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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:  

     Заявка на видачу патенту України на винахід і корисну модель має відповідати вимогам, 

що встановлені Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну 

модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001р. N 22. 

    Якщо винахід (корисну модель) створено з використанням інформації, зареєстрованої у 

Зводі відомостей, що становлять державну таємницю України, чи згідно із Законом України 

"Про державну таємницю", то заявка подається до Державного підприємства "Український 

інститут промислової власності" через режимно-секретний орган заявника або через 

компетентний орган місцевої державної адміністрації за місцезнаходженням юридичних 

осіб. Заявку на секретний винахід або секретну корисну модель подає безпосередньо 

заявник. 

      Заявка на промисловий зразок має відповідати вимогам Правил складання та подання 

заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 

від 18.02.2002р. N 110, а для секретних промислових зразків ще й Інструкції про 

особливості складання, подання та розгляду заявок на промислові зразки, що становлять 

державну таємницю, затвердженій наказом Держпатенту України від 30 травня 1996 року 

N 111. 

    Заявка на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми повинна відповідати вимогам 

Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної 

мікросхеми, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2002 N 

260. Ці Правила визначають вимоги до документів заявки на реєстрацію топографії 

інтегральної мікросхеми, встановлюють порядок розгляду та проведення експертизи заявки 

на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми. 

    Наступним етапом є проведення експертиз поданої заявки в тих випадках, коли вони 

передбачені. Останній етап - занесення до спеціального Державного реєстру об'єктів, які 

відповідають умовам патентоспроможності. Після державної реєстрації видається 

правоохоронний документ - патент (топографії ІМС - свідоцтво). 

   У разі прохання видати патент на винахід, слід зазначити, який саме патент бажає 

одержати заявник - патент із строком дії 20 років, що видається після проведення 

експертизи по суті, чи патент із строком дії 5 років (деклараційний патент), що видається 

під відповідальність заявника без проведення експертизи по суті. 

   По завершенні експертизи заявки по суті Держдепартамент має прийняти рішення про 

видачу охоронного документа (патента або свідоцтва). У противному разі заявнику 

надсилається рішення про відхилення заявки. Це рішення може бути оскарженя заявником 

в Апеляційній палаті, колегіальному органі Держдепартаменту для розгляду заперечень 

проти рішень Держдепартаменту щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності, 

що діє згідно з Положенням про Апеляційну палату Державного департаменту 

інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 

28.01.2002 N 47. Це Положення визначає завдання, функції та склад Апеляційної палати, 

порядок організаційно-технічного забезпечення її діяльності. 



   На підставі свого рішення про видачу патенту на винахід, корисну модель чи 

промисловий зразок Держпатент України публікує у своєму офіційному бюлетені визначені 

ним відомості про видачу патенту. Одночасно з публікацією відомостей про видачу 

патенту Держдепартамент публікує опис до патенту на винахід, корисну модель, що містить 

формулу, та опис винаходу і корисної моделі, а також креслення, на яке є посилання в описі 

винаходу чи корисної моделі. Проте, якщо об’єкт промислової власності створено з 

використанням відомостей, що становлять державну таємницю, відомості про нього не 

підлягають розголошенню відповідно до Положення про порядок оформлення та 

використання прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, що становлять 

державну таємницю, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 19 січня 

1995р. 

     У сфері космічної діяльності до відомостей, що становлять державну таємницю, 

відповідно до ст.8 Закону України "Про державну таємницю", можуть бути віднесені дані 

про напрями розвитку окремих видів озброєння, військової і спеціальної техніки, тактико-

технічні характеристики, організацію і технологію виробництва, наукові, науково-дослідні 

та дослідно-конструкторські роботи, пов'язані з розробленням нових зразків озброєння, 

військової і спеціальної техніки або їх модернізацією, а також про інші роботи, що 

плануються або здійснюються в інтересах оборони країни; про наукові, науково-дослідні, 

дослідно-конструкторські та проектні роботи, на базі яких можуть бути створені 

прогресивні технології, нові види виробництва, продукції та технологічних процесів, що 

мають важливе оборонне чи економічне значення або суттєво впливають на 

зовнішньоекономічну діяльність та національну безпеку України. 

    Одночасно з публікацією відомостей про видачу охоронного документа 

Держдепартамент здійснює державну реєстрацію відповідно до Положення про Державний 

реєстр патентів і деклараційних патентів України на винаходи, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001р. N 291, Положення про Державний 

реєстр деклараційних патентів України на корисні моделі, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України 20.06.2001 N 469, Положення про Державний реєстр 

патентів України на промислові зразки, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 12.04.2001р. N 290, Положення про Державний реєстр України топографій 

інтегральних мікросхем, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

12.04.2001 N 292. 

 

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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