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ВСТУП  

 

Метою проведення практичних занять є закріплення студентами 

теоретичних знань і придбання навичок, необхідних для вивчення засобів та 

методів проведення патентного пошуку для виявлення аналогів і прототипів 

своїх технічних рішень; визначення патентоспроможності технічних рішень; 

оволодіння правилами складання та подання заявок на отримання прав на 

результати інтелектуальної діяльності; визначення методів та засобів 

використання (комерціалізації) прав інтелектуальної власності. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

 знати сутність і поняття права інтелектуальної власності (промислової 

власності та авторського права), набути навичок здійснення патентного 

пошуку, засвоїти правові основи та механізми організаційно-правового 

регулювання взаємодії суб’єктів і об’єктів інтелектуальної власності, знати 

вимоги формальної та кваліфікаційної експертизи заявок на об’єкти 

промислової власності при здійсненні права інтелектуальної власності; 

 уміти ідентифікувати об’єкти права інтелектуальної власності, 

проводити патентно-інформаційний пошук, визначати критерії 

патентоспроможності винаходів, складати та подавати заявки на об’єкти 

промислової власності та авторського прав, складати ліцензійний договір на 

використання об’єктів інтелектуальної власності та робити їх первинну оцінку.  

До кожного із наведених у вказівках практичного заняття визначено тему, 

мету і форму проведення. Практичну частину виконують відповідно до 

поставлених завдань та з використанням рекомендованої літератури. 
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1 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ З ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

1. Звіт про виконання практичного заняття (далі  звіт) має бути 

написаний студентом власноруч, розбірливим почерком, чисто й охайно, 

однаковим чорнилом (синіми чи фіолетовими) чи пастою на аркушах білого 

папера форматом А4 (210×297 мм) чи друкарським способом (за допомогою 

комп'ютерної техніки) шрифтом ґарнітурою Tіmes New Roman, розміром 14 

пунктів на одному боці аркуша. Рисунки і таблиці великого розміру 

допускається виконувати на аркушах А3 (297*420 мм). На одній сторінці 

допускається не більш ніж три виправлення, зроблені охайно і розбірливо 

(припускається застосування коректора). 

2. Звіт має включати титульну сторінку і звіти про виконання кожної 

лабораторної роботи. 

3. Звіт про кожну лабораторну роботу повинний включати: 

 назву практичного заняття; 

 тему; 

 мету; 

 короткий опис виконання кожного пункту роботи (не обов'язкова 

складова звіту); 

 відповіді на контрольні питання. 

4. Титульну сторінку звіту виконують за формою Додатка В. При 

оформленні титульної сторінки використовується шрифт ґарнітурою Tіmes New 

Roman, розміром 14 пунктів. При цьому весь текст титульної сторінки повинен 

бути надрукований великими буквами. 

5. Кожну частину звіту починають з нової сторінки. Текст кожної 

структурної одиниці починають з абзацу. 

6. Заголовки варто писати (друкувати) великими буквами (наприклад, 

«ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1») без крапки наприкінці, не підкреслюючи. 

Якщо заголовок складається з декількох речень, їх розділяють крапкою. 

Перенесення слів у заголовках не допускається. 
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7. Відстань між попереднім текстом і заголовком має бути два інтервали, 

а відстань між заголовком і наступним текстом  у півтора-два рази більше, ніж 

міжрядковий проміжок звичайного тексту. Після заголовка на сторінці має бути 

хоча б один рядок тексту. 

8. Сторінки рахують з титульної (включаючи її), а проставляється перший 

номер на сторінці «ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1». 

9. Сторінки звіту варто нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись 

наскрізної нумерації по всьому тексту звіту. 

10. Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) 

треба розташовувати у звіті безпосередньо після тексту, у якому згадуються 

вперше, чи на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути дані 

посилання у звіті. 

11. Рисунки нумеруються в межах кожної частини звіту двома цифрами  

номером частини і порядковим номером рисунка  розділеними крапкою. На 

всі рисунки мають бути посилання в тексті. Кожний рисунок повинен мати 

найменування. Після найменування рисунка крапку не ставлять. 

12. Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць. 

Таблиці варто нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією 

в межах розділу, за винятком таблиць, які наведені в додатках. Номер таблиці 

складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених 

крапкою. Таблиця повинна мати назву, що друкують малими літерами (крім 

першої великої) та поміщають над таблицею. Назва повинна бути короткою і 

відображати зміст таблиці. Якщо рядки і графи таблиці виходять за її формат, 

таблицю поділяють на частини, поміщаючи одну частину під одною, чи поруч, 

чи переносять частину таблиці на наступну сторінку. При цьому в кожній 

частині таблиці повторюють її назву і боковик. Слово «Таблиця___» вказують 

один раз ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами таблиці 

пишуть: «Продовження таблиці ___» з наведенням номера таблиці. 
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2 ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 

ІВ – інтелектуальна власність 

ОПІВ – об’єкти права інтелектуальної власності 

АП – авторське право 

УкрПатент – Державне підприємство «Український інститут промислової 

власності» 

І.І.І. – Український центр інноватики та патентно-інформаційних 

 послуг 

КМ – корисна модель 

МПК – Міжнародна патентна класифікація 

УДК – універсальна десяткова класифікація 

ФГК – Фонд патентної документації громадського користування 

ВОІВ – Всесвітня організація інтелектуальної власності 

St. – стандарти Всесвітньої організація інтелектуальної власності 

PCT – Договір про патентну кооперацію 
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2 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Ідентифікація об’єктів права інтелектуальної власності 

Мета: засвоїти поняття: право ІВ, об’єкти права ІВ; суб’єкти права ІВ; 

система законодавства та правової охорони ІВ. Визначення складові права ІВ та 

співвідношення права ІВ і права власності.  

Форма проведення: самостійна робота за наданим варіантом завдання, 

оформлення письмового звіту.  

Короткі теоретичні відомості 

Праві інтелектуальної власності є право особи на результат 

інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права ІВ. Право ІВ 

поширюється на особисті немайнові права ІВ та майнові права ІВ. Право ІВ є 

непорушним. Ніхто не може бути позбавленим його чи обмеженим у його 

здійсненні, крім випадків передбачених законодавством.  

Право ІВ складається із сукупності особистих немайнових (моральних) 

прав, що не можуть відчужуватися від їхнього власника в силу їхньої природи, 

та майнових прав (рис.1.1). 

Право  

інтелектуальної   

власності

Майнове право Немайнове право= +

Право володіти

Право 

користуватися

Право 

розпоряджатися

Право на авторство

Право на 

недоторканість твору

 

Рисунок 1.1 – Структура права ІВ  

 

До ОПІВ належать: літературні та художні твори, комп’ютерні 

програми, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, 

передачі (програми) організацій мовлення, наукові відкриття, винаходи, 

корисні моделі, промислові зразки, компонування (топографія) інтегральних 
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мікросхем, раціоналізаторські пропозиції, сорти рослин, породи тварин, 

комерційні (фірмові) найменування, знаки для товарів та послуг (торгівельні 

марки), географічні зазначення, комерційні таємниці тощо.  

Суб’єктами права ІВ є творець (творці) ОПІВ (автор, виконавець, 

винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та(або) 

майнові права ІВ відповідно до законодавства чи договору. 

За засобами правової охорони результати творчої діяльності розділяють 

на два види – право промислової власності та авторське право (рис.1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Засоби правової охорони ІВ  

 

Державна система правової охорони ІВ – сукупність експертних, 

наукових, освітніх, інформаційних та інших державних закладів відповідної 

спеціалізації (рис.1.3).  

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

www.mon.gov.ua

Державний  комітет інтелектуальної  власності

www.sdip.gov.ua

Державне підприємство 

«Український інститут 

промислової власності 

(Укрпатент)

www.ukrpatent.org

Український центр 

інноватики і патентно-

інформаційних послуг

www.ip-centr.kiev.ua

Державне підприємство 

«Українське агентство з 

авторських та суміжних 

прав»

www.uacrr.kiev.ua

Державний інститут інтелектуальної 

власності
Державне підприємство «Інтелзахист»

 

Рисунок 1.3 – Державна система правової охорони ІВ 

Результати   творчої  діяльності 

(об’єкт інтелектуальної власності) 

Охороняються  

авторським правом 

(суміжними правами) 

Охороняються  

патентним правом  

(промислова власність) 
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В Україні питання ІВ регулюються нормативними і правовими актами що 

включають: Міжнародні договори та угоди у сфері ІВ, загальне та спеціальне 

законодавство України у сфері ІВ (рис.1.4). 

СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  ВЛАСНОСТІ

Загальне Спеціальне Міжнародне

 

Рисунок 1.4 – система законодавства України у сфері ІВ 

 

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. 

Завдання до теми 

1. Розподіліть об’єкти інтелектуальної власності за видами правової 

охорони за формою табл. 1.1: винаходи, корисні моделі, сорти рослин, передачі 

(програми) організацій мовлення, виступи, лекції, музичні твори, породи 

тварин, фонограми, твори архітектури, комп’ютерні програми, компіляція 

даних (бази даних), промислові зразки, художні твори, географічні зазначення, 

компонування (топографія) інтегральних мікросхем, раціоналізаторські 

пропозиції, знаки для товарів і послуг, фірмові найменування, виконання, 

комерційні таємниці, літературні твори, відеограми, проповіді, твори 

ужиткового мистецтва, переклади. 



 11 

Таблиця 1.1 – Розподіл ОІВ за видами правової охорони 

Охороняються патентним правом 
Охороняються авторським правом 

(суміжними правами) 

  

 

2. Визначте, за формою табл. 1.2 структури управління ІВ, які відносяться 

до державних і недержавних: Антипіратський союз України; Міністерство 

освіти і науки, молоді та спорту України; Міжнародний центр правових 

проблем інтелектуальної власності; Державний комітет інтелектуальної 

власності; Державний інститут інтелектуальної власності; Державне 

підприємство «Український інститут промислової власності»; Всеукраїнська 

асоціація патентних повірених; Державне підприємство «Українське агентство 

з авторських та суміжних прав»; Державне підприємство «Інтелзахист»; 

Національна спілка художників; Національна спілка журналістів; Коаліція з 

питань захисту прав інтелектуальної власності; Український центр інноватики і 

патентно-інформаційних послуг. 

Таблиця 1.2 – Структури системи управління ІВ 

Державні структури системи 

управління ІВ 

Недержавні структури системи 

управління ІВ 

  

 

3. Визначте за формою табл. 1.3, які з наведених законодавчих актів 

належать до загального та спеціального законодавства у сфері ІВ: Конституція 

України; Закон України «Про авторське право і суміжні права»; Закон України 

«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»; Кодекс України «Про 

адміністративні правопорушення»; Цивільний кодекс України; Правила 

складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель; Закон 

України «Про охорони прав на знаки для товарів і послуг»; Кримінальний 

кодекс України; Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»; 

Митний кодекс України; Закон України «Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності»; Кримінально-процесуальний кодекс України; 

Господарсько-процесуальний кодекс України; Закон України «Про охорону 
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прав на зазначення походження товарів»; Закон України «Про сорти і рослини»; 

Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів 

господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для 

лазерних систем зчитування»; Кодекс законів «Про працю України»; Правила 

розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель; Накази Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України; Закон України «Про топографії 

інтегральних мікросхем»; Цивільно-процесуальний кодекс України; Закон 

України «Про театри і театральну справу». 

Таблиця 1.3 – Система законодавства у сфері ІВ 

Загальне законодавство Спеціальне законодавство 

  

 

Контрольні питання 

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 об'єкти інтелектуальної власності є результатом художньої 

творчості?  

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

5. Які існують  види співавторства? 

6. Які основні функції виконує Державне підприємство «Український 

інститут промислової власності»?  

7. Які основні функції виконує Державне підприємство «Українське 

агентство з авторських і суміжних прав»?  

8. Які існують громадські організації у сфері інтелектуальної власності та 

їх функції? 

Література: [1, с.19–26, с.31–44; 3, с.4–18, с.62–90; 4, с.14–45; 6, с.8–23, 

с.27–36; 10, с.47–89; 15, с.6–12, с.13–26]. 
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Практичне заняття № 2 

Тема  Оформлення та подання заявки на авторський твір (службовий 

твір) 

Мета: вивчити процедуру оформлення та подання заявки на отримання 

авторського свідоцтва України на твір. 

Форма проведення: самостійна робота за наданим варіантом завдання, 

оформлення письмового звіту, колективна робота в аудиторії із напрацювання 

загальних висновків. 

Короткі теоретичні відомості 

Виникнення права: внаслідок його створення. Для виникнення і 

здійснення АП не вимагається будь-якої реєстрації.  

Особа для сповіщення про свої права може використовувати знак © 

(копірайт), який складається із наступних елементів: 

 знак ©; 

 ім’я особи, яка має АП; 

 рік першої публікації твору (оприлюднення). 

Наприклад: © Вища школа, 2011; © Ю. М.Кузнєцов, 2007; 

© Мироненко В. П., Павловська Н. В., Пилипенко С. А., 2007; © Видавництво 

Кондор, 2003. 

Заявки на державну реєстрацію АП і договорів про передачу прав 

подаються до Державного комітету інтелектуальної власності. 

Види реєстрації авторського права на твір: 

 реєстрація авторського права на твір; 

 реєстрація авторського права на службовий твір. 

Реєстрація договорів, які стосуються права автора на твір: 

 реєстрація договору про передачу (відчуження) майнових прав на твір; 

 реєстрація договору про передачу виключного права на використання 

твору; 



 14 

 реєстрація договору про передачу невиключного права на використання 

твору. 

Заявка на реєстрацію авторського права на твір повинна містити:  

 заяву, викладену українською мовою, що складається за встановленою 

формою (Додаток А); 

 примірник твору (у матеріальній формі);  

 документ, що свідчить про факт i дату оприлюднення твору (за 

наявності);  

 документ або копію документа про сплату збору за підготовку до 

реєстрації авторського права, або копію документа, що підтверджує наявність 

пільг;  

 документ про сплату збору за оформлення i видачу свідоцтва або копію 

документа, що підтверджує наявність пільг;  

 довіреність, оформлену в установленому порядку, якщо заявка 

подається довіреною особою. 

Заявка на реєстрацію авторського права на службовий твір, крім 

перерахованих вище матеріалів, повинна містити ще й документ, що 

підтверджує, кому належать майнові права інтелектуальної власності на 

об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору (відповідно до 

ст. 429 Цивільного кодексу України). 

Опрацювання та зберігання оригіналу та копії аудіовізуального твору, що 

вимагає спеціальних умов зберігання, забезпечується Міністерством культури і 

туризму України на базі державного підприємства «Національний центр 

Олександра Довженка». 

Сплата зборів здійснюється через банківські установи. Кожний вид збору 

сплачується окремо з обов'язковим зазначенням призначення платежу та 

прізвища, ім’я, по батькові або повної назви платника. 

Розгляд заявки i прийняття рішення про реєстрацію авторського права на 

твір або про відмову в реєстрації здійснюється протягом місяця від дати 

надходження правильно оформлених документів заявки. Якщо заявка 
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відповідає встановленим вимогам Порядку, приймається рішення про 

реєстрацію авторського права на твір. В іншому випадку заявнику 

надсилається обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації. При цьому 

документи, подані заявником на реєстрацію, не повертаються. 

На підставі рішення про реєстрацію авторського права на твір та за 

наявності документа про сплату зборів відомості про реєстрацію авторського 

права на твір заносяться до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію 

авторського права на твір. Датою реєстрації авторського права на твір є дата 

занесення відомостей про реєстрацію до Державного реєстру.  

Видача свідоцтва здійснюється Державним комітетом інтелектуальної 

власності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в місячний 

строк від дати реєстрації. Свідоцтво видається безпосередньо заявнику, його 

довірений особі або надсилається на адресу, зазначену в заяві. 

Публікація вiдомостей про реєстрацiю авторського права i договорiв, якi 

стосуються права автора на твiр публікуються у каталозі усіх державних 

реєстрацій авторського права: «Каталог державної реєстрації»; офiцiйному 

бюлетенi «Авторське право і суміжні права». 

Завдання до теми 

1. За формою табл. 2.1 розподіліть наступні об’єкти за їх приналежністю 

до об’єктів авторського права: літературні твори, ідеї, процеси, методи 

діяльності або математичні концепції, комп’ютерні програми, закони, укази, 

постанови, рішення, державні символи України, грошові знаки, нагороди, 

емблеми, художні твори, лекції, повідомлення про новини, компіляція даних 

(бази даних), штами мікроорганізмів, споруди, механізми, культурні клітини 

рослин, ліки, твори народної творчості, розклади руху транспортних засобів, 

телефонні довідники. 

Таблиця 2.1 – Розподіл об’єктів авторського права 

Є об’єктами авторського права Не є об’єктами авторського права 
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2. Скласти заявку на отримання авторського свідоцтва України на об’єкт 

авторського права згідно запропонованого варіанту.  

Варіант 1 

Ви художник, член Всеукраїнської спілки художників, створили картину і 

бажаєте зареєструвати своє авторське право з метою подальшого продажу свого 

твору. У серпні цього року Ви приймали участь у Міжнародній художній 

виставці, де експонували свої шедеври, у тому числі і нову картину.  

Варіант 2 

Ви ювелір, маєте власну майстерню. Створюєте колекцію для 

демонстрації її у своєму ювелірному салоні. Бажаєте зареєструвати своє  

авторське право з метою подальшого  випуску  рекламного  каталогу виробів. 

Варіант 3 

Ви письменник. На замовлення видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» 

написали оповідання для дітей молодшого віку про правила дорожнього руху. 

Ви хочете зареєструвати авторське право на твір за умови, що раніше не 

укладали із видавництвом авторської угоди про передачу прав. 

Варіант 4 

Ви студент. Протягом навчання у магістратурі приймали участь у 

Держбюджетній науково-дослідній роботі, у ході виконання цієї НДР було 

створено комп’ютерну програму. Ви доповіли про результати ваших 

досліджень на Міжнародній науково-технічні конференції. Хочете 

зареєструвати авторське право на комп’ютерну програму. 

Варіант 5 

Ви приватний підприємець, багато подорожуєте. У подорожі заповідними 

місцями України відзняли  відеоролик про життя рідкісних тварин. Хочете 

зареєструвати авторське право на даний відеоматеріал з метою подільного 

продажу ТРК «Discovery».  

Контрольні питання  

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

прав?  
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2. Який термін охорони авторських майнових та немайнових права 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 ]. 

 

 

Практичне заняття № 3 

Тема Патентні дослідження. Джерела патентної інформації. 

Патентний пошук та його види 

Мета: вивчити систему джерел патентної інформації та оволодіти 

навичками проведення патентного пошуку. 

Форма проведення: колективна робота в аудиторії із напрацювання 

загальних висновків і рішень, самостійна робота за наданим варіантом 

завдання, оформлення письмового звіту.  

Короткі теоретичні відомості 

Науково-технічна інформація – це документовані або публічно 

оголошувані відомості про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і 

виробництва, одержані під час науково-дослідної, дослідно-

конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської 

діяльності,  зафіксовані у формі, яка забезпечує їх відтворення, використання та 

поширення.  

Патентно-інформаційні джерела – це сукупність фондів патентної 

документації із необхідним довідково-пошуковим апаратом і відповідними 

технічними засобами зберігання та використання інформації.  

Національний патентний фонд – це сукупність всіх опублікованих 

патентних документів або інших передбачених законом публікацій даної країни.  

Усі відомства промислової власності видають офіційний бюлетень, який 

є періодичним офіційним виданням (журнал), що містить офіційну інформацію 
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стосовно об'єктів промислової власності та їх правового статусу. Зміст та 

порядок розміщення публікацій у патентному бюлетені визначаються 

стандартом ВОІВ ST. 18. 

Бюлетень публікується відомством промислової власності з метою 

доведення до широкого кола споживачів оперативної інформації про видачу 

охоронних документів, реєстрацію ліцензій, передачі прав, судові спори, 

дострокове припинення, анулювання, надання тимчасової правової охорони 

тощо. 

У патентних документах різних країн використовується понад 250 різних 

бібліографічних даних, однак згідно з стандартом ВОІВ ST.9 визначений 

мінімум бібліографічних елементів, які виносяться на титульну сторінку 

опису, що вміщує мінімум елементів бібліографічних даних, де вони 

публікуються у взаємозв'язку з кодами INID. 

Коди ІНІД, або номери ІНІД («ІНІД» – «INID» – акронім від 

«Internationally agreed Numbers for the Identification of (bibliographic) Data») – 

Погоджені на міжнародному рівні номери для ідентифікації бібліографічних 

даних, за допомогою яких можна ідентифікувати патентний документ без 

знання мови.  

3 метою задоволення потреб вітчизняних і зарубіжних споживачів 

патентної інформації та на виконання указу президента України «Про додаткові 

заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» від 27.04.2001 р. 

№ 285/2001 і «Програми розвитку державної системи охорони інтелектуальної 

власності в Україні на 2001–2004 роки» в Укрпатенті розроблені та введені в 

дію у середовищі інтернет (http://www.ukrpatent.org) інтерактивні бази даних: 

«Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня «Промислова 

власність», «Перспективні винаходи України», «Винаходи (корисні моделі) в 

Україні»; «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг», «Промислові 

зразки зареєстровані в Україні», «Відомості про заявки на винаходи, які 

прийняті до розгляду», «Винаходи зарубіжних країн» (тестова версія) тощо. 
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Патентний пошук – різновид інформаційного пошуку, регламентована 

процедура відбору з масиву патентної документації відповідних документів або 

інформації за однією або декількома ознаками (критеріями пошуку).  

Мета патентного пошуку – встановлення рівня техніки; визначення 

обсягу прав власника охоронного документа; визначення умов реалізації прав 

власників охоронних документів. 

Повнота пошуку визначається як відношення кількості фактично 

знайдених релевантних документів до загальної кількості релевантних 

документів, наявних у пошуковому масиві. 

Релевантність – відповідність змісту документів інформаційному запиту. 

(Релевантний – часто вживається також у значенні «такий, що стосується», 

«відповідний»). 

Нумераційний покажчик містить номери патентних документів різних 

видів, які розташовані в порядку зростання. У даному покажчику наводяться 

також індекси класифікації, а також можуть подаватися інші бібліографічні 

дані. Усі дані можна поділити на таки групи: номери документів; дати, які 

стосуються патентного діловодства; коди INID для ідентифікації 

бібліографічних даних патентного документа.  

Систематичний покажчик вміщує номери патентних документів, що 

розташовані у порядку індексів класифікації. Деякі патентні відомства наводять 

назви патентних документів, а також імена або найменування заявників, 

винахідників (авторів) або власників охоронного документа. 

Іменний покажчик вміщує номери патентних документів, які розташовані 

в абетковому порядку імен або найменувань заявників, винахідників (авторів) 

або власників охоронних документів. Якщо у патентному документі вказано 

більше одного заявника, винахідника (автора) або власника охоронного 

документа, у покажчику наводяться всі імена або найменування та поряд з ними 

вказується номер публікації (бюлетеня). 
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Завдання до теми 

1. Перерахуйте офіційні патентні бюлетені, інформаційне бібліографічні 

видання та реєстри патентної інформації, користуючись формою таблиці 3.1.  

Таблиця 3.1 – Джерела патентної інформації 

Публікації 

на друкованих носіях 

Публікації 

на електронних носіях 
Електронні бази даних 

   

 

2. За наданими бібліографічними даними патенту на винахід за кодами 

INID визначити дані (згідно з запропонованим варіантом):  

Варіант 1 

1. Назву винаходу – (    ). 

2. Найменування Винахідника(ків) – (    ). 

3. Номер заявки – (    ). 

4. Код держави, куди було подано попередню заявку – (    ). 

5. Дата публікації заявки – (   ). 

6. Дату набуття чинності прав – (    ). 

7. Найменування представника у сфері ІВ – (    ). 

Варіант 2 

1. Номер патенту – (    ). 

2. Найменування Власника(ків) патенту – (    ). 

3. Дату набуття чинності прав – (    ). 

4. Дату подання заявки – (    ). 

5. Дата публікації патенту – (    ). 

6. Перелік документів для визначення рівня техніки – (    ). 

7. Країна походження заявника - (    ). 

Варіант 3 

1. Індекс МПК – (    ). 

2. Найменування Заявника(ків) – (   ). 

3. Дату подання попередньої заявки – (    ). 

4. Формула (або реферат) винаходу – (    ). 
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5. Номер заявки поданої за процедурою РСТ – (    ). 

6. Дата входження заявки до національної фази за процедурою РСТ – (  ). 

7. Назву винаходу – (    ). 

 

Бібліографічні дані патенту на винахід: 

(11) 74167 (51) МПК:   H04B 7/005 (2006.01),  

H04B 7/00 (2006.01), H04B 1/00 

(2006.01),  

H04Q 7/00 (2007.01), H04L 1/00 

(2006.01), H04L 25/00 (2006.01) 

(24) 15.11.2005 

(21) 2002043611 

(22) 13.11.2000 (31) 09/438,988 

(32) 12.11.1999 (33) US 

(41) 15.08.2002, бюл. № 8 (46) 15.11.2005, бюл. № 11 

(85) 12.06.2002 (86) PCT/US00/31193, 13.11.2000 

(56) EP 0696857 B1, H04B7/005, 14.02.1996 

US 5901354, H04Q7/22, 04.05.1999 

US 5351245, G11B11/00, 27.09.1994 

US 5386589, H04Q7/00, 31.01.1995 

US 5687198, H04B1/76, 11.11.1997 

(71) КВАЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТИД (US)  

ВАЛКОММ ИНКОРПОРЕЙТИД (US) 

QUALCOMM INCORPORATED (US) 

(72) Чен Тао (US); Лінг Фунюн (US); Тіедеманн Едвард Дж., молодший (US) 

(73) КВАЛКОММ ІНКОРПОРЕЙТИД (US) 

КВАЛКОММ ИНКОРПОРЕЙТИД (US)  

QUALCOMM INCORPORATED (US) 

(98) Крилова Надiя Іванiвна , вул. Мішина, 4, кв. 39, м. Київ, 03151  (UA) 

(54) СПОСІБ ТА ПРИЙМАЧ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЇ У 

БЕЗПРОВІДНОМУ КАНАЛІ ЗВЯЗКУ, СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ 

ПОЛЯРНОСТІ БІТІВ КЕРУВАННЯ ПОТУЖНІСТЮ, А ТАКОЖ СПОСІБ 

МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ СУБКАНАЛУ КЕРУВАННЯ ПОТУЖНІСТЮ 

ТА ПРИСТРІЙ КОНТРОЛЮ ЧАСТОТИ ПОЯВИ ПОМИЛОК У ТАКОМУ 

СУБКАНАЛІ   

………………..………………………………………………………………….. 

METHOD AND DEVICE FOR MONITORING THE QUALITY OF 

INFORMATION IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM, A 

METHOD FOR DETERMINING THE BIT SEQUENCE FOR 

CONTROLLING SIGNAL POWER, AND A DEVICE FOR MONITORING 
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THE ERROR RATE IN SUCH A COMMUNICATION SYSTEM  

(57) 1. Спосіб моніторингу якості інформації, прийнятої у безпровідному 

каналі зв'язку, який включає операції: прийому інформації, яка містить як 

відому, так і невідому інформацію, створення заміщаючої частоти появи 

хибних бітів на основі відомої інформації і застосування заміщаючої 

частоти появи хибних бітів до невідомої. 

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що у переданий сигнал 

безпровідного каналу зв'язку не введено ніякої інформації, призначеної 

для моніторингу якості. 

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що додатково включає 

операцію створення штучних бітів з відомої канальної інформації для 

генерування зазначеної заміщаючої частоти появи хибних бітів. 

4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що зазначена операція 

генерування штучних бітів включає операції: 

Складання переданих елементів коду відомої інформації, при якому 

зазначені штучні біти проектуються на відомий еталонний вектор для 

створення зазначеної заміщаючої частоти появи хибних бітів. 

5. Приймач для моніторингу якості інформації у безпровідному каналі 

зв'язку, який включає: перемножувач для відокремлення індивідуального 

каналу з комбінованого сигналу множенням цього комбінованого сигналу 

на код Уолша цього індивідуального каналу для одержання 

відокремленого каналу, суматор для когерентного об'єднання елементів 

коду відокремленого каналу протягом періоду часу, необхідного для 

формування потоку елементів коду відокремленого каналу, суматор 

вектора штучних бітів для відокремлення вектора штучних бітів 

керування потужністю з потоку елементів коду відокремленого каналу. 

Контрольні питання 

1. Склад та структура довідково-пошукового апарату. 

2. Мета та види патентного пошуку. 

3. Можливості використання сучасних технічних засобів при роботі з 

патентною інформацією.  

4. Що таке патенти-аналоги ? 

5. Яким стандартом ВОІВ регламентуються двобуквені коди країн? 

Література: [2, с.128–148, 159–168; 4, с.154–179; 7, с.7–78, 89–101]. 
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Практичне заняття № 4 

Тема. Універсальна десяткова класифікація. Міжнародна патентна 

класифікація. Структура та принцип побудови цих класифікацій 

Мета: оволодіти навичками класифікування технічних рішень для 

проведення патентного пошуку та оформлення заявки на винахід (корисну 

модель). 

Форма проведення: підготовка стислої доповіді-повідомлення (час 

доповіді 3 хв.) з наступним обговоренням в аудиторії, самостійна робота за 

наданим варіантом завдання, оформлення письмового звіту. 

Короткі теоретичні відомості 

Класифікація – це система розподілу об'єктів на класи на основі їх 

спільних ознак. В основу розподілу покладено ієрархічний або фасетний 

принцип чи їх комбінація.  

Для індексування та пошуку матеріалів у книжкових фондах 

використовується Універсальна десяткова класифікація (УДК), яка є 

міжнародною класифікацією, що охоплює всі галузі людських знань і 

побудована за ієрархічним принципом.  

В основі структури УДК – принцип десяткових дробів. Для позначення 

рубрик застосовують арабські цифри. Десятковий принцип структури дає змогу 

безмежно розширювати її за допомогою приєднання нових цифрових позначень 

до існуючих, не змінюючи системи загалом. 

За десятковою системою всю сукупність знань розділено на десять 

основних класів: 

0 – Загальний відділ 

1 – Філософія. Психологія 

2 – Релігія. Теологія 

3 – Суспільні науки 

4 – Вільний з 1961 р. 

5 – Математика та природничі науки 

6 – Прикладні науки. Медицина. Техніка 
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7 – Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Фотографія. Музика. 

Ігри. Спорт 

8 – Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство 

9 – Географія. Біографії. Історія 

Кожен з цих класів поділено на десять розділів, які, у свою чергу, 

поділяються на десять підрозділів тощо. Індекси УДК побудовані так, що 

кожна наступна цифра, що приєднується до індексу, не змінює попереднє 

значення, а лише уточнює, позначаючи конкретніше поняття. 

Наприклад, індекс поняття «система PAL»  621.397.132.125  будують так: 

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 

62 Інженерна справа. Машинобудування. Техніка в цілому 

621 Загальне машинобудування 

621.3 Електрика. Електротехніка 

621.39 Телекомунікація 

621.397 Телевізійна техніка 

621.397.1 (вільний) 

621.397.13 Телебачення 

621.397.132 Кольорове телебачення 

621.397.132.1 Системи з одночасною передачею кольорів 

621.397.132.12 Із спільним каналом для передачі сигналів основних 

кольорів 

621.397.132.125 Системи зі зміною фази за рядками (PAL) 

Знак відношення  «:» (двокрапка) об’єднує між собою індекси двох понять 

(предметів, тем), взаємопов’язаних за суттю, при цьому утворюється складений 

індекс зі значенням, яке не збігається зі значенням кожного з них окремо – 

якісно новий індекс. 

Складені індекси утворюють із двох і більше простих або складних індексів 

за допомогою знаків відношення та подвійного відношення. Значення 

складеного індексу завжди вужче, ніж значення його основних складових 

частин. На перше місце виноситься індекс, який відображає основну тему 
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документа. Індекси, що приєднуються за допомогою двокрапки, тільки 

уточнюють, деталізують основне поняття, відображене у першому індексі.  

Наприклад: 621.74:669.2/.8  Лиття кольорових металів, 

 в якому:  621.74  Лиття         669.2/.8  Металургія кольорових металів 

Міжнародна патентна класифікація (МПК) була створена з метою 

стандартизації і уніфікування існуючих у різних країнах патентних 

класифікацій. Прийнята на основі Страсбурзької угоди 1971р.  Це ієрархічна 

система розподілу технічних понять, побудована за функціонально-галузевим 

принципом. МПК охоплює всі області знань, об'єкти яких можуть мати правову 

охорону як винаходи чи корисні моделі. 

МПК складається із 8 розділів, які поділяються на класи, підкласи, групи 

та підгрупи. Рубрики МПК позначають буквено-цифровими індексами.  

 Розділ А "Життєві потреби людини" 

 Розділ В "Виконування операцій, Транспортування" 

 Розділ С "Хімія; Металургія" 

 Розділ D "Текстиль та папір" 

 Розділ E "Будівництво" 

 Розділ F "Машинобудування, Освітлювання, Опалювання, Зброя, 

Підривні роботи" 

 Розділ G "Фізика" 

 Розділ H "Електрика". 

Повний класифікаційний індекс складається з комбінації символів, які 

позначають розділ, клас, підклас, основну групу або підгрупу. Діюча редакція 

МПК нараховує близько 70 000 рубрик. Ієрархія дрібних рубрик МПК 

визначається за кількістю крапок перед назвою рубрики. 

Приклад 1:   A43D 111 /00 

А – розділ – Задоволення життєвих потреб людини; 

43 – клас – Взуттєве виробництво  (А43); 

D – підклас – Способи та пристрої для виготовлення взуття (A43D); 

111 – група і 00 – підгрупа – Автоматичні пристрої (111/00). 
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Даним підкласом 00 за  МПК об'єднуються всі автоматизовані пристрої 

взуттєвого виробництва.  

Приклад 2:   H 01C 17/06 

H – електрика; 

H01 – основні електричні елементи; 

H01C – резистори; 

H01C 17/00 – пристрої та способи, спеціально пристосовані для 

виготовлення резисторів; 

H01C 17/06 – пристосовані для нанесення резистивного матеріалу на 

основу. 

Рекласифікування – класифікування патентних документів згідно з іншою 

класифікацією або іншою редакцією тієї ж самої класифікації об'єктів 

промислової власності.  

Покажчик ключових термінів до МПК (ПКТ) – абетковий перелік, що 

складається з кількох тисяч «ключових термінів» (слів, що визначають поняття, 

для яких можливо підібрати конкретні рубрики у тексті МПК) з відповідними 

індексами МПК.  

Завдання до теми 

1. Утворити складені індекси для зазначених визначень із наведених 

класифікацій понять (табл. 4.1): Електромагнітні синхротрони; Вірусні хвороби 

кімнатних рослин; Теплові властивості високомолекулярних речовин; Вплив 

Біблії на англійську літературу.  

Таблиця 4.1 – Класифікації понять 

635.965 – Кімнатні рослини 621.384.634 – Синхротрони 

27-23 – Біблія 536 – Теплота  

632.38 – Вірусні хвороби 621.318.3  – Електромагніти 

678.01 – Властивості високомолекулярних 

речовин 

821.111 – Англійська література 
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2. Закласифікувати винахід (присвоїти винаходу індекс МПК) 

Варіант 1  

Винахід відноситься до галузі дослідницьких вимірювальних-

діагностичних комплексів (ВДК) для вимірювання струмів та напруг у колах 

постійної або змінної напруги. Блок датчиків струмів і напруг, що заявляється, 

використовується із модулями аналогово-цифрових перетворювачів (АЦП) та 

відповідним програмним забезпеченням (ПЗ) для дослідження 

електромеханічних процесів, що протікають у електромеханічних системах. 

Метою винаходу є зниження вартості блоку датчиків та адаптація його до 

умов використання у навчальному процесі для виконання лабораторних робіт з 

дослідження електричних систем. 

Мета досягається тим, що вимірювальний канал напруги побудований на 

основі резистивних шунтів і мікросхем гальванічної розв'язки, а також 

побудова вимірювального каналу струму на датчиках Хола. Низька вартість і 

простота використання датчиків роблять їх прийнятними для використання у 

навчальному процесі у складі ВДК. 

Суть винаходу пояснюється наступними кресленнями де на фіг.1 

наведено структурну схему 

вимірювального комплексу з блоку 

датчиків, де прийняті позначення: 1 – 

датчик струму; 2 – датчик напруги; 3 – 

АЦП; 4 – ПК. 

Пристрій являє собою пластиковий корпус, в якому розміщені запаяні 

плати модуля датчику струму, та датчику напруги. Ззовні на корпусі виведені 

клемники для під’єднання проводів.  

Вимірювальний канал струму складається із датчика Хола типу ACS 

фірми Allegro MicroSystems типу ACS750LCA-50. Датчики струму типу ACS 

видають однополяний сигнал, який зсунутий за віссю ординат на величину Vc 

/2, де Vc – напруга живлення датчика. Для усунення вказаного зсуву та 

масштабування сигналу використаний підсилювач KP140УД1408А. 
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Блок датчиків напруги складається із підсилювача з гальванорозв’язкою 

типу HCPL7800A. Застосування підсилювача з гальванорозв’язкою типу 

HCPL7800A (вхід ±200мВ, вихід 1.3В) супроводжується необхідністю 

застосування DC/DC перетворювача напруги (5V/5V) і прецизійного 

операційного підсилювача KP140УД1408А. Мікросхема HCPL7800A видає 

однополярний зміщений сигнал, для перетворення сигналу в різнополярний 

використовується операційний підсилювач KP140УД1408А, включений за 

диференціальною схемою.  

Всі вимірювальні канали струму і напруги мають гальванічну ізоляцію 

від силових ланцюгів і від напруги живлення. 

Блок датчиків струму та напруги працює наступним чином: до зовнішніх 

силових клем під’єднуються кола, параметри яких вимірюють, до вхідного 

інформаційного роз’єму підключається модуль АЦП. Аналогові сигнали за 

допомогою АЦП перетворюються у цифровий формат та через USB-порт 

передаються на ЕОМ. У таблиці 4.2 наведені характеристики блоку датчиків 

струмів та напруг (БДСН) 

Таблица 4.2 – Характеристики БДСН 

Параметр Датчик струму Датчик напруги 

Діапазон вхідних величин -50А–0 – +50А -400В–0 – +400В 

Діапазон вихідних величин -12В–0 – +12В -12В–0 – +12В 

Частотний діапазон 13 кГц 85 кГц 

Точність вимірювань < 2 % < 1 % 

Нелінійність < 5 % < 0,1 % 

Вхідний опір < 0,001 Ом > 1 МОм 

Допустима напруга ізоляції 3 кВ 1 кВ 

Робочі діапазони температур -20 – +85°С -40 – +100°С 

 

Варіант 2   

Винахід відноситься до галузі електротехніки, а саме до систем 

випробування та діагностики електричних машин змінного струму, переважно 

асинхронних. Винахід може бути використаний при післяремонтних 
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випробуваннях машин змінного струму, при приймально-здавальних 

випробуваннях та для експлуатаційного моніторингу.  

В основу винаходу поставлено задачі підвищення точності та спрощення 

визначення електромагнітних параметрів машин змінного струму при подачі 

напруги живлення низької частоти на обмотки статора вимірюється масив 

значень напруги та струму, визначається залежність повного опору Т-подібної 

схеми заміщення від відносної частоти з наступним застосуванням 

математичного апарата.  

Запропонований спосіб пояснюється наступними кресленнями, де – на 

фіг. 1 наведена Т-подібна схема заміщення 

асинхронного двигуна з прийнятими 

позначеннями:   – відносна частота, 1U – напруга 

живлення, 1I – струм статора, 2I – струм ротора, mI – струм контуру 

намагнічування, 1X – індуктивний опір статора, 1R – активний опір статора, 2X – 

індуктивний опір ротора, 2R – активний опір ротора, mX – індуктивний опір 

контуру намагнічування; на фіг. 2 наведена залежність комплексного опору 

 vZ  від відносної частоти v  живлення; на фіг. 3 наведена залежність похідної 

комплексного опору  vZ
/

  від відносної частоти v  живлення. 

Спосіб визначення електромагнітних параметрів машин змінного струму 

полягає в тому, що до статорних обмоток нерухомого асинхронного двигуна 

підключенні датчики струму та напруги. Обмотки статора підключені до 

джерела зі змінною частотою напруги живлення за способом, що заявляється, 

задається напруга HUHmin sU   живлення з відносною частотою від 0 до minv , 

крок зміни якої 0,001, при цьому Hs – номінальне середнє значення ковзання для 

даної серії двигунів. На виході джерела живлення фіксується масив значень 

струму  vI  та напруги  vU . Визначається повний опір, що відповідає 

математичному опису Т–подібної схеми заміщення, фіг. 1. У зоні низьких 

частот витрати в сталі незначні, тому ними можна знехтувати.  

 X2 X1 R1

 Xm

R2

 U1

I1

Im

I2
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Тоді опір контуру намагнічування матиме  вид   mm XZ  . Опір статора 

та ротора відповідно   2

1

22

11 XvRZ  ,   2

2

22

22 XvRZ  . 

Вираз комплексного опору схеми заміщення матиме вигляд: 
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   (1) 

При відносній частоті 0  визначається значення активного опору 

статора 1R  (фіг. 2). Математично параметр 1R  визначається з виразу 

комплексного опору: 
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Сума індуктивних опорів контурів намагнічування та статора 

визначається з виразу похідної від комплексного опору, (фіг. 3), при   
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Електромагнітні параметри 2R , 1X , 2X , mX  Т-подібної схеми заміщення 

асинхронного двигуна визначаються з системи рівнянь, яка складається з 

виразів для залежностей комплексного опору та похідної комплексного опору 

від частоти. 
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Кількість рівнянь у системі відповідає кількості невідомих. При цьому, 

необхідно вибирати частоту в межах, де існує значна зміна комплексного 

опору, тобто в межах низьких частот (фіг. 2): 
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де 321 ,, vvv  – значення частот, при яких визначаються відповідно 

     332211 ,, vZevZevZe ; 0v  – частота, на якій визначається похідна 
  

dv

vZed 0 . 

Контрольні питання 

1. Міжнародна патентна класифікація: роль та значення. 

2. Особливості національних патентних класифікацій. 

3. Які іще існують класифікації об’єктів промислової власності. 

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

 

 

Практичне заняття № 5 

Тема: Складання опису винаходу. Особливості складання опису на 

різні об’єкти промислової власності 

Мета: оволодіти навичками складання опису винаходу на різні об’єкти 

винаходу. 

Форма проведення: колективна робота в аудиторії із напрацювання 

загальних висновків і рішень, підготовка стислої доповіді-повідомлення (час 

доповіді – 3 хв.) з наступним обговоренням в аудиторії. 

Короткі теоретичні відомості 

Об’єктом винаходу можуть бути: 

 продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму тощо); 
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 спосіб (процес); 

 застосування раніше відомого продукту чи способу за новим 

призначенням. 

Продукт як об'єкт технології – це матеріальний об'єкт як результат 

діяльності людини. Таким продуктом, зокрема, є пристрій, механізм, система 

(комплекс) взаємодіючих пристроїв, споруда, виріб, речовина, штам 

мікроорганізму, культура клітин рослини  і тварини та інший біологічний 

матеріал,  у тому числі трансгенна рослина і тварина. 

Процес як об'єкт технології – це дія або сукупність дій, виконуваних щодо 

продуктів та інших матеріальних об'єктів за допомогою принаймні одного 

продукту і спрямованих на досягнення певного технічного  результату. Таким 

процесом, зокрема, є виготовлення, обробка, переробка продукту та 

контролювання його якості, перетворення речовини, енергії, даних, 

вимірювання параметрів, діагностування, лікування, керування процесом, який 

є об'єктом технології. 

Заявка на винахід повинна стосуватися одного винаходу або групи 

винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом – вимога єдності 

винаходу. 

Вимозі єдності може відповідати група винаходів, зокрема, якщо заявка 

стосується: 

 винаходів, один з яких призначений для одержання (виготовлення)  

іншого; 

 винаходів, один з яких призначений для здійснення іншого; 

 винаходів, один з яких призначений для використання іншого (в 

іншому); 

 винаходів, які є об'єктами одного виду, однакового призначення і які 

забезпечують одержання одного і того самого технічного результату (варіанти). 

Для  характеристики  об'єкта  винаходу «пристрій» використовують, 

зокрема, такі ознаки (рис. 5.1).  
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До способу, як об’єкту винаходу, належать процеси виконання дій 

матеріальним об’єктом за допомогою матеріальних об’єктів. На відміну від 

статичної характеристики пристрою, способу притаманна динамічність. При 

цьому повинен бути чітко визначений матеріальний об’єкт, над яким виконуються 

дії. Для характеристики об'єкта винаходу «спосіб» використовують, зокрема, 

такі ознаки (рис. 5.2). 

Винахід є «застосуванням», якщо він відповідає наступним умовам: 

 на дату подання заявки об’єкт застосований за новим призначенням 

повинен бути відомим; 

 застосування не повинне бути пов’язане з його істотними змінами; 

нове призначення не повинне випливати з очевидності його відомих 

властивостей. 

Призначення опису – опис повинен розкривати суть винаходу настільки 

ясно і повно, щоб його міг здійснити фахівець у зазначеній галузі. 

Опис необхідно викладати у певному  порядку, зазначеному в Правилах. 

Форма виконання 

елемента(ів) або 

пристрою в цілому
Матеріал з якого 

виготовлено 

елемент(ти) або 

пристрій в цілому

ПРИСТРІЙ
Зв'язки між 

елементами

Конструктивний(ні) 

елемент(ти)

Форма виконання 

зв'язків між 

елементами

Взаємне 

розташування 

елементів

Параметри та інші 

характеристики 

елемента(тів) та їх 

взаємозв'язок

Середовище, що 

виконує функцію 

елемента
 

Рисунок 5.1 – Ознаки, які характеризують пристрій як об’єкт винаходу 
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СПОСІБ
Наявність дій або 

сукупності дій

Умови виконання 

дій

Порядок виконання 

дій у часі: 

послідовно 

одночасно в різних 

сполученнях

Режим
Використання 

речовин 

пристроїв 

штамів 

мікроорганізмів, 

культивованих 

клітин рослин чи 

тварин
 

Рисунок 5.2 – Ознаки, які характеризують спосіб як об’єкт винаходу 

 

Опис починається із зазначення індексу рубрики діючої редакції МПК, до 

якої належить винахід, назви винаходу і містить такі розділи:  

 галузь техніки, до якої належить винахід; 

 рівень техніки; 

 суть винаходу; 

 перелік фігур креслення (якщо на них є посилання в описі); 

 відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу. 

Не допускається заміна розділу в цілому або його частини на 

інформаційне джерело, у якому є необхідні відомості. 

Назва винаходу повинна відповідати суті винаходу і, як правило, 

характеризувати його призначення.  

Назва групи винаходів, що є об'єктами, один з яких призначений для 

одержання (виготовлення), здійснення або використання іншого, повинна 

містити повну назву одного винаходу і скорочену – іншого. Назва групи 
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винаходів, що є варіантами, повинна містити назву одного об'єкта групи із 

зазначенням у дужках слова «варіанти».  

У розділі «Галузь техніки» зазначають галузь техніки, до якої належить 

винахід, а також, за потреби, галузь застосування винаходу. Якщо таких 

галузей  декілька, то зазначають ті з них, які мають перевагу.  

У розділі «Рівень техніки» наводять рівень техніки, відомий заявнику, 

який можна вважати корисним для розуміння винаходу і його зв'язку з відомим 

рівнем. Зокрема, наводять дані про відомі заявнику аналоги винаходу з 

виділенням серед них аналога, найбільш близького за сукупністю ознак до 

винаходу. 

Аналог винаходу – це засіб того самого призначення, який відомий з 

джерел, що стали загальнодоступними до дати подання заявки, і 

характеризується сукупністю ознак, подібних до сукупності суттєвих ознак 

винаходу. Під час опису кожного з аналогів наводять бібліографічні дані, 

джерела інформації, де він розкритий, його ознаки із зазначенням тих з них, що 

збігаються з суттєвими ознаками винаходу, який заявляється, та зазначають 

відомі заявнику причини, що перешкоджають одержанню очікуваного 

технічного результату. 

При описуванні групи винаходів відомості про аналоги наводять для 

кожного винаходу.  

Суть винаходу виражається сукупністю суттєвих ознак, достатніх для 

досягнення технічного результату, який забезпечує винахід. Ознаки належать 

до суттєвих, якщо вони впливають на технічний результат, якого можна 

досягти, тобто перебувають у причинно-наслідковому зв'язку із зазначеним 

результатом. 

У цьому розділі детально розкривають технічну задачу, на вирішення якої 

направлений винахід та технічний результат, якого можна досягти при 

здійсненні винаходу. 

Під технічним результатом розуміють виявлення нових властивостей 

або покращення характеристик відомих властивостей об'єкта винаходу, що 



 36 

можуть бути одержані при здійсненні винаходу. Він може бути виражений, 

наприклад, у зменшенні чи збільшенні крутного моменту, у зниженні чи 

підвищенні коефіцієнта тертя, зменшенні чи збільшенні частоти або амплітуди 

коливань, у зменшенні спотворювань сигналу, у структурному перетворенні в 

процесі кристалізації, у поліпшенні контакту робочого органу із середовищем 

тощо. 

Для групи винаходів зазначені відомості, у тому числі і стосовно 

технічного результату, наводяться для кожного винаходу. 

У розділі «Перелік фігур креслення» опису, крім переліку фігур, наводять 

стислі пояснення того, що зображено на кожній з них. Якщо суть винаходу 

пояснюють інші ілюстративні матеріали (наприклад, фотографії), то наводять 

стисле пояснення їх змісту. 

У розділі «Відомості, які підтверджують можливість здійснення 

винаходу» розкривають можливість одержання зазначеного в розділі «Суть 

винаходу» технічного результату при здійсненні винаходу. 

Опис винаходу підписують у тому самому порядку, що й заяву про 

видачу патенту. 

Завдання до теми 

1. За формою табл. 5.1 визначте, які з наведених об’єктів визнаються 

об’єктами винаходу, які – ні: методи виконання розумових операцій, пристрій, 

умовні позначення, речовина, наукові теорії, штам мікроорганізму, культура 

клітин рослини і тварини, процес, алгоритми і програми для обчислювальних 

машин, нове застосування відомого продукту чи процесу, правили, проекти і 

схеми планування споруд та будинків. 

Таблиця 5.1 – Об′єкти  винаходу 

Визнається об’єктами винаходу Не визнається об’єктами винаходу 

  
 

2. Розгляньте приклад ОПИСУ ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ НА 

КОРИСНУ МОДЕЛЬ (51) МПК (2006) G05B 13/00 та заповніть форму, яка 

наведена нижче: 
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МПК (___________)  

Назва винаходу  

Галузь техніки до якої належить 

винахід та галузь його використання 

 

Рівень техніки 

 опис аналогу 

 

 опис причин, які перешкоджають 

досягти бажаного технічного 

результату у аналоглві 

 

 ознаки, що збігаються з 

істотними ознаками винаходу, що 

заявляється 

 

 опис прототипу  

 опис причин, які перешкоджають 

досягти бажаного технічного 

результату у прототипі 

 

 ознаки, що збігаються з 

істотними ознаками винаходу, що 

заявляється 

 

Зазначення задачі, на вирішення якої 

спрямовано заявлений винахід, та 

зазначення технічного результату 

 

Перелік фігур креслення  

Відомості які підтверджують 

можливість здійснення винаходу  

 

Підпис заявника  

Підписи авторів  

 

Контрольні питання 

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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Практичне заняття № 6 

Тема. Оформлення та подання заявки на винахід 

Мета: вивчити процедуру оформлення та подання заявки на отримання 

патенту України на винахід. 

Форма проведення: самостійна робота за наданим варіантом завдання, 

оформлення письмового звіту, колективна робота в аудиторії із напрацювання 

загальних висновків. 

Короткі теоретичні відомості 

Заявка на винахід повинна містити: 

 заяву про видачу патенту України (вибрати необхідне); 

 опис винаходу; 

 формулу винаходу; 

 креслення (якщо на них є посилання у тексті опису); 

 реферат; 

 документи, що додаються до заявки. 

Заявку складають українською мовою. Документи заявки подають у 

трьох примірниках. Документи, які потребують подальшого перекладу, можуть 

бути подані мовою оригіналу в одному примірнику, а їх переклад – у трьох 

примірниках. Усі документи слід оформляти таким чином, щоб можна було 

зберігати їх тривалий час і безпосередньо репродукувати в необмеженій 

кількості копій. 

Заяву про видачу патенту України на винахід слід подавати українською 

мовою за формою, яка надається (Додаток 2).  

Графа, що розташована у верхній частині заяви (без зазначення коду), 

заповнюється Укрпатентом під час одержання заявки.  

У графі, що містить прохання  видати патент України, необхідно 

зазначити, який різновид патенту просить видати заявник, зробивши у 

відповідній клітинці позначку «Х». 

За кодом (71) для фізичної особи зазначають повне ім'я, місце 

проживання; для юридичної особи зазначають повне найменування, 
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місцезнаходження. Якщо заявників декілька, то зазначені відомості наводять 

для кожної особи окремо. 

Якщо заявник має підстави скористатися правом пріоритету 

попередньої заявки то у відповідній клітинці заяви необхідно зробити позначку 

«Х» і зазначити номер та дату подання попередньої заявки.  

За кодом (54) наводять повну назву винаходу (групи винаходів) чи 

корисної  моделі, яка повинна збігатися з назвою, наведеною в описі. 

За кодом (98) зазначають адресу для листування між заявником та 

Укрпатентом, повне ім'я або найменування адресата. Листування може 

здійснюватись за будь-якою зручною для заявника адресою на території 

України.  

Розділ заяви «Перелік документів, що додаються» заповнюють за 

допомогою позначок «Х» у відповідних клітинках із зазначенням кількості 

примірників і аркушів кожного документа.  

За кодом (72) наводять дані про винахідника (винахідників): повне ім'я та 

місце проживання.   

Заповнення останньої графи заяви «Підпис заявника» є обов'язковим, крім 

випадку, коли всі заявники є винахідниками і їх підписи проставлені в графі за 

кодом (72). Якщо заявником є юридична особа, то заяву підписує повноважна 

особа. Підпис складається з повного найменування посади особи, особистого 

підпису, ініціалів, прізвища і скріплюється печаткою.  

Формула винаходу призначена для визначення обсягу правової охорони, 

яка надається патентом. Вона повинна виражати його суть і викладатися ясно та 

стисло. Формула винаходу визнається такою, що виражає суть винаходу, якщо 

вона містить сукупність його суттєвих знак, достатню для досягнення 

зазначеного заявником технічного результату. Вона повинна базуватися на 

описі й характеризувати винахід тими самими поняттями, що містить опис 

винаходу. 

Формула винаходу може бути одноланковою чи багатоланковою і 

включати відповідно один або декілька пунктів. 
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Одноланкову формулу винаходу застосовують для характеристики 

одного винаходу сукупністю суттєвих ознак, які не мають розвитку чи 

уточнення щодо окремих випадків його виконання або використання. 

Багатоланкову формулу винаходу застосовують для характеристики 

одного винаходу з розвитком або уточненням сукупності його ознак стосовно 

деяких випадків виконання і використання винаходу або для характеристики 

групи винаходів. 

Пункт формули винаходу складається, як правило, з обмежувальної 

частини, яка включає ознаки винаходу, які збігаються з ознаками найближчого 

аналога, та відмітної частини, яка включає ознаки, що відрізняють винахід  від  

найближчого аналога. Обмежувальна й відмітна частини пункту формули 

відокремлюються одна від одної виразом «який  (яка,  яке) відрізняється тим, 

що...». 

Формулу (або кожний пункт багатоланкової формули) викладають одним 

реченням. Формулу винаходу підписують у тому самому порядку, що й заяву 

про видачу патента. 

Реферат є скороченим викладом змісту опису винаходу, який включає 

назву винаходу характеристику галузі техніки, якої стосується винахід, і галузь 

його застосування, якщо це не зрозуміло з назви, характеристику суті винаходу 

із зазначенням технічного результату, якого мають досягти.  

Реферат складають лише з інформаційною метою. Рекомендований обсяг 

тексту реферату становить до 1000 знаків. 

Заявку подає до Установи особа, яка бажає одержати патент і має на 

це право. Заявку безпосередньо подають або надсилають на адресу Укрпатенту.  

Якщо заявку подають через представника, то до заявки слід додати 

видану заявником довіреність, що засвідчує його повноваження, або її копію.  

За подання заявки сплачується збір, документ про сплату збору повинен 

надійти до Укрпатенту разом із заявкою або протягом двох місяців від дати 

подання заявки.  
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Якщо заявник має пільги щодо сплати збору за подання заявки або 

звільнення від такої сплати, то до заявки додаються клопотання про надання 

пільги із копією документа, що підтверджує право на пільги. 

Завдання до теми 

1. За формою табл.6.1 розподіліть, які з наведених документи мають 

міститися у заявці на патентування винаходу: рішення товариства винахідників 

України, заява про видачу патенту, висновок підприємства на якому працює 

заявник, комплект зображень виробу, опис винаходу, свідоцтво про право 

займатися підприємницькою діяльністю, схеми, реферат, документ про сплату 

збору за подання заявки на отримання патенту, формула винаходу, дозвіл 

місцевих органів самоврядування, документ про сплату збору за підтримку 

чинності патенту. 

Таблиця 6.1 – Склад заявки 

Документи які входять  

до складу заявки  

Документи які не входять  

до складу заявки 

  
 

2. Скласти заявку на отримання патенту України згідно отриманого 

завдання від викладача. 

Контрольні питання 

1. Особливості оформлення заявки на секретний винахід. 

2. Право пріоритету по заявці 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]. 
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Практичне заняття № 7 

Тема. Процедура проведення експертизи за заявкою на винахід. 

Листування із закладом експертизи (УкрПатентом) 

Мета: вивчення процедури проходження експертизи заявки на винахід; 

засвоєння різниці між видами експертизи; вивчення основного змісту 

листування із закладом експертизи. 

Форма проведення: колективна робота в аудиторії із напрацювання 

загальних висновків та рішень. 

Короткі теоретичні відомості 

Експертиза винаходів – це регламентований, встановленими Установою 

правилами, процес дослідження експертами заявленого винаходу у зіставленні з 

іншими технічними рішеннями тієї ж мети, що містяться у попередній 

інформації (рівні техніки), і завершується висновком про можливість 

отримання заявленим винаходом правової охорони відповідно до умов 

патентоздатності. Проведення цієї роботи делеговано Державному 

підприємству «Український інститут промислової власності».  

Патенти на винаходи строком на 20 років видаються тільки на об'єкти, які 

мають «світову» новизну, тобто вперше запропоновані у світі технічні рішення, 

патенти на корисні моделі строком на 10 років видаються без проведення 

кваліфікаційної експертизи під відповідальність заявника.  

Умовами патентоздатності винаходу: 

1) він є новим; 

2) має винахідницький рівень; 

3) є промислово придатним. 

Винахід є новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Рівень техніки 

включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання 

заявки до Установи, або якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. 

Таким чином, новизна винаходу залежить від того, на який момент часу вона 

визначається, які джерела інформації приймаються до уваги і на якій території 
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(в країні або за кордоном) розкриття винаходу порушує критерій 

патентоздатності «новизна». 

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, 

тобто явно не випливає із рівня техніки. 

Винахід є промислово придатним, якщо його можна використати у 

промисловості або в іншій сфері діяльності. 

Умови патентоздатності корисної моделі: 

1) вона є новою; 

2) є промислово придатною. 

Експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи.  

Для цілей експертизи в Укрпатенті створено три структурних підрозділи: 

 експертизи винаходів (КМ); 

 експертизи товарних знаків і промислових зразків; 

 комп'ютерного забезпечення. 

Підрозділ експертизи винаходів (КМ) складається із: 

 відділу попередньої обробки заявок на винаходи (КМ); 

 відділів формальної експертизи;  

 галузевих відділів експертизи; 

 відділу обробки документів (архів); 

 відділу методології. 

Експертиза заявки складається із: попередньої експертизи, формальної 

експертизи, кваліфікаційної експертизи. 

Загальна схема проходження експертизи заявки на винахід наведено на 

рис. 7.1. 

Попередня експертиза – під час її проведення заявка, яка не містить 

пропозиції заявника щодо віднесення винаходу до державної таємниці, 

розглядається на предмет наявності в ній відомостей, що можуть бути віднесені 

згідно із Зводом відомостей, які становлять державну таємницю, до державної 

таємниці. 
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Апеляційна палата Державного департаменту

ЗАЯВКА 

УкрПатент

Повідомлення

Встановлення дати подання

Рішення про встановлення 

дати подання
Рішення про відхилення 

ЗАЯВКИ

Кваліфікаційна експертизаФормальна експертиза

Повідомлення запит Повідомлення про 

можливість проведен. 

Кваліфікаційної експертизи

Рішення про відхилення 

ЗАЯВКИ

Рішення про видачу 

патенту на Корисну модель
Публікація відомостей 

про ЗАЯВКУ

Реєстрація в Держ. Реєстрах

Публікація про видачу 

патенту

Рішення про видачу 

патенту на Винахід

Запит додаткових 

матеріалів

Попереднє рішення 

про відмову

Остаточне рішення 

про відмову

 

Рисунок 7.1 – Схема проходження заявки на винахід 

 

Формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками) – 

експертиза у ході якої встановлюється належність зазначеного у заявці об’єкта 

до переліку об’єктів які можуть бути визнані винаходами, і відповідність заявки 

та її оформлення встановленим вимогам. 

Кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) – експертиза, що 

встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності. 
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Процедура надання додаткових матеріалів схематично зображена на 

рисунку 7.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.2 – Надання додаткових матеріалів до заявки 

 

Умови проведення кваліфікаційної експертизи: 

 подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи; 

 наявність документу про сплату збору за проведення кваліфікаційної 

експертизи, який подається разом із клопотанням. 

У разі прийняття рішень на видачу патенту на корисну модель або 

патенту на винахід строком на 20 років, рішення передають до архіву, де 

проставляють дату ухвалення рішення і передають в канцелярію для відсилання 

одного примірника заявникові, а другий екземпляр передають до Держреєстру. 

Після оплати заявником збору за видачу патенту, Держреєстр присвоює заявці 

номер патенту і передає відомості про патент на публікацію із одночасним 

відсиланням патентної грамоти заявнику. 

Завдання до теми 

1. Ознайомлення із розданим додатковим матеріалом (листи, 

повідомлення, рішення Укрпатенту). На рисунку 7.3 наведено види рішень 

експертизи заявок на винаходи. Визначити номер форми рішення експертизи.  

Заклад експертизи  

може вимагати від заявника 

надання додаткових матеріалів 

якщо без них проведення експертизи не 

можливе 

у разі виникнення обґрунтованих сумнівів у 

достовірності будь-яких відомостей чи елементів, що 

містяться у матеріалах заявки  
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Про відхилення 

заявки на усіх стадіях

 

Відповідь на клопотання про 

припинення діловодства 

(вважається відкликаною)

 

Про призупинення 

діловодства

 

Рішення експертизи

 

Позитивне

 

Відмова

 

Про встановлення 

дати подачі

 

Про можливість 

проведення 

кваліфікаційної 

експертизи
 

По видачу патенту

 

Про відмову про 

видачу патенту

 

Вимога про 

надання 

додаткових 

матеріалів

 

Патенту на 

корисну модель

 

Патенту на 

винахід на 20 

років

 

Спеціальні види

 

 

Рисунок 7.3 – Види рішень експертизи заявок на винаходи (КМ) 

 

2. За формою табл.7.1 розподіліть які дані із матеріалів заявки 

перевіряються установою під час проведення формальної та кваліфікаційної 

експертизи: дотримання порядку подання через патентного повіреного 

(довіреність); формулу винаходу; відповідність об'єкта умовам надання 

правової охорони; додаткові матеріали; відповідність винаходу (групи 

винаходів) умовам петентоздатності; правильність класифікації винаходу за 

МПК; наявність та правильність подання документів; відповідність заявки 

вимогам єдності винаходу; зазначення виду патенту і об'єкту правової охорони 

у заявці; наявність документу про сплату збору за подання заявки; якщо 

заявлено пріоритет, перевірка наявності підстав для встановлення дати 

пріоритету.  

Таблиця 7.1 – Перевірка матеріалів під час експертизи заявки 

Під час проведення кваліфікаційної 

експертизи перевіряють 

Під час проведення формальної 

експертизи перевіряють 
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Контрольні питання 

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]. 

 

Практичне заняття № 8 

Тема. Способи комерціалізації об’єктів прав ІВ. Види та форми 

Ліцензійних угод на створення та використання ОПІВ 

Мета: вивчення методів та засобів комерціалізації об’єктів прав ІВ; 

оволодіти навиками складання Ліцензійного договору на створення та 

використання ОПІВ. 

Форма проведення: колективна робота в аудиторії із напрацювання 

загальних висновків, самостійна робота за наданим варіантом завдання, 

оформлення письмового звіту.  

Короткі теоретичні відомості 

Комерціалізація ОІВ – це взаємовигідні (комерційні) дії всіх учасників 

процесу перетворення результатів інтелектуальної праці у ринковий товар. 

Основними способами комерціалізації ОПІВ є (рис. 8.1): 

- використання  ОПІВ у власному виробництві;  

- внесення прав на ОПІВ до статутного капіталу підприємства;  

- передача (продаж) прав на ОПІВ. 

Ліцензія – це надання особою, яка має виключне право дозволяти 

використання ОПІВ іншій фізичній чи юридичній особі, письмового дозволу  

на право використання нею цього об’єкта у певному місці, протягом певного 

часу та в певній обмеженій сфері. 

Ліцензіар – країна, фірма, або людина, яка продає ліцензію, тобто 

юридична або фізична особа, що надає дозвіл на використання ОПІВ. 
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Рисунок 8.1 – Основні способи комерціалізації прав на ОІВ 

 

Ліцензіат – країна, фірма, або людина, яка здобуває ліцензію, тобто 

юридична або фізична особа, яка одержала дозвіл на впровадження певного 

виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.  

Залежно від обсягу прав, що передається, за діючим Цивільним кодексом 

України розрізняють: виключну, одиничну і невиключну ліцензії. 

Виключна ліцензія видається тільки одній особі і виключає можливість 

використання ліцензіаром ОПІВ у сфері, що обумовлена цією ліцензією. 

Одинична ліцензія також видається тільки одному ліцензіатові й виключає 

можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання ОПІВ у 

сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості 

використання ліцензіаром цього об'єкта в даній сфері. 

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром 

ОПІВ і видачі ним іншим особам ліцензії на використання цього об'єкту у даній 

сфері. 

Крім того, вирізняють наступні види ліцензій: 

Патентна ліцензія – надання права використання технічного рішення, на 

яке видано патент або інший охоронний документ. 
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Безпатентна ліцензія – ліцензія на використання науково-технічних 

рішень, що не мають правової охорони (не патентоспроможні, ноу-хау тощо). 

Крос-ліцензія (перехресна) – вид ліцензії, яка отримується внаслідок 

обміну її між ліцензіаром і ліцензіатом. Цей вид ліцензії застосовується, коли 

власники різних патентів не можуть не порушувати права один одного. 

Супровідна ліцензія – передавання прав на використання ОПІВ у складі 

інших комерційних угод.  

Обов'язкова ліцензія –  власник патенту зобов'язаний видати ліцензію на 

використання винаходу власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід 

останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-

економічні переваги і не може використовуватись без порушення прав іншого 

власника. 

Франчайзинг (комерційна концесія) – це ділова угода, відповідно до якої 

правоволоділець (франчайзер) надає користувачу (франчайзі) комплекс 

належних прав з метою виготовлення та продажу певного виду товару та 

надання послуг.  

Франчайзинг є одним із видів ведення бізнесу. Наприклад, 

правоволоділець (франчайзер) виготовляє певний вид морозива. Він володіє: 

технологією його виготовлення, зареєстрованою торговою марку, діловою 

репутацією, комерційним досвідом. Франчайзер передає певному користувачу, 

починаючому бізнесмену, комплекс прав з метою виготовлення цього ж 

морозива.  

Переваги для франчайзера очевидні – від отримує плату за надання 

комплексу прав. Переваги для користувача (франчайзі) – йому не потрібно 

вкладати гроші в «розкрутку» торгової марки, він користується технологіями 

виготовлення цього продукту, комерційним досвідом та репутацією 

франчайзера.  

Договір розпочинається з назви, яка повинна зазначати вид договору 

(ліцензійний договір), його номер, вказувати на вид ліцензії, а також на об'єкт 

інтелектуальної власності, який передається за договором.  
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Ліцензійному договору надається постатейна структуру і включає, 

відповідно до типу договору та об'єкту ліцензування, такі статті: Преамбула; 

Визначення термінів, що використовуються в тексті договору; Предмет 

договору; Права і обов'язки ліцензіара; Права і обов'язки ліцензіата; Дозволені 

способи використання об'єкта інтелектуальної власності; Захист прав, що 

передаються; Технічні удосконалення і права на нові об'єкти; Платежі; 

Технічна документація; Гарантії і відповідальність; Технічна допомога, 

підтримка, консультування; Збори і податки; Конфіденційна інформація і 

документація; Реклама; Інформація і звітність; Форс-мажорні обставини; 

Арбітраж (вирішення спорів, умовна підсудність); Термін дії та умови 

розірвання договору; Наслідки припинення дії договору; Інші умови. 

Завдання до теми 

1. За формою табл.8.1 розподіліть, що можна віднести до основних 

переваг та недоліків франчайзингу для франчайзі: проведення аналізу продажів 

і надання необхідних рекомендацій для подолання труднощів; отримання 

різного роду послуг від франчайзера або інших осіб, пов’язаних і довіряючих 

йому; постійне консультування франчайзера; франчайзі не має права вести 

бізнес на свій розсуд; недолік або відсутність фінансування початкового 

капіталу і підтримки франчайзера; використання випробуваних методів ведення 

бізнесу; проведення широкомасштабної рекламної кампанії при невеликих 

фінансових витратах; зобов'язання використовувати найменування і систему 

франчайзера під його постійним контролем. 

Таблиця 8.1 – Переваги та недоліки договору франчайзингу для франчайзі 

До основних переваг франчайзингу  

для франчайзі відносяться 

До основних недоліків франчайзингу 

для франчайзі відносяться 

  

 

2. За формою табл.8.2 розподіліть, що можна віднести до основних 

переваг та недоліків франчайзингу для франчайзера: контроль якості 

результатів діяльності; реальна небезпека розголошування свого ноу-хау 

недобросовісним франчайзі або його службовцями; можливість здобуття 
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основного доходу від внесків франчайзі і від надання ним додаткових послуг; 

реальна можливість франчайзі стати конкурентом франчайзера після закінчення 

терміну франчайзінгового договору; несумірність витрат на сприяння і 

контроль діяльності франчайзі; можливість значного розширення збуту своєї 

продукції або послуг без залучення додаткових фінансових ресурсів; ризик 

неправильної стратегії розвитку території. 

Таблиця 8.2 – Переваги та недоліки договору франчайзингу для 

франчайзера 

До основних переваг франчайзингу  

для франчайзера відносяться 

До основних недоліків франчайзингу 

для франчайзера відносяться 

  
 

 

3. Охарактеризуйте наведені у табл.8.3  види ліцензій. 

Таблиця 8.3 – Характеристики ліцензійних договорів 

Вид ліцензії Характеристика 

Виключна  

Одинична  

Невиключна  

Патентна  

Безпатентна  

Крос-ліцензія (перехресна)  

Обов'язкова   

Примусова   

 

Контрольні питання 

1. Поняття, сутність і види ліцензій. 

2. Основні принципи державної політики у сфері ліцензування.  

3. У чому різниця між уступкою прав на ОІВ і переданням прав за 

ліцензійним договором? 

Література: [4, с.202–205, 365–379; 5, с.84–103, 122–133; 6, с.80–87;  

7, с.102–109; 9, с.112–134, 153–176; 13, с.21–23, 124–132; 14, с.6–11, 25-83,  

120–172]. 
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Практичне заняття № 9 

Тема. Життєвий цикл об’єкта ІВ. Економічна ефективність 

використання об’єктів ІВ. Види ліцензійних платежів. Способи вартісної 

оцінки об’єктів ІВ 

Мета: засвоєння економічної ефективності використання ОПІВ як 

нематеріального активу; вивчення підходів та методів вартісної оцінки об’єктів 

ІВ; визначення видів ліцензійних платежів залежно від виду ліцензії та ОПІВ. 

Форма проведення: колективна робота в аудиторії із напрацювання 

загальних висновків, самостійна робота за наданим варіантом завдання, 

оформлення письмового звіту. 

Короткі теоретичні відомості 

Можна виділити п'ять етапів життєвого циклу об'єкта інтелектуальної 

власності (рис. 9.1). Це: створення ОІВ, набуття прав на ОІВ, використання 

(комерціалізація) прав на ОІВ, захист прав ІВ, утилізація об'єкта ОІВ.  

ОПІВ – це нематеріальний актив, об'єкт фінансового обліку, що 

узагальнює особливі види капіталу підприємства, а також характеризує його 

економічний потенціал і фінансову стабільність. 

 

Рисунок 9.1 – Життєвий цикл об'єкта інтелектуальної власності 

 

Відмінними ознаками якого є: 

 відсутність матеріальної основи і при цьому володіння такою 

коштовною якістю, як здатність давати доход власнику, виходячи з 
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довгострокових прав і переваг, що вони приносять йому так довго, як це 

можливо; 

 відсутність наміру продажу нематеріальних активів у нормальних 

умовах діяльності підприємства; 

 тривалість експлуатації, що дозволяє враховувати їх у складі 

довгострокових інвестицій як оборотні активи і через обраний варіант 

облікової політики встановлювати більш розумний термін погашення їхньої 

первісної вартості при загальній невизначеності термінів функціонування 

(гудвіл, товарні знаки тощо); 

 відсутність відходів; 

 багатоцільовий характер експлуатації, що дозволяє використовувати 

об'єкт на різних ділянках діяльності підприємства; 

 підвищений ступінь ризику в прагненні отримати доход від застосування 

подібних активів. 

Відповідно до Міжнародних стандартів оцінки (МСО-1, МСО-4) 

розрахунки вартості прав на ОІВ виконуються: 

 при визначенні оподатковуваної бази майна підприємств; 

 при визначенні вартості виключних прав, переданих на основі 

ліцензійного договору чи договору про їхню переуступку; 

 при визначенні вартості об'єктів інтелектуальної (промислової) 

власності, що вносяться до статутного капіталу підприємства; 

 при визначенні розміру компенсації що необхідно виплатити згідно з 

чинним законодавством правоволодільцю за порушення його виключних 

(майнових) прав на об'єкт інтелектуальної власності; 

 при постановці їх на бухгалтерський облік,  

 при приватизації, страхуванні, передачі у заставу з метою отримання 

кредиту, банкрутстві підприємства тощо. 

Прийоми, що застосовуються для визначення вартості прав на ОІВ, можна 

розділити на три групи: підходи, методи і методики.  
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Підходи дають принципи визначення вартості. Методи визначають 

процедуру розрахунку вартості. Методики розглядають застосування того чи 

іншого методу стосовно конкретних об'єктів інтелектуальної власності та 

конкретних цілей розрахунку. 

Існує три загальновизнаних підходи до оцінки прав на ОІВ: витратний 

підхід, порівняльний (ринковий) підхід, дохідний підхід. 

Витратний підхід (підхід на основі активів) заснований на припущенні, 

що вартість ОІВ дорівнює вартості витрат на його створення, доведення до 

робочого стану й амортизацію. Цей підхід влаштовує покупця, тому що він 

може документально відстежити витрати на створення ОІВ, таким чином, 

переконатися, що ця вартість виправдана. 

Порівняльний (ринковий) підхід до оцінки вартості прав на ОІВ припускає 

використання прийому порівняння продажів. Сутність підходу полягає в 

порівнянні об'єкта, що оцінюється, з аналогічними за призначенням, якості і 

корисності об'єктами, які були продані на цей час на аналогічному ринку. Цей 

підхід дає «справедливу ціну», тобто ту, за яку продавець готовий продати, а 

покупець готовий купити даний ОІВ. Тобто ціна встановлюється ринком і 

влаштовує як продавця, так і покупця. 

Дохідний підхід припускає, що ніхто не стане вкладати свій капітал у 

придбання того чи іншого ОІВ, якщо такий же доход можна одержати будь-

яким іншим способом. Суть підходу полягає в тім, що вартість прав на ОІВ 

визначають як функцію доходу, що може принести використання даного ОІВ у 

майбутньому. 

У рамках кожного підходу існує один або декілька методів оцінки. 

Зв'язок між підходами і методами оцінки представлений у табл. 9.1. Перелік 

наведених методів не є вичерпним. 

Принципова схема, що відображає послідовність оцінки прав на об'єкти 

інтелектуальної власності, представлена на рис. 9.2. 
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1 Ідентифікація ОІВ 2 Визначення цілі оціни

3 Вибір бази оцінки (ціни)

4 Вибір підходу до оцінки

5 Вибір методу оцінки

6 Розрахунок вартості ОІВ

7
Оформлення звіту (акту) 

про оцінку  

Рисунок 9.2 – Послідовність оцінки прав на ОІВ 

 

Ліцензійні платежі – винагорода ліцензіару, яка виплачується ліцензіатом 

за використання предмета угоди. Серед основних видів ліцензійних платежів 

використовуються наступні:  

роялті – періодичні відрахування від доходу покупця протягом періоду дії 

угоди, які залежать від розміру прибутку; 

паушальний платіж – зафіксований в угоді платіж, не зв'язаний у часі з 

фактичним використанням ліцензії, а встановлюваний заздалегідь на основі 

експертних оцінок; 

участь у прибутку – відрахування на користь ліцензіара частини 

прибутку, отриманої ліцензіатом від комерційного використання предмета 

ліцензії; 

участь у власності – передача ліцензіатом ліцензіару частини акцій своїх 

підприємств як платіж за надану ліцензію. Цей вид оплати практикується ТНК, 



 56 

що прагнуть установити контроль над власністю за тими іноземними 

підприємствами, що використовують їхню технологію; 

перехресне ліцензування – обмін ліцензіями чи патентами, що мають 

еквівалентну вартість; 

попередня плата – платіж, що компенсує витрати ліцензіара перед 

укладенням ліцензійної угоди; 

комбінований платіж – передбачає виплату ліцензіару первинного 

сталого платежу до початку виробництва та збуту ліцензійної продукції з 

подальшою виплатою залишку розрахункової ціни ліцензії як роялті після того, 

як буде налагоджено виробництво ліцензійної продукції.  

Таблиця 9.1 – Зв'язок між підходами до оцінки об'єктів інтелектуальної 

власності та методами оцінки 

Підхід до оцінки Метод оцінки 

Витратний підхід Метод прямого відтворення  

Метод заміщення  

Метод фактичних витрат 

Метод приведених витрат 

Порівняльний  підхід Метод порівняння продажів 

Дохідний підхід Метод прямої капіталізації доходів  

Методи дисконтування грошових потоків  

Методи надлишкового прибутку 

Методи  роялті 

Методи  звільнення від роялті 

 

Ціна ліцензії визначається часткою продавця у прибутку покупця ліцензії. 

Ліцензійна угода укладається якщо: 1) прибуток ліцензіара від продажу ліцензій 

вищий, ніж від інших форм освоєння ринку. 2) прибуток ліцензіара від 

реалізації купленої ліцензії вищий, ніж прибуток від конкурентів. 

Механізм визначення ціни ліцензії: 

1. Для попереднього визначення розміру прибутку ліцензіат може 

скористатися складеним кошторисом витрат виробництва продукції, що 

ліцензується, щоб визначити собівартість одиниці продукції. 
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2. Прибуток визначається як різниця між ціною реалізації продукції і 

собівартістю. 

3. Знаючи річний випуск продукції в штуках і термін дії ліцензійної угоди 

в роках, можна визначити загальний обсяг прибутку з ліцензії. 

4. Порівнюючи обсяг прибутку, що планується одержати від виробництва 

на основі ліцензії, із прибутком без використання ліцензії, можна визначити 

розмір додаткового прибутку ліцензіата від придбання ліцензії. 

5. Очевидно, що ціна ліцензії не може бути більшою за розмір 

додаткового прибутку, в іншому випадку ліцензіат втратить частину свого 

прибутку, яку він міг би одержати навіть без купівлі ліцензії. 

Завдання до теми 

1. Охарактеризуйте мету та засоби управління ІВ на зазначених у табл.9.2 

етапах життєвого циклу ОПІВ. 

Таблиця 9.2 – Характеристика засобів управління правами ІВ 

Управління ОІВ   Характеристика 

на етапі його створення  

на етапі набуття прав  

на етапі використання прав  

на етапі захисту прав  

на етапі утилізації  
 

2. Розподіліть згідно табл.9.3 переважніть використання підходів до 

оцінки ОІВ.  

Таблиця 9.3 – підходи до оцінки ОПІВ 

ОПІВ 
У першу  

чергу 

У другу  

чергу 

Як 

перевірочний 

Патенти і технології    

Знаки для товарів та 

послуг 
   

Програмні продукти    

Права копіювання    

Франчайзингові права    
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Контрольні питання 

1. Управління правами на ОІВ на етапі створення ОІВ. 

2. Види ліцензійних платежів. 

3. Підходи та методи оцінки вартості прав на ОІВ. 

4. Характеристика витратного підходу до оцінки вартості прав на ОІВ. 

5. Послідовність оцінки вартості прав на об'єкти інтелектуальної 

власності. 

Література: [4, с.202–205, 365–415; 5, с.84–103, 122–133; 6, с.60–87; 7, 

с.102–109; 9, с.112–134, 153–176; 10, с.188–229; 12, с.35–40, 101–104, 113–115, 

117–127; 13, с.21–23, 124–154; 14, с.6–11, 25–83, 120–172]. 

 

 

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Перелік практичних занять з дисципліни «Інтелектуальна власність та 

патентознавство», складається з дев‘яти робіт, які спрямовані на поглиблення і 

закріплення теоретичних знань, та виробленню навичок аналізу об‘єктів права 

інтелектуальної власності. 

Виконання практичних занять і написання звітів є обов’язковим для усіх 

студентів. За дев‘ять робіт студент може отримати 36 балів. 

За кожне практичне заняття виставляється: 

– 4 бали, якщо студент виконав практичне заняття, написав звіт і захистив 

його, тобто правильно та вичерпно відповів на всі запитання; 

– 2 бали виставляється, якщо студент виконав практичне заняття, написав 

звіт, але не захистив його; 

– у решті випадків виставляється 0 балів. 
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Додаток А 
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Продовження додатку А 
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Продовження додатку А 
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Продовження додатку А 
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Додаток Б 

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  

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ  

Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" 

вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601  

Подаючи нижчезазначені документи, прошу (просимо) видати: 

•  патент України на винахід 

•  позицію виключено 

•  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   

•  Прошу (просимо) прискорити публікацію заявки  
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Продовження додатку Б 

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)  
      

•  інші документи:        

•  міжнародний звіт про пошук        

   

(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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Додаток В 

 

Зразок оформлення титульної сторінки 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

З ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА ПАТЕНТОЗНАВСТВО» 

 

 

 

 

Виконав: магістрант групи ___________ 

                  ПІБ магістранта 

Перевірив: посада, ПІБ викладача 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 20__ 
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Методичні вказівки щодо виконання практичних занять з навчальної 

дисципліни «Інтелектуальна власність та патентознавство» для студентів 

денної форми навчання зі спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» за 

освітньо-професійною програмою «Інформаційні управляючі системи та 

технології» освітнього ступеня «Магістр» 

 

 

 

 

Укладачі: к. т. н., старш. викл. В. В. Найда 

к. т. н., старш. викл. М. Г. Когдась 

Відповідальний за випуск старш. викл. кафедри ІУС Т. В. Горлова 

 

 

 

 

 

 

 

Підп. до др. ______________.  Формат 60×84 1/16.  Папір тип.  Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. _____. Наклад ________ прим. Зам. № __________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 


