прав. 

36. Перехід авторських прав. Передача (уступка) авторського права. 

37. Авторські ліцензійні договори: поняття, характеристика та види. Сторони 

ліцензійного договору та їх правове положення. 

38. Поняття, зміст та порядок укладання авторських договорів. 

39. Поняття та сутність суміжних прав. Види суміжних прав. 

40. Охорона суміжних прав. Місце суміжних прав у системі права інтелектуальної 

власності. 

41. Права виконавців та їх зміст. 

42. Права виробників фонограм та їх зміст. 

43. Права організацій мовлення. 

44. Правила торгівлі екземплярами аудіовізуальних творів. 

45. Поняття охорони і захисту прав і їх співвідношення. 

46. Засоби охорони авторських і суміжних прав. Способи захисту авторських і 

суміжних прав. 

47. Колективне управління авторськими та суміжними правами. 

48. Поняття та визначення контрафактних порушень авторських та суміжних прав. 

49. Поняття патентного права. Відмінність винахідницького права від патентного 

права. 

50. Охоронні документи в патентному праві. 

51. Поняття патенту та його види. Реквізити патенту. Строки дії патенту. Відміна 

патенту. Визнання патенту недійсним. Припинення дії патенту. 

52. Свідоцтво на знаки для товарів та послуг. Посвідчення на раціоналізаторську 

пропозицію. 

53. Патентні системи: заявочна, перевірочна, дослідницька, змішані. 

54. Заявка на видачу охоронного документа та вимоги щодо неї. 
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55. Порядок подання заявки/Пріоритет заявки та його визначення. Колізії заявок та 

порядок розгляду спорів. 

56. Формальна експертиза та її наслідки. Способи усунення недоліків заявок. 

57. Експертиза по суті. Порядок, підстави проведення експертизи по суті. Права 

заявника при проведенні експертиз. 

58. Поняття, ознаки і об'єкти винаходу. Види винаходів та їх правове значення. 

59. Права і обов'язки винахідників службових винаходів. 

60. Об'єкти, що визнаються винаходами. 

61. Поняття та ознаки корисної моделі. 

62. Порядок отримання патенту на винахід та корисну модель. 

63. Заявка на отримання патенту та її зміст. Реквізити заявки. 

64. Формула винаходу та її правове значення. 

65. Тимчасова правова охорона, її значення та зміст. 

66. Право першокористувача та його зміст. 

67. Публікації при патентуванні. Реєстрація патенту. 

68. Права, що виникають з патенту. 

69. Визнання патенту недійсним. Припинення дії патенту. Примусове відчуження 

патентних прав. 

70. Поняття сорту рослин та порід тварин. Умови патентоспроможності нових сортів 

рослин. Об'єкти правової охорони на сорти рослин. 

71. Суб'єкти права на сорти рослин. 

72. Патент на сорт та його особливості. 

73. Порядок та умови патентування нових сортів рослин. Подача заявки на 

патентування сортів рослин. 

74. Тимчасова охорона права на сорт та її зміст. 

75. Видача патенту на сорт рослин. Визнання патенту на сорт рослин недійсним. 

Припинення дії патенту на сорт рослини. 

76. Контрафактні дії щодо промислової власності на сорти рослин. Відповідальність за 

контрафактні порушення прав на сорти рослин. 

77. Поняття інтегральної мікросхеми та умови її патентоспроможності. Право на 

реєстрацію топології інтегральної мікросхеми. Право роботодавця (власника чи 

уповноваженого ним органу). 

78. Порядок реєстрації топології інтегральної мікросхеми. 

79. Права та обов'язки, що слідують із реєстрації топографії інтегральної мікросхеми. 

80. Визнання реєстрації топографії інтегральної мікросхеми недійсною. 
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81. Порушення прав володільця зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми. 

Захист прав володільців. 

82. Поняття промислового зразка та умови його патентоспроможності. 

83. Права автора промислового зразка. 

84. Порядок патентування промислових зразків. 

85. Права, що слідують з патенту на промисловий зразок. 

86. Захист прав володільця патенту на промисловий зразок. 

87. Припинення дії патенту на промисловий зразок. Визнання патенту на промисловий 

зразок. 

 

Блок (модуль) 2 

Теми: 

6. Права і обов’язки суб’єктів інтелектуальної власності, що випливають із охоронних 

документів. 

7. Використання об’єктів інтелектуальної власності на ліцензійній основі. 

8. Припинення правової охорони інтелектуальної власності. 

9. Договори у сфері інтелектуальної власності. 

10. Захист права інтелектуальної власності. 

11. Міжнародні угоди у сфері інтелектуальної власності. 

12. Стимулювання і заохочення інтелектуальної діяльності в Україні 

 

контроль знань здійснюється у формі усних відповідей або самостійних письмових робіт 

за рішенням викладача, який проводить модульний контроль знань; 

 

Питання для контролю знань (можуть подаватися у вигляді тестового завдання): 

 

1. Захист прав володільця патенту на промисловий зразок. 

2. Припинення дії патенту на промисловий зразок. Визнання патенту на 

промисловий зразок. 

3. Правова природа засобів Індивідуалізації товаровиробників. 

4. Поняття знаків для товарів та послуг і умови їх правової охорони. Патентування 

знаків для товарів та послуг. 

5. Права, що виникають із свідоцтва на знаки для товарів та послуг. Обов'язки, що 

виникають із свідоцтва на знаки для товарів та послуг. 

6. Припинення дії свідоцтва на знаки для товарів та послуг. 
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7. Місце походження товарів його визначення та правове значення. Реєстрація 

місця походження товарів та порядок її здійснення. Правові наслідки реєстрації 

місця походження товарів. 

8. Контрафактні порушення прав на місце походження товарів. 

9. Місця походження товарів як об'єкти промислової власності. 

10. Селекційні досягнення як об'єкти промислової власності. 

11. Топології інтегральних схем та умови їх охороспроможності. 

12. «Ноу-хау» як об'єкти правової охорони та їх види. 

13. Науково-технічна документація. 

14. Раціоналізаторські пропозиції як об'єкти промислової власності. 

15. Автор як первинний суб'єкт права інтелектуальної власності та його 

визначення. 

16. Співавторство та його види. Визначення авторства. Регулювання відносин між 

співавторами. 

17. Права та обов'язки авторів. Охорона прав автора. 

18. Володільці прав інтелектуальної власності та їх правове положення, наслідки 

контрафактних дій. 

19. Поняття та умови охорони раціоналізаторських пропозицій. 

20. Заява на раціоналізаторську пропозицію та вимоги щодо неї. Порядок подачі 

заяви на раціоналізаторську пропозицію. Розгляд заяви на раціоналізаторську 

пропозицію. Першість на раціоналізаторську пропозицію. 

21. Права авторів раціоналізаторських пропозицій. 

22. Проблема регулювання нових об'єктів права інтелектуальної власності в праві 

України. 

23. Договірні зобов'язання стосовно прав інтелектуальної власності та їх види. 

24. Ліцензійні угоди: поняття та ознаки. Види ліцензійних угод. 

25. Примусові ліцензії та порядок їх надання. Міжнародна ліцензійна практика. 

26. Договори «ноу-хау». Види договору «ноу-хау». 

27. Франчайзингові угоди: поняття, предмет, характеристика та особливості. 

28. Оспорювання рішень по апеляціях. 

29. Недобросовісна конкуренція та порушення прав на товарні знаки. 

30. Регуляторна політика держави у сфері інтелектуальної власності та її напрямки. 

31. Державний контроль у сфері інтелектуальної власності та його напрямки. 

Правове становище державних уповноважених у сфері інтелектуальної 

власності. 
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32. Адміністративна відповідальність за правопорушення прав інтелектуальної 

власності. 

33. Кримінальна відповідальність за правопорушення прав інтелектуальної 

власності. 

34. Спори щодо контрафактів, що підлягають розгляду у судовому порядку. 

35. Судовий порядок розгляду спорів про порушення прав інтелектуальної 

власності. Можливість та доцільність претензійного порядку задоволення вимог 

потерплої особи. 

36. Забезпечення доказів при розгляді спорів про порушення прав інтелектуальної 

власності. Види доказів. Участь суду у витребуванні доказів. 

37. Виконання судових рішень у справах про порушення прав інтелектуальної 

власності. 

 



 

 

25 

5. ОСОБЛИВОСТІ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

ЗАОЧНОЇ  

Форма навчання денна вечірня заочна 

об’єкти контролю по дисциплінах, підсумковою формою контролю яких є іспит 

Порядок 

оцінювання 

знань 

студентів по 

дисциплінах, 

підсумковою 

формою 

контролю 

яких є іспит 

Поточний 

контроль 

Активність та 

результативність – до 5 балів 

Систематичність – до 5 балів 

Самостійна робота – до 15 

балів 

- підготовка тем та питань, 

що виносяться на самостійне 

вивчення (до 5 балів); 

 

- індивідуальні завдання 

теоретичного характеру (до 

10 балів)     або 

- індивідуальні завдання 

практичного характеру(до 10 

балів) 

 

Модульний контроль – до 15 

балів 

- модуль №1  (до 5 балів); 

- модуль №2 (до 10 балів) 

Завдання одного 

модульного контролю – до 

30 балів  

або 

індивідуальне домашнє 

завдання – до 30 балів; 

  

Самостійна робота – до 10 

б.: 

- підготовка тем та питань, 

що виносяться на 

самостійне вивчення – до 

10 балів 

або 

- виконання завдань 

практичного характеру – до 

10 балів 

Підсумковий 

контроль 

Іспит – до 60 балів (результат 

зараховується за умови 

отримання не менше 30 

балів) 

Іспит – до 60 балів 

(результат зараховується за 

умови отримання не менше 

30 балів) 

об’єкти контролю по дисциплінах, підсумковою формою контролю яких є ПМК 

Порядок оцінювання знань 

студентів по дисциплінах, 

підсумковою формою 

контролю яких є ПМК 

Активність та 

результативність – до 5 балів 

Систематичність – до 5 балів 

Самостійна робота – до 15 б. 

б 

- підготовка тем та питань, 

що виносяться на самостійне 

вивчення (до 5 балів); 

 

- індивідуальні завдання 

теоретичного характеру (до 

10 балів)   або 

- індивідуальні завдання 

практичного характеру(до 10 

балів) 

 

Модульний контроль – до 75 

балів 

- модуль №1 (до 25 балів); 

- модуль №2 (до 50 балів)  

(результат зараховується за 

Завдання одного 

модульного контролю – до 

80 балів  

Самостійна робота – до 20 

б. (результат зараховується 

за умови отримання не 

менше 50 балів) 

 

Самостійна робота – до 20 

б.: 

 

- підготовка тем та питань, 

що виносяться на 

самостійне вивчення – до 

20 балів 

або 

- виконання завдань 

практичного характеру – до 

20 балів 
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ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Оцінювання знань студентів за традиційною шкалою та шкалою ECTS 

 

85-100 балів відмінно А 

80 балів добре В 

65 – 75 балів добре С 

60 балів задовільно D 

50 – 55 балів задовільно E 

20 – 45 балів незадовільно – можлива перездача FХ 

0 – 15 балів незадовільно – повторне вивчення 

дисципліни 

F 

 

ПІДСУМКОВА ОЦІНКА (в балах)  =   

= результати поточної роботи   

Оцінка поточної роботи проводиться в межах 100 балів  

 

 Поточний контроль здійснюється шляхом оцінювання модульних 

завдань ( тобто, об’єктом  контролю є  виконання модульних завдань) та завдань 

для самостійної роботи (за вибором студента). 

Для студентів заочної форми навчання:  проводиться один модульний 

контроль, що включає 4 завдання, кожне з яких оцінюється в межах 20 балів, або 

тестові завдання 

Завдання для самостійної роботи: 

- Виконання індивідуальних завдань практичного характеру (складання 

юридичних документів тощо); 

- Підготовка тем та питань, що виносяться на самостійне вивчення 

Виконується одне із вказаних завдань, яке оцінюється в межах 20 балів. 

Вибіркові завдання виконуються в години ІКР (індивідуально-консультативної 

роботи викладача)  

 

умови отримання не менше 

50 балів   
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6. Зразок білета для проведення ПМК для студентів заочної форми навчання 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ   

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Кафедра менеджменту і господарського права 

 

Навчальна дисципліна:  Право інтелектуальної власності  

 

 

Екзаменаційний білет  № А 

1. Порядок патентування промислових зразків. 

2. Особисті немайнові права автора. 

3. Суб'єкти права на сорти рослин. 

4. Виконання судових рішень у справах про порушення прав інтелектуальної 

власності. 

 

Екзаменатор                   П.І.Б.                          підпис 

Завідувач кафедри         П.І.Б.                          підпис 

 

Схвалено на засіданні кафедри  

Менеджменту та господарського права 

 /протокол №___ від «__» _______ 200_ р./ 
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