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В С Т У П 

Навчальними планами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів 
«спеціаліст» та «магістр» всіх спеціальностей факультету електроніки 
передбачено вивчення дисципліни (кредитного модуля) «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА 
ВЛАСНІСТЬ» обсягом 0,5 кредитів (36 годин). 

 

Загальною метою дисципліни «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ» згідно 
Навчальної програми зокрема є набуття студентами здібностей щодо: 

• здатності орієнтуватися у системних основах створення, правової 
охорони, захисту і комерційної реалізації об’єктів права інтелектуальної 
власності; 

• здатності орієнтуватись у системах правової охорони об’єктів права 
інтелектуальної власності України та провідних країн Європи і США та 
особливостях державного інтелектуальною власністю; 

• здатності використовувати  знання про систему правової охорони об’єктів 
права інтелектуальної власності, міжнародну співпрацю та угоди в умовах 
інтеграції в єдиний європейський освітній простір; 

• здатності використовувати  знання про правову охорону об’єктів права 
інтелектуальної власності у процесі професійної діяльності; 

• здатності вивчення і використування нормативно-правових актів і 
документів у процесі професійної діяльності. 
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Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом засвоєння нав-
чального матеріалу у вільний від аудиторних занять час. 

СРС в обсязі 18 годин для студентів денної форми навчання та 32 годин 
для студентів заочної форми навчання здійснюється шляхом опрацювання 
рекомендованої основної та додаткової літератури з метою поглибленого 
вивчення змісту тем дисципліни відповідно до планів лекцій і підготовки до 
модульних контролів (для студентів денної форми навчання) та заліку. 

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений для засвоєння студентом у 
процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль разом з 
навчальним матеріалом, що вивчався при проведенні аудиторних навчальних 
занять. 

 

1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ (КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ) 

1.1 Розділ 1 «Система правової охорони інтелектуальної власності» 

 

Обсяг самостійної роботи за темами становить: 

Обсяг годин самостійної 
роботи для форм навчання 

 

Тема 
денна заочна 

Загальні поняття про інтелектуальну власність 0,5 2,0 

Міжнародна система охорони інтелектуальної 
власності 

0,8*) 2,5 

Підготовка до МКР 1 1,0 - 

Всього за розділом 1 2,3 4,5 

*)  - враховано 0,3 години на підготовку до аудиторних занять (лекції).  
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1.2 Розділ 2 «Правова охорона об’єктів права інтелектуальної 
власності» 

 

 

 



7 
 

Обсяг самостійної роботи за темами становить:  

Обсяг годин самостійної 
роботи для форм навчання 

 

Тема 
денна заочна 

Правова охорона авторських та суміжних прав 1,5*) 5,0 

Правова охорона об’єктів патентного права 1,5*) 4,5 

Правова охорона засобів індивідуалізації 
учасників цивільного обігу, товарів та послуг 

1,3*) 3,5 

Правова охорона нетрадиційних об’єктів права 
інтелектуальної власності 

1,4*) 2,5 

Підготовка до МКР 2 1,0 - 

Всього за розділом 2 6,7 15,5 

*)  - враховано 0,3 години на підготовку до аудиторних занять (лекції). 

 

1.3 Розділ 3 «Використання та захист прав інтелектуальної власності» 

 



8 
 

 

Обсяг самостійної роботи за темами становить:  

Обсяг годин самостійної 
роботи для форм навчання 

 

Тема 
денна заочна 

Використання прав інтелектуальної власності 1,0*) 2,0 

Захист прав інтелектуальної власності 1,0*) 2,0 

Захист від недобросовісної конкуренції 1,0*) 2,0 

Всього за розділом 3 3,0 6,0 

*)  - враховано 0,3 години на підготовку до аудиторних занять (лекції). 

 

1.4 Модульний та семестровий контроль (залік) 

Модульний  контроль – це контроль знань студентів після вивчення логіч-
но завершеної частини навчальної програми дисципліни. Для денної форми 
навчання здійснюється шляхом проведення модульних контрольних робіт 
(МКР): за матеріалами розділу 1 – МКР1, за матеріалами розділу 2 – МКР2. На 
підготовку до кожної МКР передбачається по 1 годині самостійної роботи 
студента. Деякі пробні тести модульних контролів наведені в розділі 4.1, а 
Додатку – наведені відповіді і пояснення до одного з них. 

Семестровий контроль (залік) для студентів всіх форм навчання 
проводиться шляхом тестування. На підготовку до семестрового контролю 
(заліку) передбачається 6 годин самостійної роботи студента. Деякі пробні 
тести семестрового контролю наведені в розділі 4.3, а Додатку – наведені 
відповіді і пояснення до одного з них. 

 

2. ПОЯСНЕННЯ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗА КОЖНОЮ ТЕМОЮ 

Підготовка до аудиторних занять (лекцій) в обсязі 0,3 години для 
студентів денної форми навчання полягає в повторенні матеріалу попередніх 
лекцій. Якщо попередня лекція студентом пропущена з будь-яких причин, то 
обсяг годин на підготовку збільшується на 2 години (години аудиторного 
заняття) плюс кількість годин, що передбачена на самостійну роботу за 
пропущеною темою. 

Самостійна робота по закінченню аудиторних (лекційних) занять 
полягає в опрацювання лекційного матеріалу за конспектом лекцій і 
рекомендованими джерелами інформації, а також в опрацюванні матеріалу, що 
виноситься на самостійне вивчення (ознайомлення). 

 

2.1 Самостійна робота за Розділом 1 «Система правової охорони 
інтелектуальної власності» 
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Тема 1.1. Загальні поняття про інтелектуальну власність 
Лекція 1. Поняття інтелектуальної власності 

Поняття інтелектуальної власності.  

Література: [1] стор. 7 – 10. 

Місце та роль інтелектуальної власності в світовому економічному 
розвитку.  

Література: [1] стор. 10 – 16. 

Основні інститути права інтелектуальної власності.  

Література: [1 стор.  16 – 17. 

Об’єкти права інтелектуальної власності.  

Література: [1] стор. 17 – 20; [7] стаття 420. 

Лекція 2. Система правової охорони інтелектуальної власності в Україні  

Система правової охорони інтелектуальної власності в Україні.  

Література: [1] стор.  26 – 28. 

Державні установи: їх функції та взаємозв’язок. 

Література: [1] стор.  21 – 26; [31 - 35]. 

Нормативно-правова база України в сфері інтелектуальної власності. 

Література: [1] стор. 20 – 21; [6 - 15]. 

 

Тема 1.2. Міжнародна система охорони інтелектуальної власності 
Лекція 1. Міжнародна система охорони інтелектуальної власності 
 
Структура, функції та основні напрямки діяльності Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності (ВОІВ).  

Література: [1] стор. 32 - 34; [36]. 

Договори, що встановлюють систему правової охорони ІВ (Паризька, 
Бернська, Римська та інші конвенції).  

Література: [1] стор. 35 - 40; [5]. 

Договори, що сприяють набуттю прав в декількох країнах (РСТ, договори 
Мадридської системи, Гаагська угода). 

 Література: [1] стор. 42 - 45; 3; [5]. 

Класифікаційні угоди (Стразбурська, Ницька, Локарнська). 

Література: [1] стор. 45 - 36; [5]. 

 

2.2 Самостійна робота за Розділом 2 «Правова охорона об’єктів права 
інтелектуальної власності» 

Тема 2.1. Правова охорона авторських та суміжних прав 
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Лекція 1. Правова охорона об’єктівавторських прав 

Поняття, предмет та джерела авторського права. 

Література: [1] стор. 50; [7] статті 433 - 448; [12], статті 1 - 6; [16 - 18]. 

Об’єкти та суб’єкти авторського права. 

Література: [1], стор. 50 - 69; [7] статті 433 - 436; [12] статті 7 – 13. 

Майнові та немайнові права суб’єктів авторського права. 

Література: [1] стор. 63 - 66; [7] статті 438 - 441; [12] статті 14 – 20. 

Авторський договір.  

Література: [1] стор. 69 - 71; [4]; [12] статті 31 – 33. 

Право автора на винагороду. 

Література: [1] стор. 69; [4]; [7] стаття 445; [12] статті 26 – 27; [17; 18] 

Вільне використання творів. 

Література: [1] стор. 71 - 75; [4]; [7] стаття 444; [12] статті 21 – 25. 

Строк дії авторського права. 

Література: [1] стор. 75 - 76; [4]; [7] стаття 446; [12]  стаття 28. 

Лекція 2. Правова охорона суміжних прав 

Об’єкти та суб’єкти суміжного права. 

Література: [1] стор. 75 - 76; [4]; [7]  статті 449 - 450; ; [12]  статті 35 – 42. 

Строк дії суміжних прав. 

Література: [1] стор. 83 – 84; [4]; [7] стаття 456; [12]  стаття 44. 

 

Тема 2.2 Правова охорона об’єктів патентного права 

Лекція 1. Правова охорона винаходів і корисних моделей 

Поняття винаходу і корисної моделі.  

Література: [1] стор. 102; [7] статті 459 - 460; [9]  стаття 1. 

Об’єкти винаходів і корисних моделей. 

Література: [1] стор. 102 - 103; [9]  стаття 6. 

Об’єкти, що не визнаються винаходами (корисними моделями). 

Література: [1] стор. 103 - 104; [9]  стаття 6; [20] пункт 2.5. 

Суб'єкти права на винаходи (корисні моделі). 

Література: [1] стор. 107 - 108; [7] стаття 463; [9]  статті 8 – 11. 

Умови надання правової охорони винаходам (корисним моделями).  

Література: [1] стор. 108 - 111; [7] стаття 459 - 460; [9]  статті 6 - 7. 
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Права, що випливають з патенту.  

Література: [1] стор. 119 - 124; [7] статті 438, 464; [9]  стаття 28. 

Сутність патентних прав.  

Література: [1] стор. 119 - 127; [7] статті 438, 464; [9]  стаття 28. 

Строк дії патенту на винахід (корисну модель).  

Література: [1] стор. 113 - 114; [7] статті 465 - 466; [9]  частина 4 статті 6. 

Обсяг правової охорони. 

Література: [1] стор. 113 - 114; [7] частина 2 статті 462; [9]  стаття 28. 

Лекція 2. Правова охорона промислових зразків. 

Поняття промислового зразка.  

Література: [1] стор. 102; [7] статті 461; [10]  стаття 1. 

Об’єкти промислового зразка.  

Література: [1] стор. 104 – 107.  

Вимога єдиності промислового зразка.  

Література: [10] частина 3 статті 11. 

Умови надання правової охорони.  

Література: [1] стор. 111 - 113; [7] статті 461; [10]  статті 5 - 6. 

Права, що випливають з патенту.  

Література: [1] стор. 121 - 124; [7] статті 438, 464; [10]  стаття 20. 

Строк дії патенту на промисловий зразок.  

Література: [1] стор. 113 - 114; [7] статті 465 - 466; [10]  частина 5 статті 5. 

Обсяг правової охорони. 

Література: [1] стор. 113 - 114; [7] частина 2 статті 462; [10]  частина 2 статті 20. 

 

Тема 2.3 Охорона і захист комп’ютерних програм 

Лекція 1. Охорона і захист комп’ютерних програм 

Положення ВОІВ з охорони програмного забезпечення.  

Література: [1] стор. 89 – 101. 

Подвійна природа програмного забезпечення як об’єкта охорони.  

Література: [1] стор. 133 – 134. 

Патенти на комп’ютерні програми.  

Література: [1] стор. 134 – 136. 

Спеціальне законодавство ЄС з охорони програмного забезпечення.  
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Література: [1] стор. 136 – 139. 

Комп’ютерна програма як об’єкт авторського права та суміжних прав.  

Література: [1] стор. 140 – 146. 

Захист прав на комп’ютерну програму. 

Література: [1] стор.  86 – 89, 146 – 148. 

 

Тема 2.4 Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного 
обігу, товарів та послуг 

Лекція 1. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу, 
товарів та послуг 

Поняття та ознаки комерційного (фірмового) найменування.  

Література: [1] стор. 150 – 154, 166 - 167; [7] стаття 489. 

Зміст права на комерційне найменування. 

Література: [1] стор. 154; [7] статті 490- 491. 

Поняття торговельної марки.  

Література: [1] стор. 154; [7] стаття 492; [11] стаття 1. 

Суб’єкти і об’єкти права на торговельну марку.  

Література: [1] стор. 154 - 161; [7] стаття 493; [11] стаття 1, частини 2 і 5 статті 5. 

Умови надання правової охорони.  

Література: [1] стор. 167 – 172, 173 - 176; [11] статті 5 - 6. 

Права та обов’язки, що випливають із свідоцтва.  

Література: [1] стор. 182 - 184; [7] стаття 495; [11] стаття 16 - 17. 

Обсяг правової охорони. 

Література: [7] стаття 494 - 497; [11] частини 3 і 4 статті 5. 
Поняття географічного зазначення.  
Література: [1] стор. 161 - 166; [15] стаття 1. 
Суб’єкти і об’єкти права на географічне зазначення.  
Література: [7] стаття 502; [15] стаття 9. 
Умови надання правової охорони.  
Література: [1] стор. 172 - 173; [15] статті 6 - 8. 
Права та обов’язки, що випливають із свідоцтва.  
Література: [7] стаття 503; [15] статті 17 - 18 
Обсяг правової охорони. 
Література: [1] стор. 172 - 173; [7] статті 501, 504; [15] частина 3 статті  17. 

 

Тема 2.5 Правова охорона нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної 
власності і нових технологічних об’єктів 
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Лекція 1. Поняття про нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності та їх 
охорону 

Поняття інтегральної мікросхеми та компонування інтегральної 
мікросхеми.  

Література: [1] стор. 198; [14] стаття 1. 

Суб’єкти права на компонування інтегральної мікросхеми.  

Література: [1] стор. 199; [7] стаття 473; [14] статті 6 – 8. 

Умови надання правової охорони.  

Література: [1] стор. 199; [7] стаття 471; [14] статті 4 – 5. 

Обсяг правової охорони. 

Література: [1] стор. 199 - 202; [7] стаття 472, 474, 475; [14] статті 17 – 19. 

Поняття та ознаки сорту рослин.  

Література: [1] стор. 210; [8] стаття 1. 

Суб’єкти і об’єкти права на селекційні досягнення.  

Література: [1] стор. 212; [7] стаття 486; [8] стаття 10. 

Умови надання правової охорони.  

Література: [1] стор. 211 - 212; [8] статті 10 - 14. 

Права з патенту. 

Література: [1] стор. 214 - 215; [7] статті 485, 487, 488; [8] статті 37 – 41, 47. 

Поняття та ознаки комерційної таємниці.  
Література: [1] стор. 202; [7] стаття 505. 
Об’єкти комерційної таємниці.  
Література: [1] стор. 202. 
Відомості, що не можуть становити комерційну таємницю.  
Література: [1] стор. 206. 
Здійснення правових заходів щодо охорони комерційної таємниці.  
Література: [1] стор. 203 - 204. 
Поняття “ноу-хау”. 
Література: [1] стор. 205 - 207. 
Поняття та ознаки наукового відкриття.  

Література: [1] стор. 207; [7] стаття 457. 

Об’єкти наукових відкриттів.  

Література: [1] стор. 207; [7] стаття 457. 

Суб’єкти права на наукове відкриття. 

Література: [1] стор. 207; [7] стаття 458. 

Поняття та ознаки раціоналізаторської пропозиції.  
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Література: [1] стор. 208; [7] стаття 481. 

Суб’єкти права на раціоналізаторську пропозицію. 

Література: [1] стор. 208 - 209; [7] стаття 482 - 484. 

 

2.3 Самостійна робота за Розділом 3 «Використання та захист прав 
інтелектуальної власності» 

Тема 3.1. Використання прав інтелектуальної власності 

Лекція 1. Використання прав інтелектуальної власності 

Поняття: ліцензія, ліцензіар, ліцензіат. Типи ліцензій на інтелектуальну 
власність: виключна, одинична, невиключна ліцензії. Правовідносини між 
ліцензіатом та ліцензіаром. Структура ліцензійного договору. Суттєві умови 
ліцензійного договору. 

Література: [1] стор. 69 – 71, 122 - 124; [4]; [7] статті 1108 – 1111; [21]; [23]; [28]. 

Франчайзинговий договір. Особливості опційного договору. Договір про 
конфіденційність. 

Література: [1] стор. 122, 184; [4]; [7] статті 1115 - 1129. 

Тема 3.2. Захист прав інтелектуальної власності 

Лекція 1. Захист прав інтелектуальної власності 

Форми та порядок захисту прав інтелектуальної власності. 
Адміністративний порядок захисту прав інтелектуальної власності. Апеляційна 
палата Державного департаменту інтелектуальної власності. 

 
Література: [2]; [31]. 
 
Судовий порядок захисту прав інтелектуальної власності. Цивільно-

правовий захист прав інтелектуальної власності. Кримінально-правовий захист 
прав інтелектуальної власності. Адміністративна, цивільна та кримінальна 
відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності. 

 
Література: [1] стор. 86 – 89, 126 – 128, 146 – 148, 185 - 192; [2]. 
 

 

Тема 3.3. Захист від недобросовісної конкуренції 

Лекція 1. Захист від недобросовісної конкуренції 

Джерела права. Дії, що визнаються недобросовісною конкуренцією. 
Діяльність Антимонопольного комітету України.  

Література: [1] стор. 193 - 198; [13]. 
 

 

3. ДЕЯКІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИВЧЕННЮ (ОЗНАЙОМЛЕННЮ) 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 
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В процесі здійснення прав інтелектуальної власності суб’єкту права 
повсякчас необхідно аргументувати свою позицію посилаючись на ті чи інші 
нормативно-правові акти.  

В межах дисципліни (кредитного модуля) «Інтелектуальна власність» 
вивчення або ознайомлення з нормативно-правовими актами в сфері 
інтелектуальної власності є необхідним для усвідомлення достовірності та 
аргументованості суджень. 

Необхідно завжди пам’ятати, що нормативно-правові акти можуть 
втрачати свою чинність або змінюватись. 

 Тому, при вивченні, ознайомленні чи використанні текстів нормативно-
правових актів треба ретельно перевіряти чи актуалізовані вони, чи ні, тобто чи 
наведена в тексті редакція акту є чинною (поточною), чи такою, що вже 
втратила чинність. 

Для мінімізації ризику користування не чинною редакцією нормативно-
правових актів студентам рекомендується використання тільки тих 
інформаційних баз даних щодо яких є впевненість у тому, що нормативно-
правові акти, які наведені в них, є актуалізованими. 

Одним з таких безкоштовних інформаційних ресурсів є база 
«Законодавство України» Верховної ради України, яка розміщена за адресою 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/index. 

Але і при користуванні нею треба бути уважним. Ця база даних містить як 
поточну (чинну) редакцію документу, так і попередні редакції. 

Так, наприклад, за запитом «Про затвердження Правил складання, 
подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми» 
може бути знайдений наступний документ:  

 

  

В ньому треба звернути увагу на застереження: 

(  Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? ) 

 

Якщо перейти до поточної редакції, то «відкриється» наступний документ: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/index
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А цей документ вже супроводжується написом, що це його поточна (чинна) 
редакція: 

Документ z0406-02, поточна редакція - Редакція від 25.07.2011, підстава z0811-11 

 

Вивчаючи документ, треба пам’ятати, що та чи інша норма може бути 
прямо в ньому і не зазначена, але є відсилка до іншої статті документу або 
взагалі до іншого документу. 

Так, наприклад, при пошуку (обґрунтуванні) відповіді на питання «Чи 
можлива передача майнових прав на винахід?» з’ясовується, що а ні ст. 424  
Цивільного кодексу України (яка визначає майнові права інтелектуальної 
власності взагалі), а ні ст. 464 Цивільного кодексу України (яка визначає майнові 
права інтелектуальної власності саме на винаходи) не містить права 
передавати майнові права на винахід. Але п. 4 ч. 1 ст. 424  (та п. 4 ч. 1 ст. 464) 
Цивільного кодексу України зазначає, що до майнових прав на винахід 
відносяться «інші майнові права інтелектуальної власності,  встановлені 
законом». А відповідно до ч. 6 ст. 28 закону України «Про охорону прав на 
винаходи і корисні моделі» «власник патенту може передавати право 
власності на винахід будь-якій особі». Крім цього, ч. 1 ст. 427 Цивільного 
кодексу України передбачає, що «майнові права інтелектуальної власності 
можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі». 

Отже відповідь на поставлене питання «Так, можлива». 

 

4. ДЕЯКІ ПРОБНІ ТЕСТИ МОДУЛЬНИХ ТА СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛІВ 

4.1 Деякі пробні тести модульних контролів 

Білети модульних контролів містять 3 – 4 питання. 

Наприклад: 

Перший варіант білету МКР 1 

1. Хто в Кабінеті Міністрів України представляє систему інтелектуальної 
власності? 

• Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; 

• Державна служба інтелектуальної власності України; 
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• Український інститут промислової власності. 

 

2.Яке з прав не є особистим немайновим правом інтелектуальної 
власності? 

• право на визнання людини творцем об'єкта інтелектуальної власності; 

• право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної 
власності, здатному завдати шкоди часті та репутації творця; 

• виключне право перешкоджати неправомірному використанню твору. 

 

3.Основною міжнародною конвенцією в сфері промислової власності є 

• Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності; 

• Парижзька конвенція по охороні прав промислової власності; 

• Договір про патентну кооперацію. 

 

Другий варіант білету МКР 1 

1. Інтелектуальна власність - це 

• права на примірники творів; 

• права на результати фізичної діяльності; 

• права на результати інтелектуальної творчої діяльності. 

 

2. Яке з прав не є майновим правом інтелектуальної власності? 

• право на визнання людини творцем об'єкта інтелектуальної власності; 

• право на використання об'єкта інтелектуальної власності; 

• виключне право перешкоджати неправомірному використанню твору. 

 

3.Основними правовстановлюючими міжнародними конвенціями 
(договорами, угодами) в сфері інтелектуальної власності, до яких приєдналася 
Україна, є: 

• Паризька конвенція про охорону промислової власності; Бернська 
конвенція про охорону літературних і художніх творів, Міжнародна конвенція про 
охорону прав виконавців, виробників фонограм та організацій ефірного 
мовлення; 
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• Паризька конвенція про охорону промислової власності; Бернська 
конвенція про охорону літературних і художніх творів, Угода про торговельні 
аспекти прав інтелектуальної власності; 

• Паризька конвенція про охорону промислової власності, Договір про 
патентну кооперацію, Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної 
власності. 

Третій варіант білету МКР 1 

1. Підпорядкованими Державній службі інтелектуальної власності є 
наступні установи: 

• "Український інститут промислової власності", "Українське агенство з 
авторських і суміжних прав", "Інтелзахист"; 

• Український інститут промислової власності, Українське агенство з 
авторських і суміжних прав, редакція журналу "Інтелектуальна власність"; 

• Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності, "Український 
інститут промислової власності", "Українське агенство з авторських і суміжних 
прав". 

 

2. Майнові права інтелектуальної власності 

• можуть передаватись іншій особі; 

• не можуть передаватись іншій особі. 

 

3. Всесвітня організація інтелектуальної власності є 

• міжурядовою організацією; 

• спеціалізованим комітетом ООН; 

• підрозділом комітету UNESCO. 

 

Перший варіант білету МКР 2 

1.Термін дії майнових прав на комп'ютерну програму 

• становить все життя її авторів; 

• становить все життя її авторів та 70 років для правонаступників 

• становить 70 років. 

 

2.Термін дії майнових прав суб'єктів суміжного права 

• становить все їх життя; 

• становить все їх життя та 50 років для правонаступників; 
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• становить 50 років. 

 

3. До засобів індивідуалізації участників цивільного обігу, товарів та послуг 
відносять 

• комерційне (фірмове) найменування, доменне ім'я, торгівельну марку; 

• комерційне (фірмове) найменування, торгівельну марку, географічне 
зазначення походження товару; 

• комерційне (фірмове) найменування, прізвище керівника підприємства, 
торгівельну марку. 

 

4. Для набуття прав на об'єкти патентного права 

• не потрібні ніякі формальні процедури 

• подається заявка в Державну службу інтелектуальної власності України; 

подається заявка в ДП "Укрпатент". 

 

Другий варіант білету МКР 2 

1. Комерційне (фірмове) найменування містить 

• будь-яке сполучення літер, символів і зображень; 

• тільки назву підприємства; 

• зазначення організаційно-правової форми підприємства та взятої в лапки 
назви. 

 

2.Термін правової охорони промислового зразка за Цивільним кодексом 
України становить 

• 20 років; 

• 15 років; 

• 10 років; 

 

3.Патент України на винахід, корисну модель, промисловий зразок діє 

• на території України і в країнаї СНД; 

• тільки на території України; 

• на території України і в країнах ЄС. 
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4. До актів недобросовісної конкуренції відносять 

• випуск продукції під комерційним найменуванням конкурента; 

• продаж продукції за цінами, що нижче ніж у конкурента; 

публікацію правдивих відомостей про фінансовий стан конкурента. 

 

Третій варіант білету МКР 2 

1.Авторське право 

• поширюється на форму вираження твору і не поширюється на його ідею; 

• поширюється на форму вираження твору і на його ідею; 

• не поширюється ні на форму вираження твору, ні на його ідею. 

 

2. До простого зазначення походження товару можна віднести 

• "ГЖЕЛЬ" у відношенні виробів ужиткового мистецтва; 

• "ТРУСКАВЕЦЬКА" у відношенні мінеральної води; 

"ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ" у відношенні комп'ютерів. 

 

3. Майнові права на корисну модель засвідчуються 

• витягом з реєстру; 

• свідоцтвом; 

• патентом. 

 

4. До актів недобросовісної конкуренції відносять 

• продаж продукції за цінами, що нижче ніж у конкурента; 

• випуск продукції з маркуванням, що імітує торгівельну марку конкурента; 

публікацію відомостей про неякісну продукцію конкурента, що засвідчено 
незалежним органом. 

 

4.2 Деякі пробні тести семестрового контролю 

Білет тестів семестрового контролю містить 8 питань, що охоплюють різні 
розділи та теми кредитного модуля. Зарахованим тестування вважається якщо 
надана правильна відповідь щонайменше на шість питань. 

Наприклад: 

Перший варіант тесту семестрового контролю 
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1. Хто в Кабінеті Міністрів України представляє систему інтелектуальної 
власності? 

• Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; 

• Державна служба інтелектуальної власності України; 

• Український інститут промислової власності. 

 

2.Яке з прав не є особистим немайновим правом інтелектуальної власності? 

• право на визнання людини творцем об'єкта інтелектуальної власності; 

• право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної 
власності, здатному завдати шкоди часті та репутації творця; 

• виключне право перешкоджати неправомірному використанню твору. 

 

3.Термін дії майнових прав на комп'ютерну програму 

• становить все життя її авторів; 

• становить все життя її авторів та 70 років для правонаступників 

• становить 70 років. 

 

4.Термін дії майнових прав суб'єктів суміжного права 

• становить все їх життя; 

• становить все їх життя та 50 років для правонаступників; 

• становить 50 років. 

 

5. До засобів індивідуалізації участників цивільного обігу, товарів та послуг 
відносять 

• комерційне (фірмове) найменування, доменне ім'я, торгівельну марку; 

• комерційне (фірмове) найменування, торгівельну марку, географічне 
зазначення походження товару; 

• комерційне (фірмове) найменування, прізвище керівника підприємства, 
торгівельну марку. 

 

6. Для набуття прав на об'єкти патентного права 

• не потрібні ніякі формальні процедури 

• подається заявка в Державну службу інтелектуальної власності України; 
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• подається заявка в ДП "Укрпатент". 

 

7. Майнові права на винахід засвідчуються 

• патентом; 

• свідоцтвом; 

• витягом з реєстру. 

 

8.В Україні термін охорони селекційних досягнень на сорти рослин крім 
винограду, плодових та декоративних дерев становить  

• 20 років; 

• 25 років; 

• 30 років. 

 

Другий варіант тесту семестрового контролю 

1. Інтелектуальна власність - це 

• права на примірники творів; 

• права на результати фізичної діяльності; 

• права на результати інтелектуальної творчої діяльності. 

 

2. Яке з прав не є майновим правом інтелектуальної власності? 

• право на визнання людини творцем об'єкта інтелектуальної власності; 

• право на використання об'єкта інтелектуальної власності; 

• виключне право перешкоджати неправомірному використанню твору. 

 

3. Термін дії особистих немайнових прав на комп'ютерну програму 

• становить все життя її авторів; 

• є безстроковим; 

• становить 70 років. 

 

4.Якщо в договорі між автором твору та його працедавцем не встановлено 
інше, то майнові права на службовий твір за Цивільним кодексом України 
належать 
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• автору твору; 

• автору і працедавцю спільно; 

• працедавцю автора твору. 

 

5. Комерційне (фірмове) найменування містить 

• будь-яке сполучення літер, символів і зображень; 

• тільки назву підприємства; 

• зазначення організаційно-правової форми підприємства та взятої в лапки 
назви. 

 

6.Термін правової охорони промислового зразка за Цивільним кодексом 
України становить 

• 20 років; 

• 15 років; 

• 10 років; 

 

7.Патент України на винахід, корисну модель, промисловий зразок діє 

• на території України і в країнаї СНД; 

• тільки на території України; 

• на території України і в країнах ЄС. 

 

8. До актів недобросовісної конкуренції відносять 

• випуск продукції під комерційним найменуванням конкурента; 

• продаж продукції за цінами, що нижче ніж у конкурента; 

• публікацію правдивих відомостей про фінансовий стан конкурента. 

 

Третій варіант тесту семестрового контролю 

1. Підпорядкованими Державній службі інтелектуальної власності є 
наступні установи: 

• "Український інститут промислової власності", "Українське агенство з 
авторських і суміжних прав", "Інтелзахист"; 

• Український інститут промислової власності, Українське агенство з 
авторських і суміжних прав, редакція журналу "Інтелектуальна власність"; 
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• Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності, "Український 
інститут промислової власності", "Українське агенство з авторських і суміжних 
прав". 

 

2. Майнові права інтелектуальної власності 

• можуть передаватись іншій особі; 

• не можуть передаватись іншій особі. 

 

3.Об'єктами авторського права є 

• музичні твори (з текстом або без), переклади текстів, виконання творів; 

• музичні твори (з текстом або без), переклади текстів, аранжування творів; 

 

4.Авторське право 

• поширюється на форму вираження твору і не поширюється на його ідею; 

• поширюється на форму вираження твору і на його ідею; 

• не поширюється ні на форму вираження твору, ні на його ідею. 

 

5. До простого зазначення походження товару можна віднести 

• "ГЖЕЛЬ" у відношенні виробів ужиткового мистецтва; 

• "ТРУСКАВЕЦЬКА" у відношенні мінеральної води; 

• "ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ" у відношенні комп'ютерів. 

 

6. Об'єктом винаходу в Україні може бути 

• продукт, спосіб (процес), сорт рослин; 

• продукт, спосіб (процес), нове застосування раніше відомого; 

• продукт, спосіб (процес), комп'ютерна програма . 

 

7. Майнові права на корисну модель засвідчуються 

• витягом з реєстру; 

• свідоцтвом; 

• патентом. 
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8. До актів недобросовісної конкуренції відносять 

• продаж продукції за цінами, що нижче ніж у конкурента; 

• випуск продукції з маркуванням, що імітує торгівельну марку конкурента; 

• публікацію відомостей про неякісну продукцію конкурента, що засвідчено 
незалежним органом. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

(Примітка: В цих Методичних вказівках зазначена як рекомендована виключно та 
література, доступ до якої можна здійснити через загальну або загально-університетську 

локальну мережі Інтернет) 

Основна література 

1. Верба І.І. Основи інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : 
навчальний посібник / І. І. Верба, В. О. Коваль ; за ред. С. В. Чікіна ; НТУУ «КПІ». 
– 2-ге вид., перероб. і доп. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,20 Кбайт). – 
Київ: НТУУ «КПІ», 2013. –  262 с.: 23 іл. – Режим доступу  
http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2387  

 
Додаткова література 
Навчальні видання 

2. Захист права інтелектуальної власності. Практика правозастосування. 
Збірка оглядових листів з питань інтелектуальної власності Вищого 
господарського суду України [Електронний ресурс] : навчальне видання / НТУУ 
«КПІ» ; упоряд. С. В.Чікін, О. А.Фоя. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,07 
Мбайт). – Київ, 2012. – Назва з екрана, прийнято та розміщено в Електронному 
архіві http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2190 

3. Міжнародна реєстрація промислових зразків. Збірник нормативно-
правових актів та витягів з них [Електронний ресурс] : навчальне видання / 
НТУУ «КПІ» ; упоряд. С. В. Чікін. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,29 
Мбайт). – Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана. – Доступ: 
http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2457. 

4. Правове регулювання розпорядження майновими правами 
інтелектуальної власності. Збірка нормативно-правових актів та витягів з них 
[Електронний ресурс] : навчальне видання / НТУУ «КПІ» ; упоряд. С. В.Чікін. – 
Електронні текстові дані (1 файл: 1,26 Мбайт). – Київ, 2012. – Назва з екрана,  
прийнято та розміщено в Електронному архіві НТУУ «КПІ» за адресою: 
http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2191 

5. Ромашко А.С. Міжнародні договори та угоди у сфері інтелектуальної 
власності [Електронний ресурс] : навчальний посібник / А.С. Ромашко, І.І. Верба, 
В.В. Пригода ; НТУУ "КПІ". – Електронні текстові дані (1 файл: 909 Кбайт). – 
Київ: НТУУ "КПІ", 2013. – 160 с. – Назва з екрана, прийнято та розміщено в 
Електронному архіві   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3566 

 
Основні нормативно-правові акти  

6. Конституція України  (ст. 9, 41, 54) - Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.  

http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2387
http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2190
http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2457
http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2191
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3566
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254
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7.Цивільний кодекс України (ст. 418 – 508, 1108 – 1129) – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page8 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page9 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page18 

 
8. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21.04.1993 № 

3116-XII із змінами - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3116-12. 
9. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 

15.12.93р. № 3687-ХІІ зі змінами - Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3687-12. 

10. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.93р. 
№3688-ХІІ зі змінами - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3688-
12/print1218034688041545. 

11.  Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 
15.12.93р. №3689-ХІІ зі змінами - Режим доступу:  
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3689-12/print1218034688041545. 

12. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. 
№ 3792-XII зі змінами - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-
12/print. 

13. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 
07.06.1996 № 236/96-ВР - Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/236/96-вр/print1218034688041545. 

14.  Закон України «Про охорону прав на топографію інтегральних 
мікросхем» від 05.11.1997 № 621/97-ВР із змінами - Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/621/97-вр/print1218034688041545. 

15. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» 
від 16.06.1999 № 752-XIV із змінами - Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/752-14/print1218034688041545. 

 
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 

«Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права 
автора на твір» - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1756-2001-
п/print. 

17. Постанова Кабінету Міністрів України  від 18 січня 2003 р. N 71 "Про 
затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за 
комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, 
відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань" - Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/71-2003-п/print. 

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 72 "Про 
затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів 
авторського права і суміжних прав" - Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/72-2003-п/print. 

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудні 2004 р. № 1716 (в 
редакції Постанови КМУ від 19 вересня 2007 р. № 1148) "Про затвердження 
Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти 
інтелектуальної власності" - Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004-п/print1104834154869809. 

 
20. Наказ МОН України від 22 січня 2001 р. № 22 (зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001 р. за № 173/5364) «Про 
затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на 
корисну модель» (із змінами) - Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0173-01/print. 

21. Наказ МОН України від 16 липня 2001 р. № 521 (зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 30 липня 2001 р. за № 644/5835) "Про 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page8
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page9
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3116-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3687-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3688
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3689-12/print1218034688041545
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/236/96
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/621/97
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/752-14/print1218034688041545
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1756-2001
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/71-2003
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/72-2003
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0173-01/print
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затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до 
реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) 
та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)" - Режим 
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0644-01/print. 

22. Наказ МОН України від 15 березня 2002 р. № 197 (зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 15 квітня 2002 р. за № 364/6652) «Про 
затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» 
(із змінами) - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0364-02/print. 

 
23. Наказ МОН України від 3 серпня 2001 р. № 574 (зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 17 серпня 2001 р. за № 716/5907) "Про 
затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до 
реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та 
видачу ліцензії на використання промислового зразка" - Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0716-01/print. 

24. Наказ МОН України від 18 лютого 2002 р. № 110 (зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 р. за № 226/6514) «Про 
затвердження Правил складання та подання заявки на промисловий зразок» (із 
змінами) - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0226-02/print. 

25. Наказ МОН України від 18 березня 2002 р. № 198 (зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 29 березня 2002 р. за № 313/6601) «Про 
затвердження Правил розгляду заявки на промисловий зразок» (із змінами) - 
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0313-02/print. 

26. Наказ МОН України від 11 січня 2006 р. № 5 (зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 24 січня 2006 р. за № 61/11935) «Про внесення змін 
до Правил складання та подання заявки на промисловий зразок» - Режим 
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0061-06. 

 
27. Наказ МОН України від 28 липня 1995 р. № 116 (зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за № 276/812) «Про затвердження 
Правил складання і подання   заявки на видачу свідоцтва України на знак для 
товарів і послуг» (із змінами) - Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95/print1178262961702826. 

28. Наказ МОН України від 3 серпня 2001 р. № 576 (зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 17 серпня 2001 р. за № 718/5909) "Про 
затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до 
реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг 
та видачу ліцензії на використання знака для товарів і послуг" - Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0718-01/print. 

 
29. Наказ МОН України від 17 серпня 2001 р. № 598 (зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 31 серпня 2001 р. за № 772/5963) «Про 
затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на 
реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на 
використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару» 
- Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0772-01/print.  

 
30. Наказ МОН України від 18 квітня 2002 р. № 260 (зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 29 квітня 2002 р. за № 406/6694) «Про 
затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію 
топографії інтегральної мікросхеми» - Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0406-02/print. 

 
 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0644-01/print
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0364-02/print
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0716-01/print
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0226-02/print
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0313-02/print
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0061-06
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95/print1178262961702826
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0718-01/print
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0772-01/print
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0406-02/print
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Інформаційні ресурси мережі Інтернет 
31. Web-site Державної служби інтелектуальної власності України – 

http://sips.gov.ua/ 
32. Положення про Державну службу інтелектуальної власності України - 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436/2011 
33. Web-site Державного підприємства «Український інститут промислової 

власності» - http://www.uipv.org 
34. Web-site Українського центру інноватики та патентно-інформаційних 

послуг - http://www.iіі.ua 
35. Web-site Державної організації «Українське агентство з авторських та 

суміжних прав» - http://www.uacrr.kiev.ua 
36. Web-site Всесвітньої організації інтелектуальної власності - 

http://www.wipo.int/portal/index.html.ru 
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436/2011
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Додаток 

Відповіді та пояснення до першого варіанту пробного тесту 
семестрового контролю 

 

1. Хто в Кабінеті Міністрів України представляє систему інтелектуальної власності? 

• Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; 

• Державна служба інтелектуальної власності України; 

• Український інститут промислової власності. 

Відповідно до Положення про Державну службу інтелектуальної власності 
України (затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 р. № 
436/2011, із змінами відповідно до Указу Президента України від 18 грудня 2013 
р. № 689/2013) (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436/2011) Державна служба 
«спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України». Державне 
підприємство «Український інститут промислової власності» знаходиться під 
управлінням Державної служби і здійснює, в основному, лише експертизу заявок 
на видачу охоронних документів.  

Отже, правильна відповідь: Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України. 

2.Яке з прав не є особистим немайновим правом інтелектуальної власності? 

• право на визнання людини творцем об'єкта інтелектуальної власності; 

• право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, 
здатному завдати шкоди часті та репутації творця; 

• виключне право перешкоджати неправомірному використанню твору. 

Стаття 423 Цивільного кодексу України до особистих немайнових прав 
інтелектуальної власності зокрема відносить «право на визнання людини 
творцем об'єкта інтелектуальної власності» та «право перешкоджати будь-
якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди 
часті та репутації творця», а до майнових прав (ст.. 424) – «виключне право 
перешкоджати неправомірному використанню твору». Отже не є особистим 
немайновим правом інтелектуальної власності саме виключне право 
перешкоджати неправомірному використанню твору. 

3.Термін дії майнових прав на комп'ютерну програму 

• становить все життя її авторів; 

• становить все життя її авторів та 70 років для правонаступників 

• становить 70 років. 

Відповідно до ч. 4 ст. 433 Цивільного кодексу України комп’ютерні 
програми охороняються як літературні твори, тобто як об’єкти авторського 
права. А відповідно до ст. 446 строк чинності майнових прав інтелектуальної 
власності на твір спливає через сімдесят років, що відліковується з 1 січня року, 
наступного за роком смерті автора або останнього з співавторів. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436/2011
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Отже правильна відповідь:  становить все життя її авторів та 70 років 
для правонаступників. 

4.Термін дії майнових прав суб'єктів суміжного права 

• становить все їх життя; 

• становить все їх життя та 50 років для правонаступників; 

• становить 50 років. 

Відповідно до ст. 446 Цивільного кодексу України строк чинності суміжних 
майнових прав інтелектуальної власності на твір спливає через п’ятдесят  років, 
що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком здійснення виконання, 
запису виконання чи першого здійснення передачі (програми) організації 
мовлення. 

Отже правильна відповідь:  становить 50 років. 

5. До засобів індивідуалізації участників цивільного обігу, товарів та послуг відносять 

• комерційне (фірмове) найменування, доменне ім'я, торгівельну марку; 

• комерційне (фірмове) найменування, торгівельну марку, географічне зазначення 
походження товару; 

• комерційне (фірмове) найменування, прізвище керівника підприємства, торгівельну 
марку. 

Стаття 429 Цивільного кодексу України до об’єктів права інтелектуальної 
власності відносить «комерційні (фірмові) найменування, торгівельні марки 
(знаки для товарів та послуг), географічне зазначення». Ці об’єкти прийнято 
разом називати «засоби індивідуалізації участників цивільного обігу, товарів та 
послуг» або «комерційні позначення». 

«Доменне ім'я» чи «прізвище керівника підприємства» як такі не є 
об’єктами права інтелектуальної власності.  

Отже правильна відповідь:  комерційне (фірмове) найменування, 
торгівельну марку, географічне зазначення походження товару. 

 

6. Для набуття прав на об'єкти патентного права 

• не потрібні ніякі формальні процедури 

• подається заявка в Державну службу інтелектуальної власності України; 

• подається заявка в ДП "Укрпатент". 

В ч. 1 ст. 12 закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» 
зазначається, що «особа,  яка бажає одержати патент (деклараційний 
патент) і має на це право, подає до Установи заявку». В розумінні цього 
закону Установою вважається Державна служба інтелектуальної власності 
України. 

Але в абз. 8 ч. 1 ст. 3 закону «Про охорону прав на винаходи і корисні 
моделі» зазначено, що Установа «доручає закладам,  що входять до державної  
системи  правової охорони інтелектуальної власності, відповідно до їх 
спеціалізації, виконувати окремі завдання,  що визначені цим Законом,  
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Положенням про Установу,  іншими нормативно-правовими актами у сфері 
правової охорони інтелектуальної власності». 

Відповідно до п. 16.1 «Правил складання і подання заявки на винахід та 
заявки на корисну модель» «заявку  безпосередньо подають або надсилають 
на адресу Укрпатенту». 

Аналогічні положення містить і закон «Про охорону прав на промислові 
зразки» (ч. 1 ст. 11; абз. 8 ч. 1 ст. 2), і «Правила складання та подання заявки на 
промисловий зразок» (п. 10.1). 

Отже правильна відповідь:  подається заявка в ДП "Укрпатент". 

7. Майнові права на винахід засвідчуються 

• патентом; 

• свідоцтвом; 

• витягом з реєстру. 

Відповідно до ч. 1 с. 463 Цивільного кодексу України «набуття права 
інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок 
засвідчуються патентом», а відповідно до ч. 1 ст. 464 цього кодексу до прав 
інтелектуальної власності на винахід відносяться і майнові права.  

Отже правильна відповідь:  патентом. 

8.В Україні термін охорони селекційних досягнень на сорти рослин крім винограду, 
плодових та декоративних дерев становить  

• 20 років; 

• 25 років; 

• 30 років. 

Відповідно до ч. 3 ст. 488 Цивільного кодексу України строк чинності 
виключних майнових прав на сорт рослин (крім винограду, плодових та 
декоративних дерев) спливає через тридцять років. 

Отже правильна відповідь:  30 років. 

 
 


