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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу
і основним засобом опанування навчального матеріалу дисципліни
“ Патентне право ” в час, вільний від обов’язкових навчальних занять.
Мета самостійної роботи студентів — сприяти засвоєнню в повному
обсязі навчальної програми та формуванню самостійності як особистісної
риси та важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні
систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність.
Завданням самостійної роботи студентів є вивчення тем, питань,
які винесені на самостійне опрацювання студентами, засвоєння певних
знань, умінь, навичок, закріплення та систематизація здобутих на
лекціях та інших аудиторних заняттях знань, їх застосування при
виконанні практичних завдань і творчих робіт, виявлення прогалин
у системі знань із предмета, забезпечення підготовки студентів до
поточних аудиторних занять.
Зміст самостійної роботи студентів визначається робочою навчальною
програмою

з

дисципліни

“Патентне

право”,

цими

методичними

матеріалами.
Самостійна робота студентів виконується згідно з методичними
вказівками до її виконання і відповідно до переліку тем для самостійного
вивчення та завдань до них, які містять питання для самостійного
опрацювання, практичні завдання, теми рефератів, доповідей, колоквіумів,
задачі

і

тестові

завдання.

До

кожної

теми

рекомендована література, яка подана у списку літератури.

дається

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
з дисципліни
“ПАТЕНТНЕ ПРАВО”
Тема 1. Загальне поняття патентного права
Місце патентного права в системі права інтелектуальної власності.
Співвідношення патентного та авторського права.
Поняття, предмет, принципи патентного права.
Питання для самоконтролю
1. Сутність

патентного

права

та

його

місце

в

системі

права

інтелектуальної власності.
2. Поняття та предмет патентного права.
3. Система принципів патентного права.
3
Практичні завдання
Теми рефератів
1. Розвиток та становлення патентного права в Україні.
2. Співвідношення авторського і патентного права.
Тести
1. Патентне право покликане захищати:
а)

приватну власність;

б)

державну власність;

в)

комунальну власність;

г)

промислову власність.

2. Предметом патентного права є:
а)

майнові відносини;

б)

особисті немайнові відносини;

в)

правильні відповіді а) і б);

г)

жодної правильної відповіді.

3. Майнові та особисті немайнові права певного суб’єкта щодо

конкретного винаходу, корисної моделі, промислового зразка — це:
а)

предмет патентного права;

б)

патентне право в об’єктивному значенні;

в)

патентне право в суб’єктивному значенні;

г)

жодної правильної відповіді.
Література [2; 16; 17; 28; 30; 36; 41]

Тема 2. Джерела патентного права
Поняття джерела патентного права.
Конституція — Основний Закон держави та джерело патентного
права.
Закони та підзаконні нормативно-правові акти в системі джерел
патентного права.
Судова практика.
Міжнародні правові акти як важлива складова джерел патентного
права.
Питання для самоконтролю
1. Поняття та значення джерела патентного права.
2. Основні

національні

джерела

патентного

права:

Конституція

України, закони, підзаконні нормативно-правові акти.
3. Роль судової практики в ефективнішому врегулюванні патентних
правовідносин.
4. Міжнародні угоди та їх значення як джерел патентного права.
Практичні завдання
Теми рефератів
1. Роль судової практики у розвитку патентного права.
2. Міжнародні угоди у сфері патентного права: їх значення та роль
у врегулюванні патентних правовідносин.

Тести
1. Відносини, пов’язані з охороною прав на промислові зразки,
регулюються:
а) тільки Конституцією України;
б) окремим законом;
в) постановою уряду;
г) указом Президента України.
2. Закон України “ Про охорону прав на винаходи і корисні моделі ”
було прийнято:
а) 1991 року;
б) 1993 року;
в) 1998 року;
г) 2002 року.
3. Зазначити, до якого з цих міжнародних договорів Україна не
приєдналася:
а) Паризька

конвенція

про

охорону

промислової

власності

1883 р.;
б) Договір про патентну кооперацію 1970 р.;
в) Договір про патентне право 2000 р.;
г) Україна приєдналася до всіх названих договорів.
Література [1-15; 18; 24; 26; 28-30; 40; 41]
Тема 3. Об’єкти патентного права
Поняття об’єкта, його суть і значення.
Винахід

як

об’єкт

патентного

права,

його

ознаки

та

види.

Патентоспроможність винаходу: новизна, винахідницький рівень та
промислова придатність.
Корисна

модель:

поняття,

умови

патентоспроможності.

Промисловий зразок: поняття, об’єкти, умови патентоспроможності.

Питання для самоконтролю
1. Поняття об’єкта патентного права.
2. Винахід: поняття, ознаки, види, умови патентоспроможності.
3. Корисна модель: поняття, ознаки, умови патентоспроможності.
4. Промисловий зразок: поняття, об’єкти, умови патентоспроможності.
Практичні завдання
Теми рефератів
1. Порівняльна характеристика винаходу та корисної моделі.
2. Поняття, суть та значення умов патентоспроможності.
Задача 1
Громадянин Р. винайшов новий продукт, який можна використати
в харчовій промисловості. З ним він звернувся до фахівців з проханням
пояснити, чи можна такий продукт запатентувати і вважати його
винаходом. Йому пояснили, що цей продукт не має достатнього
винахідницького рівня, а тому винаходом вважатися не може.
Що в такому разі робити Р.? Чи може за таких умов продукт
вважатися

винаходом?

Чи

можна

якось

захистити

результат

інтелектуальної праці?
Задача 2
Андрій А. взяв участь у конкурсі на створення нової оригінальної
форми телевізора, який проводив завод радіоприладів. Андрій виявив
неабияку фантазію, а допоміг йому в цьому пісок. Хлопець виліпив нову
форму з піску. Представникам заводу сподобався підхід молодого автора.
Вони

оголосили

його

переможцем

і

погодилися

використати його ідею форми у виробництві. Єдина умова — Андрій
повинен сам зареєструвати право інтелектуальної власності.
Як це можна зробити? Що це за вид інтелектуальної власності?

Тести
1. Об’єктом винаходу може бути:
а) сорт рослин;
б) топографія інтегральної мікросхеми;
в) продукт;
г) все зазначене.
2.

Корисна модель вважається придатною для набуття права
інтелектуальної власності, якщо вона:

а)

нова;

б)

оригінальна;

в)

має винахідницький рівень;

г)

все зазначене.

3. Відповідно до Закону “Про охорону прав на промислові зразки ”
правову охорону не можуть одержати:
а)

об’єкти архітектури;

б)

друкована продукція;

в)

об’єкти нестійкої форми;

г)

все зазначене.
Література [2-4; 7-10; 14; 19; 21; 22; 26; 28]

Тема 4. Суб’єкти патентного права
Поняття суб’єкта патентного права.
Законодавче

забезпечення

статусу

суб’єктів

патентного

права.

Автори, їх статус, майнові та особисті немайнові права, гарантії захисту.
Статус патентовласника.
Правонаступники та їх роль як суб’єктів патентного права.
Роль та значення інституту представника у справах інтелектуальної
власності (патентного повіреного).
Держава в особі органу, що здійснює реєстрацію патентних прав,

як окремий суб’єкт патентного права.
Питання для самоконтролю
1. Суб’єкт патентного права: поняття, сутність і види.
2. Правовий статус автора.
3. Патентовласник та його права.
4. Правонаступники в патентному праві.
5. Інститут патентного повіреного.
6. Роль держави в патентному праві.
Практичні завдання
Теми рефератів
1. Співавторство в патентному праві.
2. Особливості діяльності патентних повірених в Україні.
3. Правовий статус та особливості діяльності органу, що здійснює
реєстрацію патентних прав.
Задача 1
Громадянин А. після тривалих досліджень винайшов новий агрегат,
який може бути задіяний при виробництві молокопродуктів, споживаючи
при

цьому

значно

менше

електроенергії.

Знайомі

порадили

негайно подати заявку на винахід до відповідної установи. Оскільки
громадянин А. не знав усіх особливостей оформлення документів, то
попросив допомогти в цьому свого сусіда К., який був фаховим юристом.
К. погодився допомогти.
У процесі оформлення заявки і документів К. почав вимагати в А.
зазначити його як співавтора винаходу, оскільки, як він пояснив, К.
фактично буде реєструвати винахід і отримувати патент, а це також
дає право вважатись співавтором винаходу.
Чи правомірні вимоги К. ? Чи може він вважатись співавтором? Що
дає право вважатися співавтором?

Задача 2
Микола У. самостійно розробив нову речовину, яка дає змогу
прискорювати дозрівання плодів фруктових дерев. Ця речовина практично
нешкідлива для людини, оскільки для її виробництва використовуються
тільки

природні

сполуки.

Водночас

Микола

не

мав

необхідних матеріальних ресурсів для виробництва, а також не хотів
займатися оформленням патенту, бо це забрало б багато часу і сил.
Однак розказував усім знайомим про свій винахід. Молодий підприємець
Ярослав

Ш.

звернувся

до

Миколи

з

пропозицією

викупити

в нього права на винахід. Проте зазначив, що готовий купити тільки
всі права включно з немайновим правом авторства, тим самим автором
запатентованого винаходу вважатиметься Ярослав Ш.
Чи законно це? Чи можуть бути відчужені немайнові права автора
включно з правом імені автора?
Тести
1. Відповідно до законодавства України автором винаходу не
може бути:
а) громадянин України;
б) громадянин іноземної держави;
в) особа без громадянства;
г) жодної правильної відповіді.
2. Право авторства належить:
а) тільки автору (винахіднику);
б) як автору, так і його правонаступнику (спадкоємцю);
в) особі, яка отримує майнові права на винахід, корисну модель,
промисловий зразок;
г) жодної правильної відповіді.
3. Відповідно
може бути:

до

законодавства

України

патентним

повіреним

а)

громадянин України, що відповідає встановленим вимогам;

б) громадянин України, іноземець та особа без громадянства, що
відповідає встановленим вимогам;
в) громадянин України, іноземець та особа без громадянства без
додаткових вимог.
г) жодної правильної відповіді.
Література [2-5; 18; 24-28; З0]
Тема 5. Патент і порядок його отримання
Поняття патенту, його види.
Законодавчі вимоги до оформлення патенту на винахід і корисну
модуль. Заявка, необхідні документи, порядок їх розгляду реєструючим
органом. Деклараційний патент, його заміна на патент на винахід, корисну
модель. Патентування винаходу, корисної моделі в іноземних державах.
Законодавчі вимоги до патентування промислового зразка. Подання
заявки та необхідних документів, розгляд її відповідним органом,
оформлення та видача патенту на промисловий зразок. Патентування
промислового зразка в іноземних державах.
Питання для самоконтролю
1. Заявка на винахід, корисну модель: порядок подання, необхідні
документи.
2. Патентування винаходу, корисної моделі в іноземних державах.
3. Заявка

на

промисловий

зразок:

порядок

подачі

та

розгляду.

Практичні завдання
Теми рефератів
1. Деклараційний патент: поняття, суть і значення.
2. Патентування винаходу відповідно до Договору про патентну кооперацію.
Задача 1

Володимир О. створив новий продукт, що полегшує і здешевлює
виробництво мінеральних добрив. Винахідник вирішив запатентувати свій
винахід і звернувся з необхідними документами до відповідного органу.
Один

знайомий

порадив

Володимиру

отримувати

так

званий деклараційний патент, адже він обійдеться дешевше, а права
надасть однакові. Послухавшись поради, Володимир отримав такий
деклараційний патент. І справді дізнався, що права він має такі самі,
як і при отриманні патенту на винахід.
Однак через півтора року Володимир звернув увагу на те, що діє
його патент лише шість років, тоді як патент на винахід — 20 років.
Чи можна продовжити термін дії деклараційного патенту? Чи
можна замінити його на патент на винахід?Якщо так, то що для цього
потрібно?
Задача 2
Олександр В., житель м. Полтава, розробив новий оригінальний
дизайн автомобіля. Не поспішаючи запатентувати свій зразок, він
звернувся до вітчизняних автомобілебудівників, однак їх така пропозиція
не зацікавила. Проте випадково Олександровою розробкою зацікавилася
чеська

компанія

Зкосіа.

Олександр

радо

відгукнувся

на

пропозицію співпрацювати, проте постала необхідність зареєструвати
зразок. Олександр вирішив це зробити відразу в Чеській Республці.
Чи можливо це зробити? Якщо так, то що для цього потрібно?
Тести
1. Відповідно до Закону “ Про охорону прав на винаходи і корисні
моделі” заявка на винахід складається:
а) українською та російською мовами;
б) українською та англійською мовами;
в) українською мовою;
г) будь-якою мовою на вибір заявника.

2. Строк дії патенту на промисловий зразок становить:
а) 6 років;
б) 10 років;
в) 15 років;
г) 20 років.
3. Заявник, що подав заяву на одержання патенту на промисловий зразок, має право її відкликати:
а) будь-коли до отримання рішення про видачу патенту;
б) будь-коли до реєстрації патенту;
в) будь-коли до дати сплати державного мита за видачу патенту;
г) не має права відкликати заявку.
Література [2-4; 10-12; 14; 19; 23; 28; ЗО; 37-38]
Тема 6. Правосуб’єктність власника патенту
Права та обов’язки власника патенту. Сутність патентних прав.
Права та обов’язки, що випливають з патенту.
Обмеження правосуб’єктності патентовласника. Примусове відчуження
та припинення дії прав на патент.
Охорона прав власника патенту від порушення. Обсяг охорони.
Питання для самоконтролю
1. Патентні права: сутність і природа.
2. Обмеження прав власника патенту.
3. Обсяг охорони прав патентовласника від порушення.
Практичні завдання
Теми рефератів
1. Сутність прав та обов’язків, що випливають з патенту.
2. Примусове відчуження патентних прав: його суть та значення.
Задача 1
Андрій А. та Борис Б. спільною працею винайшли новий спосіб
виготовлення паперу. Вони були визнані як співавтори і разом

користувалися

патентом.

З

часом

Андрій

А.

перестав

активно

користуватися патентом, купив собі будиночок за містом і переїхав туди
на постійний відпочинок. Борис Б. з часом також захотів відійти від
активної діяльності і відпочити. Знаючи, що Андрій А. особливо не
цікавиться патентом, Борис вирішив самостійно передати право власності
на винахід ТОВ “О”, про що невдовзі й було укладено договір.
Проте ТОВ “О” значно знизило ціну, мотивуючи це тим, що винахід
уже дещо застарілий. Після тривалих переговорів Борис таки погодився на
запропоновану ціну, хоча й був дуже незадоволений.
Чи не порушуються за таких умов права патентовласників? Якщо
так, то коли саме? Що потрібно робити для їх захисту?
Задача 2
Віктор Н. винайшов новий продукт, який може використовуватися у
виробництві

пластику.

Використання

цього

продукту

робить

пластик більш твердим. Віктор запатентував свій винахід і вирішив
відкрити власне виробництво. Однак через брак коштів зробити цього не
зміг. Через певний час до нього звернулось ВАТ “Р” з пропозицією
укласти

ліцензійний

договір

на

використання

винаходу.

Віктор

відмовився, оскільки розраховував самостійно використовувати свій
винахід. Через деякий час ВАТ “Р” почало самостійно використовувати
винахід

Віктора.

Коли

винахідник

звернувся

з

претензією

до

підприємства, представники останнього пояснили, що відповідно до
законодавства України, якщо винахід тривалий час не використовується і
патентовласник

не

дає

дозволу

на

його

використання,

то

він

втрачає виключне право дозволяти використовувати цей винахід і
зацікавлена особа має право безперешкодно використовувати винахід.
Як можна оцінити таку ситуацію? Чи справді втрачається таке
право?Якщо так, то в якому випадку?

Тести
1. До майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну,
модель, промисловий зразок належить:
а) право на їх використання;
б) право дозволяти їх використовувати;
в) право перешкоджати їх неправомірному використанню;
г) все зазначене.
2. Не визнається порушенням прав, що надаються патентом,
використання запатентованого промислового зразка:
а) з комерційною метою;
б) з науковою метою;
в) з благодійною метою;
г) все зазначене.
3. Власник патенту на винахід зобов’язаний:
а) щороку проводити експертизу винаходу;
б) сплачувати відповідні збори;
в) дозволяти

безплатно

користуватися

винаходом

благодійним

організаціям;
г) все зазначене.
Література [1-5; 14; 17; 22-23; 27; 28; 34]
Тема

7.

Правовий

захист

особливих

об’єктів

патентного

права
Службові об’єкти. “Службовий винахід”. їх поняття та ознаки.
Службовий промисловий зразок. Особливості їх правового захисту.
Секретні винаходи та корисні моделі: поняття, значення, порядок
отримання патенту. Особливості правового захисту секретних об’єктів
патентного права.

Питання для самоконтролю
1. Службовий винахід та порядок отримання патенту на нього.
2. Особливості секретних об’єктів патентного права та порядку їх
патентування.
Практичні завдання
Теми рефератів
1. Природа та необхідність існування службового об’єкту патентного
права.
Задача 1
Роман винайшов новий прилад для вимірювання напруги, який є
стійкішим до коливань, надійнішим і точнішим. Роман працював
електриком за трудовим контрактом на підприємстві Т. Про винахід
працівник повідомив своїх колег. Директор підприємства звернувся до
Романа і повідомив, що підприємство як роботодавець повинно
запатентувати винахід, оскільки він належить до службових винаходів.
Роман заперечив, оскільки таких обов’язків у нього не було і таких дій
трудовим договором не передбачено, а отже, винахід його і він сам має
право на його патентування. Між працівником і роботодавцем виник спір з
цього приводу.
Як можна розв’язати такий спір? Що необхідно для того, щоб винахід
вважався службовим?
Задача 2
Володимир К. винайшов нову деталь, яка може використовуватись при
будівництві

літаків.

Його

винахід

було

визнано

секретним,

і відповідно він не може використовуватися з комерційною метою.
Винагорода була досить невеликою. З часом Володимир побачив, що
його винахід можна успішно використовувати у будівництві транспортних
комерційних

літаків.

Також

винахідник

вважав,

що

необхідність

засекречення його винаходу відпала. Проте що робити в такому випадку,

він не знав.
Що можна вчинити в такій ситуації? Чи можна розсекретити такий
винахід?Якщо так, то в якому порядку?
Тести
1. Право на одержання патенту на службовий винахід має:
а) винахідник;
б) роботодавець;
в) і винахідник, і роботодавець;
г) орган вищого порівняно з роботодавцем рівня.
2. Якщо між винахідником службового винаходу і роботодавцем
виникає спір щодо винагороди, то він вирішується:
а) на загальних зборах трудового колективу;
б) органом, що видав патент;
в) судом;
г) жодної правильної відповіді.
3. Якщо винахід створено з використанням інформації, що становить
державну таємницю України, то заявка подається:
а) через режимно-секретний орган заявника;
б) через Службу безпеки України;
в) через прокуратуру;
г) через спеціальну комісію, створену при Президентові України.
Література [3-4; 28; З0; 38]
Тема

8.

Захист

прав

авторів

і

патентовласників

та

відповідальність за їх порушення
Захист прав авторів і патентовласників: поняття, способи та форми захисту. Порядок захисту прав.
Поняття

відповідальності

за

порушення

прав

авторів

та

патентовласників, її види. Кримінальна відповідальність. Цивільно-

правова відповідальність.
Судовий захист прав патентовласників.
Адміністративний

порядок

захисту.

Уповноважені

органи.

Питання для самоконтролю
1. Поняття, способи та форми захисту прав авторів і патентовласників.
2. Відповідальність за порушення прав авторів і патентовласників
та її види.
3. Адміністративний

і

судовий

порядок

захисту

прав

авторів

і

патентовласників.
Практичні завдання
Теми рефератів
1. Особливості кримінальної відповідальності за порушення патентних
прав.
2. Роль адміністративного порядку захисту патентних прав та особливості
його застосування.
Задача 1
Олександр Н. та Петро Т. звернулися до свого приятеля Павла Г.,
який працював у Державному департаменті інтелектуальної власності,
з пропозицією довідатися про деякі особливості нового запатентованого
винаходу

за

певну

плату.

Використовуючи

ці

дані,

Олександр

і Петро використали винахід без отримання спеціального дозволу.
Якої відповідальності за це вони можуть зазнати? Які особливості
відповідальності кожного з них?
Задача 2
Ганна В. винайшла новий спосіб шиття тканини, що значно
прискорювало б цей процес. Вона звернулась до відповідної установи для
реєстрації свого винаходу та отримання патенту. Однак на стадії
реєстрації у неї виникли певні проблеми і, як вона вважала, її права було

порушено. Проте куди звернутись зі скаргою, Ганна не знала.
В якому порядку краще та ефективніше вирішувати спори, що
виникають на стадії реєстрації винаходу? До яких органів варто
звертатися?
Тести
1. Основні форми захисту прав авторів і патентовласників:
а) юрисдикційна і неюрисдикційна;
б) кримінальна та адміністративна;
в) проста і спеціальна;
г) все зазначене.
2. Зазначити, яку передбачено відповідальність за порушення
прав патентовласників:
а) адміністративна;
б) кримінальна;
в) цивільно-правова;
г) все зазначене.
3. Суди у сфері патентного права можуть розв’язувати спори
про:
а) авторство;
б) компенсацію;
в) право попереднього користувача;
г) все зазначене.
Література [1-4; 14; 17; 22; 23; 27; 28; 30-32; 34]
Тема

9.

Міжнародне

співробітництво

у

сфері

патентного

права
Міжнародне співробітництво, форми його здійснення, роль і значення.
Основні міжнародні правові акти у сфері патентного права. Договір
про патентне право. Договір про патентну кооперацію. Угоди ТРІПС.

Паризька конвенція про охорону промислової власності: основні
положення, роль у регулюванні патентного права.
Міжнародні організації у сфері інтелектуальної власності. Всесвітня
організація інтелектуальної власності.
Регіональні міжнародно-правові акти у сфері патентного права.
Євразійська патентна конвенція. Право ЄС у сфері патентного права.
Питання для самоконтролю
1. Міжнародне співробітництво у сфері патентного права та роль
України в ньому.
2. Універсальні

міжнародно-правові

договори

у

сфері

патентного

у

сфері

патентного

права.
3. Регіональні

міжнародно-правові

договори

права.
Практичні завдання
Теми рефератів
1. Основні положення та значення Паризької конвенції про охорону
промислової власності 1883 р.
2. Діяльність міжнародних організацій у сфері патентного права.
Задача 1
Андрій 3., громадянин України, подав заявку на винахід в українську
установу 12 червня 2007 р. 15 вересня 2007 р. він подав заявку на цей
самий винахід в Іспанії, яка є учасникам Паризької конвенції 1883 р.
Проте там йому пояснили, що заявка на схожий винахід надійшла
2 серпня 2007 р. від громадянина Іспанії, а тому саме вона має пріоритет.
Як діяти Андрієві в такому випадку? Яка заявка матиме пріоритет і
чому?
Задача 2
Вірменія як учасниця Паризького союзу вирішила звернутися до
його адміністративного органу для вирішення певних питань.

Що являє собою Паризький союз? Хто виконує функції його
адміністративного органу? Де розміщується адміністративний орган
Паризького союзу?
Тести
1. Відповідно до Паризької конвенції 1883 р. промислову власність
розуміють:
а) у буквальному значенні;
б) у вузькому значенні;
в) у широкому значенні;
г) підлягає тлумаченню в кожному конкретному випадку.
2. Зазначити, яке співвідношення Договору про патентне право
2000 р. і Паризької конвенції 1883р.:
а)

не стосуються одне одного;

б)

Договір заперечує положення Конвенції;

в) Договір не скасовує зобов’язань сторін, що існують відповідно
до Паризької конвенції;
г)

сторони Паризької конвенції не визнають Договору.

3. До

цілей

Всесвітньої

організації

інтелектуальної

власності,

визначених у Конвенції 1967р., належать:
а)

захист порушених прав патентовласників у разі їх звернення;

б)

сприяння охороні інтелектуальної власності в усьому світі;

в)

недопущення зловживання правом інтелектуальної власності;

г)

все зазначене.
Література [1-4; 10-15; 20; 21; 29]
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