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1. Вступ 

Дані методичні вказівки призначені для виконання практичних за-

нять студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 
7.06010107, 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»  з дисци-

пліни «Інтелектуальна власність». 

У сучасній ринковій економіці об’єкти інтелектуальної власності, 
такі як винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні мар-

ки, географічні зазначення, наукові відкриття, комерційні таємниці, 
комп’ютерні програми, бази даних, твори літератури й мистецтва віді-
грають все більшу роль у підвищенні конкурентоспроможності това-

рів і послуг, сприяють швидкому переходу підприємств на інновацій-

ний шлях розвитку, забезпечують зростання економічного потенціалу 

та культурного рівня в країні. 
Виконання практичних занять сприяє поглибленню і закріпленню 

теоретичних знань з інтелектуальної власності, виробленню практич-

них навичок створення основних об’єктів інтелектуальної власності, 
оформлення документації на набуття прав на них, умінь провести ана-

ліз об'єктів права інтелектуальної власності  на предмет залучення їх у 

економічний оборот  підприємства. 

Таблиця 1 

Тематика практичних занять 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 
заочна 

форма 
1 Вивчення ознак та підготовка документації 

для набуття прав на винаходи і корисні моде-

лі (на прикладах об’єктів водного господарс-

тва) 

2 1 

2 Вивчення ознак та підготовка документації 
для набуття прав на торговельні марки (на 

прикладах об’єктів у водному господарстві) 

2 0,5 

3 Вивчення ознак та підготовка документації 
для набуття прав на об’єкти авторського пра-

ва (твори літератури і науки у галузі водного 

господарства) 

2 0,5 

 Разом 6 2 
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2. Мета і зміст роботи   

Мета роботи – закріплення і поглиблення теоретичних знань про 

торговельні марки (знаки для товарів і послуг), набуття практичних 

навичок розробляти словесні і прості зображувальні торговельні мар-

ки  та оформляти заявочні документи для набуття прав на них. 

Зміст роботи – за даними, отриманими у завданні, користуючись 

літературними джерелами і даними методичними вказівками необхід-

но запропонувати словесну і зображувальну торговельну марку, при-

думати назву підприємства чи установи, яка надає послуги та запов-

нити бланк заяви на подання заявки з одержання свідоцтва на торго-

вельну марку. 

3. Основні  теоретичні відомості 

Закон визначає знак для товарів і послуг як позначення, за яким 

товари і послуги одних осіб відрізняються від споріднених товарів і 
послуг інших осіб, тобто знак для товарів і послуг повинен вирізняти 

певні товари або послуги, що виробляються або надаються конк-

ретною фізичною особою або підприємством. 

Для забезпечення розрізняльної функції знака він повинен бути 

унікальним для кращого сприйняття споживачем і асоціювання його з 
конкретним виробником  певного товаром або установою, що надає 
послуги. 

Ще однією важливою функцією знака є його рекламоздатність, 

тобто здатність привертати увагу споживачів до товарів або послуг. 
Реклама товарів без використання знака є невизначеною для спожи-

вача, і навпаки, товар, щодо якого використовується оригінальний та 
інформативний знак, психологічно впливає на свідомість споживача і 
спонукає його вибрати саме цей товар або певну послугу. 

Знак є візуальним засобом, який формує образ виробника, саме 
тому розробці знака і його використанню слід приділяти особливу 

увагу. Особі, яка бажає вирізнити свою діяльність на ринку (установі, 
підприємству, підприємцю) насамперед необхідно розробити свій 

знак для товарів і послуг, який би добре запам'ятовувався споживачем 

і добре виконував свої основні функції — розрізняльну, рекламну, ін-

формативну. 

У одного власника може бути декілька знаків: один для всіх това-

рів і послуг, які він реалізує або надає (так званий — фірмовий знак), і 
знаки для окремих товарів і послуг (наприклад, етикетки для мінера-

льної води). 
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В Україні відносини, які виникають у зв'язку із набуттям і здійс-
ненням права власності на знаки для товарів і послуг, регулюються 
Цивільним кодексом України від 16.01.2003 № 435-IV (далі — ЦКУ), 
Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 
від 15 грудня 1993 року № 3689-12, Правилами складання, подання та 
розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і по-
слуг, що зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22.09.97 р. за 
№ 416/2220, та міжнародними договорами, учасницею яких є Україна, 
зокрема Паризькою конвенцією про охорону промислової власності 
від 1883 року. 

Згідно з Законом обсяг правової охорони, що надається, визнача-

ється зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними 

до Державного реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у 

ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком 

товарів і послуг. 
Види знаків. Об'єктом знака можуть бути словесні позначення, у 

тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні та об'ємні поз-
начення, кольори та комбінації кольорів та інші позначення або їх 

комбінації, виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів. 

Словесні позначення можуть бути представлені як слова природ-

ної мови, як вигадані слова або сполучення слів, абревіатура, лозунги, 

власні імена тощо. Графічне виконання таких позначень може бути 

представлене з використанням звичайного (стандартного) або оригі-
нального виду шрифту, наприклад: 

 

   
ВОДНИК 
 
ХУТОРОК 
 

  
 

 

Зображувальні позначення включають різні зображення, малюнки, 

символи, що мають певні ознаки, побічно пов'язані з виробником то-

варів або особою, яка надає послуги, наприклад: 
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Комбіновані позначення є композицією словесних або літерних 

елементів та зображувальних елементів, виконаних на площині, на-

приклад: 

 

 

Тривимірні (об'ємні) позначення — тривимірні зображення, зо-

крема, особлива форма упаковки для рідкого чи сипучого продукту, 

наприклад форма пляшки для мінеральної води. 

Останнім часом закони багатьох країн передбачають надання охо-

рони особливим знакам: звуковим, запахам, кольору або поєднанню 

кольорів, світловим, руховим позначенням, голографічним тощо. 

Так, наприклад, звуковими знаками можуть бути різні звуки (звук 

дзвона, імітація гарчання лева, електронні звуки тощо) а також музи-

чні фрази. 

Прикладом запаху як знака може слугувати, наприклад, запах для 

прядива, що нагадує аромат польових квітів. 

Проте, такі позначення як звукові, запахи, світлові не реєструють-

ся в Україні, оскільки відсутня технічна можливість внесення їх до 

Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. 
Вимоги до торговельних марок.  У законах багатьох країн світу 

прийнято зазначати не критерії охороноспроможності, а підстави, за 
якими позначення не може бути знаком. 
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Для того, щоб отримати виключні майнові права на знак в Україні, 
слід пам'ятати про те, що існують певні обмеження, встановлені Зако-

ном, які є підставами для відмови в наданні правової охорони, і на які 
потрібно звернути увагу під час розробки знака. 

По-перше, згідно із Законом правова охорона надається знаку, 

який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності та 

моралі. В Україні правові основи захисту суспільства від розповсю-

дження продукції, що негативно впливає на суспільну мораль, вста-

новлені Законом України «Про захист суспільної моралі» № 1296-IV 

від 20.11.2003. 

Позначення вважається таким, що суперечить публічному поряд-

ку, принципам гуманності й моралі, якщо воно: 

а) може ввести громадськість в оману; 

б) спрямоване на порушення конституційних прав і свобод люди-

ни і громадянина; незаконне заволодіння правами фізичної або юри-

дичної особи, держави, Автономної Республіки Крим; територіальної 
громади, зокрема, є зазіханням на існуючі та історичні державні сим-

воли, символи міжнародних організацій і територіальних громад, у 

тому числі їх спотворенням; 

в) пропагує війну, національну і релігійну ворожнечу, зміну шля-

хом насильства конституційного ладу або територіальної цілісності 
України, зокрема, містить антидержавні, расистські лозунги, емблеми 

і найменування екстремістських організацій; 

г) принижує або ображає націю чи особистість за національною 

ознакою; 

ґ) пропагує бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і 
релігійних святинь, зокрема, містить богохульні вирази чи елементи 

релігійної символіки, що може зачіпати або ображати почуття вірую-

чих; 

д) пропагує наркоманію, алкоголізм, тютюнопаління та інші шкід-

ливі звички; є порнографією; пропагує культ насильства та жорстоко-

сті; містить нецензурні слова й вирази тощо. 

По-друге, статтею 6 Закону встановлені підстави для відмови в на-

данні правової охорони знаків, які: 
1. Не можуть одержати правову охорону позначення, які зобра-

жують: державні герби, прапори та емблеми, офіційні назви держав; 

емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядо-

вих організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, 

печатки, нагороди та інші відзнаки.  
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2. Не допускається також будь-яка імітація (стилізація) таких по-

значень. При цьому не виключається можливість включення таких по-

значень до знака як елементів, що не охороняються, за умови згоди на 

це відповідного компетентного органу або власників таких позначень. 

3. Не можуть одержати правову охорону також позначення, які 
не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх ви-

користання. Звичайно не мають розрізняльної здатності позначення, в 

яких відсутні ознаки індивідуальності, а також позначення, які через 
велику кількість (частоту) заст. Осувань елементів втратили ознаки 

індивідуальності. 
Не мають розрізняльної здатності позначення, які: складаються 

лише з одного простого чи часто вживаного елемента (трикутник, 

квадрат, коло, лінія тощо); є занадто складними за композицією (ор-

намент); є надмірно стилізованими; є загальновживаними скорочен-

нями, символами і термінами, наприклад: вода, літак, ремонт, мир, 

грунт тощо.  

4. Не можуть одержати правову охорону також позначення, які 
мають прості назви товарів; прямі зазначення категорії якості товарів 

або такі, що їх описують; властивості товарів, у тому числі такі, що 

носять хвалебний характер; матеріал, або склад сировини; вагу; об'єм; 

ціну товарів; дату виробництва товарів; історичні дані щодо заснуван-

ня виробництва; зображення нагород, що присуджені товарам; видові 
найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередни-

ків; цілі або результат використання певних товарів і послуг; геогра-

фічні терміни, які певним чином описують географічне походження 

товару чи послуги. 

5. Не можуть одержати правову охорону також позначення, які є 
оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, пос-

луги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. 

Оманливі позначення — позначення або його елементи, які містять 

відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, 
неправильні, або як такі, що не відповідають дійсності щодо власти-

востей або інших якісних характеристик товарів або характеру пос-

луг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотво-

рюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості 
у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояс-

нень, позначення в цілому вважається оманливим. 

Складання і подання заявки на реєстрацію торговельної мар-

ки.  Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Уповноваже-
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ним державним закладом для розгляду і проведення експертизи зая-

вок є Державне підприємство «Український інститут промислової 
власності» (Укрпатент).  

Особа, яка бажає одержати свідоцтво України на знак для товарів і 
послуг відповідно до Закону повинна подати до Укрпатенту належ-

ним чином оформлену заявку. 

Заявка повинна стосуватися одного знака (вимога єдності) і по-

винна містити: 

1. заяву про реєстрацію знака; 

2. зображення знака, що заявляється; 

3. перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструва-

ти знак, згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг 
(далі—МКТП); 

4. документи, що додаються до заяви. 

Оформлення заяви.  Заяву про реєстрацію знака подають україн-

ською мовою за встановленою формою, що наведена у додатку 5 до 

методичних вказівок. Заява подається в одному примірнику. Заяву 

потрібно заповнювати уважно і при цьому слід мати на увазі наступ-

не: 

• Розділи заяви за кодами (220), (210), (511), (531), що розташова-

ні у верхній частині заяви, заявником не заповнюються, тому що вони 

призначені для зазначення реквізитів заявки після її подання до Укр-

патенту. 

• У розділі заяви за кодом (731) зазначаються відомості щодо зая-

вника (заявників): 

— для фізичної особи (осіб) — прізвище, власне ім'я та по батькові 
(повністю); місце проживання у такій послідовності: найменування 

вулиці, номер будинку, квартири, найменування населеного пункту, 

району, області, поштовий індекс; 

— для юридичної особи (осіб) — повне найменування українсь-

кою мовою (відповідно до установчих документів); місцезнаходження 

(поштова адреса) у такій послідовності: найменування вулиці, номер 

будинку, квартири, найменування населеного пункту, району, області, 
поштовий індекс. 

Для заявників — юридичних осіб України зазначають код відпові-
дно до Державного реєстру підприємств та організацій України (ЄД-

РПОУ). 

Заявники, що мають підстави скористатися правом пріоритету за 

датою подання попередньої заявки в іншій державі — учасниці Пари-
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зької конвенції (конвенційний пріоритет), у розділах за кодами (310), 

(320), (330) зазначають відомості щодо пріоритету за датою подання 

попередньої заявки: номер попередньої заявки, її дату подання, код 

держави, до органу якої подано попередню заявку. 

Якщо заявник має підстави скористатися правом пріоритету за да-

тою початку відкритого показу експонатів з використанням знака на 
офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці, що проходила 
на території однієї з держав — учасниць Паризької конвенції (вистав-

ковий пріоритет), у розділі заяви за кодом (230) зазначаються відомо-

сті щодо дати відкритого показу експоната з використанням знака на 
офіційній або офіційно визнаній міжнародної виставці в одній з дер-

жав — учасниць Паризької конвенції. 
У розділі за кодом (750) наводяться відомості про адресу для лис-

тування із заявником. Якщо адреса для листування співпадає із по-

штовою адресою, у розділі за кодом (750) зазначаються такі ж самі ві-
домості, що і в розділі за кодом (731). 

У разі, якщо заявниками є декілька осіб, і вони мають різні адреси 

для листування, для ведення листування за заявкою заявники мають 

визначити тільки одну адресу для листування і вказати її за кодом 

(750). 

Заявник повинен пам'ятати про те, що в разі зміни поштової адреси 

або адреси для листування, необхідно обов'язково своєчасно сповіща-

ти Укрпатент про такі зміни. 

Якщо заявник користується послугами представника — патентно-

го повіреного або іншої довіреної особи — у розділі заяви за кодом 

(740) зазначають повне ім'я та реєстраційний номер патентного пові-
реного або ім'я іншої довіреної особи. Якщо заявник має намір вести 

листування через призначеного представника, дані про його адресу 

зазначаються у розділі за кодом (750). 

Зображення позначення, що заявляється, та його опис наводяться у 

розділі за кодом (540). 

Якщо заявляється словесне позначення, викладене українською 

або іншою мовою, яке не має смислового значення, в описі знака за-

значається спосіб його утворення та здійснюється транслітерація лі-
терами української абетки (для слів іноземного походження). 

Якщо словесне позначення не поширене в українській мові — на-

водиться його значення. Для словесних позначень, що мають смисло-

ве значення і викладені мовою, іншою, ніж українська, наводиться 
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переклад українською мовою і здійснюється транслітерація літерами 

української абетки. 

Якщо на реєстрацію заявляється як знак колір або комбінація ко-

льорів, як така, — до заявки додається зображення такого кольору або 

комбінації кольорів та наводяться приклади їх використання. Напри-

клад, якщо заявляється зелений колір для послуг «автозаправні стан-

ції», необхідно надавати до опису фотокопію зображення такої авто-

заправної станції з використанням кольору, що заявляється. 

Якщо заявляється зображення позначення, що рухається, за кодом 

(540) відтворюють зображення позначення у статичному (нерухомо-

му) стані. 
За кодом (571) наводять опис рухів, їх послідовність, тривалість, 

інші характеристики. Одночасно надають відеозапис позначення на 

відеокасеті. 
Якщо на реєстрацію заявляється тривимірний знак, про це наво-

диться позначка за кодом (554). 

У разі, якщо заявник вважає кольорове виконання позначення роз-
різняльною ознакою знака, він має подати зображення позначення в 

цьому кольорі або комбінації кольорів та у розділі за кодом (591) за-

значити колір (або комбінацію кольорів), наприклад, зелений, жовтий, 

білий. 

Якщо заявник не претендує на колір як на розрізняльну ознаку 

знака і планує використовувати його у будь-якому кольорі, зображен-

ня позначення подається у чорно-білому виконанні, а розділ за кодом 

(591) не заповнюється. 

Перелік товарів і/або послуг, для яких заявник просить зареєстру-

вати знак, наводиться у розділі за кодом (511). Спочатку зазначають 

номер класу МКТП, а потім наводять товари і/або послуги, що відно-

сяться до класу. Номери класів розміщують у порядку зростання.  

Розділ заяви «Перелік документів, що додаються» заповнюють за 
допомогою позначок «X» у відповідних клітинках із зазначенням кі-
лькості аркушів і примірників документів. У клітинці «Інші докумен-

ти», якщо такі наявні у документах заявки, необхідно зазначити назву 

документа. 

Код (390) призначений для заповнення даними щодо реєстрації 
знака в країні походження, у разі коли заявник просить зареєструвати 

знак, який підпадає під дію статті 6 Паризької конвенції і має реєст-
рацію у країні походження. 
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У розділі за кодом (551) проставляють позначку «X», якщо інозем-

ною особою-заявником заявляється колективний знак згідно зі стат-
тею 7 Паризької конвенції. 

У разі наявності раніше поданих заявок, пов'язаних з даною заяв-

кою в правовому відношенні, зокрема у разі поділу заявки, заповню-

ється розділ за кодом (641). Розділ за кодом (646) заповнюється у разі 
наявності раніше діючих реєстрацій, пов'язаних з даною заявкою у 

правовому відношенні, або якщо заявник має намір здійснити повто-

рну реєстрацію знака відповідно до статті 22 Закону. 

Останній розділ заяви «Підпис заявника або представника» обо-

в'язково має бути заповнений. 

Якщо заявником є юридична особа, то заяву підписує особа, упов-

новажена на це її установчими документами. Підпис складається з 
повного найменування посади особи, яка підписує заяву, особистого 

підпису, ініціалів, прізвища (літерна розшифровка підпису) і скріп-

люється печаткою. 

Якщо заявник доручив ведення справ за заявкою представнику, то 

останній може ставити свій підпис замість заявника. У цьому розділі 
також проставляють дату підпису. Якщо будь-які відомості наводять 

на додатковому аркуші, то він підписується в такому самому порядку. 

Зображення позначення може бути подано у вигляді фотографій 

або інших репродукцій розміром 8x8 см, виконаних будь-якими засо-

бами, зокрема засобами комп'ютерної графіки. Зображення позначен-

ня мають бути якісними (контрастними, чіткими). Кольорове вико-

нання позначень має відповідати кольору або поєднанню кольорів, 

зазначених за кодом (591) заяви. 

У разі, якщо як знак заявляється етикетка, то вона подається як зо-

браження знака, за умови, що її розмір не перевищує 14x14 см. 

4. Послідовність виконання роботи 

4.1. Ознайомитись з теоретичною частиною практичного заняття 

за даними методичними вказівками. Із таблиці 2 згідно заданого ви-

кладачем варіанту (порядковий номер у списку групи чи дві останні 
цифри залікової книжки) вибрати узагальнений об’єкт маркування, 

дані про кількість авторів, заявників, вид торговельної марки (знака), 
примітки. 

4.2. Придумати, згідно заданих даних, назву установи для юриди-

чної особи чи напрям бізнес-діяльності для фізичної особи-

підприємця, образ торговельної марки та її зображення, відтворити це 
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зображення на окремому аркуші олівцями, фарбами чи у 

комп’ютерному варіанті за допомогою певних програм для креслення 

чи малювання. При створенні образу торговельної марки слід враху-

вати також примітку у таблиці щодо виконання торговельної марки у 

чорно-білому або кольоровому варіанті. 
4.3.  Скласти згідно діючих правил перелік товарів чи послуг, для 

яких буде призначено торговельну марку.  

4.4. Скопіювати бланк заяви (додаток 1) на ксероксі з даних мето-

дичних вказівок чи викреслити олівцем (чистий бланк заяви можна 
також одержати у викладача, скопіювати з Інтернет-сайтів). Заповни-

ти бланк заяви на реєстрацію придуманої торговельної марки згідно 

заданих умов в таблиці 2.   

При цьому повне ім'я власників, їх місце проживання, повну назву 

організації, інші потрібні відомості, що не задані, прийняти самостій-

но.. Для фізичних осіб у перелік власників включити себе. Права пріо-

ритету щодо попередніх заявок у заяві не враховувати. 

4.5. Вивчити (за розданими зразками свідоцтв) структуру та квалі-
фікаційні ознаки свідоцтв на торговельні марки (знаки для товарів і 
послуг). Навчитись знаходити потрібну інформацію на свідоцтвах: 

номер заявки, дату подання заявки, очікувану дату закінчення строку 

дії свідоцтва, власників свідоцтва та інше (додаток 3). 

Таблиця 2   

Розподіл  даних до другого заняття 

 
№ 

з/п 

Об’єкт 

маркування 

К-ть 

заяв-

ників 

 

Заявник 

 

Вид 

марки 

Примітка  

(варіант ко-

льорів) 

1 товар 1 фіз. особи зображувальна чорно-білий 

2 послуга 2 установа комбінована кольоровий 

3 товар 1 фіз. особи словесна чорно-білий 

4 послуга 1 установа зображувальна кольоровий 

5 товар 2 фіз. особи комбінована чорно-білий 

6 послуга 1 установа словесна кольоровий 

7 товар 1 фіз. особи зображувальна чорно-білий 

8 послуга 2 установа комбінована кольоровий 

9 товар 1 фіз. особи словесна чорно-білий 

10 послуга 1 установа зображувальна кольоровий 

11 товар 2 фіз. особи комбінована чорно-білий 

12 послуга 1 установа словесна кольоровий 

13 товар 1 фіз. особи зображувальна чорно-білий 
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14 послуга 2 установа комбінована кольоровий 

15 товар 1 фіз. особи словесна чорно-білий 

16 послуга 1 установа зображувальна кольоровий 

17 товар 2 фіз. особи комбінована чорно-білий 

18 послуга 1 установа словесна кольоровий 

19 товар 1 фіз. особи зображувальна чорно-білий 

20 послуга 2 установа комбінована кольоровий 

21 товар 1 фіз. особи словесна чорно-білий 

22 послуга 1 установа зображувальна кольоровий 

23 товар 2 фіз. особи комбінована чорно-білий 

24 послуга 1 установа словесна кольоровий 

25 товар 1 фіз. особи зображувальна чорно-білий 

26 послуга 2 установа комбінована кольоровий 

27 товар 1 фіз. особи словесна чорно-білий 

28 послуга 1 установа зображувальна кольоровий 

29 товар 2 фіз. особи комбінована чорно-білий 

30 послуга 1 установа словесна кольоровий 

31 товар 1 фіз. особи зображувальна чорно-білий 

32 послуга 2 установа комбінована кольоровий 

33 товар 1 фіз. особи словесна чорно-білий 

34 послуга 1 установа зображувальна кольоровий 

 

5. Навчально-методичне забезпечення 

5.1. Основна і допоміжна література 

 

1.Конспект лекцій з дисципліни “Інтелектуальна власність”/ 

В.П.Востріков,  НУВГП, 2005.- 80 c.  

2.Популярно про інтелектуальну власність: абетка/ за заг. Ред.. 

М.П.Паладія.-К.: ТОВ “Альфа-ПІК”, 2004. – 56 с. 

3.Основи інтелектуальної власності. - К.: Юридичне  ви-

давництво "ІнЮре", 1999. - 578 с. 

4.Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практи-

ка. - Наук.-практ. вид.: у 4-х т. / За заг. ред.О.Д.Святоцького. -Т.1: 

Право інтелектуальної власності. - К. Видавничий дім "ІнЮре" 

1999. - 500 с.Т.2: Авторське право і суміжні права. - К.: Видавни-

чий дім "ІнЮре", 1999. - 460 с.Т.З: Промислова власність. -

К.:Видавничий дім "ІнЮре", 1999.-656с.Т.4: Оцінка інтелектуаль-

ної власності. Бухгалтерський облік та оподаткування. - К.: Видав-

ничий дім "ІнЮре", 1999. - 384с. 
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5.Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчаль-

ний посібник. – К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2005. – 

108 с. 

6.Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на 

корисну модель. – Рівне.: ЦНТЕІ, 2004.-  48 с. 

7.Правила складання та подання заявки на промисловий зразок. 

Офіційний вісник України., 2002, № 11. С. 203-213. 

8.Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу сві-
доцтва України на знак для товарів і послуг. Постанова МЮ України 

№ 416/2220 від 22.09.1997 р. 

9.Порядок державної реєстрації авторського права і договорів, 

які стосуються права автора на твір. Постанова КМ України від 27 

грудня 2001 р. № 1756. 

10.В.С. Дроб’язко, Р.В. Дроб’язко Право інтелектуальної влас-

ності. Навчальний посібник – Київ; ЮрінКомІнтер, 2004 – 512 с. 

 

5.2. Законодавство України про інтелектуальну власність 

 

11.Конституція України, від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР; 

12.Цивільний кодекс України, від 16.01.2003 р., № 435-IV; 

13.Господарський кодекс України,  від 16.01.2003 р. № 436-ІV; 

14.Кодекс України про адміністративні правопорушення, від 

07.12.1984р. №8073-Х; 

15.Кримінальний  кодекс  України,   від  05.04.2001   р. №2341-

111; 

16.Митний кодекс України, від 11.07.2002 р. № 92-ІV;  

17.Цивільний   процесуальний   кодекс   України,   від 

18.03.2004р. №1618-М; 

18.Господарський      процесуальний      кодекс,      від 06 11.1991 

р. № 1798-ХII; 

19.Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" 

від 21.01.1993 № 7-93; 

20.Закон України "Про авторське право і суміжні права", від 

23.12.1993 №3792-ХІІ; 
21.Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі", 15.12.1993 № 3687-ХІІ; 
22.Закон України "Про охорону прав на промислові зразки", 

від 15.12.1993 № 3688-ХІІ; 
23.Закон України "Про охорону прав на топографії інтеграль-

них мікросхем", від 05.11.1997 № 621/97-ВР; 
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24.Закон України "Про охорону прав на сорти рослин", 

від21.04.1993№3116-ХІІ; 
25.Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і 

послуг", від 15.12.1993 № 3689-ХІІ; 
26.Закон України "Про охорону прав на зазначення похо-

дження товарів", від 16.06.1999 № 752-ХІV; 

27.Закон України "Про розповсюдження примірників аудіові-
зуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз 
даних", від 23.03.2000 № 1587-ІІІ; 

28.Закон України "Про особливості державного регулювання 

діяльності суб'єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, 

експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування", 

17.01.2002 № 2953-III. 

  

5.3. Додаткова література 

 

29.Журнал “Інтелектуальна власність”, ТОВ “АСПЕКТ-2003”. 

30.Журнал “Промислова власність”, Укрпатент. 
 

5.4. Міжнародні договори з інтелектуальної власності 

31.Загальна декларація прав людини, від 10.12.1948 р. 

32.Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні 
права, від 16.12.1976 р. 

33.Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелек-

туальної власності, від 14.07.1967 р. 

34.Всесвітня декларація про інтелектуальну власність, від 

26.06.2000 р. 

35.Всесвітня   конвенція   про   авторське   право,   

від06.09.1952р. 

36.Бернська  конвенція  про  охорону літературних  і художніх 

творів, від 24.07.1971 р. І 
37.Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності 

про авторське право, від 20.12.1976 р. 

38.Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконав-

ців, виробників 

фонограм і організацій мовлення, від 26.10.1961 р. 

39.Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм 

від незаконного відтворення їхніх фонограм, від 29.10.1971 р. 

40.Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності 
про виконання і фонограми, від 20.12.1996 р. 
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41.Паризька конвенція про охорону промислової власності, 
від 20.03.1883 р. 

42.Договір   про   патентну   кооперацію   (РСТ),    від 

19.06.1970р. 

43.Будапештський договір про міжнародне визнання депону-

вання мікроорганізмів з метою патентної процедури, від 28.04.1977 

р. 

44.Договір про патентне право (РLТ), від 01.06.2000 р. 

45.Договір з інтелектуальної власності стосовно інтеграль-

них схем, від 26.05 1986 р. 

46.Женевський акт Гаазької угоди про міжнародну реєстра-

цію промислових зразків, від 02.07.1999 р. 

47.Мадридська Угода про міжнародну реєстрацію знаків, від 

14.04.1891 р. 

48.Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстра-

цію знаків, від 27.06.1989 р. 

49.Спільні правила до Мадридської угоди про міжнародну 

реєстрацію знаків та Протоколу до цієї Угоди Адміністративні ін-

струкції з застосування Мадридської угоди про міжнародну реєст-

рацію знаків та Протоколу до цієї угоди. 

50.Договір    про    закони    щодо    товарних   знаків, 

27.10.1994р. 

51.Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і пос-

луг для реєстрації знаків., від 15.06.1957 р. 

52.Угода про заходи щодо попередження та припинення вико-

ристання 

неправдивих товарних знаків та географічних зазначень, від 

14.04.1891 р. 

53.Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин, 

від 02.12.1961 р. 

54.Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної влас-

ності, від 15.04.1994 р. 

55.Угода про співробітництво по припиненню правопору-

шень  у  сфері   інтелектуальної  власності,   від21.09.2000р. 

56.Договір про проведення узгодженої антимонопольної полі-
тики, від 25.01.2000 р. 
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5.5. Інтернет-ресурси 

 

- МОН України (www.mon.gov.ua); 

- Держдепартамент інтелектуальної власності МОН України 

(www.sdip.gov.ua); 

- ДП Український інститут промислової власності 
(www.ukrpatent.org.ua); 

- Український центр інноватики та патентно-інформаційних пос-

луг (www. іp.-centr.kiev.ua); 

- Українське агентство з авторських т а суміжних прав 

(www.uacrr.kiev.ua); 

- Інститут інтелектуальної власності і права 
(www.iipl.ukrpatent.org.ua). 
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Додаток 1 

 

[220] Дата подання заявки [210] Номер заявки 

[511] МКТП  [531] Індекси Міжнародної класифікації 
 зображальних елементів знака 

 

Заява 

Про реєстрацію знака для 

товарів і послуг в Україні 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРА-

ЇНИ  

Державне підприємство "Український інсти-

тут промислової власності" 

вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601 

Подаючи вказані нижче документи, прошу (просимо) зареєструвати зазначене 

в заявці  позначення  як знак для товарів і послуг на ім'я заявника(ів) 

[731] Заявник(и): 

 

 

 

 

 
(зазначається повне ім'я або повне найменування заявни-

ка(ів), його(їх) повна поштова адреса та код держави згідно 

зі стандартом ВОІВ ST.3) 

Код за ЄДРПОУ (для 

заявників – юридич-

них осіб України) 

 

 

Прошу (просимо) встановити пріоритет  знака за датою: 

� подання попередньої(іх) заявки(ок) у державі-учасниці Паризької конвенції 
(навести дані під кодами 310, 320, 330) 

� відкриття виставки (навести дані під кодом 230) 

[310] Номер попередньої заявки    [320] Дата подання 

попередньої заявки 

[330] Код держави 

подання заявки згід-

но зі  
стандартом ВОІВ 

ST.3 

                         

[230] Дата відкрит-
тя  

виставки             

[750] Адреса для листування, повне ім'я або найменування адресата 

 

 

Телефон:                      Факс:                       Електронна адреса: (E-mail) 

[740] Прізвище  та  реєстраційний  номер  представника  у  справах інтелекту-

альної власності 
 

Телефон:                                                                    Факс:                

 

Електронна адреса: (E-mail): 
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[540] Зображення знака  

[541] � в зображенні викорис-

тані стандартні символи 

[546] � в зображенні викорис-

тані нестандартні символи 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[591] Зазначення кольору (кольорової гами) знака:  

 

[511] Перелік товарів та (або), які класифіковані згідно з Міжнародною    кла-

сифікацією товарів і послуг 
 

 

 

 

 

 

(Якщо опис знака чи перелік товарів і/або послуг  не  вміщуються  у 

відведеній графі,  то  вони повністю наводяться на окремому аркуші 
як додаток до заяви та підписуються заявником) 

Перелік документів, що додаються: Кількість 

аркушів 

Кількість 

примірників 
� документ про сплату збору за подання заявки  1 

� комплект фотокопій   5...10 

� переклад на українську мову додаткових  матеріа-

лів                                

 1 

� документ, який засвідчує повноваження довіреної 
особи (довіреність)             

 1 

� перелік товарів і/або послуг, для яких  просять 

охорону знака                     

 1 

� документ про участь у виставці             1 

� опис знака                                 1 

� інший документ (вказати)                   1 
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Додаткові відомості (необхідне зазначити) 

[390] Реєстрація(ії) в країні походження 

 

[554] � Об'ємний знак                                                  [551] � Колективний знак 

 

[646] Номери і дати інших заявок,  

які пов'язані з цією у правовому відношенні 
 

[646] Номери і дати інших заявок,  

пов'язаних з даною у правовому відношенні 
 

 

 

 

        М.П.  

               ________________      __________________             ____________ 

             (Підпис заявника або           (Прізвище, ініціали)                (Дата підпису)              
                   представника) 
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Додаток 2 
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