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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Винахідницька діяльність» висвітлює комплекс 

питань, пов’язаних із охороною прав інтелектуальної власності (ІВ) на результати 

науково-технічної діяльності (творчості) – об’єкти промислової власності та 

авторського права до яких відносять: винаходи, корисні моделі, промислові 

зразки, інтегральні мікросхеми, знаки для товарів та послуг (торгівельні марки), 

географічні зазначення, сорти рослин і породи тварин, комерційні таємниці, твори 

літератури і мистецтва, бази даних, комп’ютерні програми, фонограми та 

відеограми тощо. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Винахідницька діяльність» є 

підготовка і виховання фахівців із більш цілісними, поглибленими професійними 

знаннями, максимально наближеними до вимог сучасних виробництв відповідної 

галузі: здатних реалізовувати свій творчій потенціал; ознайомлених із основами 

теорії розв’язання винахідницьких задач, здатних використовувати методологію 

творчої діяльності; ознайомлених із поняттями права інтелектуальної власності, 

місцем і роллю його у системі права і законодавства; здатних виконувати 

патентно-інформаційні дослідження для визначення рівня техніки і прогнозування 

її розвитку; здатних використовувати положення про оформлення заявок на різні 

об’єкти права інтелектуальної власності, як власних так і підприємства; 

ознайомлених із методами оцінки об’єктів права інтелектуальної власності для 

подальшої їх комерціалізації, у тому чисті продажу ліцензій та трансферу 

технологій. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- основи вирішення винахідницьких задач; 

- складові системи права та законодавства інтелектуальної власності;  

- структуру державної та міжнародної системи охорони права 

інтелектуальної власності; 
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- об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності;  

- особливості об’єктів права промислової власності та авторського права; 

- правила складання та подання заявок на отримання прав на об’єкти 

промислової власності; 

- процедуру розгляду заявки винаходи на національній та міжнародній 

стадіях патентної експертизи; 

- практичні шляхи використання та захисту прав інтелектуальної власності. 

вміти: 

- користуватися типовим прийомами вирішення технічних суперечностей;  

- переносити загально технічні методи розв’язання винахідницьких задач 

на предмет своїх досліджень; 

- користуватися правовою та нормативною документацією у сфері 

інтелектуальної власності;  

- визначати об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності;  

- користуватися процедурами охорони права інтелектуальної власності на 

міжнародному рівні; 

- проводити патентні дослідження для виявлення аналогів і прототипів 

своїх технічних рішень; 

- визначати патентоспроможність об’єктів промислової власності;  

- оформлювати та подавати заявки на отримання патентів на винаходи  та 

авторських свідоцтв на наукові твори; 

- вести листування з відділами експертизи заявок на об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

- виконувати первинну оцінку прав інтелектуальної власності; 

- складати авторські угоди на розпорядження правами інтелектуальної 

власності. 

Самостійна робота студентів передбачає додаткове вивчення лекційного 
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матеріалу, підготовку до практичних занять, підготовку до модульних тестів із 

основних тем курсу.  
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1  ТЕМИ, ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ ТА 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 
теми 

Тема 

Денна форма 
навчання 

Кільк. 
год. 

(лек.) 

Кільк. 
год. 
(срс) 

Змістовний модуль 1. Основи теорії розв’язання винахідницьких задач. 
Результати винахідницької діяльності як об’єкти права інтелектуальної 
власності 

1 Винахідницька діяльність 2 10 

2 Результати творчої, винахідницької діяльності як 
ОПІВ 

2 9 

3 Міжнародна система охорони інтелектуальної 
власності. Розпорядження правами інтелектуальної 
власності. 

2 10 

4 Авторське право. 2 10 

Змістовний модуль 2. Охорона прав за результатами інтелектуальної творчої 
діяльності. Правила складання. Оформлення та подання заявки на винаходи 

5 Промислова власність 2 10 

6 Винахід та корисна модель  10 

7 Правила складання та оформлення заявки на винахід 2 10 

8 Формула винаходу. Експертиза заявки на винахід 2 10 

Усього годин за семестр 16 79 
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2  ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО 

ОПРАЦЮВАННЯ 

 

 Тема 1  Загальні поняття права інтелектуальної власності 

 Основні поняття творчості, науково-технічної творчості. Інтелектуальна 

власність як результат творчої діяльності людини. Визначення права 

інтелектуальної власності (ІВ) згідно Цивільного кодексу України та інших актів 

законодавства. Визначення змісту права ІВ як тріади майнових прав (права 

володіти, права користуватися, права розпоряджатися) та немайнових прав (право 

на авторство, право на недоторканість твору тощо). 

 

Питання для самоперевірки  

1. З яких двох груп прав складається право інтелектуальної власності? 

2. У чому полягає відміна немайнового (особистого, морального) права на 

об'єкт інтелектуальної власності від майнового права на нього?  

3. Які результати інтелектуальної (творчої) діяльності не є об'єктами 

інтелектуальної власності?  

Література: [1, с.19–26; 3, с.4–16; 6, с.8–23; 15, с.6–12]. 

 

 Тема 2  Об’єкти права інтелектуальної власності 

 Специфіка права ІВ (визначеність об’єктів згідно законодавства, 

заявковість, строковість, виключність, вартісна оцінка). Класифікація об'єктів 

права ІВ, що визначені такими у Цивільному кодексі України, за трьома групами: 

об'єкти промислової власності, нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності, 

об'єкти авторського права і суміжних прав. 

 

Питання для самоперевірки  

1. Які об'єкти інтелектуальної власності є результатом художньої творчості?  

2. Які результати творчої діяльності відносяться до об'єктів суміжних прав?  

3. У чому полягає різниця між об'єктами авторського права і суміжних 
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прав? 

Література: [1, с.31–39; 3, с.16–17; 6, с.27–30; 10, с.47–5] 1. 

 

 Тема 3  Суб’єкти права інтелектуальної власності 

 Суб'єкти права ІВ за визначенням чинного законодавства. Суб'єкти права ІВ 

на об’єкти промислової власності. Суб'єкти авторського права та суміжних прав.  

 

Питання для самоперевірки  

1. Чи є в Україні держава суб'єктом права інтелектуальної власності? 

2. Хто є суб’єктом авторських прав творів, створених у співавторстві?  

3. Які існують  види співавторства? 

4. Хто є суб’єктом прав інтелектуальної власності на знаки для товарів та 

послуг?  

Література: [1, с.39–44; 3, с.17–18; 6, с.30–32]. 

 

 Тема 4 Система законодавства України у сфері інтелектуальної 

власності 

 До системи законодавства у сфері ІВ входять: окремі положення 

Конституції України; Цивільний кодекс України (Книга IV «Право 

інтелектуальної власності»); Кримінальний та Митний кодекси України; Кодекс 

України про адміністративні правопорушення, а також спеціальні закони України: 

«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на 

промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про 

охорону прав на топографії інтегральних мікросхем», «Про авторське право і 

суміжні права» тощо. Міжнародні договори у сфері ІВ, до яких приєдналася 

Україна. 

 

Питання для самоперевірки  

1. Законодавчі акти, що містять у собі норми щодо охорони прав на об’єкти 

інтелектуальної власності, відносяться до спеціального законодавства.  
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2. Основні види (групи) Міжнародних договорів у сфері інтелектуальної 

власності.  

3. Як урегульовуються спори щодо прав на об'єкти інтелектуальної 

власності між фізичними або юридичними особами України та іноземних 

держав ? 

Література: [3, с.62–90; 6, с.32–33; 10, с.51–66; 15, с.13–26]. 

 

 Тема 5 Державна система правової охорони інтелектуальної 

власності 

 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України – відповідальний 

орган за здійснення політики у сфері ІВ в Україні. Функції Державного 

департаменту інтелектуальної власності. Сфера управління Держдепартаменту. 

Український інститут промислової власності,  його функції. Українське агентство 

з авторських і суміжних прав,  його функції. Інститут інтелектуальної власності і 

права, його функції. Державне підприємство «Інтелзахист», його функції. 

Недержавна структура охорони прав ІВ: Всеукраїнська асоціація патентних 

повірених, Товариство винахідників і раціоналізаторів України, Національна 

спілка письменників України, Національна спілка композиторів України, 

Національна спілка журналістів України тощо. 

 

Питання для самоперевірки  

1. Які основні функції виконує ДП «Український інститут промислової 

власності»?  

2. Які основні функції виконує ДП «Українське агентство з авторських і 

суміжних прав»?  

3. Які існують громадські організації у сфері інтелектуальної власності та їх 

функції? 

Література: [4, с.14–45; 6, с.33–36; 10, с.67–89]. 
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 Тема 6 Авторське право та суміжні права 

 Визначення авторського права. Об’єкти та суб’єкти авторського права. Види 

державної реєстрації авторського права та договорів, які стосуються прав авторів 

на твір. Документи, що потрібні для реєстрації авторського права на твір. 

Співавторство: нероздільне та роздільне. Суміжні права. Доменне ім’я – як об’єкт 

права ІВ. Способи захистів сайтів  як об’єктів ІВ. 

 

Питання для самоперевірки  

1. Які результати творчої діяльності відносяться до об’єктів суміжних прав?  

2. Який термін охорони авторських майнових та немайнових прав в 

Україні?  

3. Процедура реєстрації авторських прав в Україні. 

Література: [1, с.6–43, 416–426, 427–429; 3, с.145–241; 4, с.338–364; 6, с.45–

47; 9, с.7–17, 44–58, 88–100; 10, с. 161–172; 18, ст.1–8, Додаток до Постанови. 

 

 Тема 7 Науково-технічна інформація 

 Складові частини науково-технічної інформації. Патентна інформація. 

Патентна документація. Структура патентних документів Джерела патентної 

інформації. Структура та зміст офіційних бюлетенів у сфері ІВ. Покажчики до 

офіційних бюлетенів. Електронні патентно-інформаційні продукти. Державна 

система патентної інформації. Національний патентний фонд. Автоматизовані 

бази даних. Закордонна патентна документація. Загальні поняття патентного 

пошуку. Мета патентного пошуку та звіт про пошук. Види патентного пошуку.  

 

Питання для самоперевірки  

1. Склад та структура довідково-пошукового апарату. 

2. Мета та види патентного пошуку. 

3. Можливості використання сучасних технічних засобів при роботі з 

патентною інформацією.  

Література: [2, с.128–148, 159–168; 4, с.154–179; 7, с.7–78, 89–101]. 
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 Тема 8 Системи класифікацій у сфері інтелектуальної власності 

 Визначення класифікацій. Ієрархічний метод класифікації. Фасетний метод 

класифікації. Універсальна десяткова класифікація (УДК). Види патентних 

класифікацій різних об’єктів права ІВ. Міжнародна патентна класифікація (МПК). 

Інтернаціональна нумерація ідентифікації даних – коди ІНІД. Національні 

патентні класифікації. Міжнародна класифікація промислових зразків (МКПЗ, 

Локарнська класифікація). Міжнародна класифікація товарів і послуг (МКТП, 

Ніццька класифікація). Міжнародна класифікація зображальних елементів знаків, 

(МКЗЕЗ, Віденська класифікація).  

 

Питання для самоперевірки  

1. Міжнародна патентна класифікація: роль та значення. 

2. Особливості національних патентних класифікацій. 

3. Види міжнародних класифікацій об’єктів промислової власності. 

Література: [3, с.105–108; 4, с.164–173; 7, с.79–88]. 

 

Тема 9 Промислова власність 

Об’єкти винаходу (корисної моделі). Загальні визначення продукту, способу 

та застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням як 

об’єкта права ІВ. Ознаки, які характеризують продукт (пристрій) як об’єкт 

винаходу. Ознаки, які характеризують спосіб (процес) як об’єкт винаходу. 

Ознаки, які використовуються для характеристики об’єкту винаходу 

«застосування». Умови патентоздатності винаходу (корисної моделі). Умова 

новизни. Умова придатності для промислового використання. Умова 

винахідницького рівня. Об’єкти, що не визнаються винаходами. Група винаходів.  

 

Питання для самоперевірки  

1. У чому полягає процедура надбання прав на винахід (корисну модель)?  

2. Які критерії патентоздатності для об’єктів промислової власності? 

3. Який термін правової охорони об’єктів промислової власності?  
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Література: [1, с.184–314; 3, с.268–332; 4, с.206–217; 8, с.26–62; 11, с.45–65, 

69–71; 16, ст.1–2]. 

 

Тема 10  Правила складання та подання заявки 

Визначення загальних понять: заявка, опис винаходу, формула винаходу, 

заява. Вимоги до заявки (юридичні, формальні, право пріоритету тощо). Склад 

заявки. Особливості заповнення бланку заяви про видачу патенту України. 

Загальні вимоги до змісту документів заявки. Порядок сплати зборів за дії, 

пов'язані з охороною прав на об'єкти ІВ. Подання заявки. 

 

Питання для самоперевірки  

1. Особливості оформлення заявки на секретний винахід. 

2. Право пріоритету заявки на винахід. 

3. Процедура подання заявки на винахід (корисну модель). 

Література:[4, с.227–267; 8, с.100–116; 11, с.117–130, 142–144; 16, с.3–5, 16–

17]. 

 

Тема 11  Опис винаходу (корисної моделі) 

Структура опису. Алгоритм складання опису винаходу на різні об’єкти 

винаходу. Назва винаходу. Галузь техніки, до якої належить винахід (корисна 

модель). Рівень техніки. Суть винаходу (корисної моделі). Перелік фігур 

креслення. Відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу 

(корисної моделі). Реферат до опису винаходу. Документи, що додаються до 

заявки. 

 

Питання для самоперевірки  

1. Які відомості зазначаються у розділі «рівень техніки». 

2. Які відомості зазначаються у розділі «мета винаходу». 

3. Особливості складання опису для різних об’єктів винаходу. 

Література: [4, с.237–241, 252–267; 11, с.121–128; 16, с.6, 8–10, 13–15]. 
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Тема 12  Формула винаходу (корисної моделі)  

Призначення формули винаходу. Структура формули винаходу. Одноланкова 

формула винаходу. Багатоланкова формула винаходу. Суттєві ознаки винаходу. 

Залежні та незалежні пункти формули. Особливості складання формули для 

різних об’єктів винаходу. 

 

Питання для самоперевірки  

1. Що таке суттєві ознаки винаходу та прототипу ? 

2. Особливості складання формули для різних об’єктів винаходу. 

3. Вимоги до формули винаходу.  

Література: [4, с.231–236; 11, с.83–116; 16, с.7] 

 

Тема 13  Розгляд заявки на винахід (корисну модель)  

Види експертизи заявки на винахід (корисну модель). Попередня експертиза. 

Формальна експертиза. Кваліфікаційна експертиза. Встановлення дати подання 

заявки. Право пріоритету. Особливості розгляду заявки на секретний винахід. 

Рішення експертизи. Процедура листування з установою.  

 

Питання для самоперевірки  

1. Права заявника під час проведення експертизи. 

2. Види та зміст рішень за результатами експертизи. 

3. Що перевіряється під час проведення кваліфікаційної експертизи? 

Література: [4, с.217–226; 11, с.7–20; 17, с.2–10; 18, с.1–7, Додаток до 

Порядку]. 

 

Тема 14  Розпорядження правами ІВ  

Життєвий цикл об’єкта ІВ. Управління об’єктами ІВ на етапах створення, 

набуття прав, використання прав, захисту прав та утилізації. Мета і основні 

способи комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності. 
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Питання для самоперевірки  

1. Життєвий цикл об'єкта інтелектуальної власності. 

2. Управління правами на об'єкт інтелектуальної власності на етапі 

створення об'єкта інтелектуальної власності.  

3. Способи комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності. 

Література: [4, с.202–205, 5, с.84–103, 6, с.80–87; 7, с.102–109; 9, с.112–134, 

13, с.21–23; 14, с.6–11, 25–83]. 

 

Тема 15  Види та структура ліцензійних договорів  

Класифікація та види ліцензійних договорів. Істотні умови ліцензійного 

договору та договору створення на замовлення. Договір комерційної концесії. 

Структура ліцензійного договору. Державна реєстрація ліцензійних договорів. 

 

Питання для самоперевірки  

1. Види ліцензійних договорів. 

2. Особливості договору комерційної концесії (франшизи). 

3. Істотні умови ліцензійних договорів. 

Література: [4, с. 365–379; 5, с. 122–133; 6, с.80–87; 9, 153–176; 13, с. 124–

132; 14, с. 120–172]. 
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3  ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ  

 

Модуль  1 

1. У якому нормативному документі надане визначення права 

інтелектуальної власності? 

2. З яких прав складається немайнове право інтелектуальної власності? 

3. З яких прав складається майнове право інтелектуальної власності? 

4. Дайте визначення поняттю - право інтелектуальної власності. 

5. Які нормативні документи відносять до джерела права інтелектуальної 

власності? 

6. Які нормативні документи відносять до джерела права промислової 

власності? 

7. Які нормативні документи відносять до джерела авторського права? 

8. Яке існують обмеження встановлені законодавством у сфері прав 

інтелектуальної власності? 

9. Термін дії майнових авторських прав. 

10. Термін дії немайнових авторських прав. 

11. Термін дії патенту на різні об′єкти промислової власності. 

12. Дайте визначення поняттю «Знак для товарів і послуг».  

13. Яким позначенням надається правова охорона?  

14. Яке визначення відображає поняття «патентне дослідження»?  

15. Які об’єкти права інтелектуальної власності відносять до промислової 

власності? 

16. Які об’єкти права інтелектуальної власності відносять до авторського 

права? 

17. Які об’єкти права інтелектуальної власності відносять до нетрадиційних 

об’єктів інтелектуальної власності? 

18. Які установи входять до державної системи правової охорони 

інтелектуальної власності? 
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19. Які завдання патентних досліджень на всіх етапах життєвого циклу 

об’єкта господарювання? 

20. Які існують види патентного пошуку? 

21. Які джерела науково-технічної інформації відносять до патентної 

документації? 

22. Що таке патентно-інформаційна база експертизи? 

23. Що таке фонд патентної документації громадського користування?  

24. Якій установі підпорядковується Державний департамент 
інтелектуальної власності?  

25. Як відбувається виникнення і здійснення авторського права на твір? 
 

Модуль  2 

1. Дайте визначення винаходу. 

2. Дайте визначення секретному винаходу. 

3. Дайте визначення службовому винаходу. 

4. Дайте визначення раціоналізаторській пропозиції. 

5. Дайте визначення промисловому зразку.  

6. Яким може бути винахід (корисна модель)? 

7. Дайте визначення пріоритету заявки на винахід. 

8. Призначення формули винаходу (корисної моделі). 

9. Які об’єкти можуть бути об’єктом винаходу (корисної моделі)? 

10. Умови патентоздатності винаходу. 

11. Умови патентоздатності корисної моделі. 

12. Коли винахід (корисна модель) визнається новим? 

13. Надайте визначення, яке найповніше відображає поняття «патент». 

14. Обов’язки, що випливають з патенту. 

15. Які особи мають право на одержання патенту? 

16. Які особи не визнаються винахідниками? 

17. Які права має винахідник? 

18. Надайте визначення поняттю «формула винаходу (корисної моделі)». 

19. Яка структура формули винаходу (корисної моделі)? 
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20. Які ознаки входять до складу формули винаходу (корисної моделі)? 

21. Які об’єкти належать до промислового зразка? 

22. Які розділи входять до складу опису до патенту на винахід (корисну 

модель)? 

23. Ознаки, які характеризують пристрій як об'єкт винаходу (корисну 

модель). 

24. Ознаки, які характеризують спосіб як об'єкт винаходу (корисну модель). 

25. Які документи входять до заявки на отримання патенту на винахід 

(корисну модель)? 

26. Надайте визначення поняттю «Ліцензіат». 

27. Які існують види ліцензій на використання об'єктів права 

інтелектуальної власності? 

28. Надайте визначення поняттю «Виключна ліцензія». 

29. Надайте визначення поняттю «Примусова ліцензія». 
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4  ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Дайте визначення поняття інтелектуальна власність.  

2. Назвіть складові матеріального права на об’єкти права інтелектуальної 

власності.  

3. У чому полягає відміна особистого (немайнового, морального) права на 

об'єкт інтелектуальної власності від майнового права на нього?  

4. Чи всі результати інтелектуальної (творчої) діяльності є об'єктами 

інтелектуальної власності?  

5. Які об'єкти інтелектуальної власності є результатом технічної творчості?  

6. Які об'єкти інтелектуальної власності є результатом художньої творчості?  

7. З яких двох груп прав складається право інтелектуальної власності?  

8. Що таке «копірайт» і що він охороняє?  

9. Який термін охорони винаходів в Україні?  

10. Який термін охорони авторського майнового права в Україні?  

11. Який термін охорони немайнових прав авторів в Україні?  

12. У якій країні і коли вперше почали надавати виключні права на 

використання об'єктів інтелектуальної власності?  

13. Коли в Україні був прийнятий пакет законів, що склав основу спеціального 

законодавства у сфері інтелектуальної власності ? Назвіть ці закони.  

14. Які ви знаєте об’єкти промислової власності?  

15. Перерахуйте нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності.  

16. Які результати творчої діяльності відносяться до об’єктів авторського права, 

а які – до об’єктів суміжних прав?  

17. Дайте визначення поняттю «винахід»?  

18. Дайте визначення поняттю «корисна модель»?  

19. Дайте визначення поняттю «промисловий зразок»?  

20. Дайте визначення поняттю «знак для товарів та послуг»?  

21. Хто може бути суб’єктом інтелектуальної власності?  

22. Хто є суб’єктом права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки?  
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23. Кого відносять до суб’єктів авторського права?  

24. Які складові системи інтелектуальної власності в Україні ви знаєте?  

25. Який орган державного управління відповідає за політику у сфері 

інтелектуальної власності?  

26. Які основні функції виконує Державне підприємство «Український інститут 

промислової власності»?  

27. Які основні функції виконує Державний департамент інтелектуальної 

власності?  

28. Які основні функції виконує Державне підприємство «Українське агентство 

з авторських і суміжних прав»?  

29. Які основні функції виконує Державний інститут інтелектуальної власності?  

30. Які ви знаєте громадські організації у сфері інтелектуальної власності?  

31. Назвіть складові міжнародної системи інтелектуальної власності?  

32. Назвіть по три основних міжнародних договори, що відносяться до об’єкта 

промислової власності та до авторського права і суміжних прав.  

33. Який статус і яка структура Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності?  

34. Які функції виконує Всесвітня організація інтелектуальної власності?  

35. Яка мета правової охорони?  

36. Дайте визначення поняттю «патент».  

37. У чому полягає процедура надбання прав на винахід?  

38. Назвіть об’єкти винаходу?  

39. Назвіть об’єкти корисної моделі?  

40. Назвіть об’єкти промислового зразка?  

41. Які критерії патентоздатності для винаходів?  

42. Які критерії патентоздатності для корисних моделей і промислових зразків? 

43. У чому полягає критерій новизни для винаходу?  

44. У чому полягає процедура правової охорони об’єктів промислової 

власності? 

45. Який термін правової охорони об’єктів промислової власності?  
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46. На основі яких підстав дія охоронного документа на об’єкт промислової 

власності може достроково припинятися цілком чи частково?  

47. На які об’єкти промислової власності передбачено продовження дії 

охоронного документа після вичерпання первісно встановленого терміну?  

48. Якими засобами здійснюється охорона прав на комерційну таємницю?  

49. У чому полягає правова охорона раціоналізаторської пропозиції?  

50. Які об’єкти інтелектуальної власності охороняються авторським правом, а 

які – суміжними правами?  

51. Чи є обов’язковою процедура оформлення прав на об’єкти авторського 

права?  

52. Який термін правової охорони об’єктів суміжних прав?  

53. Чи має силу патент України на території інших держав?  

54. У чому полягає процедура набуття прав громадянами України на об’єкти 

промислової власності за кордоном?  

55. Відповідно до яких конвенцій здійснюється охорона авторських і суміжних 

прав у світі? 
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