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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. 

Ця дисципліна як наукова носить інтегративний характер і знаходиться на 

стику ряду самостійних дисциплін, включаючи технічні, правові, економічні і 

специфічні галузі знань. 

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. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Винахідницька діяльність» 

є засвоєння сучасних методів розв’язання творчих (винахідницьких) задач і 

теоретичних аспектів системи охорони об’єктів права інтелектуальної власності 

з огляду інтеграції України до ЄС. Ознайомлення з особливостями об’єктів 
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права промислової власності та авторського права. Оволодіння: процедурою 

складання і подання заявок на винахід та комп’ютерну програму; навиками 

складання ліцензійних угод на використання винаходів.  

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; 

- 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; 

- правила складання та подання заявок на реєстрацію авторського права 

на науково-технічні твори;  

- процедуру розгляду заявки винаходи на національній та міжнародній 

стадіях патентної експертизи; 

- мету, основні способи і засоби комерціалізації об’єктів права 

інтелектуальної власності;  

- 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; 
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- 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. 

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної 

дисципліни «Винахідницька діяльність» містять: рекомендації щодо виконання 

та оформлення контрольної роботи, варіанти контрольних робіт, питання до 

заліку, список літератури, зразок оформлення титульної сторінки контрольної 

роботи та зразки оформлення практичного завдання. 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ  

ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Згідно з навчальним планом магістри заочної форми навчання виконують 

у письмовому вигляді контрольну роботу. Контрольна робота складається із 

теоретичних питань та практичного завдання. Для виконання теоретичного 

завдання наведено список рекомендованої літератури.  

Номер варіанта контрольної роботи студенти обирають за останньою 

цифрою залікової книжки, цифра «0» дорівнює варіанту № 10.  

Відповідь на теоретичні питання виконують у письмовому вигляді в 

короткій конспективній формі, за необхідності супроводжують рисунками та 

таблицями.  

Контрольну роботу оформлюють на аркушах форматом А4 (210х297 мм) 

із розрахунку не більше 40 рядків на сторінці (з висотою знаків не менше 

1,8 мм), розміри полів з усіх боків – 20 мм, міжрядкова відстань – 1,5.  

Контрольна робота пишеться державною мовою, приблизний обсяг – 7–

10 сторінок у друкованому варіанті або 10–15 сторінок – у рукописному.  

Захист контрольної роботи проводиться в термін, затверджений 

директором ІЕЕСУ, але не пізніше ніж за тиждень до заліку. Без захисту 

контрольної роботи студент не допускається до заліку. 

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи з  дисципліни 

«Інтелектуальна власність, технічна експертиза, розробка патентної 

документації» наведено у Додатку А, зразок оформлення Заяви про реєстрацію 

авторського права на твір (службовий твір) наведено у Додатку Б, зразок 

оформлення Заяви про видачу патенту України наведено у Додатку В.  

Ускладнення, що виникають під час самостійного розгляду теоретичних 

питань, розв’язуються під час індивідуально-консультативних занять, які 

проводить викладач. Графік індивідуально-консультативних занять складається 

на початку кожного семестру і знаходиться на кафедрі. 
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2 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Варіант 1 

Теоретичні завдання: 

1.  Відмінності права власності на матеріальні об′єкти від права 

власності на об′єкти права інтелектуальної власності. Обмеження права які 

існують у сфері права інтелектуальної власності. 

2. Етапи проведення патентно-інформаційних досліджень для 

визначення винахідницького рівня винаходу. Міжнародна патентна 

класифікація: структура і призначення. 

3. Заходи, які можна використовувати для захисту авторських прав. Які 

дії визнаються порушенням авторського права і суміжних прав. 

 

Практичне завдання: Ви художник, член Всеукраїнської спілки 

художників, написали нову картину. У серпні цього року Ви приймали участь у 

Міжнародній художній виставці, де експонували свою останню колекцію, у 

тому числі і нову картину.  

Складіть Заяву на реєстрацію авторського права на твір виходячи із 

заданих умов. 

 

 
Варіант 2 

Теоретичні завдання: 
1. Що являє собою промисловий зразок як об′єкт права інтелектуальної 

власності. Відмінності між охороною промислових зразків, знаків для товарів 

та послуг і винаходів. 

2. Розвиток національної системи патентної інформації.  

3. Заявка на винахід. Охарактеризувати юридичні вимоги які 

висуваються до заявки. 
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Практичне завдання: Ви будівельник. У вільний від основної роботи час 

сконструювали  корисне пристосування. Вирішили запатентувати свій винахід і 

скористалися послугами патентного повіреного.  

Складіть Заяву на отримання патенту України (на пристрій)  виходячи із 

заданих умов. 

 

 

Варіант 3 

Теоретичні завдання: 

1. У чому полягає захист прав інтелектуальної власності відповідно до 

Угоди TRIPS. Які міжнародні договори регулюють глобальну систему охорони 

інтелектуальної власності. 

2. Мета та види патентного пошуку. Специфіка пошуку при виявленні 

порушень прав власників чинних охоронних документів та заявників на об′єкти 

промислової власності. 

3. Умови єдності винаходу. Наведіть приклади поєднань об’єктів. 

 

Практичне завдання: Ви ювелір, маєте власну майстерню. Створюєте 

авторську колекцію для демонстрації та продажу у своєму ювелірному салоні. 

Плануєте випуск рекламного  каталогу виробів.  

Складіть Заяву на реєстрацію авторського права на твір, виходячи із 

заданих умов. 

 

 

Варіант 4 

Теоретичні завдання: 

1. Коли і які закони були прийняті в Україні, що склали основу 

спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності? 

2. Види та зміст патентної документації. Значення міжнародних 
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стандартів Всесвітньої організації інтелектуальної власності та їх застосування 

у діяльності патентних відомств. 

3. Реферат до опису винаходу: його зміст, призначення. Наведіть 

приклад складання реферату до об′єкту винаходу – спосіб. 

 

Практичне завдання: Ви працівник наукової бюджетної установи. У 

процесі виконання службових обов′язків розробили новий метод проведення 

експериментальних досліджень.  

Складіть Заяву на отримання патенту України (на спосіб)  виходячи із 

заданих умов. 

 

 

Варіант 5 

Теоретичні завдання: 

1. Основні етапи становлення системи управління інтелектуальною 

власністю в Україні.  

2. Критерії охороноздатності для корисних моделей і промислових 

зразків. Охарактеризувати кожен критерій.  

3. «Фізичні» вимоги до матеріалів заявки. Які встановлені вимоги до 

оформлення ілюстративного матеріалу заявки? Наведіть приклад 

представлення алгоритму процесу (креслення блок-схеми). 

 

Практичне завдання: Ви письменник. На замовлення видавництва «А-

БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» написали оповідання для дітей молодшого віку. Раніше 

не укладали із видавництвом договір про створення на замовлення, за яким 

передали усі авторські (майнові) права видавництву.  

Складіть Заяву на реєстрацію авторського права на твір, виходячи із 

заданих умов. 

 



 11

Варіант 6 

Теоретичні завдання: 

1. Суб’єкти права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки. Хто 

відноситься до суб’єктів авторського права? 

2. Який термін охорони об′єктів промислової власності? На основі яких 

підстав дію охоронного документа можна припинити цілком або частково? 

3. Призначення формули винаходу. Навести приклади складання 

багатоланкової формули винаходу. 

 

Практичне завдання: Ви працівник електромеханічного заводу. Ваше 

КБ працювало над розробкою автоматизованого комплексу. Дослідницькі 

роботи завершено, переходите до стадії патентування. 

Складіть заяву на отримання патенту України,  виходячи із заданих умов. 

 

 

Варіант 7 

Теоретичні завдання: 

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

права інтелектуальної власності. Обґрунтуйте чому. 

2. Основні функції та структура державного підприємства «український 

інститут промислової власності».  

3. Охарактеризуйте об′єкт винаходу «продукт». Наведіть приклад опису. 

 

Практичне завдання: Ви студент. Протягом навчання у магістратурі 

приймали участь у держбюджетній науково-дослідній роботі, у ході виконання 

якої було створено комп’ютерну програму. Ви доповідали про результати 

ваших досліджень на міжнародній науково-технічні конференції.  

Складіть Заяву на реєстрацію авторського права на твір виходячи із 

заданих умов. 
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Варіант 8 

Теоретичні завдання: 

1. Система міжнародної охорони інтелектуальної власності. Всесвітня 

організація інтелектуальної власності – її статус та структура. 

2. Використання патентної інформації у процесі створення та 

комерціалізації об′єктів технології. Використання сучасних технічних засобів 

при роботі з патентною інформацією.  

3. Охарактеризуйте об′єкт винаходу «спосіб». Наведіть приклад опису.  

 

Практичне завдання: Ви працівник комунального господарства. На 

підставі власного досвіду розробили новий метод прокладання трубопроводів. 

Хочете запатентувати свій винахід за умови, що він не був створений у процесі 

виконання службового завдання. 

Складіть Заяву на отримання патенту України  виходячи із заданих умов. 

 

 

Варіант 9 

Теоретичні завдання: 

1. Мета правової охорони об′єктів права інтелектуальної власності. Який 

орган державного управління відповідає за політику у сфері інтелектуальної 

власності (його основні функції).  

2. Порядок подачі та проходження заявки на винахід (корисну модель) в 

Державному підприємстві «Український інститут промислової власності». 

3. Призначення опису винаходу. Наведіть розділи. які входять до складу 

опису на винахід для об′єкта «пристрій». 

 

Практичне завдання: Ви приватний підприємець, багато подорожуєте. У 

подорожі заповідними місцями України відзняли відеоролик про життя 

рідкісних тварин. Хочете продати даний відеоматеріал ТРК «Discovery». 
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Складіть Заяву на реєстрацію авторського права на твір виходячи із 

заданих умов. 

 

 

Варіант 10 

Теоретичні завдання: 

1. Які існують громадські організації у сфері інтелектуальної власності. 

Назвіть їх основні функції. 

2. Процедура розгляду заявки в закладі експертизи. Охарактеризуйте 

процедуру розгляду у відділах формальної та кваліфікаційної експертизи.  

3. Етапи підготовки матеріалів для отримання правової охорони 

авторського права на твір. Наведіть приклад складання матеріалів заявки на 

реєстрацію авторського права на програмне забезпечення. 

 

Практичне завдання: Ви винахідник. Разом із товаришем створили нову 

модель кавоварки. Суть авторства у даній розробці розділити неможливо, тому 

хочете запатентувати свій винахід спільно (подати одну заявку). 

Складіть Заяву на отримання патенту України,  виходячи із заданих умов.
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3  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 поняття «винахід»?  

18. Дайте визначення поняття «корисна модель»?  

19. Дайте визначення поняття «промисловий зразок»?  

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

21. Хто може бути суб’єктом інтелектуальної власності?  
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22. Хто є суб’єктом права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки?  

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

власності? 

45. Який термін правової охорони об’єктів промислової власності?  

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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Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
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ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І  

СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

 

Кафедра «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 

 

 

 

 

Контрольна робота 

з навчальної дисципліни 

«Винахідницька діяльність» 

 

 

Студента групи __________________ 

шифр залікової книжки __________________ 

Прізвище, ім′я по батькові (повністю) __________________ 

____________________________________________________ 

 

Перевірив ___________________ 

(ПІп/Б викладача, підпис) 

 

 

 

Кременчук 2018 
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Додаток Б 

Заява  про  реєстрацію  авторського  права на твір 

М І Н І С Т Е Р С Т В О   О С В І Т И   І   Н А У К И    У К Р А Ї Н И 

ДЕРЖАВНИЙ  КОМІТЕТ  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  ВЛАСНОСТІ 

Україна, МСП 03680, Київ-35, вул. Урицького, 45 
Тел.: (044) 494-06-06. Факс: (044) 494-06-67. 

ЗАЯВА 

про реєстрацію авторського права на твір 
  

Службові відмітки:  Підпис начальника відділу ► 
Номер заявки ▼ Дата подання 

 
   

Число ▲ Місяць ▲ Рік ▲ 
 

Номер свідоцтва ▼ Дата реєстрації 

 
   

Число ▲ Місяць ▲ Рік ▲ 
 

Прошу зареєструвати авторське право на  твір 

1. Вид та повна назва твору (скорочена, якщо така є)_________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

Попередня чи альтернативна назва твору  __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

2. Галузь творчої діяльності (Наука, література чи мистецтво) __________________________________ 

3. До якого об’єкту авторського права належить твір    _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

4. Анотація або реферат твору  (Публікується в офіційному бюлетені) ____________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
Рекомендований розмір - до 500 друкованих знаків 

5. Дата остаточного завершення роботи над твором ►  Число ____ Місяць ________ Рік ________ 
 

6. Відомості про оприлюднення твору (опублікування, сповіщення, виконання, показ тощо)  _____ 

________________________________________________________________________________________________ 

7. Відомості про використані твори: ________________________________________________________ 

 

7.1. Відомості про твір(и), відносно якого(их) цей твір є похідним _____________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Вказати, на основі якого твору зроблено переклад, адаптацію, аранжування тощо, їх правомірність 

7.2. Відомості про твір(и), або частину твору(ів), що включено до твору, права на який 
реєструються 
________________________________________________________________________________________________ 

Вказати твори інших авторів та правомірність їх включення 

8. Відомості про попередню реєстрацію* Ні –    ; Так –      ,  ___________________________________ 

Вказати державу, дату, номер попередньої реєстрації та назву реєстру _______________________________ 

 
9. Відомості про автора(ів) твору(ів), зазначеного(их) у п.1 заяви ** 
 
9.1. Прізвище, ім'я, по батькові першого автора  (псевдонім, за наявності, вказати в дужках) ▼ 

________________________________________________________________________________________________ 

Дата народження ►  Число ____ Місяць ________ Рік ________ 

Громадянин ► _______________________ Постійно проживає ►  _______________________ 
Назва держави      Назва держави 

 
Повна поштова адреса (адреса для листування), телефон   _________________________________ 
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Продовження додатку Б 
Суть авторства, авторський вклад у створення твору ___________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
Цей твір (частину твору) створено:* 
 у порядку виконання службових 
              обов’язків      
              за договором      
 у порядку індивідуальної розробки   
 

Цей твір (частину твору) створено для оприлюднення:*  
 

 Анонімно     

 Під псевдонімом    
 

10. Відомості про особу(осіб), якій(им) належать авторські майнові права на службовий твір 
________________________________________________________________________________________________ 

Повне ім’я фізичної та/або повне офіційне найменування юридичної особи, повна поштова адреса (адреса для 
листування), телефон 

11. Особа, яка подає заявку на реєстрацію (заявник): 

11.1. Автор(и), роботодавець ▼ 
________________________________________________________________________________________________ 

Повне ім’я фізичної та/або повне офіційне найменування юридичної особи, повна поштова адреса (адреса для 

листування), телефон 

11.2. Довірена особа автора(ів), роботодавця _______________________________________________ 
Повне ім’я фізичної та/або повне офіційне найменування юридичної особи, повна поштова адреса  

(адреса для листування), телефон  

12. Видача свідоцтва (свідоцтв):  

   Надіслати за вказаною адресою ________________________________________________________ 

Видати заявнику 

__________________________________________________________________________ Прізвище, ініціали 

 

14. Я, який нижче підписався, підтверджую достовірність відомостей, вказаних у 

матеріалах заявки: 

   Заявник __________________________________________________________________________ 

Прізвище, ініціали та підпис фізичної  або повне офіційне найменування юридичної особи та її підпис, що 

складається з повного найменування посади особи, яка підписує заяву, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і 

скріплюється печаткою 

      М.П.  

Дата ►  Число ►______ Місяць ►______________ Рік ►__________  

 

Примітки:_________________________________________________________________________________ 

Висновки відділу державної реєстрації: 

 права автора підлягають реєстрації –      відмова у реєстрації –         заявку відхилено –  

Заявку опрацював: _____________________________________________________________ 

Прізвище, ініціали та підпис працівника відділу державної реєстрації 

13. Перелік документів і матеріалів, що додаються до заяви Кількість 
аркушів 

Кількість 
примірни

ків 
Примірник твору (форма, в 
якій представлено твір) 

   

   

 Документ, що підтверджує створення 
твору у порядку виконання службових 
обов’язків  

   

 Платіжний документ, що підтверджує сплату збору за дії, пов’язані з підготовкою 
до державної реєстрації авторського права на твір 

  

 Платіжний документ, що підтверджує сплату збору за оформлення і видачу 
свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір 

  

 Документ, який свідчить про факт і дату оприлюднення твору (за наявності)   
 Документ, який підтверджує повноваження довіреної особи (довіреність)   
 Інші документи, 
що додаються до 
заяви 
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Додаток В 
Заява  про  видачу  патенту України 

Порядковий номер заявки, 
визначений заявником  

Дата одержання  
  

(22) Дата подання 
заявки  

Пріоритет  (51) МПК  ЕВ  (21) Номер заявки  

               

(86) 
(87)  

Реєстраційний номер та дата подання міжнародної заявки, установлені відомством-одержувачем 
Номер і дата міжнародної публікації міжнародної заявки  

ЗАЯВА  

про видачу патенту України  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ  

Державне підприємство "Український інститут промислової власності" 
вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601  

Подаючи нижчезазначені документи, прошу (просимо) видати: 
 патент України на винахід 
 патент України на корисну модель  

(71) Заявник(и)  
Код за ЄДРПОУ 

(для українських заявників)  

     

   
   

(зазначається повне ім'я або найменування заявника(ів), його (їх) місце проживання або місцезнаходження та 
код держави згідно із стандартом ВОІВ SТ.3.  

Дані про місце проживання винахідників-заявників наводяться за кодом (72)  

Прошу (просимо) встановити пріоритет  заявки      пунктів формули винаходу за заявкою N ______ за датою:  

 подання попередньої заявки в державі - учасниці Паризької конвенції (навести дані за кодами (31), (32), (33) 
 подання до Установи попередньої заявки, з якої виділено цю заявку (навести дані за кодом (62) 
 подання до Установи попередньої заявки (навести дані за кодом (66)  

(31) Номер 
попередньої 
заявки   

(32) Дата подання 
попередньої заявки  

(33) Код держави 
подання попередньої 
заявки згідно із 
стандартом ВОІВ ST.3 

(62) Номер та дата 
подання до 
Установи 
попередньої заявки, 
з якої виділено цю 
заявку  

(66) Номер та дата подання 
до Установи попередньої 
заявки  

               

(54) Назва винаходу (корисної моделі)   

(98) Адреса для листування  

Телефон                               Телеграф                                  Факс  

(74) Повне ім'я та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності або повне ім'я іншої 
довіреної особи   
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Продовження додатку В 

Прошу (просимо) прискорити публікацію заявки  

Перелік документів, що додаються  
Кількість 

арк.  
Кількість 

прим.  

Підстави щодо виникнення права на 
подання заявки й одержання 
патенту (без подання документів), 
якщо винахідник(и) не є 
заявником(ами):  

 є документ про передачу прав 
винахідником(ами) або 
роботодавцем(ями) 
правонаступнику(ам)  

 є документ про право 
спадкування  

 опис винаходу     3  

 формула винаходу     3  

 креслення та інші ілюстративні матеріали     3  

 реферат     3  

 документ про сплату збору за подання заявки     1  

 документ, який підтверджує наявність підстав 
для зменшення збору або звільнення від сплати 
збору  

   1  

 документ про депонування штаму     1  

 копія попередньої заявки, яка підтверджує 
право на пріоритет  

   1  

 переклад заявки українською мовою     3  

 документ, який підтверджує повноваження 
довіреної особи (довіреність)  

   1  

 інші документи:     1  

 міжнародний звіт про пошук     1  

  

(72) Винахідник(и) 
Винахідник(и)-заявник(и)  
(повне ім'я)   

Місце проживання та код держави згідно із 
стандартом ВОІВ ST. 3 

(для іноземних осіб - тільки код держави)  

Підпис(и) 
винахідника(ів)- 

заявника(ів)  

   

     

   

      

Я (ми)  
_________________________________________________________________ 

(повне ім'я) 
_________________________________________________________________  

 
прошу (просимо) не згадувати мене (нас) як винахідника(ів) при публікації відомостей стосовно заявки на 
видачу патенту 
Підпис(и) винахідника(ів)  

Підпис(и) заявника(ів)  _______________________________________________________  
 

Дата підпису  

М. П.  

Якщо заявником є юридична особа, то підпис особи, що має на це повноваження, із 
зазначенням посади скріплюється печаткою. Якщо всі винахідники виступають 

заявниками, то їх підписи наводяться за кодом (72).  

Примітка. Потрібне позначити значком «Х»   
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Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної 

дисципліни «Винахідницька діяльність» для студентів денної форми зі 

спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за 

освітньо-професійною програмою «Комп’ютеризовані системи управління та 

автоматика» освітнього ступеня «Магістр»  

 

Укладачі:  к. т. н., доц. А. Л. Перекрест 

асист. С. С. Романенко 

   

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри автоматизації та комп’ютерно-

інтегрованих технологій С. С. Старостін 

 

 

Підп. до др. ____________. Формат 6084 1/16 Папір тип. Друк ризографія 

Ум. друк. акр. __________. Наклад_____прим. Зам № _____. Безкоштовно 

 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 
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