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ВСТУП 

 

 

«Патентознавство» – навчальна дисципліна, яка в контексті сучасних 

досягнень соціально-гуманітарного, природничо-наукового й технічного знання 

посилює світоглядну та теоретичну професійну підготовку бакалаврів зі 

спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». У ній 

висвітлюються основні законодавчі акти, що регламентують відносини, 

пов’язані з інтелектуальною власністю в Україні (набуття, охорона й захист 

прав). Як наукова дисципліна вона носить інтегративний характер і знаходиться 

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

та специфічні галузі знань. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є правове регулювання 

відносин, що складаються у зв’язку зі створенням, охороною та використанням 

результатів творчої діяльності. Особливу увагу приділено питанням патентної 

діяльності, інтелектуальної власності та охорони прав на винаходи. 

Навчальна дисципліна «Патентознавство» органічно поєднана з такими 

дисциплінами як «Інтелектуальна власність», «Правознавство», «Основи 

законодавства України», «Економіка підприємства», «Основи науково-

дослідної роботи», «Інформаційно-аналітична діяльність», «Стандартизація та 

сертифікація». 

Мета викладання навчальної дисципліни «Патентознавство» – надати 

студентам цілісне уявлення про навчальну дисципліну, що вивчає питання 

патентної діяльності, інтелектуальної власності та охорони прав на винаходи; 

забезпечити всебічний розгляд системи інтелектуальної власності у 

винахідницькій і патентно-ліцензійній діяльності; акцентувати увагу на 

методологічних засадах створення об’єктів промислової власності та 

інженерної психології; формувати творчий потенціал, необхідний для 

самостійної постановки нових інженерних завдань, виявлення й оформлення 

об’єктів інженерної творчості та оцінки їх патентоспроможності, їх правового 

захисту. 



Основними завданнями вивчення дисципліни «Патентознавство» є такі: 

регулювати відносини в практиці інноваційного підприємництва, які 

складаються у зв’язку зі створенням, патентно-інформаційним дослідженням, 

охороною, захистом, використанням і комерціалізацією об’єктів прав 

інтелектуальної власності, як результатів науково-технічної творчої діяльності; 

ґрунтовно проаналізувати міжнародне співробітництво в області 

інтелектуальної власності, а також систему патентної інформації; прогнозувати 

розвиток об’єктів інтелектуальної власності і, зокрема, промислової власності 

на основі наукової інформації та патентної документації; сформувати навички 

практичної роботи з науковою літературою, нормативно-правовими актами, 

патентною документацією; виробити вміння застосовувати набуті знання в 

практичній суспільно корисній діяльності. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 основні поняття патентознавства та інтелектуальної власності, зокрема 

патентної інформації та патентних дослідження; об’єктів промислової 

власності; системи інтелектуальної власності; 

 порядок оформлення та подання заявки на винахід; 

 особливості правової охорони, а також передачі прав за ліцензійними 

договорами; 

 специфіку міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної 

власності, авторського права та суміжних прав. 

уміти: 

 логічно та послідовно відтворювати засвоєний матеріал, використовувати 

під час відповіді схеми, діаграми тощо;  

 робити самостійні науково обґрунтовані висновки та узагальнення;  

 використовувати на практиці нормативно-правові акти при забезпеченні 

правової охорони науково-технічних досягнень і творчої продукції; 

 проводити патентно-інформаційні дослідження в певній галузі техніки, 

знаходити аналоги та оформляти заявку на об’єкт промислової власності; 



 використовувати патентну інформацію й документацію при проведенні 

науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших науково-

технічних робіт з метою створення конкурентоспроможної продукції; 

 працювати з патентною документацією, нормативно-правовими актами 

під час оформлення матеріалів заявки на об’єкт промислової власності 

(винахід, корисну модель, промисловий зразок, знак для товарів і послуг), 

а також складання ліцензій та інших договорів на створення, 

використання й комерційну реалізацію об’єктів інтелектуальної 

власності. 

 

Методичні вказівки складаються з 15-ти варіантів контрольних робіт. 

Кожен варіант передбачає  виконання шести завдань, серед яких творчі та 

тестові завдання, розкриття теоретичного питання за змістом курсу. 

 

 

1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

 

Після опрацювання теоретичного матеріалу необхідно виконати 

контрольну роботу й надіслати на рецензію. Роботу слід оформити на аркушах 

формату А4 у друкованому вигляді. На титульній сторінці необхідно вказати 

назву дисципліни, свою спеціальність, групу, факультет, прізвище, ім’я по 

батькові, домашню адресу, номер залікової книжки, варіант (зразок додається).  

Вибір варіанта залежить від шифру залікової книжки (остання цифра 

номера залікової книжки відповідає номеру варіанта контрольної роботи).  

Умови завдань записуються повністю. Усі записи повинні бути 

розбірливими та охайними. У кінці контрольної роботи необхідно вказати 

список використаної літератури. 

 

 



2 ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1 Система інтелектуальної власності в Україні  

Основні поняття й визначення. Поняття інтелектуальної власності та 

права інтелектуальної власності. Роль інтелектуального капіталу в соціально-

економічному розвитку України. Авторське право і суміжні права та їх правова 

охорона. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності. Законодавча база 

та правові засади інтелектуальної власності. Історія та еволюція 

інтелектуальної власності. Структура національної системи охорони 

інтелектуальної власності. Міжнародне співробітництво у сфері 

інтелектуальної власності 

Література: [4, с.3–275; 5, с.3–205; 6, с.2–62; 7, с.2–208; 8, с.2–270; 23, с.3–333]. 

 

2 Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності 

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). Міжнародні 

угоди з охорони промислової власності. Паризька конвенція з охорони 

промислової власності. Договір про патентну кооперацію (РСТ). Міжнародні 

угоди з охорони авторського права і суміжних прав. Бернська конвенція про 

охорону літературних і художніх творів. Договір ВОІВ з авторського права 

(ДАП). Договір про міжнародну реєстрацію аудіовізуальних творів (FRT). 

Міжнародні угоди у сфері суміжних прав. Угоди про торгові аспекти прав на 

інтелектуальну власність. Євразійська патентна конвенція (ЄАПК). 

Міжнародне співробітництво України з питань інтелектуальної власності 

Література: [4, с.3–275; 6, с.2–62; 25, с.3–410; 29, с.2–170; 30, с.3–445]. 

 

 3 Методологічні основи створення об’єктів промислової власності 

 Методологічна основа і соціальні аспекти науково-технічної творчості. 

Рівні творчої діяльності і винахідницьких завдань. Етапи розробки винаходу. 

Психологічні особливості науково-технічної творчості. Роль творчого 

колективу і особи в процесі створення об’єктів промислової власності. Етика 



творчості та історія деяких відкриттів, винаходів і винахідників. Методи 

розв’язання винахідницьких завдань. Знаки для товарів і послуг 

Література: [5, с.3–205; 10, с.3–140; 12, с.16–24; 15, с.3–425; 22, с.3–397]. 

 

 4 Патентна інформація та документація 

 Патентна документація і нормативна база патентно-інформаційної 

діяльності. Державна система патентної інформації. Система класифікацій. 

Міжнародні класифікації об’єктів промислової власності. Пошук патентної 

інформації 

Література: [1, с.3–213; 5, с.3–205; 14, с.3–203; 15, с.2–425; 16, с.2–37; 18, с.3–

155; 26, с.3–301; 28, с.2–230]. 

 

 5 Охорона прав на винаходи і корисні моделі 

Основні поняття й положення. Об’єкти винаходів і їхні ознаки. Автори й 

володарі охоронних документів. Дата подання і пріоритет заявки. Експертиза 

заявки і реєстрація патенту. Авторська винагорода. Особливості подання та 

експертизи міжнародної заявки на винахід 

Література: [1, с.3–213; 14, с.3–203; 16, с.1–37; 18, с.3–155; 28, с.2–230]. 

 

6  Оформлення заявки на винахід (корисну модель) 

Склад заявки та загальні вимоги до її змісту й оформлення. Опис винаходу 

та вимоги до нього. Формула винаходу. Ілюстративні матеріали. Реферат. 

Оформлення міжнародної заявки на винахід 

Література: [1, с.3–213; 14, с.3–203; 16, с.1–37; 18, с.3–155; 28, с.2–230]. 

 

7 Охорона прав на промислові зразки 

Основні поняття та положення. Оформлення промислового зразка. 

Експертиза заявки і реєстрація патенту. Оформлення міжнародної заявки на 

промисловий зразок 

Література: [1, с.3–213; 14, с.3–203; 16, с.1–37; 18, с.3–155; 28, с.2–230]. 



8 Охорона прав на раціоналізаторські пропозиції і науково-технічну 

інформацію 

 Поняття та ознаки раціоналізаторської пропозиції. Оформлення 

раціоналізаторської пропозиції. Види та зміст науково-технічної інформації. 

Особливості конфіденційної інформації. Заходи щодо збереження комерційної 

таємниці та конфіденційної інформації. Оформлення та реєстрація «ноу-хау». 

Реалізація «ноу-хау» 

Література: [2, с.3–445; 5, с.3–205; 13, с.12–15; 17, с.1–24; 21, с.32–39; 24, с.2–

270; 32, с.3–311]. 

 

9 Авторське право. Суміжні права 

Види результатів творчої діяльності, що охороняються авторським правом. 

Об’єкти авторського права. Суб’єктивне авторське право, його зміст і межі. 

Оформлення заявки на державну реєстрацію прав автора. Авторські договори.  

Поняття суміжних прав. Суб’єкти суміжних прав. Суб’єктивні суміжна права, 

їх зміст і межі. Захист авторських і суміжних прав 

Література: [5, с. 3–205; 14, 3–203; 15, с.3–425; 26, с.3–303; 28, с.2–230]. 

 

10 Організація та економіка інтелектуальної власності 

Основні поняття ліцензування. Класифікація ліцензійних договорів. Види 

ліцензійних платежів. Порядок розгляду ліцензійних договорів. Франчайзинг як 

один зі способів реалізації інтелектуальної власності. Трансфер технологій. 

Випробування та сертифікація об’єктів промислової власності. Ефективність 

використання об’єктів промислової власності. Способи вартісної оцінки 

об’єктів інтелектуальної власності. Інноваційні процеси і 

конкурентоспроможність об’єктів промислової власності у ринкових умовах. 

Представники у справах інтелектуальної власності 

Література: [2, с.3–445; 4, с.3–275; 5, с.3–205; 6, с.2–62; 7, с.2–208; 8, с.2–270; 

9, с.4–142; 10, с. 2–142; 13, с.12–15; 21, с. 32–39; 23, с.3–333; 24, с.2–270; 25, 

с.2–412; 27, с.13–19; 29, с.2–170; 30, с.3–445; 32, с.2–312]. 



3 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

ВАРІАНТ 1 

1. Які два слова пропущені на початку речення? 

… … – це результат творчої діяльності, об’єктами 

якої є нематеріальні носії, а ті ідеї, думки, 

міркування, образи, символи і т. п., які реалізуються 

або втілюються в певних матеріальних носіях. 

(у бланку відповідей 

подати двома словами 

в називному відмінку) 

 

 

2. Підберіть до кожного терміна відповідне визначення: 

Терміни Визначення 

1. Промислова 

власність. 

2. Патент. 

3. Суміжні 

права. 

4. Авторське 

право. 

 

А. Права на результати творчої діяльності виконавців, 

виробників фонограм і організацій мовлення, пов’язаних із 

використанням творів літератури й мистецтва, на що 

авторські права належать іншим особам. 

Б. Частина цивільного права, яка визначає права й 

обов’язки, що виникають у зв’язку зі створенням чи 

використанням (виданням, виконанням, показом і т. д.) 

творів літератури, науки й мистецтва. 

В. Сукупність об’єктів винахідницького патентного права, 

охоплених Паризькою конвенцією. 

Г. Охоронна грамота, що видається компетентним 

державним органом, яка засвідчує визнання технічного 

рішення винаходом, його пріоритет, авторство та виняткове 

право патентовласника. 

 

3. Розмістіть у порядку зростання (у бланку проставте послідовність цифр) 

рівні творчої діяльності та винахідницьких завдань: 

1.  Розвиток ідеї в конструкцію (або технологію). 

2.  Вибір завдання. 

3.  Вибір пошукової концепції. 

4.  Збір інформації. 

5.  Упровадження. 

6.  Пошук ідеї рішення. 

 

4. Розмістіть у порядку зростання (у бланку проставте послідовність цифр) 4 

етапи розробки винаходу: 

1. Промислове виробництво. 

2. Велике експериментальне виробництво або велика серія зразків. 

3. Усебічні лабораторні дослідження. 



4. Невелике експериментальне виробництво або єдиний зразок. 

 

5. До кожного змісту рівня винахідницьких завдань підберіть відповідний 

взаємозв’язок завдання та засоби його розв’язання: 

Зміст рівня винахідницьких завдань Взаємозв’язок завдання  

та засоби його розв’язання 

1. Використання готового об’єкта. 

2. Вибір одного об’єкта з декількох. 

3. Часткова заміна вибраного 

об’єкта. 

4. Створення нового або часткова 

заміна вхідного об’єкта. 

5. Створення нового комплексу 

об’єктів (піонерське вирішення). 

А. У межах одного розділу галузі, в 

одній вузькій спеціальності. 

Б. У межах однієї науки. 

В. За межами сучасної науки. 

Г. У межах однієї галузі. 

Д. За межами науки, яка поставила 

завдання (напр., механічна задача 

вирішується хімічним шляхом). 

 

6. Розв’яжіть творче завдання. 

По радіо в науковій рубриці було передано в ефір статтю Р. «Результати 

дослідження дна Світового океану». Автор статті почав вимагати від 

радіокомітету виплати йому винагороди й у подальшому без його згоди 

заборонив передавати статтю в ефір. Радіокомітет заявив, що згідно з 

авторським законодавством будь-які опубліковані статті можуть бути передані 

в ефір без згоди автора й без виплати йому винагороди. 

Хто має рацію в цьому спорі? У яких випадках допускається 

використання творів без згоди автора й без виплати йому винагороди 

відповідно до міжнародно-правових і національних нормативних актів? 

 

ВАРІАНТ 2 

1. Головною метою Паризької конвенції з охорони промислової власності – 

основної міжнародної угоди, що регулює питання охорони прав на винаходи, 

промислові зразки і товарні знаки, є … 

1)  реєстрація патентів у інших державах; 

2)  міжнародна реєстрація товарних знаків; 

3)  створення більше пільгових умов для патентування фірмами, 

організаціями і громадянами одних держав в інших. 

 

2. Розшифруйте абревіатуру «ВОІВ»: 

1. ___________ 2. ______________ 3. ______________ 4. ______________ 



3. Євразійська патентна конвенція (ЄАПК) – міждержавна (для країн СНД) рада 

з питань охорони промислової власності – основа регіональної системи 

охорони промислової власності створена … 

1)  у вересні 1991 р. 

2)  у січні 2000 р. 

3)  у квітні 1996 р. 

4)  у травні 1993 р. 

 

4. До кожного з широко відомих винаходів підберіть автора: 

Винахід Автор 

1. Динаміт. 

2. Колісний пароплав. 

3. Фонограф. 

4. Генератор електромагнітних хвиль. 

5. Ескізи повітрольотів. 

А. Леонардо да Вінчі. 

Б. Т.А. Едісон. 

В. Альберт Бернхард Нобель. 

Г. Роберт Фультон. 

Д. Герц. 

 

5. Для наведених рисунків підберіть відповідне йому значення: 

Рисунок Значення рисунка 

А.      © 1. Знак наявності суміжних прав. 

Б.       ® 2. Торговельна марка (трейдмарк) чи товарний знак. 

В.      ™ 3. Знак охорони авторських прав (копірайт). 

 

6. Розв’яжіть творче завдання. 

Два автори створили малюнки, які було використано при виробництві 

хустин. Автори вимагали від адміністрації підприємства укласти з ними договір 

на використання їх малюнків, посилаючись на те, що на всі твори, у тому числі 

й створені як службове завдання, авторське право належить авторам. 

Адміністрація підприємства відмовила задовольнити вимоги авторів, 

посилаючись на те, що в трудовому договорі прямо записано, що право на 

використання всіх творчих результатів праці авторів належить роботодавцю. 

Крім того, адміністрація вважає, що авторами створено промислові зразки, а не 

твори, що охороняються авторським правом. 

Хто має рацію в цьому спорі? Які права мають автори службових творів 

за міжнародними та національними нормативними актами? Які твори 

вважаються виконаними як службове завдання? 

 

ВАРІАНТ 3 

1. Заповніть таблицю за прикладом (не менше 12 винаходів та їх авторів на 

розсуд студента): 



Автор винаходу Винахід Сфера застосування 

1. А. Нобель динаміт Військова сфера, гірнично-

видобувна сфера 

…   

12.    

 

2. Заповніть таблицю за прикладом: 

Винахід Час винаходу Сфера застосування 

Телефон ХІХ ст. Сфера комунікації 

Компас   

Електрична лампа   

Паротяг   

Порох   

Папір   

Фонограф   

Абетка   

Стремена   

Телескоп   

Друкарський 

верстат 
  

Кераміка   

 
3. Підберіть до кожного буквено-цифрового коду відповідний елемент 

структури рубрики міжнародної патентної класифікації на такому прикладі:   

«А 01 В 1/24»: 

Буквено-цифровий код 

МПК 

Елемент структури рубрики 

міжнародної патентної класифікації 

А 

01 

В 

1 

24 

а) підклас; 

б) клас; 

в) група; 

г) розділ; 

д) підгрупа. 

 

4. Заповніть таблицю «Найзначніші винаходи людства за всю його історію (у 

порядку їх важливості)» (10 винаходів): 

Винахід Час і країна винаходу Сфера застосування 

   

5. Підберіть до кожного буквено-цифрового коду ідентифікації патентного 

документа (згідно зі стандартом ВОІВ ST.16) відповідний вид документа: 



Буквено-цифровий 

код ідентифікації 

патентного 

документа 

Вид документа 

 

С 

А 

U  

C1 

C2 

B1 

B2 

1. Опис до патенту України на корисну модель. 

2. Перша публікація опису по позитивному рішенню, 

виданому в СРСР. 

3. Опис до патенту на винахід, виданий на 20 років після 

проведення експертизи по суті. 

4. Опис до декларативного патенту України на винахід, 

виданий на 6 років без проведення експертизи по суті. 

5. Перша публікація опису на основі національної 

заявки. 

6. Змінений опис винаходу до європейського патенту. 

7. Опис винаходу до європейського патенту. 

 

6. Розв’яжіть творче завдання. 

Композитор разом із поетами створив кілька весільних і застільних 

пісень, які були виконані в концертному залі. Видавництво звернулося до 

авторів з пропозицією опублікувати ці пісні. 

З ким повинен бути укладений договір, якщо видавництво має намір 

одночасно видати ноти з текстом, а також ноти й текст окремо? Що треба 

вчинити, якщо в період підготовки договору один із авторів помре? Які види 

співавторства передбачаються міжнародно-правовими актами? Які права 

авторів переходять у спадщину й на який строк? 

 

ВАРІАНТ 4 

1. Які два слова пропущені на початку речення? 

… … – сукупність публікованих і непублікованих 

документів (і витягів із них), що містять відомості про 

результати НТР і ПКР, заявлених або визнаних 

винаходами чи іншими об’єктами промислової 

власності. 

(у бланку відповідей 

подати двома 

словами у називному 

відмінку) 

 

2. Підберіть до буквеного коду розділу (кожної латинської букви) відповідний 

розділ згідно з міжнародною патентною класифікацією: 

Буквений код 

розділів 

Розділ згідно з міжнародною патентною класифікацією 

B 

F 

H 

1. Хімія і металургія. 

2. Текстиль і папір. 

3. Задоволення життєвих потреб людини. 

4. Різні технологічні процеси. 



5. Будівництво. 

6. Технічна фізика. 

7. Прикладна механіка; освітлення й опалення; двигуни та 

насоси; зброя й боєприпаси та підривні роботи. 

8. Електрика. 

 

3. Розв’яжіть творче завдання. 

Книжкове видавництво уклало з автором Б. договір про видання 

монографії «Історія України». Рукопис отримав позитивний висновок 

рецензентів. Але водночас було зроблено зауваження, з якими автор погодився 

і висловив бажання внести в рукопис відповідні уточнення й доповнення. 

Видавництво передало автору рукопис на доопрацювання, яке повинно 

відбуватися протягом чотирьох місяців. Автор раптово помер. Видавництво 

звернулося до спадкоємців померлого з пропозицією доручити історику К. 

доопрацювати рукопис. Спадкоємці погодились. 

Кого слід вважати автором виданої доопрацьованої монографії відповідно 

до міжнародно-правових і національних нормативних актів? 

 

 

4. Розшифруйте абревіатуру «МПК»: 1. ________ 2. _________ 3. _________ 

 

5. Які два слова пропущені на початку речення? 

… … – різновид інформаційного пошуку, що 

здійснюється переважно у фондах патентної 

документації з метою встановлення рівня правової 

охорони технічного рішення, меж прав власника 

патентного документа й умов реалізації цих прав. 

(у бланку відповідей 

подати двома словами 

в називному відмінку) 

 

 

6. Розмістіть у порядку зростання (у бланку проставте послідовність цифр) 

етапи процедури патентного пошуку: 

1. Встановлення кола країн. 

2. Вибір часового інтервалу пошуку. 

3. Перегляд і добір описів винаходів. 

4. Визначення предмета пошуку. 

 

ВАРІАНТ 5 

1. Розкрийте тему «Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної 

власності». 

2. Яке слово пропущене в реченні? 

… – найбільш близький до винаходу аналог по (у бланку відповідей 



технічній суті й результату, що досягається при 

його використанні (найбільш близький аналог). 

подати одним словом у 

називному відмінку) 

 

3. Підберіть до кожного терміна відповідне визначення: 

Терміни Визначення 

1. Корисна модель. 

2. Секретний винахід 

(секретна корисна 

модель). 

3. Додатковий винахід. 

4. Деклараційний патент 

на винахід. 

 

А. Різновид патенту, що видається за результатами 

формальної експертизи та експертизи на локальну 

новизну заявки на винахід. 

Б. Конструктивне виконання пристрою, що 

відповідає умовам патентоспроможності (є новим і 

промислово придатним). 

В. Удосконалення іншого (основного) винаходу в 

цілому або частково, яке не може бути без його 

застосування використане. 

Г. Винахід (корисна модель), що містить 

інформацію, віднесену до державної таємниці. 

 

4. Які два слова пропущені на початку речення? 

… … – комплекс робіт із пошуку, добору й аналізу 

патентної та науково-технічної інформації, які містять 

дані про технічні рішення, складання аналітичних 

оглядів, що відображають патентну ситуацію, рівень 

техніки та тенденції її розвитку. 

(у бланку 

відповідей подати 

двома словами в 

називному 

відмінку) 

 

5. До кожної умови пошуку підберіть відповідний часовий інтервал: 

Умова патентного пошуку Часовий інтервал 

1. При дослідженні патентоспроможності рішень. 

2. При плануванні. 

3. При дослідженні патентної чистоти. 

4. При патентних дослідженнях. 

А. 50 років. 

Б. За термін дії патентів. 

В. 10-15 років. 

Г. 7-10 років. 

 

6. Розв’яжіть творче завдання. 

Композитор разом із поетами створив кілька весільних і застільних 

пісень, які були виконані в концертному залі. Видавництво звернулося до 

авторів з пропозицією опублікувати ці пісні. 

З ким повинен бути укладений договір, якщо видавництво має намір 

одночасно видати ноти з текстом, а також ноти й текст окремо? Що треба 

вчинити, якщо в період підготовки договору один із авторів помре? Які види 

співавторства передбачаються міжнародно-правовими актами? Які права 

авторів переходять у спадщину й на який строк? 

 

 



ВАРІАНТ 6 

1. Які два слова пропущені на початку речення? 

… … – офіційний інформаційний документ, який 

визначає стан ОГД-об’єкта техніки як товару 

відносно охорони промислової власності. 

(у бланку відповідей 

подати двома словами 

в називному відмінку) 

 

2. Якщо заявка не відповідає вимогам, установа повідомляє заявника для 

виправлення на термін ... . 

1. 2 роки. 

2. 2 місяці. 

3. 6 місяців. 

4. 6 днів. 

 

3. Автором винаходу (корисної моделі, промислового зразка, 

раціоналізаторської пропозиції) визначається фізична особа, творчою працею 

якої він (вона) ... . 

1. вироблений; 

2. упроваджений; 

3. удосконалений; 

4. створений. 

 

4. Виберіть із наведеного нижче переліку (вказавши відповідну цифру) 

пропозиції, що не визнаються винаходами. 

1. Відкриття наукової теорії та математичні методи. 

2. Методи організації та управління господарством. 

3. Спосіб (процеси виконання дій над матеріальним об’єктом). 

4. Застосування раніше відомого продукту чи способу за новим 

призначенням. 

5. Плани, умовні позначення, розклади, правила. 

6. Засоби виконання розумових операцій. 

7. Пропозиції, що стосуються лише зовнішнього вигляду виробів і 

спрямовані на задоволення естетичних потреб. 

8. Алгоритми і програми обчислювальних машин. 

9. Продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітини 

рослини і тварини). 

 

5. Розкрийте тему «Роль інтелектуального капіталу в соціально-економічному 

розвитку України». 



6. Заповніть таблицю за прикладом (не менше 12 винаходів та їх авторів на 

розсуд студента): 

Автор винаходу Винахід Сфера застосування 

1. А. Нобель динаміт Військова сфера, гірнично-

видобувна сфера 

…   

12.    

 

ВАРІАНТ 7 

1. Підберіть до кожного терміна відповідне визначення: 

Терміни Визначення 

1. Винахідник 

2. Установа 

3. Заявник 

4. Роботодавець 

5. Патентовласник 

 

А. Людина, фізична особа, результат творчої праці якої 

визнано винаходом (корисною моделлю). 

Б. Особа, яка найняла винахідника за трудовим 

договором (контрактом). 

В. Особа, яка подала заяву. 

Г. Центральний орган виконавчої влади у сфері правової 

охорони об’єктів промислової власності. 

Д. Автор; спадкоємець автора; фонд винаходів України 

(якщо автор передав право державі); роботодавець чи 

інша фізична або юридична особа (якщо укладений 

відповідний договір). 

 

2. Заповніть таблицю за прикладом: 

Винахід Автор і країна патенту Сфера застосування 

Телефон  О. Белл / США Сфера комунікації 

Двигун 

внутрішнього 

згорання 

  

Електрична лампа   

Паротяг   

Пеніцилін   

Ткацький верстат   

Фонограф   

Генератор 

електромагнітних 

хвиль 

  

Ватерклозет   

Телескоп   

Друкарський 

верстат 
  



3. Розкрийте тему «Роль творчого колективу і особи в процесі створення 

об’єктів промислової власності». 

4. Яке слово пропущене в реченні? 

Право власності на винахід (корисну 

модель) засвідчується …. 

(у бланку відповідей подати одним 

словом у орудному відмінку) 

 

5. Для кожного виду патенту (свідоцтва, права) вкажіть строк дії від дати 

подання заявки до Укрпатенту. 

Вид патенту  

(свідоцтва чи права) 

Строк дії патенту  

(свідоцтва чи права) 

А. Патент на винахід. 

Б. Деклараційний патент на 

винахід. 

В. Патент на корисну модель. 

Г. Патент на промисловий 

зразок. 

Д. Свідоцтво на товарний знак 

(знак для товарів і послуг). 

Е. Авторське право. 

Ж. Суміжні права. 

1. 20 років. 

2. 6 років. 

3. 10 років. 

4. 1 рік. 

5. 100 років. 

6. 25 років. 

7. До 50 років після першої публікації. 

8. Протягом усього життя автора і 70 років 

після його смерті. 

 

6. Яке слово пропущене в реченні? 

Володарем свідоцтва на товарний знак може 

бути фізична або юридична особа, що 

займається … діяльністю. 

(у бланку відповідей подати 

одним словом у орудному 

відмінку) 

 

ВАРІАНТ 8 

1. Розкрийте тему «Охорона прав на винаходи і корисні моделі». 

2. Підберіть до кожного терміна відповідне визначення: 

Терміни Визначення 

1. Корисна модель. 

2. Секретний винахід 

(секретна корисна 

модель). 

3. Додатковий винахід. 

4. Деклараційний патент 

на винахід. 

 

А. Різновид патенту, що видається за результатами 

формальної експертизи та експертизи на локальну 

новизну заявки на винахід. 

Б. Конструктивне виконання пристрою, що 

відповідає умовам патентоспроможності (є новим і 

промислово придатним). 

В. Удосконалення іншого (основного) винаходу в 

цілому або частково, яке не може бути без його 

застосування використане. 



Г. Винахід (корисна модель), що містить 

інформацію, віднесену до державної таємниці. 

 

3. Об’єктом промислового зразка може бути: 

1.  Форма промислового виробу. 

2.  Малюнок промислового виробу. 

3.  Розфарбування промислового виробу. 

4.  Експериментальний зразок виробу. 

5.  Поєднання малюнка та розфарбування, що визначають зовнішній 

вигляд промислового виробу та призначені для задоволення 

естетичних і ергономічних потреб. 

 

4. Розв’яжіть творче завдання. 

На замовлення телебачення П. і Г. здійснили переклад низки 

неохоронюваних творів зарубіжних авторів українською мовою. Між 

перекладачами й телебаченням виникла суперечка щодо виплати винагороди й 

подальшого використання перекладів. Телебачення вважає, що оскільки 

перекладено неохоронювані твори, то й переклади є неохоронюваними. Крім 

того, взагалі викликає сумнів, що переклади можуть мати творчий характер. 

Тому телебачення погодилось розрахуватися з перекладачами як за виконану 

ними технічну роботу, тобто як за підрядковий переклад. У подальшому, на 

думку видавців, переклади підлягають вільному використанню й у крайньому 

разі на них може бути отримана ліцензія. Перекладачі звернулися за 

консультацією. 

Якою повинна бути консультація з цього питання? У чому полягала 

творча робота перекладачів відповідно до міжнародних конвенцій? Чи 

відбивається на охороні перекладу обставина, що він може бути створений із 

охоронюваного чи неохоронюваного твору? За якою умовою може бути видана 

ліцензія на використання творів авторів? 

 

5. Якщо строк (термін) виконання завдання, за яке публічно обіцяно 

винагороду, не встановлений, воно вважається чинним протягом: 

1.  Трьох місяців. 

2.  Шести місяців. 

3.  Тридцяти днів. 

4.  Одного року. 

5.  Обґрунтованого часу відповідно до змісту завдання. 

 

6. Які два слова пропущені на початку речення? 

… … – це складена за встановленими правилами (у бланку відповідей 



стисла словесна характеристика технічної суті 

винаходу, що містить сукупність його істотних ознак, 

достатніх для досягнення зазначеного заявником 

технічного результату. 

подати двома 

словами в називному 

відмінку) 

 

ВАРІАНТ 9 

1. Розкрийте тему «Охорона прав на раціоналізаторські пропозиції і науково-

технічну інформацію». 

2. Підберіть до кожного терміна відповідне визначення: 

Терміни Визначення 

1. Кваліфікаційна 

експертиза (експертиза 

по суті). 

2. Експертна на 

локальну новизну. 

3. Формальна 

експертиза (експертиза 

за формальними 

ознаками). 

А. Експертиза, у ході якої встановлюється 

належність зазначеного в заявці об’єкта до переліку 

об’єктів, які можуть бути визнані винаходами 

(корисними моделями) і відповідність заявки та її 

оформлення встановленим вимогам. 

Б. Експертиза, що встановлює відповідність 

винаходу умовам патентоздатності (новизни, 

винахідницькому рівню, промисловій придатності). 

В. Складова частина кваліфікаційної експертизи, 

що встановлюється за виданими в Україні 

патентами на винаходи та поданими до установи 

заявками на видачу патентів. 

 

3. Підберіть до кожного терміна відповідне визначення: 

Терміни Визначення 

1. Ліцензія. 

2. Заявка. 

3. Пріоритет 

заявки 

(пріоритет). 

4. Дата 

пріоритету. 

5. Міжнародна 

заявка. 

 

А. Сукупність документів, необхідних для видачі Установою 

патенту (деклараційного патенту) на винахід чи 

деклараційного патенту на корисну модель. 

Б. Дозвіл власника патенту (ліцензіара), що видається іншій 

особі (ліцензіату), використання винаходу (корисної моделі) 

на певних умовах. 

В. Першість у поданні заявки. 

Г. Заявка, подана згідно з Договором про патентну 

кооперацію. 

Д. Дата подання заявки до установи чи до відповідного 

органу держави-учасниці Паризької конвенції з охорони 

промислової власності, за якою заявлено пріоритет. 

 
4. Без поділу на обмежувальну й відмінну частини складають формулу 

винаходу, яка характеризує: 

1.  Індивідуальну сполуку. 



2.  Штам мікроорганізму, культуру клітин рослин і тварин. 

3.  Удосконалений спосіб. 

4.  Удосконалений пристрій. 

5.  Застосування раніше відомого продукту та способу за новим 

призначенням. 

6.  Винахід, що не має аналогів. 

7.  Алгоритм чи програму. 

 

5. Розмістіть у потрібному порядку (у бланку проставте послідовність цифр) 

розділи (обов’язкову структуру) опису винаходу: 

1.  Рівень (галузь) техніки. 

2.  Суть винаходу. 

3.  Перелік фігур, креслень (якщо на них є посилання в описі). 

4.  Галузь техніки, до якої належить винахід. 

5.  Відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу. 

 

6. Які два слова пропущені на початку речення? 

… … – об’єкт ліцензійного договору, що не є загальновідомим і 

практично застосованим у виробничій і господарській діяльності, 

який представляє: 

1) різного роду технічні знання й досвід, що не мають правової 

охорони, включаючи методи, способи та навички, необхідні для 

проведення проектування, розрахунків, будівництва або 

виготовлення будь-яких об’єктів або виробів, науково-дослідних, 

дослідно-конструкторських, пусконалагоджувальних і т. п. робіт;  

2) розробки і використання технологічних процесів; 

3) суміші, рецепти матеріалів, речовин, сплавів і т. п., методи і 

способи лікування, пошуку й видобутку корисних копалин; 

4) знання й досвід адміністративного, економічного, фінансового 

або іншого порядку. 

(у бланку 

відповідей 

подати 

двома 

словами в 

називному 

відмінку) 

 

 

ВАРІАНТ 10 

1. Розкрийте тему «Суб’єктивне авторське право, його зміст і межі». 

2. Підберіть до кожного терміну відповідне визначення: 

Терміни Визначення 

1. Макет. 

2. Малюнок. 

3. Знак для 

товарів і послуг 

(товарний знак). 

4. Промисловий 

А. Позначення, що служить для відзнаки відповідно для 

товарів і послуг, які виготовляють або надають одні 

фізичні або юридичні особи, від однорідних товарів і 

послуг, які виготовляють і надають інші фізичні або 

юридичні особи. 

Б. Зображення виробу, яке виконується за допомогою 



зразок. 

 

графічних засобів (допускається високоякісна ксерокопія). 

В. Просторове відтворення виробу в умовному матеріалі 

(наприклад, пінопласті), якій дає найбільш повне уявлення 

про зовнішній вигляд виробу. 

Г. Нове художньо-конструкторське рішення виробу, яке 

визначає його зовнішній вигляд, відповідає вимогам 

технічної естетики, придатне до здійснення промисловим 

способом і дає позитивний ефект (результат творчої 

діяльності людини в галузі художнього конструювання). 

 

3. Виберіть (у бланку вкажіть цифрами) з наведеного нижче переліку об’єкти 

авторського права. 

1.  Коректура. 

2.  Усні твори (промови, лекції, доповіді, проповіді, виступи). 

3.  Письмові твори (літературні, наукові, комп’ютерні програми, бази 

даних і т. п.). 

4.  Літературна обробка. 

5.  Музичні твори. 

6.  Сценарії. 

7.  Твори образотворчого мистецтва. 

8.  Редагування. 

9.  Переклади. 

10.  Передруки. 

 

4. Підберіть до кожного терміна відповідне визначення: 

Терміни Визначення 

1. Ліцензія. 

2. Ліцензіар 

(продавець). 

3. Ліцензіат. 

4. Субліцензія 

(залежна 

ліцензія). 

5. Ліцензійна 

Угода. 

 

А. Акт комерційної справи на купівлю-продаж ліцензії. 

Б. Країна, фірма або людина, яка здобуває ліцензію, тобто 

юридична або фізична особа, якій наданий дозвіл на 

використання винаходу або іншого науково-технічного 

досягнення (досвіду). 

В. Країна, фірма або людина, яка продає ліцензію, тобто 

юридична або фізична особа, що дає дозвіл на використання 

винаходу або іншого науково-технічного досягнення 

(досвіду). 

Г. Надання за визначену винагороду прав на використання 

винаходів, промислових зразків, товарних знаків, «ноу-хау», 

захищених охоронними документами в Україні та за 

кордоном юридичним чи фізичним особам. 

Д. Ліцензія, яка видана ліцензіатом (покупцем) іншій особі на 

право використання винаходу від імені ліцензіата, що володіє 

повною або винятковою ліцензією, якщо така видача не 

суперечить умовами ліцензійної угоди. 



5. Підберіть до кожного терміна відповідне визначення: 

Терміни Визначення 

1. Державна 

нотаріальна 

контора. 

2. Подання на 

торги. 

3. Опціонна угода. 

4. Експертна 

комісія. 

5. Договір купівлі- 

продажу «ноу-

хау». 

6. Опціон, 

доцільність 

придбання ліцензії 

 

А. Офіційна заява володаря товару, у тому числі й 

інтелектуального, потенційним покупцям товару. 

Б. Форма ліцензійної угоди, предметом якої є надання 

ліцензіату (покупцю) права ознайомлення з технічною 

документацією на винахід або «ноу-хау» з тим, щоб після 

ознайомлення прийняти рішення про купівлю. 

В. Попередня угода сторін про процедуру самої акції 

купівлі-продажу – перевага, що зумовлюється при виплаті 

певної премії на придбання товару за заздалегідь 

встановленою ціною протягом певного терміну. 

Г. Елемент системи державних органів, що підтверджують 

права та факти, що мають юридичне значення. 

Д. Комісія, що проводить техніко-економічний аналіз 

технічного «ноу-хау». 

Е. Офіційна угода сторін відносно реалізації «ноу-хау». 

 

6. Підберіть до кожного терміна відповідне визначення: 

Терміни Визначення 

1. Ліцензійний 

Договір. 

2. Ліцензійна 

Винагорода. 

3. Роялті. 

4. Ліцензійний 

Збір. 

 

А. Найбільш поширений вид ліцензійної винагороди 

(періодичні або поточні відсоткові відрахування за 

визначений період експлуатації, кількість продукції або 

переробленої сировини), ставка якої коливається, як правило, 

в межах 1…12 % від вартості проданої продукції (переважно 

2…6 %). 

Б. Плата, стягнута з імпортера або експортера при видачі 

йому ліцензії (це не звільняє від сплати мита і ліцензійних 

винагород за договором). 

В. Грошова сума, виплачувана ліцензіатом на користь 

ліцензіара за передані першому за ліцензійною угодою права 

на використання визначеного винаходу або науково-

технічного досвіду. 

Г. Консенсуальний і двосторонній договір, у якому ліцензіар 

зобов’язується передати право на використання об’єкта 

інтелектуальної власності іншій особі (ліцензіатові), що 

приймає на себе обов’язок виплачувати ліцензіарові 

обговорені договором платежі та виконувати інші дії, 

передбачені договором. 

 

ВАРІАНТ 11 

1. Розкрийте питання «Випробування та сертифікація об’єктів промислової 



власності». 

2. Підберіть до кожної частини формули винаходу терміна відповідне 

визначення: 

Частина формули 

винаходу 

Склад формули винаходу 

 для пристрою, способу, речовини 

1. Обмежувальна. 

2. Розділова. 

3. Відрізняльна. 

 

А. Включає в себе назву та ознаки, загальні для 

запропонованого об’єкта винаходу та прототипу. 

Б. Включає в себе нові ознаки, що відрізняють об’єкт 

винаходу від прототипу (найближчого аналога). 

В. Висловлена виразом «... який (яке, яка, які) 

відрізняється тим, що ...» 

 

3. Підберіть до кожного терміна відповідне визначення: 

Терміни Визначення 

1. Нетривіальне 

технічне рішення. 

2. Алгоритм. 

3. Технічне 

досягнення. 

4. Технічне «ноу-

хау». 

5. Технологія. 

 

А. Реальний пріоритет над наявним технічним рішенням. 

Б. Рішення, що не має аналогів. 

В. Комплекс послідовно виконуваних дій (кроків, етапів), 

спрямованих на розв’язання винахідницького завдання. 

Г. Сукупність знань про способи й методи обробки 

продукту (матеріалів, речовин, програм, інформації і т. 

д.). 

Д. Логічний результат, що забезпечує технічне 

досягнення (наприклад, додатковий елемент, який 

істотно підсилює ефективність патентного захисту 

винаходів та інших науково-технічних досягнень). 

 

4. Підберіть до кожного терміна відповідне визначення: 

Терміни Визначення 

1. Авторське право 

в об’єктивному 

розумінні. 

2. Твір. 

3. Авторське право 

в суб’єктивному 

розумінні. 

4. Право на 

авторську 

винагороду. 

5. Виключне право. 

А. Основне майнове право автора або іншої особи, що 

має авторське право. 

Б. Сукупність правових норм, які регулюють відносини, 

що виникають у результаті створення та використання 

здобутків науки, літератури й мистецтва. 

В. Результат творчої роботи автора, комплекс ідей, 

образів, поглядів і т. п. 

Г. Сукупність прав, що належать автору або його 

правонаступникам у зв’язку зі створенням і 

використанням здобутків науки, літератури й 

мистецтва. 

Д. Право, коли будь-яка особа, крім тої, якій належить 

авторське право або суміжні права, не може 

використовувати твір, не маючи на це відповідного 



дозволу (ліцензії, за винятком випадків, передбачених 

законом). 

 

5. Виберіть (у бланку вкажіть цифрами) з наведеного нижче переліку об’єкти 

товарного знака. 

1.  Державні герби, прапори та емблеми. 

2.  Зображувальні позначення у вигляді графічних композицій будь-яких 

форм на площині. 

3.  Словесні позначення у вигляді слів або сполучень літер. 

4.  Скорочені або повні найменування міжнародних, міжурядових 

організацій. 

5.  Об’ємні позначення у вигляді фігур або їх композицій у трьох 

вимірах. 

6.  Комбінації словесних, зображувальних, об’ємних позначень. 

7.  Офіційні назви держав. 

8.  Емблеми. 

9.  Офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки. 

10.  Нагороди та інші відзнаки. 

 

6. Згідно із Законом України «Про авторське право та суміжні права» передача 

права на використання твору іншим особам може здійснюватися на основі: 

1.  Авторського концесійного договору. 

2.  Авторського договору про передачу невиключного права на 

використання твору. 

3.  Ліцензії. 

4.  Авторського договору замовлення. 

5.  Авторського договору про передачу виключного права на 

використання твору. 

6.  Авторського договору про передання (відчуження) майнових 

авторських прав на твір. 

7.  Договору прокату. 

 

ВАРІАНТ 12 

1. Розкрийте питання «Ефективність використання об’єктів промислової 

власності». 

2. Вільне використання творів без згоди авторів (зі згадуванням імені автора та 

джерела запозичення) допускається, якщо це: 

1.  Видання рельєфно-точковим шрифтом для сліпих. 

2.  Використання літературних і художніх творів в кафе, барах і 

ресторанах. 



3.  Використання цитат. 

4.  Фотографії в засобах масової інформації. 

5.  Відображення в засобах масової інформації подібного, коли це 

спеціально не заборонено автором. 

 

3. Об’єктами суміжних прав є: 

1.  Співавтори, що є громадянами інших країн. 

2.  Виконання для фіксації відтворення та поширення за допомогою 

технічних засобів. 

3.  Трансляція в ефір і за допомогою кабелю. 

4.  Записи, виконання й інші записи за допомогою технічних засобів. 

 

4. Якщо твір складається з різних оригінальних частин, то … 

1.  Вони охороняються авторським правом тільки в разі, коли автор 

захистив право власності на кожну. 

2.  Охороняється авторським правом тільки назва твору. 

3.  Автору необхідно називати ці частини по-різному. 

4.  Вони, як і оригінальна назва твору, охороняються авторським 

правом. 

 

5. Авторські права виготовлювачів фонограм охороняються якщо: 

1.  Перша фіксація фонограми мала місце в Україні. 

2.  Виготовлювач – громадянин України або юридична особа з 

офіційним місцезнаходженням на території України. 

3.  Виготовлювач – громадянин іншої країни. 

4.  Фонограма вперше опублікована на території України або 

опублікована протягом 30 днів з дня її оприлюднення в іншій 

державі. 

 

6. Оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за договором про 

створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної 

власності, переходить у власність: 

1.  Замовника. 

2.  Автора. 

3.  Автора і замовника як об’єкт їхньої спільної сумісної власності. 

4.  Роботодавця. 

5.  Автора і замовника як об’єкт їхньої спільної часткової власності. 

 

ВАРІАНТ 13 

1. Розкрийте питання «Суб’єктивні суміжна права, їх зміст і межі». 



2. Якщо правовласник зареєстрований в іноземній державі, реєстрація договору 

комерційної концесії виконується органом, який здійснив державну реєстрацію: 

1.  Користувача. 

2.  Правовласника. 

3.  Прав інтелектуальної власності. 

4.  Речових прав. 

 

3. Згідно з договором комерційної концесії за вимогами, що ставляться до 

користувача як виробника продукції (товарів) правоволодаря, правоволодар 

відповідає з користувачем: 

1.  Частково. 

2.  Солідарно. 

3.  Субсидіарно. 

4.  Колективно. 

5.  Обмежено. 

 

4. Вклади учасників простого товариства за вартістю вважаються: 

1.  Пропорційними їх часткам у статутному капіталі простого товариства. 

2.  Рівними, якщо інше не випливає з договору простого товариства або 

фактичних обставин. 

3.  Рівними, якщо інше не передбачено засновницьким договором 

простого товариства. 

 

5. Конкурс, на який його засновник має право запросити до участі в ньому 

персональних учасників, називається: 

1.  Приватний конкурс. 

2.  Спеціальний конкурс. 

3.  Персональний конкурс. 

4.  Закритий конкурс. 

5.  Індивідуальний конкурс. 

 

6. Типові ліцензійні договори можуть затверджувати: 

1.  Сторони ліцензійного договору. 

2.  Організації колективного управління. 

3.  Патентні повірені. 

4.  Уповноважені відомства. 

5.  Споживчі спілки. 

6.  Творчі спілки. 

7.  Професійні спілки. 



ВАРІАНТ 14 

1. Розкрийте питання «Франчайзинг як один зі способів реалізації 

інтелектуальної власності». 

2. Ліцензія може бути оформлена як: 

1.  Довіреність. 

2.  Складова частина довіреності. 

3.  Окремий документ. 

4.  Письмове повноваження. 

5.  Складова частина заявки. 

6.  Складова частина ліцензійного договору. 

 

3. У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку 

поширюються надані права на використання об’єкта права інтелектуальної 

власності, дія ліцензії поширюється на територію: 

1.  Усіх держав, які є учасницями Договору про заснування ВОІВ. 

2.  Держав-членів Європейського Союзу. 

3.  Регіону України, в якому був підписаний ліцензійний договір. 

4.  Держав-учасниць Паризької конвенції з охорони промислової 

власності України. 
 

4. Заповніть таблицю за прикладом: 

Винахід Час винаходу Сфера застосування 

Телефон ХІХ ст. Сфера комунікації 

Компас   

Електрична лампа   

Паротяг   

Порох   

Папір   

Фонограф   

Абетка   

Стремена   

Телескоп   

Друкарський 

верстат 
  

Кераміка   

 

5. Розшифруйте абревіатуру «ВОІВ»: 

1. ___________ 2. ______________ 3. ______________ 4. ______________ 

 



6. До кожного з широко відомих винаходів підберіть автора: 

Винахід Автор 

1. Динаміт. 

2. Колісний пароплав. 

3. Фонограф. 

4. Генератор електромагнітних хвиль. 

5. Ескізи повітрольотів. 

А. Леонардо да Вінчі. 

Б. Т.А. Едісон. 

В. Альберт Бернхард Нобель. 

Г. Роберт Фультон. 

Д. Герц. 

 

ВАРІАНТ 15 

1. Розкрийте питання «Оформлення заявки на винахід (корисну модель)». 

2. Розв’яжіть творче завдання. 

 

Книжкове видавництво уклало з автором Б. договір про видання 

монографії «Історія України». Рукопис отримав позитивний висновок 

рецензентів. Але водночас було зроблено зауваження, з якими автор погодився 

і висловив бажання внести в рукопис відповідні уточнення й доповнення. 

Видавництво передало автору рукопис на доопрацювання, яке повинно 

відбуватися протягом чотирьох місяців. Автор раптово помер. Видавництво 

звернулося до спадкоємців померлого з пропозицією доручити історику К. 

доопрацювати рукопис. Спадкоємці погодились. 

Кого слід вважати автором виданої доопрацьованої монографії відповідно 

до міжнародно-правових і національних нормативних актів? 

 

3. Які два слова пропущені на початку речення? 

… … – сукупність публікованих і непублікованих 

документів (і витягів із них), що містять відомості про 

результати НТР і ПКР, заявлених або визнаних 

винаходами чи іншими об’єктами промислової 

власності. 

(у бланку відповідей 

подати двома 

словами у називному 

відмінку) 

 

4. Підберіть до буквеного коду розділу (кожної латинської букви) відповідний 

розділ згідно з міжнародною патентною класифікацією: 

Буквений код 

розділів 

Розділ згідно з міжнародною патентною класифікацією 

B 

F 

H 

1. Хімія і металургія. 

2. Текстиль і папір. 

3. Задоволення життєвих потреб людини. 

4. Різні технологічні процеси. 

5. Будівництво. 

6. Технічна фізика. 

7. Прикладна механіка; освітлення й опалення; двигуни та 



насоси; зброя й боєприпаси та підривні роботи. 

8. Електрика. 

 

5. Які два слова пропущені на початку речення? 

… … – різновид інформаційного пошуку, що 

здійснюється переважно у фондах патентної 

документації з метою встановлення рівня правової 

охорони технічного рішення, меж прав власника 

патентного документа й умов реалізації цих прав. 

(у бланку відповідей 

подати двома словами 

в називному відмінку) 

 

 

6. Розмістіть у порядку зростання (у бланку проставте послідовність цифр) 

етапи процедури патентного пошуку: 

1. Встановлення кола країн. 

2. Вибір часового інтервалу пошуку. 

3. Перегляд і добір описів винаходів. 

4. Визначення предмета пошуку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

 

1. Поняття інтелектуальної власності та права інтелектуальної власності 

2. Роль інтелектуального капіталу в соціально-економічному розвитку 

України 

3. Авторське право і суміжні права та їх правова охорона 

4. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності 

5. Законодавча база та правові засади інтелектуальної власності 

6. Історія та еволюція інтелектуальної власності 

7. Структура національної системи охорони інтелектуальної власності 

8. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності 

9. Методологічна основа і соціальні аспекти науково-технічної творчості 

10. Рівні творчої діяльності і винахідницьких завдань 

11. Етапи розробки винаходу 

12. Психологічні особливості науково-технічної творчості 

13. Роль творчого колективу і особи в процесі створення об’єктів 

промислової власності 

14. Етика творчості та історія деяких відкриттів, винаходів і винахідників 

15. Методи розв’язання винахідницьких завдань 

16. Знаки для товарів і послуг 

17. Патентна документація і нормативна база патентно-інформаційної 

діяльності 

18. Державна система патентної інформації. Система класифікацій 

19. Міжнародні класифікації об’єктів промислової власності 

20. Пошук патентної інформації 

21. Охорона прав на винаходи і корисні моделі. Об’єкти винаходів і їхні 

ознаки 

22. Автори й володарі охоронних документів 

23. Дата подання і пріоритет заявки 



24. Експертиза заявки і реєстрація патенту 

25. Авторська винагорода 

26. Особливості подання та експертизи міжнародної заявки на винахід 

27. Оформлення заявки на винахід (корисну модель). Склад заявки та 

загальні вимоги до її змісту й оформлення 

28. Опис винаходу та вимоги до нього. Формула винаходу. Ілюстративні 

матеріали. Реферат 

29. Оформлення міжнародної заявки на винахід. 

30. Охорона прав на промислові зразки. Оформлення промислового зразка 

31. Експертиза заявки і реєстрація патенту на промисловий зразок 

32. Оформлення міжнародної заявки на промисловий зразок 

33. Поняття та ознаки раціоналізаторської пропозиції 

34. Оформлення раціоналізаторської пропозиції.  

35. Види та зміст науково-технічної інформації 

36. Особливості конфіденційної інформації 

37. Заходи щодо збереження комерційної таємниці та конфіденційної 

інформації 

38. Оформлення та реєстрація «ноу-хау». Реалізація «ноу-хау» 

39. Види результатів творчої діяльності, що охороняються авторським 

правом 

40. Об’єкти авторського права.  

41. Суб’єктивне авторське право, його зміст і межі.  

42. Оформлення заявки на державну реєстрацію прав автора 

43. Авторські договори 

44. Поняття суміжних прав. Суб’єкти суміжних прав.  

45. Суб’єктивні суміжна права, їх зміст і межі 

46. Захист авторських і суміжних прав 

47. Основні поняття ліцензування. Класифікація ліцензійних договорів 

48. Види ліцензійних платежів. Порядок розгляду ліцензійних договорів 

49. Франчайзинг як один зі способів реалізації інтелектуальної власності 



50. Трансфер технологій 

51. Випробування та сертифікація об’єктів промислової власності 

52. Ефективність використання об’єктів промислової власності 

53. Способи вартісної оцінки об’єктів інтелектуальної власності 

54. Інноваційні процеси і конкурентоспроможність об’єктів промислової 

власності у ринкових умовах.  

55. Представники у справах інтелектуальної власності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Студент, який навчається без відриву від виробництва, для успішного 

складання іспиту з дисципліни «Патентознавство» повинен виконати ряд 

завдань контрольної роботи й отримати за них відповідну кількість балів. 

 Під час оцінювання контрольної роботи враховуються:  

1) обсяг виконаних завдань;  

2) якість їх виконання. 

Оцінку «відмінно» (41-50 балів) отримує студент, який правильно та 

повністю виконав усі завдання до контрольної роботи, оформив її відповідно до 

вимог, дав правильно та вичерпно відповіді на усі додаткові запитання 

викладача стосовно ходу виконання контрольної роботи як у межах завдань, 

поставлених у даній контрольній роботі, так і в межах усіх тем дисципліни 

«Патентознавство». Допускаються незначні похибки у відповідях студента на 

запитання викладача чи оформленні   контрольної роботи, що, в цілому, не 

ставлять під сумнів високий рівень знань студентом усіх тем дисципліни.   

Оцінку «добре» (26-40 балів) отримує студент, який повністю виконав усі 

завдання до контрольної роботи, оформив її відповідно до вимог, однак 

допустив незначні помилки у ході виконання контрольної роботи або у 

відповідях на додаткові запитання викладача стосовно виконання контрольної 

роботи як у межах завдань, поставлених у даній контрольній роботі, так і в 

межах усіх тем дисципліни «Патентознавство».  Допускаються похибки у 

відповідях студента на запитання викладача чи оформленні контрольної 

роботи, що можуть призвести до помилкового підсумкового результату 

виконання окремих завдань контрольної роботи або ставлять під сумнів 

належний рівень знань студентом усіх тем дисципліни.   

Оцінку «задовільно» (1-25 балів) отримує студент, який повністю виконав 

усі завдання контрольної роботи, оформив її відповідно до вимог, однак 

допустив значні помилки у ході виконання контрольної роботи або у відповідях 

на додаткові запитання викладача стосовно виконання контрольної роботи як у 



межах завдань, поставлених у даній контрольній роботі, так і в межах усіх тем 

дисципліни. Допускаються значні похибки у відповідях студента на запитання 

викладача чи оформленні контрольної роботи, що призводять до помилкового 

підсумкового результату виконання окремих завдань контрольної роботи та 

ставлять під сумнів належний рівень знань студентом усіх тем дисципліни 

«Патентознавство». 

Оцінку «незадовільно» (0 балів) отримує студент, який не розкрив усі 

питання контрольної роботи, допустив значні помилки у ході її виконання або у 

відповідях на додаткові запитання викладача стосовно виконання контрольної 

роботи як у межах завдань, поставлених у даній контрольній роботі, так і в 

межах усіх тем дисципліни, що призводять до помилкового підсумкового 

результату виконання контрольної роботи та ставлять під сумнів знання 

студентом матеріалу дисципліни «Патентознавство» в обсязі, передбаченому 

вимогами робочої навчальної програми. 
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Рецензія 

на методичні вказівки щодо контрольних робіт 
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для студентів ІV курсу заочної форми навчання  
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Методичні вказівки щодо контрольних робіт з навчальної дисципліни 

«Патентознавство» написані на достатньому рівні. Їх мета – надати студентам 

цілісне уявлення про навчальну дисципліну, що вивчає питання патентної 

діяльності, інтелектуальної власності та охорони прав на винаходи; забезпечити 

всебічний розгляд системи інтелектуальної власності у винахідницькій і 

патентно-ліцензійній діяльності; акцентувати увагу на методологічних засадах 

створення об’єктів промислової власності та інженерної психології; формувати 

творчий потенціал, необхідний для самостійної постановки нових інженерних 

завдань, виявлення й оформлення об’єктів інженерної творчості та оцінки їх 

патентоспроможності, їх правового захисту. 

Методичні вказівки складаються з 15-ти варіантів контрольних робіт. 

Кожен варіант передбачає  виконання шести завдань, серед яких творчі та 

тестові завдання, розкриття теоретичного питання за змістом курсу. 

У результаті виконання контрольної роботи студенти повинні засвоїти 

основні поняття патентознавства та інтелектуальної власності, зокрема 

патентної інформації та патентних дослідження; об’єктів промислової 

власності; системи інтелектуальної власності; порядок оформлення та подання 

заявки на винахід; особливості правової охорони, а також передачі прав за 

ліцензійними договорами; специфіку міжнародного співробітництва у сфері 

інтелектуальної власності, авторського права та суміжних прав, а також уміти 

робити самостійні науково обґрунтовані висновки та узагальнення; 

використовувати на практиці нормативно-правові акти при забезпеченні 

правової охорони науково-технічних досягнень і творчої продукції; проводити 

патентно-інформаційні дослідження в певній галузі техніки, знаходити аналоги 

та оформляти заявку на об’єкт промислової власності; використовувати 

патентну інформацію й документацію при проведенні науково-дослідних, 

дослідно-конструкторських та інших науково-технічних робіт з метою 

створення конкурентоспроможної продукції; працювати з патентною 

документацією, нормативно-правовими актами під час оформлення матеріалів 

заявки на об’єкт промислової власності (винахід, корисну модель, промисловий 

зразок, знак для товарів і послуг), а також складання ліцензій та інших 

договорів на створення, використання й комерційну реалізацію об’єктів 

інтелектуальної власності. 

Методичні вказівки заслуговують позитивної оцінки, їх можна 

рекомендувати до друку. 

 

 

Рецензент                                    доц.  В. І. Саранча 



Витяг із протоколу №  1 

засідання кафедри українознавства 

 

 

від 28 серпня 2019 р. 

Присутні:  усі члени кафедри 

 

  

 

СЛУХАЛИ:  доц. Шабуніну В. В. про методичні вказівки щодо контрольних 

робіт з навчальної дисципліни «Патентознавство» для студентів 

ІV курсу заочної форми навчання зі спеціальності 029 – 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітнього 

ступеня «бакалавр». 

  

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до друку методичні вказівки щодо контрольних 

робіт з навчальної дисципліни «Патентознавство» для студентів 

ІV курсу заочної форми навчання зі спеціальності 029 – 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітнього 

ступеня «бакалавр». 

   

  

 

 

 

 

 Завідувач кафедри       проф. Маслак В. І.  

 

Секретар кафедри                                                 доц. Бутко Л. В. 

 



Витяг  з протоколу № ____ 

засідання науково-методичної ради факультету права,  

гуманітарних і соціальних наук 

 

від «___» ___________2019 р. 

                                    Присутні: усі члени науково-методичної ради факультету 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про рекомендацію до друку методичних вказівок щодо контрольних робіт з 

навчальної дисципліни «Патентознавство» для студентів ІV курсу заочної 

форми навчання зі спеціальності 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» освітнього ступеня «бакалавр», які підготувала до друку доцент 

кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва Шабуніна В.В. (Інформація 

секретаря НМР ФПГіСН  Тур О. М.). 

 

СЛУХАЛИ:  секретаря НМР ФПГіСН доц. Тур О. М. методичні вказівки 

щодо контрольних робіт з навчальної дисципліни 

«Патентознавство» для студентів ІV курсу заочної форми 

навчання зі спеціальності 029 – «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» освітнього ступеня «бакалавр», які підготувала 

до друку доцент кафедри гуманітарних наук, культури і 

мистецтва Шабуніна В. В.    

 

УХВАЛИЛИ:  Рекомендувати до друку методичні вказівки щодо контрольних 

робіт з навчальної дисципліни «Патентознавство» для студентів 

ІV курсу заочної форми навчання зі спеціальності 029 – 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітнього 

ступеня «бакалавр», які підготувала до друку доцент кафедри 

гуманітарних наук, культури і мистецтва Шабуніна В. В.  

  

 

Заступник голови  НМР  факультету   доц. О. В. Літвінова 

 

Секретар         доц. О. М. Тур 

 


