
ТЕМА 6. ПРАВОВА ОХОРОНА РЕЗУЛЬТАТІВ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З 
ЛОКАЛЬНОЮ НОВИЗНОЮ. НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОЇ 

ОХОРОНИ. СЕЛЕКЦІЙНЕ ПРАВО. 

 

1. Правова охорона комерційної таємниці. 

2. Правова охорона ноу-хау. 

3. Правова охорона раціоналізаторських пропозицій. 

4. Поняття наукового відкриття як об’єкта інтелектуального права. Суб’єкти прав 
на наукове відкриття. Права на наукове відкриття. 

5. Охорона прав на сорти рослин 

5.1. Суб’єкти права інтелектуальної власності на сорт рослин. 

5.2. Умови набуття прав інтелектуальної власності на сорти рослин. 

5.3. Порядок набуття прав інтелектуальної власності на сорти рослин. 

5.4. Права та обов’язки, пов’язані із сортом рослин. 

5.5. Припинення чинності майнових прав  інтелектуальної власності на сорт 
рослин та визнання їх нечинними. 

5.6. Захист прав на сорт рослин. 

6. Охорона прав на породи тварин. 

 

Завдання 1 

Проаналізуйте співвідношення понять «комерційна таємниця», «ноу-хау», 
«конфіденційна інформація». 

Завдання 2 

Проаналізуйте, чому порядок набуття прав інтелектуальної власності на сорт 
рослин є довготривалим у часі. 

Завдання 3 

Пошукайте та проаналізуйте зарубіжний досвід правової охорони порід тварин. 
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