
Урок № 24 

Дата: 01.12.2020 

Тема: Право промислової власності 

Мета: охарактеризувати право промислової власності; розвивати аналітичне мислення, 

професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до  спеціальності та правову 

культуру 

Хід уроку:  

     Промислова власність — юридичний термін, що об'єднує у собі такі об'єкти 

інтелектуальної власності як: винаходи, корисні моделі, промислові зразки . Термін ПВ 

об'єднує у собі ті результати інтелектуальної діяльності, які пов'язані із винахідництвом та 

раціоналізаторською справою і не належать до об'єктів авторського права. Інколи до 

промислової власності відносять також засоби індивідуалізації, що потребують спеціальної 

реєстрації, такі як знаки для товарів та послуг або зазначення походження товарів. 

Чинне законодавство встановило вимоги, яким мають відповідати винахід, корисна модель, 

промисловий зразок і топографія ІМС. 

    Винахід - це технічне рішення в будь-якій галузі суспільно корисної діяльності, яке 

відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим, має винахідницький рівень і 

придатне для використання. Об'єктом винаходу може бути: продукт (пристрій, речовина, 

штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин), спосіб (включаючи 

біотехнологічні способи). 

    Винахід є новим, якщо його сутність не відома з рівня техніки. При цьому патентне право 

закріплює абсолютну (світову) новизну. Не визнається винаходом пропозиція, на яку уже 

подано заявку або видано авторське свідоцтво чи патент. Причому не має значення, де 

видано авторське свідоцтво чи патент - в Україні чи за кордоном. Новизна пропозиції 

втрачається й тоді, коли відомості про її сутність розголошені іншим шляхом до її заявки і 

роблять можливим її використання третіми особами. 

    Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця його сутність не випливає з рівня 

техніки. 

     Корисна модель - це конструктивне виконання пристрою, яке відповідає умовам 

патентоспроможності, тобто є новим і промислово придатним. До пристроїв як об'єктів 

винаходів чи корисних моделей належать машини, механізми, прилади тощо. 

    Промисловий зразок - це нове конструктивне вирішення виробу, що визначає його 

зовнішній вигляд і придатне для відтворення промисловим способом. Об'єктом 

промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що 

визначають зовнішній вигляд промислового виробу. Промисловий зразок відповідає 

умовам патентоспроможності, якщо він є новий і промислово придатний. 

     Інтегральна мікросхема (IMC) - мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної 

форми, призначений для виконання функцій електронної схеми, елементи і з'єднання якого 

неподільно сформовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого 

виробу, незалежно від способу його виготовлення. 

     Топографія IMC - зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне 

розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними. 

Топографія IMC відповідає умовам охороноздатності, якщо вона є оригінальною. 

     Право на винахід, корисну модель і промисловий зразок охороняється державою і 

засвідчується патентом. Патент - це техніко-юридичний документ, який засвідчує визнання 

заявленої пропозиції винаходом, корисною моделлю чи промисловим зразком, авторство 



на них, пріоритет і право власності на зазначені об'єкти. Виключне право на використання 

топографії IMC засвідчується свідоцтвом, яке підтверджує реєстрацію топографії IMC. 

Свідоцтво діє десять років від дати подання заявки або від дати першого використання 

топографії IMC за умови, що від цієї дати до дати подачі заявки пройшло не більше ніж два 

роки. 

 

Питання для самоперевірки:  

1. Що таке промислова власність? 

2.  Що таке корисна модель? 

3. Що таке промисловий зразок? 

Домашнє завдання: дати відповідь на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми  

Рекомендована література: Корнєєв Ю.В. «Підприємницьке право», К. : Центр навчальної 

літератури (ЦУЛ), 2019; Іванова Є. П. «Підприємницьке право», К. : Центр навчальної 

літератури (ЦУЛ), 2019; Підприємницьке право: Підручник /Старцев О. В. та ін.-К.: Либідь, 

2016. 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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