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Урок:25-26 

Тема уроку: Право промислової власності 

Мета уроку: Ознайомити здобувачів освіти з правовими нормами промислової власності. 

Поняття промислової власності. Право промислової власності або патентне право. 

Промислова власність– це результати науково-технічної творчості, які можуть бути 

використані на користь суспільства у будь-якій доцільній діяльності людей. 

Право промислової власності розуміють в об’єктивному і суб’єктивному смислі. 

В об’єктивному значенні – це сукупність правових норм, які регулюють суспільні 

відносини, що складаються у процесі створення, оформлення та використання результатів 

науково-технічної творчості. 

В суб’єктивному значенні – це право, яким наділяється відповідно до законодавство автор 

будь-якого результату науково-технічної діяльності. 

Об’єкти правової охорони. 

Об’єктом правової охорони (суб’єктивного права промислової власності) може бути будь-

який результат науково-технічної діяльності , як правило, зареєстрований в 

установленому порядку. 

Об’єктами правової охорони можуть бути винаходи, корисні моделі і промислові зразки, 

компонування інтегральних мікросхем, сорти рослин і породи тварин, раціоналізаторська 

пропозиція. 

Правова охорона винаходу. 

Винахід – це технологічне (технічне) рішення у будь-якій галузі суспільної діяльності. 

Винахід повинен бути патентоздатним, тобто має бути придатним для набуття права 

інтелектуальної власності на нього: 

 має бути новим. 

 повинен мати винахідницькій рівень.. 

 має бути придатним для промислового використання. 

Непатентоздатні об’єкти: 

 наукові теорії і математичні методи; 

 методи організації і управління господарством; 



 умовні позначення, алгоритми, комп’ютерні програми; 

 топології інтегральних мікросхем; 

 сорти рослин і породи тварин, а також деякі інші нетехнічні досягнення. 

Правова охорона в якості винаходів не надається також будь-яким, в тому числі технічним 

рішенням, які суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі. 

Об’єктом винаходуможе бути: 

 продукт(пристрій, речовина – індивідуальні хімічні сполуки, композиції Х.с., 

продукти ядерних перетворень, штам мікроорганізму, культура клітин і тварин), 

 процес(дії над матеріальними об’єктами за допомогою інших матеріальних 

об’єктів, виконані у певній послідовності та з додержанням правил – обробка, 

вимір, діагностика). 

Найчастіше результатами винахідницької діяльності є істотне удосконалення та створення 

нової техніки, нові технології, нові матеріали, а також застосування відомого винаходу за 

новим призначенням. 

4. Правова охорона корисної моделі. 

Корисні моделі– це конструктивне виконання пристрою, яке повинно характеризуватися 

явно вираженими просторовими формами (конструктивне виконання засобів виробництва 

і предметів споживання, а також їх складових частин). 

Умови патентоздатності: 

 повинна бути новою 

 промисловоздатною. 

Відмінність від винаходу: 

До КМ не ставиться умова винахідницького рівня. До винаходів належать продукти і 

способи, до КМ – конструктивне виконання пристрою. 

ЗАВДАННЯ: 

1. Ознайомитися  з викладеним матеріалом та законспектувати. 

2. Фото конспекту надсилати на електронну адресу sveta101989@gmail.com 

 

 

 

 


