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ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ РЕФЕРАТІВ
1. Відкриття. Винахід (корисна модель). Промислові зразки. Знаки
для товарів та послуг.
2. Документи правового захисту промислової власності, патент на
винахід, авторське свідоцтво та ін.
3. Права авторів винаходів, патентовласників і відповідальність за
порушення їхніх прав за кордоном.
4. Виключне право на використання винаходу. Обсяг правової
охорони, наданої патентом.
5. Порушення виключного права патентовласника. Дії, не визнані
порушенням виключного права.
6. Права патентовласника. Права власника товарному знака.
7. Порядок одержання іноземними особами патентів і закінчення
їхньої дії.
8. Порядок дозволу патентних суперечок і порушення інших
авторських прав.
9. Захист прав авторів і заявників за заявками на промисловий
зразок і заперечення виданих патентів.
10. Закон України про охорону прав на винаходи. Основні положення
законодавства.
11. Промисловий зразок як об’єкт правової охорони, форми
правової охорони промислового зразка і їхньої особливості.
12. Особливості правової охорони промислових зразків на території
України.
13. Основні вимоги, запропоновані Патентним законом України до
промислових зразків.
14. Закон України про охорону прав на знаки для товарів і послуг.
Основні положення законодавства.
15. Знаки для товарів та послуг Правова охорона товарного знака.
Використання товарного знака. Термін дії правової охорони.
16. Патентна документація і її особливості. Основні види патентної
документації і їхньої структури. Опис винаходу. Патентні бюлетені.
17. Особливості патентної документації (достовірність; однорідність;
відсутність дублювання зведення науково-технічного характеру;
властивість випередження публікації інформації; наявність у сфері
патентної документації документів-аналогів; нерівномірний розподіл
за країнами світу; наявність блоків патентних документів, що паралельно
конкурують).
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18. Ліцензійні операції. Ліцензія. Купівля і продажів ліцензій. Основні
поняття. Ліцензіар і ліцензіат. Добровільне і примусове ліцензування.
Виняткові і примусові ліцензії.
19. Обсяг прав ліцензіата і ліцензіара. Термін дії ліцензії. Платежі
за роялті (фіксовані процентні ставки).
20. Ліцензійна угода. Гарантії. Ліцензійна практика.
21. Ліцензії за зовнішньою торгівлею. Види ліцензій і умови
ліцензійних угод.
22. Міжнародна правова охорона промислових зразків, товарних
знаків (послуг) і суміжних прав.
23. Найменування місця походження товару. Правова охорона
найменування місця походження товару.
24. Право користування найменуванням місця походження товару.
Термін дії правової охорони. Реєстрація і надання права. Припинення
правової охорони.
25. За вибором студента.
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