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Передмова

Оцiнювання рiвня теоретичноi фаховоI пiдготовки аспiранта, що
цавчаеться за opBiTHbo-HayKoBoi програмою дрктора фiлософii за спецiальнiстю
081 <Право>>, передбачае скJIадання комплексного пiдсумкового iспиту за
спецiальнiстю вiдповiдно до навч€uIьного плану. Що iспиту допускаються
аспiранти, якi успiшно викон€ши iндивiдуальний навч€шьний план та ocBiTHbo-
наукову програму пiдготовки здобувачiв вищоi освiти ступеня доктора

фiлософii.
Комплексний пiдсумковий iсгrит е формою квалiфiкацiйних випробувань,

яка визначае piBeHb
аспiрантури.

Комплексний пiдсумковий iспит
проводиться на 4 роцi навчання або ранiше,

професiйноi та науковоi пiдготовки випускникiв

зi спецiалъностi 081<Право>
за умов виконання iндивiдуального

гIлану ocBiTHbo-HayKoBoi про|рами пiдготовки доктора фiлософii та складаеться
з двох частин.

Перша частина комплексного пiдсумкового iспиту зi спецiальностi
0Ъ1 <Право> гiередбачае' писirову вiдповi!ь' на теоретичнi питання, якi
стосуються с)часних проблем юридичноi науки, що дас можливiстъ оцiнити
теоретиIIний piBeHb професiйноi пiдготовки за спецiа_llьнiстю 081 <Право>.

Друга частина комплексного пiдсумкового iспиту зi спецiальностi
081 <Право> гrередбачае усну вiдповiдь аспiранта на питаннrI з .Щодатковоi
програми комuлексного пiдсумкового iспиry по обранiй TeMi дисертацiйного
дослiдженнrl та отриманих результатiв наукового пошуку.

Програма, за якою скJIадаеться комrтлексний пiдсумковий iспит включае

два модулi: обов'язковий та варiативний
Обов'язковий модуль охоплюе теоретичнi та методологiчнi аспекти

с1..rасноi юридичноi науки, оволодiння методологiею та методикою правового

дослiдження, оволодiння сучасними знаннями та навичками у сферi права
iнтелектуалъноi власностi.

Варiативний модуfuъ стосуеться наfкових та' практичних аспектiв
вiдповiдно до обраного напряму дисертацiйноi роботи.

Теоретична частина модулю представлена питаннями з

дисциплiн, що обранi аспiрантом. Практична частина модулю вiдображасться у
.Щодатковiй програмi комплексного пiдсумкового iспиту, яка скJIадасться
аспiрантом р€tзом з науковим керiвником, узгоджуеться на засiданнi
вiдповiдного вiддiлу i затверджуеться Вченою радою Iнституту

Метою комплексного пiдсумкового iспиту за спецiальнiстю 081 <<Право>

е перевiрка сформованостi yMiHb, навиIIок, набуття аспiрантами вiдповiдних
компетентностей та рiвня пiдготовленостi аспiранта до самостiйноi науково-

дослiдноi дiяльностi.
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ПРОГРАМА ОБОВ,ЯЗКОВОГО МОДУЛЮ IСПИТУ

1. В чому полягае самозахист авторського права?
2.Види договорiв в IT сферi.
3. Визнання недiйсними прав на винахiд та прав на корисНУ МОДеЛЬ

АпеляцiйЕою паIIатою.
4. Вчинення яких дiй може квалiфiкуватися як порушення особистих

н9майнових та цлайнових црав gуб'сктiв сумiхqних прав? .

5. Гарантiт незалежностi судового експерта та правильностi його

висновку
6. Генезис системи охорони та захисту права lнтелекту€Llrьно1 власност1 в

европейському Союзi (еС).
7. Щоговiр про створення твору на замовлення та rrереданнrl виключних

майнових прав.
8. ,Щодаткова гIравова охорона винаходiв. Сертифiкат додатковоi охоРОНИ.

9. ,,Щозвiльнi лiцензii та вiльне про|рамне забезпеченнrI.
1 0. Етико-правовi проблеми кJIонування живих органiзмiв.
11. Етико-правовi проблеми патентування живоТ MaTepiT.

|2. З яких причин сумiжнi права охороЕяються окремо вiд авторського

права? Наскiльки вiрним е твердження, що сумiжнi права похiднi вiд

авторського права?- 
13. З якогЬ ,оr."rу-виниkае авторське iраво на незавершений TBip?

14. Загальна оцiнка системи захисту права iнтелекryалъноi власностi в

U*Ч!. 
Змiст поJIоження Болар та IIерспективи застосування його в iHTepecax

нацiона-ltьних виробникiв.
16. IcToTHi умови лiцензiйного договору. Строк лiцензiйного договору.

Сублiцензiя.
17. Класифiкацiя судових експертиз за порядком rтризначенIuI. ПiДстави

дJUI призначення додаткових та повторних експертиз.
18. Конфлiкт прав людини i прав iнтелектуальноТ власностi.
19. ЛiцензiТ Creative Commons. tr l

20. Мiжнародно-правовий режим патентування медичних дiагностичних,
" терапевтиIIних та хiрургiчних методик.

21. Мiжнародно-прdвовi асшекти набутfя права нzi торговельну марку на

пiдставi реестрацii та першовикористаннrI.
22. Мiсце висновку судового експерта в системi доказiв у справах ЩОДО

об'ектiв iнтелекryалъноi власностi.
23. На якiй пiдставi виникають сумiжнi права на виконання, фонОграми,

вiдеограми, процрами органiзацiй мовлення?
24. особливостi концепцii правовоТ охорони корисних моделей в УкраiЪi.
25. особливостi судового док€lзування у справах про захист права

iнтелектуальноi власностi.
26. осо6.пивостi цивiльно-правовоi вiдповiд€tлъностi за порушення права

' iнтелектуальноi власностi.
27. Полiтичне, економiчне та правове значення мiжнародних iнсТитуцiЙ

в сферi охорони iнтелекryальноi власностi.



28.Поняття та ;"о;.оистика .yu.p""ir.ry держави в

iнтелектуальноi власностi.
сферi

29. Правовий статус та дiяльнiсть мiжнародних органiзацiй у сферi
iнтелектуальноi власностi.

30. ПроцесуЕtльне та дисциплiнарне значення повторних експертиЗ.
31. Режими вичерпання прав iнтелектуальноi власностi. Захист

нацiональних iHTepeciB вибором режиму вичерпаЕня прав iнтелектуальноТ
власностi.

32. Становлення та розвиток мiжнародноi системи охорони та захисту
права iнтелектуальноi власностi.

ЗЗ . Суб' екти судово-експертноi дiяльностi.
34.У чому lrолягають майновi сумiжнi права?

" 35. У яких формах може здiйснюватисязахист сумiжних прав?
3 6. Умови патентоздатностi промислового зразка.
37. Умови патентоспроможностi в с1.,rаснiй доктринi патентного rrрава

З8. Хто мае майновi сумiжнi права на виконання, здiйснене
неповнолiтнъою особою?

39. Чи виникае авторське шраво на об'екти, розповсюдженнrI яких
заборонене через те, що ik змiст суперечить вимогам чинного законодавства?

40. Чи може договiр про вiдчуження виключних маЙнових ПраВ

укJIадатися на обмежений строк (наприклад, на 10 poKiB) i чому?
41. IЩо означае право автора на iм'я i як воно спiввiдноситься з цивiльним

правом фiзичноi особи на iм'я?
42. Що таке авторська винагорода i в якi способи вона МоЖе

виплачувжися?

, 4З. Що таке винагорода,за використанр об'ектiв сумiжних правi в якi
способи вона може виплачувжися?

44. Що таке об'ект сумiжних Irрав i якi ознаки BiH мае?
45. Як спiввiдносяться мiж собою rrорушеннrl, невизнаннrI та

оспорювання авторського права?
46. Як спiввiдносяться мiж собою TBip та об'ект авторського права?
47. Яка вiдмiннiсть мiж майновими авторськими правами та способами rr l

використання твору?
48. Який змiст мае право достуtIу до твору образотворчого мистецтва i

який порядок реалiзацii цього гrрава?
49. Якими е ocHoBHi способи захисту авторського права?
50. Якими е ocHoBHi способи захисту сумiжних прав?
51. Якими с особливостi бездоговiрного використаннlI об'ектiв сумiжних

прав?- 52. Якt види догоfорiв Щодо розпоряfoхtення майновими авторськиМи
правами iснують i в чому вiдмiннiсть мiж цими договорами?

53. Якi види договорiв щодо розгrорядження маЙновими сумiжними
правами iснують i в чому вiдмiннiсть мiж цими договорами?

54. Якi види lrорушень сумiжних прав можуть здiйснюватися в мережi
IHTepHeT?

55. Якi критерii застосовуються до випадкiв вiльного використання
TBopiB?



56. Якi немайновi права мають виконавець, виробник фонограМИ
(вiдеограми), органiзацiя мовлення?

57. Якt ознаки мае кардшейрiнг?
58. Якi особи н€tпежать до суб'ектiв сумiжних прав? Чи може ЮриДИЧНа

особа виступати первинним суб'ектом сумiжних прав?
59. Якi особливостi мае правовий статус неповнолiтнiх aBTopiB?- 
60. Якi спецiальнi " стрdки дii авtорського права встанОвЛеНi

законодавством УкраiЪи?
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1. Африканська патентна органiзацiя.
2. Визнання марки добре вiдомою.
3. Вимоги до документiв заявки. Вимоги щодо единостi пiд час скJIаданн;I

заявки на винахiд.
4. Гаазька конвенцiя про мiжнародну реестрацiю промислових зразкiв.
5. Гаазька угода про мiжнароднте]Iо.нyвqнЕя промислових зразкiв." 
6. Щержавна реестрацш патенту. Публiкiцii про видачу патенry.
7. Щобре вiдомi торговельнi марки.
8. Щоговiр про патентну кооперацiю.
9. Свропейське патентне вiдомство.
10. Законодавство у сферi охорони промислових зразкiв.
1 1. Мадридська угода про мiжнародну реестрацiю знакiв
12. Мiжнародна- класифiкацiя ToBapiB i гrослуг для реестрацii' знакiв

(Нiццька класифiкацiя).



13. Мiжнародно-правова охорона промисловоi власностi.

власностi.
15" Обсяг правовоТ охорони,

ihослуг. 1

що надаетъся свiдоцтвом на знак для ToBapiB
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европейському Союзi.
25. Право iнтелекryальноI

€вропейському,Союзi. * 1

BJIacHocTi на промисловi зрЕlзки
l
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27. Система права промисловоi власностi.
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29. Cl^racHi iнформацiйнi технологii та патентнi системи: викJIики i
перспективи.

30. Торговельна марка як об'ект правовоi охорони.
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