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ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ: 
 

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА. 

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 

 

1. Поняття інтелектуальної власності та її види. Джерела права 

інтелектуальної власності: єдність та диференціація  правового 

регулювання. 

2. Поняття та принципи права інтелектуальної власності. 

3. Основні теоретичні конструкції права інтелектуальної власності. Теорія 

привілеїв як висхідна позиція формування інституту права 

інтелектуальної власності. 

4. Ґенеза і концепція пропрієтарної теорії права інтелектуальної власності. 

5. Теорія виключних майнових прав. 

6. Співвідношення права власності та права інтелектуальної власності: їх 

спільні та відмінні ознаки за законодавством України. 

7. Реформування державної системи охорони інтелектуальної власності в 

Україні. 

8. Особливості оскарження рішень в Апеляційній палаті. 

9. Судові органи та їх значення у системі захисту права інтелектуальної 

власності. 

10.Роль правоохоронних органів у системі охорони інтелектуальної 

власності, їх права та обов'язки при застосуванні санкцій відносно 

порушників у сфері інтелектуальної власності. 

11. Юрисдикційна і неюрисдикційна форма захисту права інтелектуальної 

власності, їх схожість та відмінність між собою.  

12. Загальний та спеціальний порядок захисту прав інтелектуальної 

власності. 

13. Способи захисту інтелектуальної власності. 

14. Адміністративно-правовий спосіб захисту прав інтелектуальної власності. 

15. Цивільно-правовий спосіб захисту прав інтелектуальної власності. 

16.  Особливсті розгляду та вирішення спорів щодо захисту прав 

інтелектуальної власності на торговельні марки. 

17. Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні.  

18.Порушення прав інтелектуальної власності. Поняття, зміст та підстави 

порушення. 

19. Порядок звернення субєкта права інтелектуальної власності до суду з 

метою  захисту порушених прав та охоронюваних інтересів.  

20. Підтвердження наявності або відсутності права інтелектуальної власності 

судовими органами.  

21. Особливості доказування у справах про захист прав інтелектуальної 

власності.  

22. Роль судової експертизи як засобу доказування у справах про порушення 
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прав інтелектуальної власності.  

23. Вищий суд з питань інтелектуальної власності: правові засади організації 

та функціонування. 

24. Захист права інтелектуальної власності у цивільному  та господарському 

процесах.  

25. Захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності в умовах дії 

воєнного стану. 

 

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА: 

 

1. Поняття та принципи авторського права. Співвідношення приватних та 

публічних інтересів в авторському праві.  

2. Авторське право в об’єктивному та суб’єктивному значенні. Джерела 

авторського права та суміжних прав. 

3. Виникнення і здійснення авторського права, межі його чинності. 

4. Об’єкти авторського права: поняття, класифікація. 

5. Авторське право на твір, створений за замовленням. 

6. Суб’єкти авторського права. Автор та його правонаступники. 

7. Юридичні особи як суб’єкти авторського права. Роботодавець як суб’єкт 

авторського права. 

8. Співавторство. Види співавторства. 

9. Особисті немайнові права автора. 

10. Майнові права автора. 

11. Способи використання твору.  

12. Строки чинності авторських прав та наслідки їх припинення.  

13. Особливості вільного використання творів. 

14. Характеристика права слідування. 

15. Виникнення та здійснення суміжних прав. 

16. Суб’єкти суміжних прав. 

17. Об’єкти суміжних прав. 

18. Строк чинності суміжних прав. 

19. Майнові та немайнові права суб’єктів суміжних прав. 

20. Авторські договори, поняття і види. Типові авторські договори. Примірні 

авторські договори. 

21. Правовий статус організацій колективного управління майновими 

правами авторів. 

22. Особливості оприлюднення творів в межері Інтернет.  

23. Плагіат та контрафакт: проблеми і тенденції запобігання 

24. Публікація та депонування як способи захисту ідей.  

25. Особливості збереження автентичності офіційних документів (законів, 

адміністративних та судових рішень) та їх перекладів, державних 

символів, творів народної творчості, персонажів творів, інформаційних 

повідомлень. 
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ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ: 

 

1. Виникнення, становлення і розвиток права промислової власності. 

2. Теорії права промислової власності та їх значення в умовах сучасності.  

3. Елементи системи права промислової власності. 

4. Майнові права промислової власності. 

5. Суб’єкти права промислової власності. 

6. Реєстрація і видача патенту. 

7. Виключне право на використання винаходу, корисної моделі, 

промислового зразка. 

8. Дії, які не визнаються порушенням патентних прав. 

9. Право попереднього користування. 

10. Примусове відчуження прав. 

11. Примусова ліцензія. Види ліцензій у праві промислової власності. 

12. Співвідношення торговельних марок, промислових зразків та творів 

дизайну.  

13. Система засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і 

послуг  

14. Зміст суб’єктивних прав на комерційне найменування.  

15. Умови правової охорони позначень як торговельних марок 

16. Правовий режим добре відомих торговельних марок.  

17. Реєстрація позначення як торговельної марки. 

18. Права та обов’язки, що випливають із реєстрації торговельної марки. 

19. Поняття географічного зазначення. Джерела правової охорони 

географічних зазначень. 

20. Процедура реєстрації географічних зазначень в Україні 

21. Проблеми охорони наукових відкриттів в Україні.  

22. Проблеми охорони раціоналізаторських пропозицій в Україні.  

23. Умови охорони прав на сорти рослин і породи тварин. 

24. Співвідношення комерційної таємниці та ноу-хау. 

25. Проблеми правової природи комерційної таємниці як об’єкта 

інформаційних відносин та права інтелектуальної власності. 
 

 

 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ: 

 

1. Паризька конвенція про охорони промислової власності та її вплив на 

формування сучасного права інтелектуальної власності. 

2. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків, Мадридський 

протокол: історія прийняття, основні положення. 

3. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода 

TRIPS): вплив на ринок об’єктів інтелектуальної власності.  
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4. Гнучкі положення Угоди ТРІПС. Дохійська декларація про Угоду ТРІПС 

та громадське здоров'я. 

5. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони,  та Європейським 

Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їх 

державами-членами з іншої сторони, у частині охорони інтелектуальної 

власності. 

6. Бернська конвенція про охорону літературних та художніх творів: історія 

прийняття, основні положення. 

7. Міжнародно-правова охорона суміжних прав. 

8. Роль ЮНЕСКО та Ради Європи в міжнародному співробітництві в 

сфері охорони інтелектуальної власності. 

9. Політичне, економічне та правове значення міжнародних інституцій в 

сфері охорони інтелектуальної власності. 

10. Європейська патентна конвенція: історія прийняття, основні 

положення. 

11. Міжнародно-правова охорона традиційних знань механізмами права 

інтелектуальної власності. 

12. Правовий режим торговельних марок за законодавством ЄЄ. 

13. Режими вичерпання прав інтелектуальної власності. Захист національних 

інтересів вибором режиму вичерпання прав інтелектуальної власності. 

14. Перспективи українських євроінтеграційних процесів крізь призму 

інтелектуальної власності. 

15. Умови патентоспроможності в сучасній доктрині патентного права. 

16. Етико-правові вимоги до легалізації наукових творів в об’єктах права 

інтелектуальної власності. 

17. Вплив Конвенції про захист прав і гідності людини в сфері біології та 

медицини на формування права інтелектуальної власності. 

18. Міжнародно-правові аспекти набуття права на торговельну марку на 

підставі реєстрації та першовикористання. 

19. Обсяг правової охорони торговельної марки: міжнародно-правовий 

аспект. 

20. Правова природа комерційного найменування (фірми). Способи 

міжнародно-правової охорони. 

21. Особливості міжнародно-правової охорони географічних зазначень. 

22. Міжнародна патентна документація. Види патентної документації. Зміст 

патентних документів 

23. Вплив ВОІВ, СОТ та інших міжурядових організацій на ринок 

інтелектуальної власності. 

24. Міжнародно-правові аспекти захисту авторського права в 

інформаційному суспільстві.  

25. Проблеми міжнародно-правової охорони комп’ютерних програм: 

Copyright /Copyleft 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО  

 

1. Інформаційне суспільство: поняття, ознаки, правова природа та основні 

причини формування. 

2. Правові проблеми застосування технологій розподілених реєстрів та 

когнітивних систем в механізмі електронного урядування: сучасний стан і 

шляхи вирішення. 

3. Професійна таємниця в системі інформації з обмеженим доступом: її 

структура та загальні особливості обігу в Україні. 

4. Поняття та система інформаційного права України. 

5. Поняття та види рекламної діяльності, вимоги, що пред’являються законом 

до такої діяльності. 

6. Суб’єкти електронної комерції, їх види та особливості правового статусу 

за законодавством України. 

7. Світові моделі електронного урядування та їх загальна характеристика. 

8. Зловживання правом особи на встановлення режиму обмеженого доступу 

до інформації та способи його запобігання. 

9. Процедури встановлення правового режиму обмеженого доступу до 

інформації: проблеми співвідношення законодавчого та локального 

регулювання. 

10. Роль і місце судової практики в механізмі правового регулювання 

інформаційних правовідносин. 

11. Електронні звернення та електронні петиції громадян: поняття, 

особливості подання та розгляду. 

12. Право на свободу думки і слова, вільне вираження власних переконань як 

природнє право людини: його сутність та підстави обмеження. 

13. Персональні дані, як інформація про фізичну особу: їх види, особливості 

обробки за законодавством України та Європейського Союзу. 

14. Публічні електронні інформаційні ресурси: їх види та особливості 

правових режимів. 

15. Судові способи захисту інформаційних прав приватних осіб та особливості 

їх застосування за законодавством України. 

16. Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері, 

поняття, види та основні напрями удосконалення в Україні. 

17. Загальні та спеціальні вимоги, що пред’являються законом до діяльності в 

медіа-сфері. 

18. Особливості правового регулювання відносин в мережі Інтернет. 

19. Поняття, ознаки та особливості правових режимів публічної інформації. 

20. Комерційна таємниця як об'єкт правового регулювання за законодавством 

України та міжнародно-правовими актами. 

21. Договори у сфері інформаційних відносин: поняття, особливості, види. 

22. Особливості правового регулювання рекламної діяльності в Україні. 

23. Вимоги до окремих видів рекламної діяльності. 
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24. Приватно-правове регулювання інформаційних відносин. 

25. Захист інтересів осіб у сфері інформаційних відносин в умовах дії 

воєнного стану. 
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вид., перероб і доп. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К. : 

Юрінком Інтер, 2019. Т. І. – 752 с., Т. ІІ. – 1048 с.  

3. Основи інтелектуальної власності: навчальний посібник / О.П.Орлюк (кер. 

авт. кол.), А.О.Кодинець, Ю.В.Носік та ін.; за ред. О.П.Орлюк. – К.: 

Інтерсервіс, 2016. – 382 с. 

4. Право інтелектуальної власності. Академічний курс : Підручник для 

студентів вищих навч. закладів / За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. – 

К. : Концерн Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 696 с. 

5. Право інтелектуальної власності: Науково-практичний коментар до 

Цивільного кодексу України / За заг. ред. В.М. Паладія, Н.М. Мироненко, 

В.О. Жарова. – К. : Парламентське видавництво, 2006. – 432 с.  

6. Право інтелектуальної власності. Практикум: Навч. посібник / І. Р. Калаур, 

Н. Б. Москалюк, І. В. Зайцева-Калаур, Р. В. Якубовський; за ред. Н. Б. 

Москалюк. – Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2011. – 216 с.  

7. Право інтелектуальної власності : підруч. / О. І. Харитонова [та ін.] ; за заг. 

ред. О. І. Харитонової. - Київ : Юрінком Інтер, 2016. - 540 с. 

8. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Загальна частина / За ред. 

О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – 3-тє вид., переоб. і доп. – 

К.: Юрінком Інтер, 2010 – 976 с.  

 

Додаткова: 

 

9. Авторське право і суміжні права в Європі: монографія / Ю. М. Капіца, С. 

К. Ступак, О. В. Жувака. – К. : Логос, 2012. – 696 с. 

10. Андрощук Г. Правова охорона комерційної таємниці у країнах 

Європейського Союзу / Г. Андрощук // Теорія і практика інтелектуальної 

власності. – 2012. – № 6. – С. 49 – 58.  

11. Андрощук Г.О. Інтернет-Договори Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності: науково-практичний коментар / Г.О. Андрощук. – К. : «Лазурит-

Поліграф», 2011. – 80 с.  
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12. Атаманова Ю.Є. Складний результат інтелектуальної діяльності та 

особливості прав на нього / Ю.Є. Атаманова // Право України. – 2011. – № 

3. – С. 127 – 138.  

13. Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности. Авторское 

право / пер. с англ. – СПб. : «Юридический центр Пресс», 2004. – 535 с.  

14. Бутнік-Сіверський С.О. Спадкування прав інтелектуальної власності : 

монографія / С.О. Бутнік-Сіверський. – К. : НДІІВ НАПрНУ, «НВП 

«Інтерсервіс», 2013. – 168 с.  

15. Венедиктова І. Захист охоронюваних законом інтересів при конкуренції 

права інтелектуальної власності / І. Венедиктова // Теорія і практика 

інтелектуальної власності. – 2013. – № 1. – С. 36 – 41.  

16. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз): 

монографія / Т.С. Демченко. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. 

Корецького НАН України. 2004. – 184 с. 

17. Договірне право України. Загальна частина: навч. посібник / за ред. О.В. 

Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.  

18. Договірне право України. Особлива частина: навч. посібник / за ред. О.В. 

Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.  

19. Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи 

кодификации. Сборник статей / В. А. Дозорцев. – М. : Статут, 2003 – 416 с. 

20. Дорошенко О. Ф. Судова експертиза у цивільних справах щодо об’єктів 

інтелектуальної власності: монографія / О. Ф. Дорошенко. – К. : НДІІВ 

НАПрНУ, «Лазурит-Поліграф», 2008. – 206 с.  

21. Дорошенко О.Ф. Ще раз про патентний суд / О.Ф. Дорошенко // Право 

України. – 2011. – № 3. – С. 40 – 44.  

22. Дроб’язко В. Адміністративна та кримінальна відповідальність в Україні за 

контрафакцію та піратство у сфері авторського права та суміжних прав / В. 

Дроб’язко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013. – № 3. – 

С. 48 – 54.  

23. Дроб’язко В. Аудіовізуальні твори, комп’ютерні програми, фонограми як 

об’єкт піратства / В. Дроб’язко // Теорія і практика інтелектуальної 

власності. – 2012. – № 6. – С. 75 – 79.  

24. Еннан Р. Проблеми захисту авторських прав у мережі Інтернет / Р. Еннан // 

Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – № 4. – С. 70 – 77.  

25. Ідріс К. Інтелектульна власність – потужний інструмент економічного 

зростання / К. Ідріс / пер. з англ. – ВОІВ, 2006. – 371 с.  

26. Інститут патентних повірених: міжнародний досвід та національна 

практика: монографія / П.А. Боровик, Т.В. Коваленко, О.О. Тверезенко. – 

К. : «Лазурит-Поліграф», 2008. – 192 с.  

27. Капіца Ю. Особливості гармонізації законодавства країн СНД із 

законодавством Європейського Союзу у сфері охорони інтелектуальної 

власності / Ю. Капіца // Право України. – 2011. – № 3. – С. 92 – 100.  
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28. Коваль І. Ф. Захист прав у сфері промислової власності : проблеми 

законодавчого забезпечення та правозастосування : монографія / І. Ф. 

Коваль. – К. : НДІІВ НАПрНУ, Лазурит-Поліграф, 2011. – 320 с.  

29. Ковальчук О. О. Право інтелектуальної власності на географічне зазначен-

ня в Україні та країнах Європейського Союзу : монографія / О. О. 

Ковальчук. — К. : Юрінком Iнтер, 2014. — 200 с. 

30. Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції. Науково-

практичне видання / Г.О. Андрощук, С. В. Шкляр. – К. : Юстініан, 2012. – 

472 с. 

31. Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного 

обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: Монографія / А.О. 

Кодинець. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2007 – 312 с. 

32. Кодинець А.О. Цивільно-правове регулювання зобов’язальних 

інформаційних відносин: монографія / А.О. Кодинець. – К. : Алерта, 2016. 

– 582 с.  

33. Кодинець А. Наука права інтелектуальної власності: поняття, особливості, 

напрями розвитку .Вісник Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Юридичні науки №3 (118), 2021, С.47-51. 

34. Комзюк Л.Т. Адаптація законодавства України про охорону «нових» 

суміжних прав до законодавства ЄС / Л.Т. Комзюк // Право України. – 

2007. – № 5. – С. 82 – 85.  

35. Комзюк Л.Т. Місце авторського права в системах права держав 

Центрально-Східної Європи : деякі методологічні аспекти / Л.Т. Комзюк // 

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Юридичні науки. – 2010. – № 85. – С. 18 – 22.  

36. Комзюк Л.Т. Гармонізаційний потенціал проекту Європейського кодексу 

авторського права / Л.Т. Комзюк // Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2011. – № 88. – С. 

44 – 46.  

37. Комзюк Л.Т. Гармонизация охраны прав на базы данных в процессе 

европейской интеграции / Л.Т. Комзюк // Альманах цивилистики (Киев). – 

2011. – Вып. 4. – С. 401 – 413.  

38. Комзюк Л.Т. Сучасні тенденції гармонізації авторського права ЄС / Л.Т. 

Комзюк // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – № 1. – С. 

32 – 39.  

39. Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у 

цивільному праві: Монографія / О.В. Кохановська. – К. : ВПЦ «Київський 

університет», 2006. – 463 с. 

40. Кривошеїна І.В. Фірмове найменування: регулювання та правова охорона 

за законодавством України : Автореферат дис… канд.юрид. наук : 12.00.03 

/ І.В. Кривошеїна // КНУ імені Тараса Шевченка. – К, 2007. – 22 с. 

41. Липцик Д. Авторское право и смежные права / Д. Липцик / пер. с фр. – М. : 

Ладомир; изд. ЮНЕСКО, 2002. – 788 с.  

http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/2198/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/2198/
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42. Майданик Л.Р.  Колективне управління майновими авторськими та 

суміжними правами за цивільним законодавством України: монографія / 

Л.Р.  Майданик. – К.: Алерта, 2013. – 248 с.   

43. Мироненко Н.М. Захист прав на торговельні марки: українська практика та 

європейський досвід / Н.М. Мироненко // Право України. – 2011. – № 3. – 

С. 30 – 39.  

44. Міндрул А. Значення Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної 

власності у правовому регулюванні фармацевтичної сфери / А. Міндрул // 

Право України. – 2011. – № 3. – С. 101 – 112.  

45. Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні: Монографія / Ю.В. 

Носік. – К.: КНТ, 2007. – 240 с. 

46. Орлюк О.П. Захист прав інтелектуальної власності в контексті 

європейської інтеграції / О. П. Орлюк // Вісник Національної академії 

правових наук України. - 2016. - № 3. - С. 58-74.  

47. Орлюк О.П. Інтелектуальна власність в Україні: досвід, законодавство, 

проблеми, перспективи / О.П. Орлюк // Право України. – 2011. – № 3. – С. 

4 – 20.  

48. Петренко С. А. Розвиток правової охорони комп’ютерних програм: теорія 

та практика: монографія / С. А. Петренко. – ТОВ «Лазуріт–Поліграф», 

2010. – 204 с.  

49. Питання інтелектуальної власності. Збірник наукових праць. Випуск 

десятий / За заг. ред. О. П. Орлюк. – К. : НДІ інтелектуальної власності 

НАПрН України, ТОВ «Лазуріт – Поліграф», 2012. – 313 с  

50. Пічкур О.В. Правова охорона селекційних досягнень у рослинництві : 

монографія / О.В. Пічкур. – К. : ПП «Авокадо», 2006. – 804 с.  

51. Потоцький М.Ю. Господарсько-правовий захист інтелектуальної власності 

в Україні: монографія / М.Ю. Потоцький. — К.: ДП «Видавничий дім 

«Персонал», 2014. — 620 с. 

52. Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в 

контексті європейської інтеграції: концептуальні засади : монографія /за 

науковою редакцією О. П. Орлюк; кол. авторів. – К.: НДІ ІВ НАПрН 

України, ТОВ «Лазурит – Поліграф», 2010. – 464 с. 

53. Стефанчук Р. Перспективи розвитку права інтелектуальної власності в 

Україні (на прикладі особистих немайнових прав) / Р. Стефанчук // Право 

України. – 2011. – № 3. – С. 45 – 59.   

54. Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності: теорія і практика. 

наук.-практ. збірник. Випуск 1. – НДІ ІВ НАПрНУ, ТОВ «Лазурит-

Поліграф», 2009. – 280 с.  

55. Сучасні проблеми охорони і захисту прав інтелектуальної власності : 

Актуальна тема номера // Право України. – 2011. – № 3. – 369 с.  

56. Тверезенко О. Класифікація договорів у сфері інтелектуальної власності / 

О. Тверезенко // Право України. – 2011. – № 3. – С. 139 – 148.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668574
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668574
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57. Теоретико-прикладні проблеми кодифікації законодавства у сфері 

інтелектуальної власності : монографія / за ред. О.П. Орлюк. – К. : НДІІВ 

НАПрНУ, «Лазурит-Поліграф». 2011. – 326 с.  

58. Харитонова О. І. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають 

внаслідок створення результатів творчої діяльності : монографія / О. І. 

Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2011. – 346 с.  

59. Шляхи удосконалення правової охорони та захисту об’єктів промислової 

власності в Україні: аналіз, пропозиції : монографія / кол. авторів, за заг. 

ред. д.ю.н. Орлюк О.П. – К. : ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2009. – 132 с.  

60. Штефан О. Цивільно-процесуальний захист суб’єктивного авторського 

права: теорія, законодавство, судова практика: монографія / О.О.Штефан. – 

Тернопіль: Підручники і посібники, 2017. – 544 с. 

61. A.Kodynets, E.Kokhanovska Protection of intellectual property in development 

conditions of the information society  // Science and Innovation, 2021, 17 (1), 

103-112. URL: https://scinn-eng.org.ua/ojs/index.php/ni/article/view/35. doi:  

62. A.Kodynetz, L.Maidanyk Commercialization of Intellectual Property Rights as 

Foundation for Innovation  //  Science and Innovation, 2019, 15(4), 91—102. 
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2. Цивільний кодекс України – [Електронний ресурс] – Режим доступу : 
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3. Кодекс України про адміністративні правопорушення – [Електронний 
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4. Кримінальний кодекс України. (ст. ст. 176, 177, 203-1, 216, 229, 239, 232) – 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : 
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5. Митний кодекс України – [Електронний ресурс] – Режим доступу : 
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6. Кримінальний процесуальний кодекс України – [Електронний ресурс] – 

Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 

7. Господарський процесуальний кодекс України. – [Електронний ресурс] – 
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
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11. Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії 

воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією Російської 

Федерації проти України: Закон України від 01 квітня 2022 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2174-20. 

12.  Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного 

режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти 

України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського 

тоталітарного режиму в Україну: Закон України від 22 травня 2022 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265-20#Text. 

13. Про захист економічної конкуренції. Закон України від 11 січня 2001 року 

// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64. 

14. Про Антимонопольний комітет України. Закон України від 26 листопада 

1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 50. – Ст. 472 

15. Про інформацію. Закон України від 2 жовтня 1992 року // Відомості 

Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650 (зі змінами). 

16. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні. Закон України 

від 16 листопада 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – 

№ 1. – Ст. 1 (зі змінами). 

17. Про режим іноземного інвестування. Закон України від 19 березня 1996 

року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 19. – Ст. 80 (зі 

змінами). 

18. Про науково-технічну інформацію. Закон України від 25 червня 1993 року 

// Відомості Верховної Ради України. – 1993 р. – № 33. – Ст. 345 (зі 

змінами). 

19. Про інвестиційну діяльність. Закон України від 18 вересня 1991 року // 

Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47. – Ст. 646 (зі змінами). 

20. Про телебачення i радіомовлення. Закон України від 21 грудня 1993 року // 

Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 10. – Ст. 43 (зі змінами).  

21. Про захист інформації в автоматизованих системах. Закон України від 5 

липня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 31. – Ст. 

286 

22. Про наукову i науково-технічну експертизу. Закон України від 10 лютого 

1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 9. – Ст. 56 (зі 

змінами).  

23. Про наукову i науково-технічну діяльність. Закон України від 13 грудня 

1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 12. – Ст. 165 

(зі змінами). 

24. Про рекламу. Закон України від 3 липня 1996 року // Відомості Верховної 

Ради України. – 1996. – № 39. – Ст. 181. 

25. Про видавничу справу. Закон України від 5 червня 1997 року // Відомості 

Верховної Ради України. – 1997. – № 32. – Ст. 206 (зі змінами). 

26. Про народні художні промисли. Закон України від 21 червня 2001 року // 

Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 41. – Ст. 199. 

27. Про архітектурну діяльність. Закон України від 20 травня 1999 року // 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265-20#Text
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Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 31. – Ст. 246. 

28. Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист 

журналістів. Закон України від 23 вересня 1997 року // Відомості 

Верховної Ради України. – 1998. – № 50. – Ст. 302 

29. Про професійних творчих працівників i творчі союзи. Закон України від 7 

жовтня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 52. – 

Ст. 312. 

30. Про кінематографію. Закон України від 13 січня 1998 року // Відомості 

Верховної Ради України. – 1998. – № 22. – Ст. 114 (зі змінами). 

31. Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» 

від 10 травня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 

27. – Ст. 289. 

32. Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні. Указ 

Президента України від 27 квітня 2001 року // Офіційний вісник України. – 

2001. – № 18. – Том 2. – Стор. 820. – Ст. 783 

33. Про Тимчасове положення про правову охорону об’єктів промислової 

власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні від 18 вересня 1992 

року // Збірник указів Президента. – 1992. – № 3. 

34. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції 

розвитку національної системи правової охорони інтелектуальної 

власності» від 13 червня 2002 року // Офіційний вісник України. – 2002. – 

№ 24. – том 1. – Стор. 77. – Ст. 1177. 

35. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції 

легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його 

використанням» від 15 травня 2002 року // Офіційний вісник України. – 

2002. – № 20. – Стор. 85. – Ст. 989 

36. Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Державної 

патентної бібліотеки» від 19 серпня 2002 року // Офіційний вісник України. 

– 2002. – № 34. – Стор. 203. – Ст. 1610 

37. Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної 

власності (патентних повірених): постанова Кабінету Міністрів України від 

27 серпня 1997 року // Офіційний вісник України. – 1997. – № 35. – Стор. 

95 

38. Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах 

виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 

2003 року – [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1433-2003-%D0%BF 

39. Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав 

на об'єкти інтелектуальної власності: постанова Кабінету Міністрів 

України від 23 грудня 2004 року – [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004-%D0%BF 

40. Наказ Державного патентного відомства України про встановлення розміру 

плати за атестацію кандидатів у представники у справах інтелектуальної 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1433-2003-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004-%D0%BF
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власності (патентних повірених) від 5 вересня 1994 р. – [Електронний 

ресурс] – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0221-94 

41. Щодо питань атестації представників у справах інтелектуальної власності 

(патентних повірених): Наказ МОН України, Порядок від 25.07.2006 р. № 

556 – [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1021-06 

42. Указ Президента України «Про Державну службу інтелектуальної 

власності» від 08.04.2011 р. № 436/2011. – [Електронний ресурс] – Режим 

доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436/2011 

43. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 червня 2016 р. № 402-р 

"Про схвалення Концепції реформування державної системи правової 

охорони інтелектуальної власності в Україні"// Офіційний вісник 

України від 14.06.2016 — 2016 р., № 44, стор. 48, стаття 1625. 

44. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 585 Деякі 

питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади 

державної системи правової охорони інтелектуальної власності. // 

Офіційний вісник України від 16.09.2016 — 2016 р., № 71, стор. 15, стаття 

2374. 

45. Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства «Про затвердження Регламенту Апеляційної палати 

Національного органу інтелектуальної власності» №433 від 02.03.2021 р. 

URL:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-21#Text. 

 

Спеціальне законодавство України у сфері авторського права і суміжних 

прав: 

46. Про авторське право i суміжні права. Закон України від 23 грудня 1993 

року № 3792-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – Ст. 

64 (зі змінами). 

47. Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері 

авторського права і (або) суміжних прав. Закон України від 15 травня 2018 

р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 32, ст.242 

48. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, 

відеограм, комп'ютерних програм, баз даних. Закон України 23 березня 

2000 року N 1587-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 24. – 

Ст. 183. 

49. Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури i 

мистецтва : постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 1995 р. N 

532 – [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/532-95-%D0%BF 

50. Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються 

права автора на твір : постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 

2001 р. № 1756 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 52. – стор. 114. – 

Ст. 2369. 

51. Про затвердження Положення про державного інспектора з питань 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0221-94
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1021-06
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436/2011
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-21#Text
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/532-95-%D0%BF
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інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної 

власності : постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 

674 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 21. – стор. 68. – Ст. 1042.  

52. Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання 

об'єктів авторського права і суміжних прав : постанова Кабінету Міністрів 

України від 18 січня 2003 р. № 72 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 

4. – стор. 298. – Ст. 129.  

 

Спеціальне законодавство України у сфері промислової власності : 

 

53. Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії 

воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією Російської 

Федерації проти України: Закон України від 01 квітня 2022 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2174-20. 

54. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 

грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 

32 (зі змінами). 

55. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 

1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 34 (зі 

змінами).  

56. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 

грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 

36 (зі змінами). 

57. Про правову охорону географічних зазначень: Закон України від 16 червня 

1999 р. в редакції Закону № 123-IX від 20.09.2019 URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14#Text 

58. Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів: Закон 

України від 5 листопада 1997 р. в редакції Закону  № 111-IX від 19.09.2019 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621/97#Text 

59. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи 

патентного законодавства: Закон України від 21 липня 2020 р. № 816-IX. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/816-20#Text. 

60. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та 

боротьби з патентними зловживаннями: Закон України від 21 липня 2020 р. 

№ 815-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-20#Text. 

61. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21 квітня 1993 року 

№ 3116-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 21. – Ст. 218 

(зі змінами).  

62. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 

1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – Ст. 164 

(зі змінами).  

63. Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу 

на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи 
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зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми : постанова Кабінету 

Міністрів України від 14.01.2004 № 8 – [Електронний ресурс] – Режим 

доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/8-2004-%D0%BF 

64. Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав 

на об'єкти інтелектуальної власності : постанова Кабінету Міністрів 

України від 23 грудня 2004 року № 1716 // Офіційний вісник України. – 

2004. – № 51. – Стор. 101. – Ст. 3354.  

65. Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою 

Державного департаменту інтелектуальної власності : затверджений 

наказом МОН України від 15.04.2005 № 228 // Офіційний вісник України. – 

2005. – № 19. – Стор. 193. – Ст. 1007. 

66. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і 

послуг : затверджено наказом МОН України № 10 від 10.01.2002 року // 

Офіційний вісник України. – 2002. – № 5. – Стор. 122. – Ст. 207. 

67. Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки : 

затверджено наказом МОН України № 290 від 12.04.2001 року // Офіційний 

вісник України. – 2001. – № 18. – том 2. – Стор. 1020. – Ст. 803. 

68. Положення про Державний реєстр України топографії інтегральних 

мікросхем : затверджене наказом МОН України № 292 від 12.04.2001 // 

Офіційний вісник України. – 2001. – № 18. –том 2. – Стор. 1041. – Ст. 805. 

69. Про затвердження Положення про Комісію щодо погодження питань про 

внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до 

знака для товарів і послуг : Наказ МОН України від 07.10.2003 року № 677 

// Офіційний вісник України. –2003. – № 42. – Стор. 216. – Ст. 2247. 

70. Про затвердження Правил погодження питань про внесення позначення, 

що містять офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і 

послуг : Наказ МОН України від 04.03.2004 року № 175 // Офіційний 

вісник України. – 2004. – № 11. – стор. 176. – Ст. 693. 

71. Інструкція про офіційну публікацію заяви про готовність надання будь-

якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної 

моделі) та клопотання про її відкликання : затверджена наказом МОН 

України від 16.07.2001 № 520 – [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0643-01 

72. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру 
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2. https://ipcentre.law.knu.ua/ - Науково-освітній центр з інтелектуальної власності; 

3. http://zakon2.rada.gov.ua – база «Законодавство України» (офіційний веб-портал 

Верховної ради України); 

4. http://reyestr.court.gov.ua/ – Єдиний державний реєстр судових рішень; 

5. http://www.ccu.gov.ua/uk/index – офіційний веб-сайт Конституційного суду 

України; 

6. http://hudoc.echr.coe.int – офіційна база даних з рішеннями Європейського суду з 

прав людини (HUDOC database); 

7. www.wipo.int/  – Всесвітня організація інтелектуальної власності 

8. www.uipv.org/  – ДП «Український інститут промислової власності» 

9. www.ndiiv.org.ua/ – Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН 

України 

10. http://www.ndiiv.org.ua/ru/ – Науково-практичний журнал «Теорія і практика 

інтелектуальної власності».  
 

https://ip.law.knu.ua/
https://ipcentre.law.knu.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
http://www.ccu.gov.ua/uk/index
http://hudoc.echr.coe.int/
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng
http://www.ndiiv.org.ua/
http://www.ndiiv.org.ua/ru/
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Критерії оцінювання. 

Критерії оцінювання результатів складання комплексного 

кваліфікаційного іспиту для атестації випускників ОР «Магістр» освітньо-

професійної програми «Інтелектуальна власність» (вибіркові блоки: 

«Правова охорона й захист прав інтелектуальної власності», «ІТ - Право») 

та освітньо-професійної програми «Право» (вибіркові блоки: «Право 

інтелектуальної власності», «Інформаційне право») заочної форми 

навчання. 

Відповідно до затвердженого ректором акад. Губерським Л.В. Положення 

про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка від «03» 

листопада 2014 року. Оцінювання результатів складання комплексних 

кваліфікаційних іспитів здійснюється у порядку, передбаченому прийнятою в 

Університеті системою контролю знань: 

- за національною (4-бальною) шкалою: 

відмінно; 

добре;  

задовільно; 

незадовільно. 

- за 100-бальною шкалою: 

90 – 100 балів – відмінно – відмінне виконання з незначними помилками, 

85 – 89 балів – добре  – вище середніх стандартів, але з деякими 

помилками; 

75 – 84 бали – добре – в цілому змістовна робота зі значними помилками;  

65 – 74 бали – задовільно – чітко, але зі значними недоліками; 

60 – 64 бали – задовільно – виконання відповідає мінімальним критеріям; 

менше 60 балів – незадовільно. 

Кожен член Екзаменаційної комісії вирішує питання щодо оцінки по 

кожному завданню в межах визначеного бального діапазону. Результат 

екзамену визначається шляхом ділення суми балів, отриманих за всі 3 завдання, 

на їх кількість. 

Екзаменаційний білет складається з трьох запитань. Відповіді на питання 

оцінюються окремо. Підсумкова оцінка комплексного кваліфікаційного 

екзамену визначається як середня з позитивних оцінок за кожен вид 

екзаменаційних завдань (якщо інше не визначене програмою комплексного 

кваліфікаційного екзамену). Кожне питання оцінюється від 0 до 100 балів. 

Загальна оцінка визначається як середнє арифметичне.  

При визначенні оцінки береться до уваги рівень теоретичної, наукової та 

практичної підготовки студентів. Відповідь студента повинна містити повний, 

розгорнутий, правильний виклад матеріалу з поставленого питання. 

Виконання всіх екзаменаційних завдань з комплексного кваліфікаційного 

іспиту є обов’язковим. Незадовільна оцінка з одного з екзаменаційних завдань є 

підставою для виставлення незадовільної оцінки за комплексний 

кваліфікаційний екзамен в цілому. 


