
Тема 7 
Інші об’єкти інтелектуального права 

1. Наукове відкриття як об’єкт правової охорони. 
2. Правова охорона результатів творчої діяльності з локальною новизною: 
 Комерційна таємниця. Ноу-хау. Співвідношення цих понять. 
 Раціоналізаторська пропозиція як об’єкт інтелектуального права. 
3. Результати селекційних досягнень як об’єкти інтелектуального права: 
3.1. Охорона прав на сорти рослин: 
 Загальні положення про охорону прав на сорти рослин; 
 Сорти рослин як об’єкти правової охорони; 
 Порядок набуття прав інтелектуальної власності на сорт рослин; 
 Види та зміст прав інтелектуальної власності на сорти рослин. 
3.2. Охорона прав на породи тварин.  
4. Охорона прав на топографії (компонування) інтегральних мікросхем. 

 
Джерела: 

Конвенція про охорону біологічного різноманіття: Конвенція ООН від 05.06.1992.  
Про ратифікацію Конвенції про охорону біологічного різноманіття: Закон України від 

29.11.1994.  
Про приєднання України до Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції 

про біологічне різноманіття: Закон України від 12.09.2002.  
Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та 

використанні генетично модифікованих організмів: Закон України від 31.05.2007.  
ЦК України 
Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем: Закон України від 05.11.1997. 

// [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/621/97 
Про племінну справу у тваринництві: Закон України від 15.12.1993.  
Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини: 

Закон України від 03.09.2013.  
Постанова Ради (ЄС) № 834/2007 від 28.06.2007. стосовно органічного виробництва і 

маркування органічних продуктів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://organicstandard.com.ua/files/standards/ua/ec/EU%20Reg_834_2007%20Organic%20Product
ion_UA.pdf 

Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин від 02.12.1961.  
Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996. 
Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон 

України від 14.09.2006.  
Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21 квітня 1993 року 
Про насіння та садовий матеріал: Закон України від 26.12.2002.  
Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, 

транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів: Закон 
України від 31.05.2007.  
Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та 

сировини: Закон України від 03.09.2013. // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 
.20-21 – Ст. 721. 

Про рослинний світ: Закон України від 09.04.1999.  
Модельний закон про охорону прав на наукові відкриття від 07.04.2010. [Електронний 

ресурс]. – режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_m98 
Положення з проведення апробації селекційних досягнень у тваринництві: затверд. 

наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02.07.2012. // 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1217-12 

Положення про Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві: 
затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 



13.06.2012. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1118-12 

Положення про Державний реєстр селекційних досягнень у тваринництві: затверджено 
наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02.07.2012. // 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1218-12 

Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці: Постанова КМ 
України від 09.08.1993. [Електронний ресурс] Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/611-93 

Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання 
запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної 
мікросхеми: затверджений Постановою КМ України від 14.01.2004. // [Електронний ресурс]. 
– режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/8-2004 

Положення про Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем: 
затверджений наказом МОН України від 12.04.2001. № 292 // [Електронний ресурс]. – режим 
доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0375-01 

Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та 
раціоналізаторських пропозицій в Україні, затв. Указом Президента України від 18.09.1992. 
// [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/479/92 

Інструкція щодо заповнення форм первинної облікової документації з обліку об'єктів 
права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, 
компонувань (топографій) інтегральних мікросхем і раціоналізаторських пропозицій), затв. 
Наказом Держкомстату України від 10.08.2004. № 469. [Електронний ресурс]. – режим 
доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1054-04 

Положення про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію та порядок його видачі, 
затв. наказом Державного патентного відомства України від 22.08.1995. № 129 [Електронний 
ресурс]. – режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0323-95 

Методичні рекомендації про порядок складання, подачі і розгляду заяви на 
раціоналізаторську пропозицію, затв. наказом Державного патентного відомства України від 
27.08.1995. № 131. [Електронний ресурс]. – режим доступу: 
http://intelect.org.ua/content/racionalizatorski-propoziciyi-0 

Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про 
передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на 
використання топографії інтегральної мікросхеми: затверджена наказом МОН України від 
03.08.2001. № 57.  [Електронний ресурс]. – режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0719-01 

Правила складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної 
мікросхеми: затверджені наказом МОН України від 18.04.2002. № 260 // [Електронний 
ресурс]. – режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0406-02 

Положення про представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин: 
затв. постановою КМ України від 19.08.2002.  

Правила складання та подання заявки на сорт рослин: затв. Наказом Міністерства 
аграрної політики України від 26.04.2007.  

Положення про Державний реєстр заявок на сорт рослин: затв. Наказом Міністерства 
аграрної політики України від 26.02.2003.  

Положення про експертизу назв сортів: затверджено наказом Міністерства аграрної 
політики України від 23.06.2003.  

Критерії заборони поширення сортів в Україні: затверджено наказ Міністерства 
аграрної політики України від 30.08.2002.  

Про правову охорону селекційних досягнень у тваринництві: проект Закону України // 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=0978&skl=5 

Інтегральна мікросхема // [Електронний ресурс]. – режим доступу: 
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Інтегральна_мікросхема 
  



Тема 8 
ДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У СФЕРІ  

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА 
1. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності у 

системі договірного права України. 
2. Ліцензійний договір. 
3. Ліцензія на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 
4. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної 

власності 
5. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. 
6. Договір про передання ноу-хау. 
7. Договір комерційної концесії. 
8. Договір застави майнових прав інтелектуальної власності. 
9. Договір про передання майнових прав інтелектуальної власності як внеску у 

статутний капітал господарського товариства 
 
 
Завдання 1 
Проаналізуйте, у якій формі укладаються договори щодо розпорядження майновими правами 
інтелектуальної власності. 
Визначте випадки укладення договорів щодо розпорядження майновими правами 
інтелектуальної власності в усній формі. 
Проаналізуйте, з якою метою та у якому порядку здійснюється державна реєстрація 
договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 
 
Завдання 2 
Проаналізуйте співвідношення ліцензії та ліцензійного договору.  
 

Джерела: 
Інтелектуальне право України / за заг. ред. проф. О.С.Яворської. – Тернопіль: 

Підручники і посібники, 2016 р. – 608 с.  
Договірні відносини щодо результатів наукової та науково-технологічної діяльності: 

монографія / кол. авторів: Батова В. О., Пічкур О. В., Работягова Л. І., Тверезенко О. О.; за 
заг. ред. О. Ф. Дорошенка; НДІ ІВ НАПрН України. — К. : Інтерсервіс, 2013. — 222 с. 

Договірні форми розпоряджання майновими правами на об’єкти авторського права : 
монографія / кол. авторів; за наук. ред. Мироненко Н. М.; НДІ ІВ НАПрН України. — К. : 
Інтерсервіс, 2014. — 248 с. 

Договори по розпорядженню майновими правами на об’єкти патентного права. Т.1 
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Оуен Л.Купівля і продаж авторських прав на літературні твори. - К.,Основи. - 1996. 
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Рассомахіна О.А. Правове регулювання використання торговельних марок у 

господарському обороті: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / О.А. Рассомахіна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". — К., 2008. — 19 с 

Тарасенко Л.Л. Майнові права інтелектуальної власності як внесок у статутний капітал 
ТзОВ / Л.Л.Тарасенко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. 



Матеріали ХXІ звітн. наук.-практ. конф. (Львів, 4-5 лют. 2016 р.): у 2 ч. Ч. 1. – Львів : Юрид. 
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http://law.lnu.edu.ua/research/conferences/konferentsiya-problemyderzhavotvorennya-i-zahystu-
prav-lyudyny-v-ukrajini 
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Нормативно-правові акти: 
1. Цивільний кодекс України. 
2. Господарський кодекс України. 
3. Закон України «Про авторське право і суміжні права». 
4. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». 
5. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». 
6. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки». 
7. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Регламенту Апеляційної 
палати Державного департаменту інтелектуальної власності» від 15.09.2003 N 622 – режим 
доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0877-03 
8. Порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора 
на твір: затверджено постановою КМ України від 27.12.2001.  
9. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про 
передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання 
промислового зразка: затверджено наказом МОН України від 17.08.2001.  
10. Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про 
передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання 
знака (міжнародного знака) для товарів і послуг: затверджено наказом МОН України від 
17.08.2001 
11. Інструкція про реєстрацію договору про передачу майнового права на сорт і договору про 
передачу права на викоритсання сорту: : затверджено наказом МОН України від 08.08.2003.  
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затверджено постановою КМ України від 03.10.2007.  
13. Інструкція 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): затверджено наказом МОН України від 16.07.2001.  
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