
 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 

Кафедра публічного та приватного права  
 

 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни  

«Право:інтелектуальна власність, договірне та інвестиційне право» 

 

 

Курс: V 

Спеціальність: менеджмент. 

Форма проведення: письмова. 

Тривалість проведення: 2 академічні години (1 год 20 хв) . 

Максимальна кількість балів: 40 балів. 

Критерії оцінювання: 

Кількість 

балів 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Значення оцінки 

37-40 

балів 

Відмінно  Допущено не більше 2 помилок у тестових 

завданнях. Відповіді повні. Студент вільно 

володіє теоретичним матеріалом та виконує 

практичне завдання на високому рівні  

36-26 

Балів 

Добре Допущено не більше 5 помилок у тестових 

завданнях. Відповіді повні, з незначними 

неточностями. Студент володіє 

теоретичним матеріалом та виконує 

практичне завдання на достатньому рівні.  

25-15 

Балів 

Задовільно Допущено не більше 8 помилок у тестових 

завданнях. Відповіді з суттєвими 

неточностями. Студент володіє 

теоретичним матеріалом та виконує 

практичне завдання на низькому рівні. 

14-1 

Балів 

Незадовільно Допущено більше 8 помилок у тестових 

завданнях. Відповіді з суттєвими 

неточностями. Студент не володіє 

теоретичним матеріалом та виконує 

практичне завдання на низькому рівні.  

 

Перелік допоміжних матеріалів: 

1. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч. 

закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік -Сіверський та ін.; За 

ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. 

— 696 с.   

2. Договірне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. 

Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін.; за ред. О.В. Дзери. — К. : Юрінком Iнтер, 2008. 

— 896 с. ISBN 978-966-667-307-0 

3. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Чернадчук Т.О. Основи інвестиційного права 

України: Навчальний посібник / За заг. ред. В.Д. Чернадчука. - 2-ге вид., 



перероб. і доп. - Суми: ВТД «Університетська книга»; К.: Видавничий дім 

«Княгиня Ольга», 2005. - 384 с. 

4. Смітюх А.В. Правові основи інвестиційної діяльності: Навчальний посібник. – 

К.: Істина, 2013. – 420 с. 

 

Орієнтовний перелік питань: 

 

1. Розкрити основні етапи становлення права інтелектуальної власності. 

2. Розкрити види права інтелектуальної власності. 

3. Охарактеризувати законодавство в сфері інтелектуальної власності. 

4. Дати загальну характеристику об’єктів авторського права. 

5. Охарактеризувати суб’єктів авторського права. 

6. Розкрити немайнові права автора. 

7. Розкрити майнові права автора. 

8. Розкрити вільне використання творів. 

9. Навести основні проблеми охорони прав авторів в інформаційному сторіччі. 

10. Охарактеризувати захист авторських прав. 

11. Дати загальну характеристику авторських договорів. 

12. Розкрити поняття колективного управління авторськими та суміжними правами.  

13. Охарактеризувати об’єкти суміжних прав. 

14. Охарактеризувати суб’єктів суміжних прав.  

15. Розкрити зміст суміжних прав.  

16. Охарактеризувати захист суміжних прав. 

17. Розкрити поняття патентного права. 

18. Охарактеризувати об’єкти патентного права. 

19. Охарактеризувати суб’єктів патентного права. 

20. Дати загальну характеристику системи державної реєстрація  патентів.  

21. Охарактеризувати захист прав власників патентів. 

22. Розкрити правову охорона комерційних (фірмових) найменувань. 

23. Розкрити правову охорону торгівельних марок. 

24. Розкрити правову  охорону географічних зазначень походжень товарів. 

25. Охарактеризувати правову охорона комерційної таємниці.  

26. Розкрити поняття та навести основні види договорів. 

27. Розкрити класифікацію договорів. 

28. Розкрити поняття укладення договору. 

29. Охарактеризувати поняття зміни та розірвання договору. 

30. Охарактеризувати поняття визнання договору недійсним. 

31. Розкрити поняття виконання договору. 

32. Забезпечення виконання договору. 

33. Охарактеризувати відповідальність за невиконання договору. 

34. Охарактеризувати  поняття припинення договору. 

35. Охарактеризувати поняття інвестиційного права. 

36. Охарактеризувати поняття та види інвестиційної діяльності 

37. Розкрити предмет та метод інвестиційного права. 

38. Розкрити систему інвестиційного законодавства. 

39. Охарактеризувати інвестиційні договори. 

40. Охарактеризувати систему захисту прав інвесторів. 

  

 

Екзаменатор:                                                        Б.М. Гоголь    

                                                                                              

Завідувач кафедри:                                              Д.В. Бойчук 

 


