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Вступний iспиту до аспiрантури Науково-дослiдного iнститlту iнтелектуальноТ
власностi НацiональноТ академii правових наук УкраiЪи зi спецiальностi 081 кПраво>

передбачае виявлення вiдповiдностi знань, 1MiHb i навичок вступникiв до аспiрантури
освiтньо-ква_тliфiкацiйному рiвню магiстра, спецiалiста. Метою вступного iспиту е виявлення
готовностi вступникiв до аспiрантури до самостiйноТ науковоi дiяльностi та засво€ння

ocBiTHboi частини ocBiTHbo -науковоТ програп,Iи.

Прогршла вступного iспиту охоплюе коло питань, якi в сук}rпностi характериз}'ють
вимоги до знiшь i BMiHb особи, що бажае навчатися в аспiрантУрi НДI iнтелектуальноi
власностi з метою здобуття освiтньо-наукового рiвня (доктор фiлософii> зi спецiальностi 081

кПраво>.
Iспит проводиться в уснiй формi.
критерii оцiнки:
- <<вiдмiнно>> (90-100 балiв) - досконале знанIuI теоретичних i практичних аспектiв

курсу з обраноi спецiальностi, всебiчно обцрунтована дослiдницька пропозицiя;
_ <qобре> (75_S9 балiв) - црунтовне знання основних питань курсу з обраноi

спецiальностi, достатньо обгрунтована дослiдницька пропозицiя;
_ <<задовiльно)> (60-74 бали) - знання кJIючових питань з обраноi спецiальностi,

частково обгрунтована дослiдницька пропозицiя;

- (шезадовiльноr> (1-59 ба;riв) - незнання кJIючових питань з обраноi спецiа-rrьностi,

невмiння пiдкрiпшовати теоретичнi викладки прикJIадами з практики, необrрунтована

дослiдницька пропозицiя.

тЕорlя дЕр)ItАви I прАвА

1. Поняття права, його cyTHicHi характеристики та функцiТ.
2. ffжерела права в Украiнi та iнших державах.
З. Спiввiдношення мiхtнародного i нацiонального права, публiчного i приватного

права. матерiа,тьного i процесуаJIьного права.

4. Поняття правового регулювання. Спiввiдношення правового регулювання Та

правового впливу.
5. Предмет, методи i способи правового регулювання суспiльних вlдносин.
6, Нормаправа: поняття, ознаки, структура, ocHoBHi види.
7. Поняття та cyTHicTb принципiв права. Форми iснування принципiв Права.

8, Характеристика принципу верховенства права.

9. Система законодавства, Ti ознаки.
i0. Поняття та ознаки правовоi системи. OcHoBHi типи (ciM'i) правових систем cBiTy.

11. Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, види.
12. Правовiдносини, iх структура та пiдстави виникнення.
13. Поняття. форми та способи реалiзацiт норм права. Правозастосування як спосiб

реа,тiзацii норм права.
14. Тлумачення норм права, його способи i види.
15. Юридично значуща поведiнка, il ознаки i види.
16. Поняття, мета, функцii та ocHoBHi види юридичноТ вiдповiдальностi.
17. Поняття та ознаки держави.
18. ФункЦii державИ. ФормИ здiйсненнЯ державниМи органами функцiй держави.
19. OcHoBHi форми державного управлiння.
20. Характеристика та функцii органiв законодавчоi, виконавчоi i судовоi влади.

КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО

1. Конституцiоналiзм, його витоки та ocHoBHi типи (моделi).

2. Загшtьна характеристика Конституцii. особливостi норм Конституuii Украiни.



З. Принципи конституцiйного права.

4. конституцiйно-правовий статус JIюдини i громадянина в украiъi.
5. Засади конституцiйного статусу iноземцiв, осiб без громадянства, бiженцiв

внутрiшньо перемiщених осiб.
6. Гарантii конституцiйних прав i свобод людини.
1. Конституцiйнi засади обмежень прав людини.
8. Економiчнi права згiдно з Конституцiею Украiни.
9. Соцiальнi rrрава вiдповiдно до Конституцii Украiни.
10. Право iнтелектуальноi власностi у нормах КонституцiТ Укрбiни.
11. Конституuiйнi засади демократii та демократичних iнститрiв.
12. Полiтичнi партii, iх функчii i завдання.

13. Поняття та характеристика референлуму.
14. Верховна Рада УкраiЪи та Tf повноваження.
15. Характеристика iнстиryту президенства.
16. ОргаНи виконаВчоi влади' ix функuii та гIовноважоннЯ за КонстиТУЦiею Украiни.
17. OcHoBHi засади гIравосудд(я у Конститучii УкраiЪи.
18. Способи територiальноi органiзацiТ держави (форми державного устрою).
19. Сугнiсть мiсцевого самоврядування в YKpaiHi.
20. Конститучiйний Сул УкраiЪи, його функчii та повноваження.

цивIлънЕ прдво. прдво IнтЕлЕктудльноi влдсностI.
ЦИВIЛЬНИЙ ПРОЦЕС

1. Щивiльне право, його предмет, метод та джерела.
2. OcHoBHi принципи цивiльного trрава.

З. Поняття, елементи i види цивiльних правовiдносин.
4. Фiзичнi особи як суб'скти цивiльних правовiдносин. Щивiльна правоздатнiсть та

дiездатнiсть фiзичних осiб.
5. Юридичнi особи як суб'екти цивiльних правовiдносин: поняття, ВИДИ,

органiзацiйно-правовi форми.
6. Об'екти цивiльних прав: поняття i види.
7. Поняття та види правочинiв. Форма правочину.
8. Правовi наслiдки недодержання вимог закону сторонаNIи при вчиненнi правочину.

9. Строки в цивiльному правi. Позовна давнiсть.
10. Загальна характеристика особистих немайнових rrрав фiзичнот особи.

1 1. Право власностi: змiст, пiдстави набуття та припинення.
12. Поняття, об'екти та суб'екти права iнтелектуальноi власностi.
13. об'екТи авторсьКого права. Об'екти, що не охороняЮться авторським правом.

t4. особистi немайновi i майновi aBTopcbki права. Строки чинностi майнових

авторських прав.
15. Винятки i обмеження майнових авторських прав (вiльне використання TBopiB).

16. Об'екти i суб'екти сумiжних прав.

17. Немайновi i майновi сумiжнi права. Строки чинностi майнових сумiжних прав.

1 8. Спiввiдношення винаходу, корисноТ моделi i промислового зразка.

19. Майновi права iнтелекryальноТ власностi на винахiд, корисну модель, промисловий

зрt}зок i строки ix чинностi.
20. Торговельна марка: поняття,

торговельнi марки.
види, об'екти, що не шiдлягаrоть реестрацiТ як

21. МайнОвi права iнтелекryальноi власностi на торговельну марку, строки ix чинностi.



25. ЗагалЬна характеристика видiв забезпечення виконання зобов'язання за цивiльним
законодЕtвством.

26. Поняття цивiльно-правового договору. Свобода договору.
27. OcHoBHi види цивiльно-правових договорiв.
28. Загальна характеристика i види цивiльно-правових договорiв щодо розпоряджання

майновими праваI\.Iи iнтелекryальноi власностi.
29. Лiцензiйний договiр: поняття, icToTHi умови.
30. .Щоговiр комерuiйноi концесii.
3 1. Загальна характеристика недоговiрних зобов'язань у цивiльному правi.

32. Поняття i види спадкування. особливостi спадкУвання майнових гIрав

iнтелектуальноТ власностi.
33. Форми i способи захисту цивiльних прав.

34. Завдання та ocHoBHi засади цивiльного судочинства.
35. Види проваджеЕь у цивiльному судочинствi.
36. I_{ивiльнi процесуальнi празовiдносини: rrоняття, суб'екти, пiдстави виникнення i

припинення.
З7. Поняття та види доказiв у цивiльному судочинствi. Належнiсть, допустимiсть,

достовiрнiсть i достатнiсть доказiв.
38. Витребування i забезпечення доказiв у цивiльному судочинствi.
39. Висновок екоперта у цивiльному судочинствi. Значення висновку експерта як

докЕ}зу у справах про захист прав iнтелектуальноi власностi.
40. Позов У цивiльному судочинствi: понят"гя, ocHoBHi елементи. Забезпечення позову.

41. Зага;rЬна характеристика наказногО rrроваджеНня у цивiльному судочинствi.
42. Позовне провадЖення У цивiльному судочиЕствi: призначення та основIIий змiст.
43. Особливостi окремого провадження.
44. Види судових рiшень У цивiльному судочинствi. OcHoBHi вимоги, яким повинно

задовольняти судове рiшення.
45. Перегляд судових рiшень у цивiльних справах в порядку апеляцiйного i

касацiйного провадження.
46. ПерегJIяд судових рiшень у цивiльних справах за нововиявленими або виключними

обставинами.
47. Процесуальнi питання, пов'язанi з виконанням судових рiшень У цивiльних справах

та рiшень iнших оргаrriв (посадових осiб).
48. Провадження у справах rrро оскарження рiшень третейських судiв, оспорювання

рiшень мiжнаро4них комерцiйних сулiв у rrорядку цивiльного судочинстВа,
49. Визнання та виконЕlння рiшень iноземних судiв, мiжнародних комерuiйни4

арбiтражiв
50. Провадження у сIIравах про надання дозволу на примусове виконання рlшень

третейських судiв.

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦШС

1. OcHoBHi засади регулювання вiдносин у сферi господарюванЕя.
2. Поняття, озЕаки i види господарських правовiдносин.
3. Господарська комерuiйна дiяльнiсть (пiдприемництво), if принципи.
4. Некомерцiйна господарська дiяльнiсть, органiзацiйнi форми ii здiйсненНЯ.

5. Суб'екти господарювання, iх види.
6. Громадянин як суб'ект господарювання.
7, особлИвостi yracTi державИ та органiВ мiсцевогО самоврядування у господарськlй

дiяльностi.
8. Правовий режим майна та речовi 1rрава суб'ектiв гос11одарювання.

9. Використання у господарськiй дiяльностi прав iнтелектуальноi влrасностi.

1 0. Поняття , види) пiдстави виникнення та припинення господарських зобов'язань.



11. Господарський договiр: поняття, ознаки, види.
1 2. Особливостi господарсько-правовоТ вiдповiдальностi.
13. Загальна характеристика штрафних, господарсько-оперативних та адмiнiстративно-

господарських санкцiй.
14. Вiдповiда-пьнiсть суб'сктiв господарювання за порушення антимонопольно-

конкурентного законодавства.
15. Правове регулювання iнновацiйноi дiяльностi.
16. Поняття, ознаки та види зовнiшньоекономiчноТ дiяльностi.
17. Правовий режим спецiальних економiчних зон.
1 8. Завдання та ocHoBHi засади господарського судочинства.
19. Види проваджень у господарському судочинствi.
20. Господарськi процесуальнi правовiдносини: поняття, суб'екти, пiдстави

виникнення i припинення.
21. Поняття та види доказiв у господарському судочинствi. Належнiсть, допустимiстьо

достовiрнiсть i вiрогiднiсть доказiв.
22. Витребування i забезпечення доказiв у господарському судочинствi.
2З. Використання висновку експерта у господарських справах щодо захисту прав

iнтелектуаьноi власностi.
24. Позов у господарському судочинствi: поняття, ocHoBHi елементи. Забезпечення

позову.
2 5. Зага_пьЕа характеристика нЕжzвIIого провадження у господарському судочинствi.
26. Позовне провадження у господарському судочинствi.
27. Види судових рiшень у господарському судочинствi. OcHoBHi вимоги, яким

IIовинно задовольняти судове рiшення.
28. Перегляд судових рiшень в порядку апеляцiйного i касацiйного провадження у

господарському судочинствi.
29. Процесуальнi питчlнIuI, пов'язанi з виконанням судових рiшень у господарських

справах.
30, Особливостi провадження господарських судiв у сгIравах про оскарженЕя рiшень

третейських судiв та про видачу наказiв на примусове виконання рiшень третейських сулiв.

АДМIНIСТРАТИВНЕ ПРАВО. АДМIНIСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС

1. Предмет, метод та джерела адмiнiстративного права.
2. Принципи адмiнiстративного права.
3. Поняття, структура та види адмiнiстративно-правових вiдносин. al 

}

4. Суб'екти публiчного адмiнiстрування, ix ознаки та компетенцiя.
5. Система органiв виконавчоi влади як суб'ектiв адмiнiстративного права.
6. Приватна особа як суб'скт адмiнiстративЕого права. OcHoBHi суб'ективнi публiчнi

права приватних осiб.
7. Поняття, ознаки та види адмiнiстративних посJryг.
8. Адмiнiстративний акт: поняття та види.
9, Форма адмiнiстративного акта та вимоги, яким BiH IIовинен задовольняти"
10. Поняття та види адмiнiстративних договорiв.
1 1. Адмiнiстративно-правовий режим публiчного майна.
12. Поняття та ознаки адмiнiстративноТ процедури.
13. Форми та способи захисту прш, свобод та iHTepeciB приватних осiб у сферi

публiчного адмiнiстрування.
14. Поняття та види публiчноi служби. Правовий статус державного службовця.
15. Адмiнiстративна вiдповiда_пьнiсть: поняття та принципи.
1б. Адмiнiстративне правопорушення: поняття, ознаки, юридичний склад.
17. Загальна характеристика заходiв адмiнiстративноi, вiдповiдальностi.

Адмiнiстративна вiдповiда-пьнiсть за порушення у сферi права iнтелектуальноi власностi.



18. Особливостi провадження у справах про адмiнiстративнi правопор},шення.
19. OcHoBHi засади адмiнiстративного судочинства. Особливоотi предметноi

юрисдикцii адмiнiстративних сулiв.
20. Види проваджень в адмiнiстративному судочинствi.
21. Понятгя та види доказiв в адмiнiстративIIому судочинствi. Належнiсть,

допустимiсть, достовiрнiсть i достатнiсть доказiв.
22. Витребування i забезпечення доказiв в адмiнiстративному судочинствi.
23. Позов в адмiнiстративному судоIIинствi: поняття, ocHoBHi елементи. Забезпечення

позову.
24. Загальна характеристика розгJuIду справи по cyTi в адмiнiстративному судi.
25. Особливостi провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових aKTiB

орга.нiв виконавчоi влади та iнших суб'ектiв владних повноважень.
26. Особливостi розгляду адмiнiстративIIими судами термiнових адмiнiстративних

справ.
2'l. Веlди судових рiшень в адмiнiстративному судочинствi. OcHoBHi вимоги, яким

повинно задовольняти судове рiшення.
28. Перегляд судових рiшень в адмiнiстративних справах у порядку апеляцiйного i

касацiйного провадження.
29. Перегляд судових рiшень в адмiнiстративних справах за нововиявленими або

викJIючними обставинаI\4и.
З0. Процесуальнi питання, пов'язанi з виконанням судових рiшень в адмiнiстративних

спрЕIвЕtх.

КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМIНАЛЬНИЙ ПРОЦВС

1. Принципи, функцii та джерела кримiнального права.
2. Кримiнальна вiдповiда-rrьнiсть: поняття, межi, пiдстави.
З. Кримiнально lrравогIорушення, його види та стадii.
4. Ознаки та види суб'ектiв кримiнального правопорушення.
5. Спiвуrасть у кримiнальному правопорушеннi. Види спiвуrасникiв, пiдстави та

межi ix вiдповiдальностi.
6. Обстазини, що викJIючilють кримiнальну протиправнiсть дiяння.
'7. Правовi пiдстави та порядок звiльнення вiд кримiнальноТ вiдповiдальностi.
8. Покарання та його види за Кримiнальним кодексом Украiни.
9. Призначення покарання. Обставини, якi пом'якшують та обтяжують покарання.
10. Обмежувальнi та iншi заходи кримiнально-правового характеру. tl l

11. Заходи кримiнально-правового характеру щодо юридичних осiб.
12. Особливостi кримiнальноI вiдповiдальностi та покарання неповнолiтнiх.
13. Злочини проти основ нацiональноi безпеки Украiни.
14. Кримiнальнi правопорушення проти власностi.
t5. Характеристика кримiнальних правопорушень у сферi права iнтелектуа-пьноi

власностi.
16. Кримiна;lьнi правопорушення у сферi господарськоi дiяльностi.
17. Кримiнальнi правопорушення проти громадського порядку та моральностi.
18. ЗавданЕя, система i стадii кримiнального процесу.
19. Принципи кримiнiшьного провадження.
20. Суб'скти кримiнального провадження,
21. Щокази у кримiнальному провадженнi. Належнiсть i допустимiсть доказiв.
22. Заходизабезпечення кримiнального провадження i пiдстави iх застосування.
23. Запобiжнi заходи у кримiнальному провадженнi.
24. Заrальна характеристика досудового розслiдув ання.
25. Оскарження рiшень, дiй чи бездiяльностi пiд час досудового розслiдуваuня.
26. Сулове провадження у кримiнальних справах у першiй iнстанцii.



27. Особливостi кримiнального провадження судом присяжних.
28. Види судових рiшень у кримiнальних справах. OcHoBHi вимоги, яким повинно

задовольняти судове рiшення.
29. Провалження з п9регляду судових рiшень у кримiнальних справах.
30. Загальна характеристика цивiльного позову у кримiна;rьному провадженнi.


