
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

З ДИСЦИПЛІНИ «ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ» 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

  Індивідуальне завдання з дисципліни « Охорона інтелектуальної власності» 

студент виконує індивідуально в письмовій формі. Варіант індивідуального 

завдання студент вибирає згідно списку у журналі. 

 Індивідуальне завдання складається з теоретичного завдання, виконанню 

якого має передувати вивчення студентом рекомендованих спеціальних 

літературних джерел, законодавчих та підзаконних актів, узагальнень 

судової, господарської, прокурорської практики, практики органів державної 

влади і місцевого самоврядування, застосування законодавства у сфері 

інтелектуальної власності. 

 

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ 

ЗАВДАННЯ 1 

1. Історія становлення та розвитку правової охорони результатів 

інтелектуальної власності в Україні та у світі.   

2. Загальна характеристика основних теорій у сфері інтелектуальної 

власності.   

ЗАВДАННЯ 2 

1.Офіційні підходи до визначення поняття інтелектуальної власності.  

2.Основні теоретичні конструкції інтелектуальної власності.   

                                                        ЗАВДАННЯ 3 

1.Теорія привілеїв як висхідна позиція формування інституту інтелектуальної 

власності.  

 2. Генезис і концепція пропрієтарної теорії інтелектуальної власності. 

  



ЗАВДАННЯ 4 

  1.Загальна характеристика аналогістичної та договірної теорій 

інтелектуальної власності. 

 2. Концепція теорій промислової власності та особового права.  

ЗАВДАННЯ 5 

1.Загальна характеристика деліктної, рентної, персональної теорій 

інтелектуальної власності. 

 2. Сутність теорії права нематеріальних благ. 

ЗАВДАННЯ 6 

 1. Поняття та зміст інтелектуальної власності.  

 2. Співвідношення понять інтелектуальної власності та власності.  

ЗАВДАННЯ 7 

 1. Види інтелектуальної власності. 

 2. Система джерел права інтелектуальної власності. 

ЗАВДАННЯ 8 

 1. Угода ТРІПС: загальна характеристика.  

 2. Автор як суб’єкт інтелектуальної власності.  

ЗАВДАННЯ 9 

 1. Поняття співавторства та його види.  

 2. Володільці прав інтелектуальної власності.  

ЗАВДАННЯ 10 

 1. Правонаступництво та спадкоємство прав інтелектуальної власності.  

 2. Вільні користувачі прав інтелектуальної власності. 

 ЗАВДАННЯ 11 

 1. Поняття, ознаки та сутність об’єктів інтелектуальної власності.  

 2. Способи використання об’єкта інтелектуальної власності.  

ЗАВДАННЯ 12 

 1. Поняття правового захисту інтелектуальної власності.  

 2. Форми захисту прав інтелектуальної власності: судові та позасудові. 

  



ЗАВДАННЯ 13 

 1. Державний контроль у сфері інтелектуальної власності.  

 2. Суб’єкти авторського права.  

ЗАВДАННЯ 14 

 1. Об’єкти авторського права.  

 2. Майнові та особисті немайнові права автора.  

ЗАВДАННЯ 15 

 1. Право слідування та терміни охорони авторських прав.  

 2. Охороноздатність за авторським правом матеріалів, розміщених у мережі 

Інтернет.  

ЗАВДАННЯ 16 

 1. Види та зміст авторських прав в Інтернеті.  

 2. Поняття, ознаки та види авторського ліцензійного договору. 

 ЗАВДАННЯ 17 

 1. Поняття, ознаки та види суміжних прав.  

 2. Майнові права інтелектуальної власності на об’єкти суміжних прав. 

ЗАВДАННЯ 18 

 1. Використання виконання, фонограми, відеограми та передачі (програми) 

організації мовлення.  

 2. Поняття та засоби охорони суміжних прав.  

ЗАВДАННЯ 19 

 1. Поняття та ознаки промислової власності.  

 2. Набуття та зміст права промислової власності.  

ЗАВДАННЯ 20 

 1. Поняття та ознаки винаходу як об’єкта промислової власності. 

 2. Поняття та ознаки корисної моделі як об’єкта інтелектуальної власності. 

  



ЗАВДАННЯ 21 

1. Поняття та ознаки промислового зразка як об’єкта інтелектуальної 

власності.  

2. Захист права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та 

промисловий зразок. 

ЗАВДАННЯ 22 

 1. Поняття та ознаки недобросовісної конкуренції.  

 2. Поняття та ознаки компонування інтегральної мікросхеми. 

ЗАВДАННЯ 23 

  1. Придатність компонування інтегральної мікросхеми для набуття права 

інтелектуальної власності на нього. 

  2. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на компонування 

інтегральної мікросхеми.  

ЗАВДАННЯ 24 

 1. Захист права інтелектуальної власності на компонування інтегральної 

мікросхеми. 

 2. Охорона репрографії.  

ЗАВДАННЯ 25 

 1. Аудіо- і відеозаписи.  

 2. Супутники, типи супутників. 

ЗАВДАННЯ 26 

 1. Поняття та об’єкти раціоналізаторської пропозиції.  

 2. Правова охорона селекційних досягнень.   

ЗАВДАННЯ 27 

 1. Порядок та умови патентування сортів рослин та порід тварин. 

 2. Поняття та ознаки товарного знаку.  

ЗАВДАННЯ 28 

 1. Комерційні найменування та їх види.  

 2. Роль та функції товарних знаків у суспільному виробництві.  

  



ЗАВДАННЯ 29 

  1.Види знаків та вимоги, яким вони повинні відповідати, щоб набути 

правової охорони. 

 2. Міжнародно-правовий захист від комерційних підробок. 

ЗАВДАННЯ 30 

 1. Набуття права інтелектуальної власності на географічне зазначення. 

 2. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення. 

 


