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ВСТУП 
  

У сучасному світі об’єкти права інтелектуальної власності, такі як: 
винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні 
зазначення, комерційна таємниця, комп’ютерні програми, бази даних, твори 
літератури і мистецтва, фонограми та відеограми тощо - відіграють значну роль 
у забезпеченні конкурентоспроможності товарів та послуг і стають, таким чином, 
вирішальним фактором економічного розвитку. Будучи введеними у цивільний 
оборот, вони приносять підприємству додатковий прибуток. 

Права на об’єкти права інтелектуальної власності можуть виступати також 
як самостійний товар. Так, обсяг світової торгівлі ними у 2012 р. перевищив $120 
млрд., що більш ніж удвічі перевищило аналогічний показник 1990 р. Поставлені 
на бухгалтерський облік як нематеріальні активи, ці об’єкти суттєво збільшують 
вартість активів підприємства (бізнесу). Але якщо в розвинених країнах близько 
50%% активів підприємств складають права на об’єкти інтелектуальної 
власності, то в Україні цей показник менше 1%%. Тому в підприємців України є 
великий і ще не використаний резерв для завоювання ринку, отримання значного 
прибутку, розвитку інноваційних процесів. Це стосується не тільки великих, а й 
малих і середніх підприємств. 

Малим і середнім підприємствам (МСП) належить значна роль у 
економічному розвитку України за інноваційною моделлю. Запорукою цьому є 
такі переваги МСП: 

-    характерні невеликі розміри, гнучкість і малі стартові затрати в системі 
конкуренції; 

-    підвищені динамізм і адаптація до технологічних і ринкових змін; 
-    висока сприятливість до оригінальних інновацій. 
Оскільки у підґрунті будь-якої інновації лежать об’єкти права 

інтелектуальної власності, то це визначає комерційну зацікавленість 
підприємств у питаннях використання та правової охорони об’єктів права 
інтелектуальної власності. 

У той же час МСП, на відміну від великих фірм, мають, як правило, 
недостатнє фінансування для самостійного створення та доведення до 
промислового використання об’єктів права інтелектуальної власності, а також 
для надбання прав на них. Вони не мають спеціальних структурних підрозділів 
– патентно-ліцензійних відділів, що опікуються питаннями створення, правової 
охорони, комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, формування 
інноваційного портфеля підприємства та вивчення інноваційної стратегії 
конкурентів. Тому використання інтелектуальної власності в МСП здійснюється 
в умовах недостатньої обізнаності. Це не дозволяє в повній мірі використати 
великі переваги, що дає інтелектуальна власність у бізнесі. Є й інша сторона 
медалі. Незнання законів, що регулюють правовідносини у сфері інтелектуальної 
власності, може призвести до порушення підприємством чужих прав на об’єкти 
права інтелектуальної власності, що тягне за собою адміністративну, цивільну 
або навіть кримінальну відповідальність. 

Метою цієї книги є надання першої допомоги підприємцям в питаннях 
створення, правової охорони, комерціалізації та захисту прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності з тим, щоб вони свідомо використовували їх для 



підвищення конкурентоспроможності товарів і послуг, а також мали змогу, з 
одного боку, отримати додатковий прибуток, а з іншого – уникнути порушень 
прав інтелектуальної власності інших фізичних і юридичних осіб. 

Звичайно, про інтелектуальну власність пишуть ґрунтуючись на 
абстрактній логіці норм закону. Автори цієї книги зробили спробу відійти від 
такої схеми і в її основу поклали підприємницький, діловий принцип. 
Центральне місце в книзі посідають процеси створення правової охорони і 
комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності. Значна увага 
приділяється захисту прав інтелектуальної власності від недобросовісної 
конкуренції, а також даються поради, як запобігти порушенням прав 
інтелектуальної власності третіх осіб. У той же час показана можливість 
удосконалення винаходів, що охороняються, без порушення прав 
патентовласників, використання суспільно доступних творів, які не мають 
правової охорони, а також використання об’єктів права інтелектуальної 
власності, що перейшли в суспільне надбання. 

Право інтелектуальної власності – це сукупність цивільно-правових норм, 
що регулюють відносини, пов’язані із творчою діяльністю. При цьому цивільне 
право безпосередньо не регулює саму творчу діяльність, тому що процес 
творчості залишається за межами дії його норм. Функції цивільного права 
полягають у визнанні авторства на вже створені результати творчої діяльності, 
встановленні їхнього правового режиму, моральному і матеріальному 
стимулюванні і захисту прав авторів та інших осіб, що мають авторські права. 

Під терміном “інтелектуальна власність” розуміють сукупність виключних 
прав на результати інтелектуальної діяльності, яка охоплює авторське право і 
суміжні права, а також так звану промислову власність. Право інтелектуальної 
власності – право юридичних і фізичних осіб на володіння, користування і 
розпорядження об’єктами авторського права і суміжних прав, винаходами, 
торговельними марками, іншими об’єктами інтелектуальної власності.  

Термін “охорона інтелектуальної власності” означає сукупність 
економічних, юридичних, політичних та інших заходів, спрямованих на 
запобігання порушенням прав інтелектуальної власності. На противагу 
охороні, під захистом інтелектуальної власності розуміють заходи, спрямовані 
на відновлення становища власників прав інтелектуальної власності у випадку, 
якщо такі права були порушені. 

Під інтелектуальною власністю, відповідно до практики Всесвітньої 
Організації Інтелектуальної Власності (далі – ВОІВ) та Світової організації 
торгівлі (далі – СОТ), розуміють одночасно як промислову власність, так і 
сферу авторських і суміжних прав. Права інтелектуальної власності мають 
подвійний зміст: вони надають виключні майнові права, а також, в більшій мірі 
стосовно авторських прав і в меншій стосовно промислової 
власності, особисті або немайнові права. 

  
  
  
  

Структура навчальної дисципліни 
  



Показник 

Всього годин 

Денна форма 
навчання 

Заочна 
(дистанційна) 

форма навчання 

Кількість кредитів/годин 4/120 4/120 

Аудиторні заняття/годин 42 20 

Самостійна робота/годин 78 100 

Аудиторні заняття 

-         лекції, годин 28 10 

-         практичні заняття, годин 14 10 

Самостійна робота 

-         опрацювання лекційного матеріалу, 
підготовка практичних занять 

48 60 

-         опрацювання окремих розділів 
програми, 
     які не виносяться на лекції 

8 10 

-         виконання індивідуальних завдань 8 10 

-         підготовка та складання 
заліку,  реферату, тестування 

14 20 

Залік     
  
Частка годин самостійної роботи студента: 
- денна форма навчання – 65 %%; 
- заочна (дистанційна) форма навчання – 83 %%. 
  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
2.1. Метою навчальної дисципліни “Інтелектуальна власність” є формування 

системи знань та практичних навичок у сфері інтелектуальної власності, а саме 
набуття базових знань з економіки та правової охорони інтелектуальної 
власності, а також оволодіння знаннями та практичними навичками у сфері 
охорони, захисту та використання об’єктів права інтелектуальної власності, 
вивчення ролі інтелектуальної власності в економічному та культурному 
розвитку суспільства, формування вмінь щодо набуття, здійснення та захисту 
прав інтелектуальної власності. 

Цілями навчальної дисципліни є набуття студентами компетенції щодо 
здатності: 

- орієнтуватися у системних основах створення, правової охорони, захисту 
та комерційної реалізації об’єктів права інтелектуальної власності; 

- орієнтуватись у системах правової охорони об’єктів права інтелектуальної 
власності України, особливостях державного регулювання інтелектуальною 
власністю; 

- використовувати знання про систему правової охорони об’єктів права 
інтелектуальної власності, міжнародну співпрацю та угоди в умовах інтеграції в 
єдиний європейський освітній простір; 

- використовувати знання про правову охорону об’єктів права 
інтелектуальної власності у процесі професійної діяльності. 



У сучасних умовах прогресивний розвиток будь-якої сфери діяльності 
людини – культури, промисловості, агропромислового комплексу, охорони 
здоров’я тощо – неможливий без належного науково-технічного забезпечення та 
духовного розвитку суспільства. Це тісно пов’язані між собою процеси, які, в 
свою чергу, взаємозалежні. Ось чому однією з головних проблем, яка потребує 
постійної уваги та підтримки з боку держави, є належне використання 
інтелектуального потенціалу нації. Соціально-економічний розвиток держави 
значною мірою залежить від ефективності інтелектуальної, творчої діяльності 
людини. Не буде перебільшенням зауважити, що поступ цивілізації без цього 
просто неможливий. Розвиток суспільства у минулому та нинішньому столітті 
переконливо підтвердив, що головним чинником сталого економічного розвитку 
держави може бути лише зростання інтелектуального потенціалу нації і, в першу 
чергу, впровадження науково-технологічних новацій, які суттєво впливають на 
обсяги та якість виробництва і споживання. 

Характерною ознакою кінця XX століття стала масова поява на ринку 
нового виду товару – об’єктів права інтелектуальної власності. При цьому темпи 
росту обсягів торгівлі цим товаром зростають значно швидше, ніж для звичайних 
товарів. Згідно з прогнозними оцінками фахівців, інтелектуальна власність вже 
в цьому столітті стане основним товаром внаслідок переходу від індустріального 
до інформаційного суспільства. У той же час ринкові перетворення в економіці 
України ще не справляють належного позитивного впливу на розвиток науково-
технічного потенціалу, технологічне оновлення виробництва, нарощування 
випуску наукоємної конкурентоспроможної продукції. У зв’язку з цим 
нагальною потребою є вдосконалення механізму інтеграції освіти, науки та 
виробництва, посилення державної підтримки інноваційних структур, створення 
системи правової охорони інтелектуальної власності, яка б відповідала 
міжнародним стандартам. 

Надійні гарантії набуття, здійснення та захисту права інтелектуальної 
власності є невід’ємним атрибутом державності кожної цивілізованої країни. 
Наявність сучасної системи правової охорони інтелектуальної власності сприяє 
розвитку національної економіки, збереженню і збагаченню науково-технічного 
потенціалу держави, розвитку міжнародної торгівлі, залученню в економіку 
країни іноземних інвестицій, зокрема у вигляді найсучасніших технологій, 
входженню України як рівноправного партнера до світового ринку 
інтелектуальної власності. 

Сьогодні одним з найголовніших завдань є удосконалення та розвиток 
державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні. 
Інтелект, знання і творчий потенціал людини мають стати визначальними 
факторами розвитку українського суспільства. Найбільшою цінністю сучасного 
цивілізованого світу є людина, її права та свободи. Конституцією України 
громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової та технічної 
творчості, захист права інтелектуальної власності, моральних і матеріальних 
інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності. 
Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої 
діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за 
винятками, встановленими законом. Це і визначило спрямування даної 
дисципліни. 



Україна є учасницею міжнародних договорів з питань інтелектуальної 
власності, зокрема таких найважливіших в цій сфері, як Паризька конвенція про 
охорону промислової власності та Бернська конвенція про охорону літературних 
і художніх творів, а також ряду договорів, які включають питання 
інтелектуальної власності, як-от Угода про торговельні відносини з США та 
Договір про партнерство і співробітництво з Європейським Союзом. 

Предмет курсу – правові регулювання відносин, які складаються у зв’язку 
зі створенням, використанням та охороною результатів творчої діяльності, 
сутність та особливості системи правової охорони та розпорядження майновими 
правами інтелектуальної власності. 

2.2. Завдання навчальної дисципліни – оволодіння магістрами необхідними 
знаннями та навичками з набуття, здійснення та захисту прав інтелектуальної 
власності, створення правової охорони та комерціалізації об’єктів права 
інтелектуальної власності, захисту прав інтелектуальної власності від 
недобросовісної конкуренції. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Інтелектуальна власність” 
магістр повинен: 

знати: 
- сутність системи інтелектуальної власності; 
- зміст патентного права та механізм його використання; 
- особливості правової охорони програм для ЕОМ і баз даних, топологій 

інтегральних мікросхем, 
- роль і місце патентної інформації та документації у загальній стратегії 

бізнесу; 
- формулювати принципи авторського права і суміжних прав; 
- розповсюджені та нові підходи щодо передачі прав на об’єкти 

інтелектуальної власності; 
- процес використання майнових права інтелектуальної власності у системі 

цивільних та господарських відносин, особливості комерціалізації об’єктів права 
інтелектуальної власності; 

- можливості інтелектуальної власності у глобальній комп’ютерній мережі 
Інтернет; 

- комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності; 
- механізм оцінювання вартості прав на об’єкти права інтелектуальної 

власності; 
вміти: 
- застосовувати на практиці нормативно-правові акти при забезпеченні 

правової охорони науково-технічної документації та товарної продукції; 
- провести патентні дослідження у певній галузі техніки та оформити заявку 

на патент або корисну модель, програмний продукт, знак для товарів та послуг; 
- використовувати патентну інформацію та документацію при проведенні 

науково-дослідних, проектно-конструкторських, проектно-технологічних 
розробок з метою створення конкурентоспроможної продукції; 

- працювати з нормативно-правовими актами, патентною документацією; 
- оформити і подати матеріали заявки на об’єкт промислової власності 

(винахід, корисну модель, промисловий зразок, знак для товарів та послуг, 
програмний продукт), а також ліцензії на їх використання; 



- використовувати знання для самостійного аналізу механізму інтеграції 
освіти, науки та виробництва; 

- оперувати знаннями для створення системи правової охорони 
інтелектуальної власності, яка б відповідала міжнародним стандартам; 

- бачити українських суб’єктів діяльності як рівноправних учасників 
розвитку національної економіки, збереження та збагачення науково-технічного 
потенціалу держав, розвитку міжнародної торгівлі, залучення в економіку країни 
іноземних інвестицій. 

  
Тематика практичних занять 

  
№ 
  Тема заняття та короткий зміст 

Кількість годин 
ДФН ЗФН 

1 Практичне заняття №1 
Тема 1. Система інтелектуальної власності. 
1.                  Обговорення питань теми. 
2.                  Програмований контроль. 
3.                  Розгляд тестових завдань та ситуаційних вправ. 

Тема 2. Патентне право. 
1.                  Обговорення питань теми. 
2.                  Програмований контроль. 
3.                  Розгляд тестових завдань та ситуаційних вправ. 

2 1 

2 Практичне заняття №2 

Тема 3. Правова охорона комерційного (фірмового) 
найменування, торгівельної марки, географічного позначення, 
комерційної таємниці. 
1.                  Обговорення питань теми. 
2.                  Програмований контроль. 
3.                  Розгляд тестових завдань та ситуаційних вправ. 
Тема 4. Правова охорона програм для ЕОМ і баз даних. 
1. Обговорення питань теми. 
2. Програмований контроль. 
3.  Розгляд тестових завдань та ситуаційних вправ. 

2 2 

3 Практичне заняття №3 

Тема 5. Правова охорона компонування інтегральних 
мікросхем та раціоналізаторських пропозицій. 
1. Обговорення питань теми. 
2. Програмований контроль. 
3.  Розгляд тестових завдань та ситуаційних вправ. 
Тема 6. Патентна інформація та документація. 
1. Обговорення питань теми. 
2. Програмований контроль. 
3.  Розгляд тестових завдань та ситуаційних вправ. 
  
Тема 7. Методики проведення патентних досліджень. 
1. Обговорення питань теми. 
2. Розгляд індивідуальних завдань, рефератів, презентацій за 
темами розділу. 
3. Модульний контроль 1 – тестування. 

2 2 

4 Практичне заняття №4 
Тема 8. Авторське право. 
1. Обговорення питань теми. 

2 1 



2. Програмований контроль. 
3. Розгляд тестових завдань та ситуаційних вправ. 
Тема 9. Суміжне право. 
1. Обговорення питань теми. 
2. Програмований контроль. 
3. Розгляд тестових завдань та ситуаційних вправ. 

5 Практичне заняття №5 
Тема 10. Передача прав на об’єкти інтелектуальної власності. 
1. Обговорення питань теми. 
2. Програмований контроль. 
3. Розгляд тестових завдань та ситуаційних вправ. 
Тема 11. Інтелектуальна власність у глобальній комп’ютерній 
мережі Інтернет. 
1. Обговорення питань теми. 
2. Програмований контроль. 
3. Розгляд тестових завдань та ситуаційних вправ. 

2 1 

6 Практичне заняття №6 
Тема 12. Майнові права інтелектуальної власності у системі 
цивільних та господарських відносин. 
1. Обговорення питань теми. 
2. Програмований контроль. 
3. Розгляд тестових завдань та ситуаційних вправ. 
Тема 13. Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної 
власності. 
1. Обговорення питань теми. 
2. Програмований контроль. 
3. Розгляд тестових завдань та ситуаційних вправ. 

2 2 

7 Практичне заняття №7 

Тема 14. Оцінювання вартості прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності. 
1. Обговорення питань теми. 
2. Розгляд індивідуальних завдань, рефератів, презентацій за 
темами розділу. 
3. Модульний контроль 2 – тестування. 

2 1 

                Усього годин: 14 10 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

  
Ситуаційні завдання для вирішення 

для практичного заняття 1 
  



Ситуаційна вправа 1. Для кожного з наступних прикладів об’єктів 
інтелектуальної власності вкажіть область права інтелектуальної власності, що 
була б найбільш придатною для їхньої охорони: 

1. 1.                     Компанія гарантувати, щоб більше ніхто не міг 
використовувати її логотип. 

2. 2.                     Співачка хоче передати права на відтворення відеокасети, на 
яку вона записала свій концерт. 

3. 3.                     Новий спосіб обробки молока таким чином, щоб не було 
ніякого жиру в сирі, який виготовлений з цього молока. 

4. 4.                     Компанія вирішила вкласти гроші в упаковку, що має 
розпізнавальну здатність, і бажає забезпечити своє право на виняткове 
використання. 

5. 5.                     Компанія вирішує використовувати логотип, що має таку ж 
форму, що і логотип конкурента, але відрізняється по кольору.  

Ситуаційна вправа 2. Припустимо, що ви стали видатним художником 
завдяки міжнародному визнанню художнього твору, відомого як данина 
збереженню природи, і пізніше ви виявляєте, що воно використовується 
наклепницьким чином без вашого дозволу політичною групою, яка зазвичай вас 
підтримувала. Що ви могли б зробити? 

Ситуаційна вправа 3. Якщо ви зберегли відповідні майнові права, ви можете 
заборонити використання твору відповідно до цих прав. Якщо ви передали ці 
права до вказаного несанкціонованого використання, ви все ж можете зупинити 
використання твору відповідно до особистого немайнового права. Що 
відноситься до права на повагу? 

  
Тестові запитання 

6. 1. Правами інтелектуальної власності у відповідності до Цивільного 
кодексу України є: 

а) право володіти, право користуватися, право розпоряджатися об’єктом 
інтелектуальної власності; 

б) право на використання об’єкта інтелектуальної власності та 
розпоряджання ним; 

в) право на використання, виключне право дозволяти та перешкоджати 
використанню об’єкта інтелектуальної власності; 

г) усі перераховані вище відповіді неправильні. 
7. 2. Згідно з Конституцією України кожен має право: 
а) володіти та користуватися результатами своєї інтелектуальної діяльності; 
б) користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної 

діяльності; 
в) володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї 

інтелектуальної діяльності; 
г) усі перераховані вище відповіді неправильні. 
3. Для заохочення творчої діяльності людини застосовують такі 

організаційні інструменти: 
а) правовий захист інтелектуальної власності; 
б) розвиток патентної системи; 
в) вдосконалення системи управління новими знаннями; 



г) усі перераховані вище відповіді правильні. 
8. 4. Права на об’єкти інтелектуальної власності можна віднести до: 
а) матеріальних активів; 
б) нематеріальних активів; 
в) державних цінних паперів; 
д) недержавних цінних паперів. 
5. Законодавство про інтелектуальну власність на території України до 

1917 року: 
а) такого не було взагалі; 
б) має глибокі історичні корені; 
в) діяло законодавство тих держав, до складу яких вона входила; 
г) мало місце тільки в окремих районах. 
9. 6. Початком становлення законодавства України про 

інтелектуальну власність вважається день прийняття Закону: 
а) “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”; 
б) “Про авторське право і суміжні права”; 
в) “Про власність”; 
г) “Про охорону прав на торговельні марки”. 
10. 7. Яке з наведених нижче тверджень є правильним: 
а) право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать 

одне від одного; 
б) право інтелектуальної власності та право власності на річ залежать одне 

від одного; 
в) право інтелектуальної власності та право власності на річ залежать одне 

від одного, якщо володілець права інтелектуальної власності водночас є 
володільцем речі. 

г) усі перераховані вище відповіді неправильні. 
11. 8. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ): 
а) входить до складу Організації Об’єднаних Націй (ООН); 
б) входить до складу Світової організації торгівлі (СОТ); 
в) є незалежною організацією; 
г) усі перераховані вище відповіді неправильні. 
12. 9. У якій з наведених країн раніше від інших почали видавати 

охоронний документ (патент) на винахід: 
а) США; 
б) Німеччина; 
в) Англія; 
г) Японія. 
10. Патент в інноваціях – це: 
а) документ, авторське посвідчення на винахід; 
б) документ, що свідчить про право винахідника на його винахід, про його 

пріоритет; 
в) документ, що засвідчує право власності на що-небудь; 
г) документ, що свідчить про право займатися інноваційною діяльністю.  
  

Ситуаційні завдання для вирішення 
для практичного заняття 2 



  
Ситуаційна вправа 1. Як ви вважаєте, чи було б таке вигадане слово 

як “FRUMATO” гарним товарним знаком для напою, виготовленого із суміші 
фруктового соку і томатного соку? 

Ситуаційна вправа 2. Маючи на увазі ці дві вимоги про наявність 
розпізнавальної здатності і про не введення в оману, що ви думаєте про 
відповідність їм наступних можливих товарних знаків? 

13. 1.                     MOOTEL Переносні корівники 
14. 2.                     SWІSS FLAG Наручні годинники 
15. 3.                     GOLD CAP Віскі 
16. 4.                     FYNPOWDA Препарати для чищення 
Ситуаційна вправа 3. Що ви думаєте про придатність емблеми для напоїв, 

які виготовлені із фруктів? 
Ситуаційна вправа 4. Які основні способи, за словами диктора, можуть бути 

використані компанією для захисту її інвестицій у розробку товарного знаку? 
Ситуаційна вправа 5. Перелічіть 2 або 3 географічні зазначення, що 

використовуються у Вашій власній країні. 
Ситуаційна вправа 6. Яке головне призначення патенту? 
Ситуаційна вправа 7. Уявіть, що ви зареєстрували товарний знак у вашій 

рідній країні, а потім одержали міжнародну реєстрацію, дійсну в ряді інших 
країн, включаючи Кенію. Через один рік після подачі вашої міжнародної заявки 
ви довідалися про те, що ваша рідна країна анулювала реєстрацію вашого 
товарного знаку. Чи маєте ви все ще охорону в Кенії за посередництвом 
Мадридської системи? 

Ситуаційна вправа 8.  Яка тривалість охорони промислових зразків 
відповідно до законів країн Європейського союзу? Який мінімальний термін? 

Ситуаційна вправа 9. Виробник одягу має намір запустити у виробництво, 
як частину його нової колекції, серію простих футболок, що мають три різних 
відтінки кольору – білого, блакитного і зеленого. Чи можна надати охорону цим 
футболкам як промисловим зразкам? 

  
Тестові запитання 

1. Раціоналізаторська пропозиція – це: 
а) технічне рішення, що є новим і корисним для підприємства або установи, 

яким воно надано; 
б) істотно нове технічне рішення, придатне для промислового виготовлення 

на підприємстві; 
в) оригінальне і придатне для промислового виготовлення технічне 

рішення; 
г) конкретне рішення технічного завдання, що є істотно новим і промислово 

придатним. 
2. Право власності на винахід (корисну модель) засвідчується: 
а) патентом; 
б) ліцензією; 
в) авторським посвідченням; 
г) спеціальним рішенням спеціалістів. 
3. Система міжнародної реєстрації промислових зразків називається: 



в) Мадридська система; 
б) Гаазька угода; 
в) Римська конвенція; 
г) усі перераховані вище відповіді неправильні. 
4. Основна відмінність між винаходом і промисловим зразком полягає в 

наступному: 
а) винахід – це нове рішення технічної проблеми, а промисловий зразок – це 

зовнішній вигляд виробу; 
б) патент охороняє зовнішній вигляд об’єкта, а промисловий зразок 

охороняє інновацію чи винахід. 
в) між патентом і промисловим зразком немає різниці. 
г) усі перераховані вище відповіді неправильні. 
5. Власник промислового зразка отримує охорону на: 
а) фіксований термін у країнах Європейського союзу, що становить 20 років; 
б) фіксований термін, що становить 50 років з можливістю продовження ще 

на 25 років; 
в) фіксований термін, який як правило складає 10 років або від 15 до 20 років 

залежно від країни; 
г) фіксований термін, що становить 70 років. 
6. Основна мета Договору про патентну кооперацію полягає у: 
а) спрощенні та підвищенні ефективності процесу подачі заявок на 

отриманні патентної охорони в ряді країн; 
б) видачі всесвітніх патентів; 
в) здійсненні контролю за подачею патентних заявок в усьому світі; 
г) усі перераховані вище відповіді. 
7. Процес у рамках Договору про патентну кооперацію (РСТ) включає 

наступні чотири стадії міжнародної фази: 
а) подача, міжнародна експертиза, міжнародна публікація, міжнародний 

пошук і національна фаза; 
б) подача, міжнародне розгляд аналогічних патентів, міжнародний пошук, 

міжнародна публікація і національна фаза; 
в) подача, міжнародний пошук, міжнародна публікація, міжнародна 

експертиза; 
г) жодне з тверджень не є вірним. 
17. 8. Як називається міжнародна угода, що стосується міжнародного 

депонування промислових зразків? 
а) Паризька угода; 
б) Женевська угода; 
в) Амстердамський протокол; 
г) Гаазька угода. 
9. Закон “Про виноходи в СРСР”: 
а) прийнятий і діяв з 1973 року; 
б) діяв починаючи з 1959 року; 
в) прийнятий в 1991 році; 
г) такого закону не було в СРСР. 
10. Мінімальний термін охорони для промислового зразка, становить: 
а) 5 років; 



б) 10 років; 
в) 15 років; 
г) 20 років. 
  

Ситуаційні завдання для вирішення 
для практичного заняття 3 

  
Ситуаційна вправа 1. Підприємство освоїло і почало реалізовувати нову 

модель мікрокалькулятора, у якій використано декілька ОПВ. Подібна продукція 
раніше підприємством не виготовлялася. Для визначення вкладу кожного ОПВ в 
прибуток, одержаний підприємством від реалізації мікрокалькуляторів, була 
створена експертна група з 5 експертів. За висновком експертів у 
мікрокалькуляторі за ступенем вагомості слід розглядати такі елементи:  

Важливі: 
Е1 – дизайн (зовнішній вигляд, оформлення, розташування елементів 

управління), захищений патентом України на промисловий зразок; 
Е2 – блок оперативної пам’яті, захищений патентом України на корисну 

модель; 
Е3 – мікропроцесор, основою якого є кристал, захищений патентом України 

на винахід; 
Е4 – блок індикації інформації (відеоблок на рідких кристалах), 

незахищений чинними охоронними документами України.  
Основні: 
Е5 – система живлення, до складу якої входить блок живлення, захищений 

патентом України на корисну модель; 
Е6 – система постійної пам’яті, у якій використано відомі технічні рішення; 
Е7 – корпус мікрокалькулятора, у якому використано раціоналізаторську 

пропозицію. 
Другорядні: 
Е8 – кнопки панелі управління, дизайн кнопки захищений патентом України 

на промисловий зразок; 
Е9 – схема перемикання режиму роботи мікрокалькулятора (батарейка-

електромережа), у якій використано раціоналізаторську пропозицію; 
Е10 – інші елементи. 
Оцінка вагомості елементів експертами провадилась за трибальною 

шкалою, а саме: 
- важливі елементи – 911 балів; 

- основні елементи – 68 балів; 

- другорядні елементи – 35 балів. 
Вважаємо, що використаний в об’єкті ОПВ захищає один окремий елемент 

повністю. 
Ситуаційна вправа 2. Оцінити права на торгівельну марку за таких умов. 

Фірма “A” випускала і продавала продукцію по 10 грн. за одиницю. Через деякий 
час фірма набула права на торгівельну марку для цієї продукції і провела 
широкомасштабну рекламу цієї марки. Після цього ціна на одиницю продукції 
тієї ж самої якості зросла до 12 грн. Вихідні дані: 



- кількість проданих одиниць продукції 1-го року становить 100 тис, 2-го – 
150 тис, 3-го – 200 тис, 4-го – 100 тис; 

- ставка дисконту дорівнює 14%%; 
- податок на прибуток становить 18%%. 
  

Тестові запитання 
18. 1. Набуття права інтелектуальної власності на винахід 

засвідчується: 
а) патентом; 
б) свідоцтвом; 
в) авторським свідоцтвом; 
г) усі перераховані вище відповіді неправильні. 
19. 2. Права інтелектуальної власності на винахід становлять: 
а) немайнові (особисті) права автора; 
б) майнові (економічні) права автора, власника (володільця) та / або 

винахідника; 
в) немайнові і майнові права автора, власника (володільця) та / або 

винахідника; 
г) усі перераховані вище неправильні. 
20. 3. Патент, що отриманий в Україні, є чинним: 
а) тільки на території України; 
б) на території України і країн, на території яких діє Договір про патентну 

кооперацію (РСТ); 
в) на території країн – членів Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності; 
г) усі перераховані вище відповіді неправильні. 
21. 4. Який критерій патентоспроможності застосовується до 

корисної моделі: 
а) новизна; 
б) винахідницький рівень; 
в) промислова придатність; 
г) усі перераховані вище відповіді правильні. 
22. 5. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну 

модель, промисловий зразок належать: 
а) автору; 
б) роботодавцю; 
в) володільцю патенту; 
г) усі перераховані вище відповіді неправильні. 
6. Перший акт, який встановлював привілеї на винаходи у Царській Росії, 

був прийнятий: 
а) у середині 17 століття; 
б) на початку 18 століття; 
в) у кінці 18 століття; 
г) на початку 19 століття. 
23. 7. Виберіть з перерахованих нижче варіантів обставини, при яких 

винахідник не має права запобігати використанню його винаходу іншим особам: 



а) винахід є незаконним пристроєм (наприклад – машина, за допомогою якої 
виготовляються фальшиві гроші); 

б) винахід уже є загальнодоступним; 
в) він або вона уступили всі патентні права; 
г) він або вона не створили зразок пристрою. 
8. Основна мета Мадридської системи полягає в: 
а) здійсненні контролю за процесом видачі патентів на промислові зразки 

європейським винахідникам; 
б) сприянні видачі патентів у різних країнах світу, а також здійсненні 

міжнародної реєстрації товарних знаків; 
в) здійсненні контролю за процесом видачі патентів на промислові зразки 

винахідникам країн Північної та Південної Америки; 
г)усі перераховані вище відповіді;. 
24. 9. Який з наведених об’єктів інтелектуальної власності не є 

результатом науково-технічної діяльності: 
а) винахід; 
б) корисна модель; 
в) топографія інтегральної мікросхеми; 
г) промисловий зразок. 
25. 10. Наукове відкриття визнано об’єктом інтелектуальної 

власності: 
а) Паризькою конвенцією про охорону промислової власності (1883 р.); 
б) Стокгольмською конвенцією про утворення ВОІВ (1967 р); 
в) Законом України “Про авторське право і суміжні права”; 
г) усі перераховані вище відповіді неправильні. 
  

Ситуаційні завдання для вирішення 
для практичного заняття 4 

  
Ситуаційна вправа 1. Яка мінімальна тривалість охорони, наданої 

авторським правом відповідно до Бернського конвенцій? Як вона змінилася з 
моменту прийняття Конвенції? 

Ситуаційна вправа 2. Припустимо, що ви стали видатним художником 
завдяки міжнародному визнанню художнього твору, відомого як данина 
збереженню природи, і пізніше ви виявляєте, що воно використовується 
наклепницьким чином без вашого дозволу політичною групою, яка зазвичай вас 
підтримувала. Що ви могли б зробити? 

Ситуаційна вправа 3 Уявіть собі, що ви є громадянином однієї з країн, що 
підписали Бернську конвенцію, і ви створюєте літературний твір. Які перші 
кроки ви повинні зробити для одержання авторського права на ваш твір? 

Ситуаційна вправа 4. Уявіть собі, що ви є громадянином однієї з країн, що 
підписали Бернську конвенцію, і ви створюєте літературний твір. Які перші 
кроки ви повинні зробити для одержання авторського права на ваш твір? 

Ситуаційна вправа 5. Оцінити права на твір літератури за таких умов: 
- строк дії договору на передачу автором прав на рукопис видавцю – 2 роки; 
- тираж 1-го року 2 000 примірників, другого – 3000 примірників; 
- вартість одного примірника 15 грн.; 



- ставка роялті дорівнює 15%%. 
  

Тестові запитання 
26. 1. Які з перелічених об’єктів охороняються авторським правом? 
а) ідеї; 
б) винаходи; 
в) книги; комп’ютерні програми; 
г) промислові зразки. 
27. 2. Мінімальний термін дії охорони авторського права, як зазначено у 

Бернській конвенції, складає: 
а) 20 років з дати створення твору; 
б) 50 років після закінчення року, в якому помер автор; 
в) 70 років після закінчення року, в якому помер автор; 
г) 50 років з дати створення твору. 
28. 3. Які з прав залишаються в автора після передачі майнових прав? 
а) права на відтворення; 
б) права на сповіщення для загального відома; 
в) особисті немайнові права; 
г) права на виконання. 
4. Які з наступних об’єктів охороняються авторським правом? 
а) корисні моделі; 
б) книги, комп’ютерні програми; 
в) топографії інтегральних мікросхем; 
г) раціоналізаторська пропозиція. 
5. Мінімальний термін охорони авторського права, як зазначено згідно 

Бернської конвенції, становить: 
а) 10 років з дати створення твору; 
б) весь час життя автора і 100 років після закінчення року смерті автора;  
в) весь час життя автора і 50 років після закінчення року смерті автора; 
г) 70 років з дати створення твору. 
6. Які з прав залишаються у автора після передачі майнових прав? 
а) права на відтворення; 
б) права на повідомлення у засобах мас-медіа; 
в) права на виконання; 
г) особисті немайнові права. 
7. На яку з нижченаведених дій не поширюються можливі обмеження або 

виключення з прав? 
а) цитування трьох уривків (менше 3 абзаців) з наукової книги, що містяться 

в рецензії на цю книгу, вміщену в розділі “рецензії” літературного журналу; 
б) запис вашого найулюбленішого фільму на відеокасету, яка ніколи не 

покидає вашої полички; 
в) використання примірника візуального зображення з веб-сайту в Інтернеті, 

у вашому новому комерційному веб-сайті; 
г) запис на магнітну стрічку копії вашого новітнього компакт-диска для 

використання в автомобільному плеєрі. 
8. Припустимо, що порушник продає у вашій власній країні (країна А) свої 

незаконно виготовлені в домашніх умовах екземпляри вашої займає перше місце 



з продажу пісні. Який з наступних чотирьох варіантів був би вашим першим 
кроком по захисту вашого авторського права? 

а) домагатися в цивільному суді санкції проти порушника за нанесення 
економічних збитків; 

б) звернутися до Ради ТRIPS з проханням про реєстрацію порушення. 
в) при наявності порушення продемонструвати відповідним судовим 

органам, що порушення мало місце і що, не повідомляючи порушника, повинні 
бути прийняті запобіжні заходи для запобігання подальшого проникнення в 
торгівлю порушують права товарів; 

г) надіслати запит сусіднім країнам В і С з тим, щоб вони ввели заходи 
прикордонного контролю з метою припинення вивозу з країни А порушують 
права товарів. 

9. Яке з наступних дій не підпадає під визначення “публічне виконання”?  
а) п’єса, яка надається на відкритому повітрі “у зеленому театрі”; 
б) музичний твір, який виконувався композитором перед членами своєї 

родини під час сімейного свята, що зібрав 50 осіб; 
в) джазовий компакт-диск, програється через музичну систему в ресторані; 
г) показ щойно випущеного фільму в кінотеатрі глядачам, які заплатили за 

свої квитки. 
10. Ви розробили ідею нової системи фінансового бухгалтерського обліку і 

можете розбагатіти. Ця ідея настільки проста, що для її вираження вам всього 
лише необхідно написати книгу, яка надає вам охорону згідно авторському 
праву. До вас приходить успіх; мільйони купують і читають цю книгу. Потім 
починаються проблеми. З наступного списку виберіть, яка з проблем є єдиним 
порушенням, яке ви можете переслідувати по суду. 

а) з’ясовується, що бухгалтери знімають копії з вашої книги у бібліотеці для 
особистого використання; 

б) конкурент скористався вашою чудовою ідеєю і написав іншу книгу, яка 
спрощує інструкції і повністю змінює формат вашої ідеї про бухгалтерський 
облік; 

в) некомерційний веб-сайт в Інтернеті пропонує безкоштовну роздруківку 
вашої книги; 

г) ви виявляєте вашу книгу в комісійному книжковому магазині за ціною, 
яка на 50%% нижче за її роздрібної ціни. 

  
Ситуаційні завдання для вирішення 

для практичного заняття 6 
  
Ситуаційна вправа 1. У процесі виробництва горілки застосована нова 

установка для змішування, захищена патентом на корисну модель. В результаті 
кількість виготовлюваної з використанням нової установки горілки зросла зі 100 
декалітрів до 110 декалітрів на годину. Інші ОПВ на даній операції (змішування) 
з дати впровадження установки не використовувалися, організаційно-виробничі 
заходи, спрямовані на збільшення обсягу випуску продукції за годину, також не 
використовувалися. 

Припустимо, що в установці для змішування: 
- дизайн захищено патентом на промисловий зразок; 



- використовується система аварійного припинення подачі компонентів у 
змішувач, захищена свідоцтвом на раціоналізаторську пропозицію. 
Безпосередньо визначити вплив зазначених ОПВ на зростання потужності нової 
установки практично не можливо. Потрібно визначити частку прибутку – Пу, що 
припадає на установку як об’єкт нової техніки, у якому використано групу ОПВ.  

Ситуаційна вправа 2. Оцінити права на винахід за таких умов. Компанія 
BLM має патент на вибухонебезпечну лампу. Компанія вже має досвід продажу 
ліцензій на право виробництва, тому розмір ставки роялті встановлено. 
Економічний термін служби патенту оцінюється в 10 років, по закінченні якого 
цінність патенту буде вичерпаною. Вихідні дані: 

- розрахунковий розмір продажів 1-го року дорівнює $ 5000, 2-го – $ 7500, 
3-го – $ 100000, з 4-го по 10-й – по $ 50000 щорічно; 

- ставка роялті  1-го року 7%%, 2-го-6%%, 3-го – 5%%, з 4-го по 10-й – по 
7%%; 

- ставка дисконту дорівнює 15%%. 
  

Тестові запитання 
1. Патентні дослідження – це: 
а) цілеспрямована інженерно-технічна діяльність, з метою створення нової 

технічної системи; 
б) комплекс робіт, які направлені на оформлення патентів та винаходів; 
в) комплекс робіт з пошуку, добору й аналізу патентної і науково-технічної 

інформації; 
г) комплекс робіт які ведуться установою, організацією чи фізичною особою 

після отримання патенту на винахід. 
2. Вихідним документом на проведення патентних досліджень є: 
а) інструкція на проведення патентних досліджень; 
б) завдання на їх проведення; 
в) регламент пошуку; 
г) це є творчий процес, який не потребує документів. 
3. Предметом договору у сфері науково-технічної діяльності може бути: 
а) заява на географічне позначення; 
б) результат науково-технічної творчості; 
в) інформаційне забезпечення науково-технічної діяльності, патент; 
г) жодна із приведених вище відповідей. 
29. 4. Майнові права, на які об’єкт інтелектуальної власності може 

діяти, не обмежені у часі: 
а) винахід; 
б) торговельна марка; 
в) корисна модель; 
г) комп’ютерні програми. 
30. 5. Угода ТRІРS є однією з найважливіших угод: 
а) ВОІВ; 
б) СОТ; 
в) ООН; 
г) ЄС. 



31. 6. Відповідно до Цивільного кодексу України майнові права на об’єкт 
інтелектуальної власності, що створений у зв’язку з виконанням трудового 
договору, належать: 

а) працівникові, який створив цей об’єкт; 
б) роботодавцю; 
в) працівникові і роботодавцю спільно; 
г) усі вище перераховані неправильні. 
32. 7. Який показник найбільш точно визначає 

конкурентоспроможність інноваційного товару: 
а) ціна; 
б) якість; 
в) співвідношення ціна / якість; 
г) попит. 
33. 8. Права на використання комерційної таємниці охороняються 

законом України: 
а) “Про авторське право і суміжні права”; 
б) “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”; 
в) “Про захист від недобросовісної конкуренції”; 
г) “Про охорону торговельної марки”. 
9. Передавання права на використання нематеріальних ресурсів власником 

цього права іншій зацікавленій особі здійснюється у формі: 
а) патенту; 
б) ліцензії; 
в) акторського посвідчення; 
г) акта приймання до виготовлення та користування. 
10. Об’єктом безпатентної ліцензії є: 
а) промисловий зразок; 
б) винахід; 
в) виробничий досвід; 
г) ноу-хау. 

  
Ситуаційні завдання для вирішення 

для практичного заняття 7 
  
Ситуаційна вправа 1. Яке з наступних дій є актом недобросовісної 

конкуренції? 
34. 1.         Рекламне оголошення про те, що молочний продукт конкурента 

за назвою “йогурт” не виготовлений з коров’ячого молока 
35. 2.                Невірне твердження про те, що конкурент от-от стане 

банкрутом 
36. 3.                Вибір логотипа, що лише незначно відрізняється від логотипа 

конкурента 
37. 4.                Крадіжка секретної розробки товару конкурента 
38. 5.                Крадіжка цілої партії нових товарів конкурента 
Ситуаційна вправа 2. Що з нижченаведеного є дійсним обґрунтуванням 

необхідності законодавства, що стосується недобросовісної конкуренції? 



39. 1.                Забезпечення «рівня ігрового поля» для всіх існуючих і 
потенційних конкурентів 

40. 2.                Запобігання зловживання монопольною владою 
41. 3.                Сприяння встановленню працюючого вільного ринку 
42. 4.                Запобігання порушення патентних прав 
43. 5.                Здійснення охорони товарних знаків 
Ситуаційна вправа 3. Що з перерахованого далі може викликати 

змішування і привести до недобросовісної конкуренції? 
44. 1.                Товар, що має на упаковці зображення голови держави 
45. 2.                Компанія з виробництва безалкогольної продукції, що 

використовує ті ж пляшки, що і «Кока-кола» 
46. 3.                Використання товарного знака, який є аналогічним існуючому, 

який не був зареєстрований для охорони товарного знака 
47. 4.                Ресторан, в якому оздоблення та меблі майже ідентичні тій, 

якими користується конкурент. 
Ситуаційна вправа 4. Чи вважаєте ви наведений далі випадок прикладом 

введення в оману? Хтось стверджує, що скибочка хліба з однієї буханки менш 
калорійна, ніж скибочка з іншої, тоді як ця обставина викликана винятково тим, 
що вона тонша. 

Ситуаційна вправа 5. Чи може компанія, що виготовила новий сорт пива 
під назвою “Баварія”, бути винною у введенні в оману покупця? 

Ситуаційна вправа 6. На створення і впровадження винаходу, 
використання якого почалося у 2012 році, було здійснено капітальних вкладень 
(умовно): 2012 р. – 10000 грн., 2013 р. – 20070 грн., 2014 р. – 0, 2015 р. – 100000 
гривень, 2016 р. – 50000 грн., 2017 р. – 50000 гривень, 2018 р. – 20070 гривень. 
Визначити сумарні приведені капітальні вкладення: 

а) з метою оцінки у 2012 році результатів використання винаходу; 
б) з метою визначення прибутку від використання винаходу за 2018 рік. 
Потрібно визначити витрати і результати, здійснені й одержані до 

розрахункового року (періоду) використання ОПВ; витрати і результати, 
здійснювані і одержувані після початку використання ОПВ; сумарні капітальні 
вкладення Кт, приведені до розрахункового року (періоду). 

  
Тестові запитання 

48. 1. Які з наступних дій є актами недобросовісної конкуренції? 
а) невірне твердження про те, що конкурент закриває своє підприємство;  
б) копіювання аудіо компакт-дисків і їх продаж за нижчою ціною; 
в) використання торговельної марки, яка схожа на торговельну марку 

конкурентів; 
г) копіювання аудіо компакт – дисків і їх продаж за нижчою ціною. 
49. 2. Що з нижченаведеного було би актом недобросовісної 

конкуренції, який можна класифікувати як “введення громадськості в оману”: 
а) шматочок цукру “з меншою калорійністю” (як результат його меншого 

розміру); 
б) товар з упаковкою, на якій використовується зірково-смугастий прапор 

у виді декорації, хоча товар не був виготовлений у США; 



в) твердження про те, що конкурент незабаром стане банкрутом, хоча в 
дійсності це не так імітація “зовнішнього вигляду” конкурента; 

г) усі перераховані вище відповіді правильні. 
50. 3. Що з нижченаведеного є актом дискредитації конкурента? 
а) твердження про те, що заморожена картопля була приготовлена на 

яловичому жирі, тоді як цього не було; 
б) крадіжка рецептури конкурента для готування безалкогольної 

продукції; 
в) твердження про те, що продукція конкурентів є небезпечною; 
г) усі перераховані вище відповіді правильні. 
4. Які з наступних дій ви вважали б актами недобросовісної конкуренції: 
а) твердження про те, що харчовий продукт конкурентів не є Кошер, тоді 

як насправді він є таким; 
б) копіювання аудіо компакт-дисків і їх продаж за нижчою ціною; 
в) оприлюднення у засобах мас-медіа результатів незалежного огляду з 

продукції конкурента; 
г) усі перераховані вище відповіді правильні. 
5. Оберіть дії, які ви вважали б актами недобросовісної конкуренції: 
а) твердження про те, що молочна продукція, що випускаються 

конкурентом, не пройшла експертизу; 
б) твердження про те, що фруктові соки, виготовлені конкурентом, не 

містять фруктів, а виготовлені суто з важких хімічних сполук; 
в) використання списку покупців, якого віднесло з колишнього місця 

роботи з наміром скористатися ним на новій роботі на підприємстві-конкуренті; 
г) усі перераховані вище відповіді правильні. 
6. Які з наступних дій ви вважали б актами недобросовісної конкуренції: 
а) твердження про те, що хлібобулочні вироби, що випускаються 

конкурентом, не користуються попитом; 
б) твердження про те, що продукція конкурента є небезпечною для здоров’я 

людини; 
в) вводить в оману реклама; 
г) твердження про те, що алкогольна продукція конкурента є шкідливою для 

здоров’я людини. 
7. Які з наступних дій ви вважали б актами недобросовісної конкуренції: 
а) твердження про те, що конкурент ось-ось закриє своє підприємство; 
б) оприлюднення у засобах мас-медіа результатів незалежного огляду з 

продукції конкурента; 
в) твердження про те, що продукція конкурента є небезпечною для життя 

людини; 
г) твердження про те, що продукція конкурентів є шкідливою для здоров’я 

людини. 
8. Що з нижченаведеного було б актом недобросовісної конкуренції, який 

можна класифікувати у рубриці “введення громадськості в оману”? 
а) твердження у засобах мас-медіа про те, що інградієнти, які 

використовуються для виготовлення морозива конкурентом, є не природного 
походження, а синтетичного; 



б) товар з упаковкою, на якій використовуються зоряно-смугастий прапор у 
вигляді декорації, хоча товар не був виготовлений в США; 

в) ) імітація “зовнішнього вигляду” товарів конкурента; 
г) усі перераховані вище відповіді правильні. 
9. Що з нижченаведеного є актом дискредитації конкурента? 
а) невірне твердження про те, що конкурент вже став банкрутом, хоча 

насправді це не так; 
б) крадіжка рецептури конкурента для приготування безалкогольної 

продукції; 
в) публікація результатів незалежного огляду з продукції конкурента; 
г) твердження у засобах мас-медіа про те, що інградієнти, які 

використовуються для виготовлення морозива конкурентом, є не природного 
походження, а синтетичного. 

10. Що з нижченаведеного є актом дискредитації конкурента? 
а) твердження про те, що заморожений дієтичний продукт – картопля, що 

випускається конкурентом, був приготований на яловичому жиру, тоді як цього 
не було; 

б) твердження про те, що продукція конкурента є шкідливою для здоров’я 
людини; 

в) імітація “зовнішнього вигляду” товарів конкурента; 
г) жодне з тверджень не є вірним. 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО 
НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ЗАВДАННЯ 

(номер варіанту необхідно обирати згідно номеру у журналі) 
  

Варіант № 1 
51. 1.                Інтелектуальна власність як право на результат творчої 

діяльності. 
52. 2.                 Особливості маркетингу інноваційних товарів на різних етапах 

їхнього життєвого циклу. 
53. 3.                Дослідницька угода. 



54. 4.                Договори, що супроводжують трансфер технологій. 
  
Варіант № 2 
55. 1.                Подвійна природа права інтелектуальної власності.  
56. 2.                Етапи відбору нових ідей. 
57. 3.                Політика та правила щодо інтелектуальної власності. 
58. 4.                Види порушень прав на об’єкти права інтелектуальної 

власності. 
  
Варіант № 3 
59. 1.                Обмеження права інтелектуальної власності.  
60. 2.                Процедура відбору ідей. 
61. 3.                Підвищення рівня обізнаності офісу з передання технологій.  
62. 4.                Запобігання порушенням прав на об’єкти права інтелектуальної 

власності. 
  
Варіант № 4 
63. 1.                Здійснення майнових прав інтелектуальної власності. 
64. 2.                Технічний аналіз конкурента. 
65. 3.                Ключові чинники успіху впровадження технологій. 
66. 4.                Відстеження порушень прав інтелектуальної власності.  
  
Варіант № 5 
67. 1.                Класифікація об’єктів права інтелектуальної власності. 
68. 2.                Процедура отримання нових ідей із зовнішніх джерел.  
69. 3.                Управління процесами створення об’єктів права 

інтелектуальної власності в наукових організаціях України.  
70. 4.                Форми захисту прав інтелектуальної власності. 
  
Варіант № 6 
71. 1.                Об’єкти авторського права. 
72. 2.                Цілі та передумови генерування нових ідей. 
73. 3.                Тенденції розвитку наукового потенціалу України. 
74. 4.                Способи захисту прав інтелектуальної власності. 
  
Варіант № 7 
75. 1.                Об’єкти суміжних прав. 
76. 2.                Аналіз тенденцій генерування ідей. 
77. 3.                Управління інтелектуальною власністю у вищих навчальних 

закладах України. 
78. 4.                Захист прав інтелектуальної власності в рамках угоди TRIPS. 
  
Варіант № 8 
79. 1.                Винахід, корисна модель, промисловий зразок. 
80. 2.                Методи експертних оцінок. 
81. 3.                Проблема розподілу прав на об’єкти права інтелектуальної 

власності при управлінні правами на результати досліджень.  



82. 4.                Умови придатності винаходу (корисної моделі) для набуття 
права інтелектуальної власності на них. 

  
Варіант № 9 
83. 1.                Компонування інтегральних мікросхем. 
84. 2.                Багатоваріантний аналіз. 
85. 3.                Роль інтелектуальної власності в управлінні підприємством.  
86. 4.                Умови придатності промислового зразка для набуття права 

інтелектуальної власності на нього. 
  
Варіант № 10 
87. 1.                Сорти рослин, породи тварин. 
88. 2.                Необхідність і завдання прогнозування. 
89. 3.                Загальні підходи до формування портфелю об’єктів права 

інтелектуальної власності. 
90. 4.                Умови придатності компонування інтегральної мікросхеми для 

набуття права інтелектуальної власності. 
  
Варіант № 11 
91. 1.                Наукові відкриття. 
92. 2.                Основні методи прогнозування технологій. 
93. 3.                Запобігання втраті комерційної таємниці. 
94. 4.                Оформлення прав інтелектуальної власності на винаходи, 

корисні моделі, промислові зразки, компонування інтегральної мікросхеми.  
  
Варіант № 12 
95. 1.                Раціоналізаторські пропозиції. 
96. 2.                Заміна технологій. 
97. 3.                Моніторинг інноваційної діяльності компаній – конкурентів. 
98. 4.                Умови придатності сорту рослин для набуття права 

інтелектуальної власності на нього та порядок оформлення прав інтелектуальної 
власності на сорт рослин. 

  
Варіант № 13 
99. 1.                Комерційна таємниця. 
100. 2.                Взаємозв’язок стадій розроблення нової продукції з 

патентними дослідженнями. 
101. 3.                Створення бази даних об’єктів права інтелектуальної власності.  
102. 4.                Умови придатності торговельної марки для набуття права 

інтелектуальної власності на неї. 
  
Варіант № 14 
103. 1.                Торговельні марки. 
104. 2.                Патентні дослідження на стадії пошуку нових ідей.  
105. 3.                Пошук з метою аналізу діяльності фірм – конкурентів. 
106. 4.                Порядок оформлення прав інтелектуальної власності на 

торговельну марку. 



  
Варіант № 15 
107. 1.                Географічні зазначення. 
108. 2.                Патентні дослідження на стадії відбору ідей. 
109. 3.                Пошук з метою встановлення вимог до продукції конкретного 

виду. 
110. 4.                Умови придатності географічного зазначення для набуття права 

інтелектуальної власності на нього. 
  
Варіант № 16 
111. 1.                Комерційні найменування. 
112. 2.                Патентні дослідження на стадії формування концепції нової 

продукції. 
113. 3.                Інвентаризація та бухгалтерський облік об’єктів права 

інтелектуальної власності на підприємстві. 
114. 4.                Порядок оформлення прав інтелектуальної власності на 

географічні зазначення. 
  
Варіант № 17 
115. 1.                Суб’єкти права на результати науково – технічної творчості. 
116. 2.                Патентні дослідження на стадії формування концепції нової 

продукції. 
117. 3.                Оподаткування операцій з об’єктами права інтелектуальної 

власності. 
118. 4.                Особливості набуття права на комп’ютерну програму. 
  
Варіант № 18 
119. 1.                Суб’єкти авторського права. 
120. 2.                Патентні дослідження на стадії формування концепції 

технологічного процесу. 
121. 3.                Цілі та нормативно – правова база оцінки вартості прав на 

об’єкти права інтелектуальної власності. 
122. 4.                Набуття прав на об’єкти суміжних прав. 
  
Варіант № 19 
123. 1.                Суб’єкти суміжних прав. 
124. 2.                Патентні дослідження на стадії розроблення продукції.  
125. 3.                Оцінка вартості прав на об’єкти авторського права. 
126. 4.                Поняття інтелектуального капіталу та його структура. 
  
Варіант № 20 
127. 1.                Суб’єкти права на комерційні позначення. 
128. 2.                Стратегія захисту від конкурентів. 
129. 3.                Оцінка вартості ліцензії. 
130. 4.                Управління та маркетинг в сфері інтелектуальної власності.  
  
Варіант № 21 



131. 1.                Еволюція законодавства про інтелектуальну власність в 
Україні. 

132. 2.                Стратегія нападу на конкурентів. 
133. 3.                Оцінка вартості «людського капіталу». 
134. 4.                Мета оцінки вартості прав на об’єкти права інтелектуальної 

власності. 
  
Варіант № 22 
135. 1.                Сучасний стан законодавства України про інтелектуальну 

власність. 
136. 2.                Стратегія створення іміджу компанії. 
137. 3.                Види порушень прав на об’єкти права інтелектуальної 

власності. 
138. 4.                Підходи до оцінки вартості прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності. 
  
Варіант № 23 
139. 1.                Державна система правової охорони інтелектуальної власності.  
140. 2.                Стратегія оптимізації фінансово – господарської діяльності. 
141. 3.                Запобігання порушенням прав н6а об’єкти права 

інтелектуальної власності. 
142. 4.                Методи оцінки вартості прав на об’єкти права інтелектуальної 

власності. 
  
Варіант № 24 
143. 1.                Структура державної системи правової охорони 

інтелектуальної власності. 
144. 2.                Визначення етапу, на якому слід здійснювати правову охорону.  
145. 3.                Відстеження порушень прав інтелектуальної власності.  
146. 4.                Послідовність оцінки вартості прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності. 
  
Варіант № 25 
147. 1.                Міжнародні договори з питань інтелектуальної власності.  
148. 2.                Відпрацювання рішення про необхідність правової охорони. 
149. 3.                Форми захисту прав інтелектуальної власності. 
150. 4.                Приклади оцінки вартості прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності. 
Варіант № 26 
151. 1.                Всесвітня організація інтелектуальної власності.  
152. 2.                Оцінка доцільності правової охорони. 
153. 3.                Способи захисту прав інтелектуальної власності.  
154. 4.                Механізм комерціалізації прав інтелектуальної власності.  
  
Варіант № 27 
155. 1.                Поняття управляння інтелектуальною власністю. 
156. 2.                Оцінка доцільності отримання патенту. 



157. 3.                Захист прав інтелектуальної власності в рамках угоди TRIPS. 
  
Варіант № 28 
158. 1.                Принципи управління інтелектуальною власністю. 
159. 2.                Вибір між патентною охороною та засекречуванням. 
160. 3.                Об’єкти та суб’єкти трансферу технологій. 
161. 4.                Дії, що визначаються порушеннями прав інтелектуальної 

власності. 
  
Варіант № 29 
162. 1.                Життєвий цикл нового товару. 
163. 2.                Розподіл прав на об’єкти права інтелектуальної власності між 

суб’єктами права. 
164. 3.                Передліцензійні угоди. 
165. 4.                Юрисдикційна форма захисту прав інтелектуальної власності. 
  
Варіант № 30 
166. 1.                Життєвий цикл об’єкта права інтелектуальної власності.  
167. 2.                Зростання розуміння ролі інтелектуальної власності в сучасній 

економіці та необхідності управляти нею. 
168. 3.                Зміст договорів про передачу прав на використання 

інтелектуальної власності. 
169. 4.                Кримінально-правовий захист прав інтелектуальної власності. 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
  

У процесі вивчення навчальної дисципліни “Інтелектуальна власність” 
використовуються такі методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 
діяльності як словесні (бесіда, пояснення, 
лекція), наочні (презентація), практичні (практичні завдання, реферати, 
індивідуальні завдання). 



Бесіда – діалогічний метод навчання, за якого викладач із допомогою 
вдало поставлених питань спонукає студентів відтворювати раніше набуті 
знання, робити самостійні висновки-узагальнення на основі засвоєного 
фактичного матеріалу. 

Пояснення – словесне тлумачення понять, явищ, слів, термінів, принципів 
дій, прикладів тощо. Головне його завдання – розкриття причинно-наслідкових 
зв’язків і закономірностей розвитку природи, суспільства, людського мислення. 
Оскільки матеріал можна пояснювати різними логічними шляхами або 
способами міркування. 

Пояснення може бути індуктивним, дедуктивним, традуктивним. Індукція 
– спосіб міркування, при якому висновок отримують на основі аналізу окремих 
фактів. Індуктивне пояснення забезпечує можливість переходу від одиничних 
фактів до загальних положень. Дедукція – спосіб міркування, за якого частковий 
висновок робиться лише логічним шляхом від загальних положень. 

Лекція – основна форма проведення навчальних занять, призначених для 
засвоєння теоретичного матеріалу. Лекція – інформативно-доказовий виклад 
великого за обсягом, складного за логічною побудовою навчального матеріалу. 
Відрізняється строгістю викладу. Читання лекцій передбачає ретельну 
підготовку викладача: визначення мети, складання чіткого плану, добір 
теоретичного й наочного матеріалу, логічний і послідовний виклад інформації. 
За призначенням лекції поділяють на: вступні (дають загальне уявлення про 
завдання, зміст дисципліни, розкривають структуру і логіку розвитку конкретної 
галузі науки, сприяють розвитку в студентів інтересу до предмета з метою його 
творчого засвоєння); тематичні (присвячують розкриттю конкретних тем 
навчальної програми); оглядові (головне завдання полягає у сприянні належного 
взаємозв’язку і наступності між теоретичними знаннями і практичними 
вміннями та навичками студентів. 

Мета проведення лекцій полягає у: 
-                    викладені студентам у відповідності з програмою та робочим планом 

основних питань інтелектуальної власності, звертаючи головну увагу на 
необхідність і можливість їх використання у практичній фаховій діяльності;  

-                    сформувати у студентів цілісну систему теоретичних знань з курсу 
“Інтелектуальна власність”. 

Метод ілюстрування – оснащення ілюстраціями статичної (нерухомої) 
наочності, плакатів, малюнків, картин, карт, схем та ін.  

Метод демонстрування – показ рухомих засобів наочності, приладів, 
дослідів, технічних установок тощо. 

Практичні роботи – застосування знань студентами у ситуаціях, 
наближених до життєвих. 

Практичне заняття – форма навчального заняття, на якому викладач 
організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень 
навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування 
через індивідуальне виконання відповідно до сформульованих завдань. 

Основна мета практичних занять з курсу “Інтелектуальна власність – 
набуття студентами знань з оцінювання доцільності правової охорони об’єктів 
інтелектуальної власності, розподілу прав на об’єкти права інтелектуальної 
власності між суб’єктами права, формування портфелю інтелектуальної 



власності на підприємстві, проведення моніторингу інноваційної діяльності 
компаній-конкурентів; уміння здійснення патентного пошуку для оцінки 
патентоспроможності технічних рішень; вирішення задач з оцінювання вартості 
прав на об’єкти права інтелектуальної власності; оцінювання економічної 
ефективності інноваційних проектів; визначення форм та способів захисту прав 
інтелектуальної власності. 

Завдання проведення практичних занять: 
-                    оволодіти необхідними знаннями про об’єкти та суб’єкти права 

інтелектуальної власності, сучасний стан законодавства України про 
інтелектуальну власність та основні принципи управління інтелектуальною 
власністю; 

-                    навчитися здійснювати пошук та генерування нових ідей, аналізувати 
основні методи прогнозування технологій; 

-         використовувати стратегії правової охорони результатів досліджень і 
розроблень; 

-         - досліджувати тенденції розвитку наукового потенціалу України; 
-         вивчати інформаційне забезпечення управління інтелектуальною 

власністю; 
-         проводити оцінювання вартості прав на об’єкти права інтелектуальної 

власності. 
Самостійна робота студента є невід’ємною складовою процесу вивчення 

дисципліни “Інтелектуальна власність”, її зміст визначається робочою 
навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками 
викладача. Самостійна робота над дисципліною для студентів може включати: 
опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу; вивчення 
окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання; 
виконання домашніх завдань. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
  

Оцінювання знань з дисципліни “Інтелектуальна власність” проводиться 
за рейтинговою системою. Загальний рейтинг з дисципліни складає 100 балів. 
Загальна кількість балів між видами контролю розподіляється наступним чином: 



-   1-ий модуль (розділ 1) – 40 балів (до 20 балів оцінюється поточна робота 
студента по засвоєнню навчального модуля, до 20 балів оцінюються результати 
тестування по засвоєнню модуля); 

-   2-ий модуль (розділ 2) – 35 балів (до 20 балів оцінюється поточна робота 
студента по засвоєнню навчального модуля, до 15 балів оцінюються результати 
тестування по засвоєнню модуля); 

-   наукова, творча робота студента (НРС) оцінюється викладачем в 
додатковій рейтинговій оцінці (до 8 балів); 

-   постійне відвідування лекційних та практичних занять (до 8 балів).  
Визначення кількості балів за поточну роботу, за підсумкову роботу по 

модулю, за наукову, творчу роботу студента. 
1.     Кількість балів – 90-100%%. 
Знання: студент виявляє засвоєння всього матеріалу: 
а) знання осмисленні, розкриває в матеріалі, виділяє головні положення, 

розкриває причинно-наслідкові, функціональні та інші зв’язки; 
б) вільно володіє понятійним апаратом; 
в) активно використовує рекомендовані для вивчення джерела знань 

(першоджерела, статті, посібники, тощо); 
г) демонструючи знання фактичного матеріалу, виявляє власне ставлення 

до вивченого матеріалу; 
д) вміє давати мотивовану оцінку явищу, факту, теорії, тощо; 
є) демонструє культуру викладу знань: логічна послідовність викладу, 

чітке формулювання думок, мова і мовлення грамотні. 
Вміння і навички: вільно володіє вміннями і навичками практичного 

застосування знань; практичні завдання виконує впевнено і акуратно, не 
допускаючи помилок. 

2. Кількість балів – 76-89%%. 
Знання: студент знає весь матеріал: 
а) при відповідях не допускає серйозних помилок, легко виправляє окремі 

неточності з додаткового запитання викладача; 
б) відповідає без особливих труднощів на запитання викладача; 
в) у відповідях використовує знання, почерпнуті з додаткових 

рекомендованих джерел; 
г) якість знань і форма їх викладу свідчить про достатній рівень засвоєння, 

що гарантує здатність до їх практичного використання. 
Вміння, навички: володіє вміннями і навичками практичного застосування 

теоретичних знань (згідно вимог програми); практичні завдання виконує з 
незначними помилками, які легко виправляє. 

3. Кількість балів – 76-100%% свідчать про високий рівень оволодіння 
основними поняттями навчального курсу, глибоке засвоєння фактів, прикладів 
та узагальнень, що випливають з них. Як правило, така кількість балів, свідчить 
про високий рівень розвитку пізнавальних здібностей та мислення зокрема.  

4. Кількість балів – 60-75%%. 
Знання: основний матеріал програми засвоєний: 
а) студент знає основні поняття навчального курсу та їх визначення; 
б) знання знаходяться на рівні уявлень, що поєднуються з елементами 

наукових понять; 



в) самостійне відтворення знань утруднене, вимагає додаткових і 
уточнюючих запитань з боку викладача; 

г) надає перевагу питанням репродуктивного характеру; 
д) відчуває труднощі при відповіді на видозмінені запитання; 
е) виявляє переважну здатність до репродуктивної діяльності; 
є) культура викладу знань невисока. 
Вміння, навички: володіє вміннями і навичками розв’язання найбільш 

типових практичних завдань, при цьому можливі помилки. 
5. Кількість балів – 30-59%%. 
Знання: більша частина матеріалу програми не засвоєна: 
а) студент має певні уявлення про навчальний матеріал; 
б)у відповідях допускає грубі помилки. 
Вміння, навички : відсутні. 
6. Кількість балів – 0-29%%. 
Знання: повне незнання навчального матеріалу. 
Вміння, навички: відсутні. 
Для отримання іспиту необхідно отримати 75 балів і більше. 
Зараховано автоматично виставляється студентові, котрий вільно володіє 

категорійно-понятійним апаратом; знання осмислені, виявляє високий рівень 
засвоєння навчального матеріалу; активно використовує рекомендовані для 
вивчення джерела знань (статті, посібники); виявляє власне ставлення до 
вивченого матеріалу; вміє давати оцінку теорії, факту, явищу; володіє вміннями 
та навичками практичного застосування теоретичних знань, практичні завдання 
виконує правильно, впевнено, акуратно. За період вивчення навчальної 
дисципліни набрав від 90 до 100 балів. 

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 
  
Автор – фізична особа, творчою працею якої створено твір. 
  
Авторське право – розділ цивільного права, що регулює правовідносини, 

які виникають у зв’язку зі створенням та використанням творів науки, літератури 
і мистецтва. 

  
Авторські правомочності. Творці творів володіють авторським правом, 

що складається з окремих авторських правомочностей. У сукупності авторські 
правомочності становлять суб’єктивне авторське право щодо твору. Авторське 
право може передаватися його власникам іншій фізичній або юридичній особі, 
яка, таким чином, стає правонаступником. При цьому власник авторського права 
залишається таким, але надає правомочність іншій особі користуватися всіма або 
частиною його прав з можливими певними обмеженнями. 

  
Апеляційна плата – колегіальний орган Установи для розгляду скарг, 

спорів на рішення Установи про видачу охоронних документів прав на об’єкти 
інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетенції.  

  
Аналог – об’єкт, близький за технічною суттю, призначенням або 

функціями до заявленого об’єкта  винаходу і відомий з існуючого рівня техніки. 



При виборі аналогів необхідно керуватися подібністю сукупності його ознак до 
сукупності ознак винаходу. Найбільш близький аналог називається 
"прототипом". 

  
Асоціативний знак – це товарний знак, що є тотожним (аналогічним) або 

схожим зі знаками, вже зареєстрованими тією самою особою щодо однорідних 
товарів і(або) послуг. Наслідком реєстрації асоціативного знака є неможливість 
передачі права на такий знак іншим особам через ймовірність їх змішування на 
підставі схожості. 

  
Аудіовізуальний твір – твір, що зафіксований на певному матеріальному 

носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному диску, компакт-диску тощо) у 
вигляді серії послідовних кадрів (зображень) чи аналогових або дискретних 
сигналів, що відображають (закодовують) рухомі зображення (як із звуковим 
супроводом, так і без нього), і сприйняття якого є можливим виключно за 
допомогою того чи іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана тощо), 
на якому рухомі зображення візуально відображаються за допомогою певних 
технічних засобів. 

  
База даних (компіляція даних) – сукупність творів, даних або будь-якої 

іншої незалежної інформації у довільній формі, в тому числі – електронній, 
підбір і розташування складових частин якої та її упорядкування є результатом 
творчої праці, і складові частини якої є доступними індивідуально і можуть бути 
знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи на основі електронних 
засобів комп’ютера) чи інших засобів. 

Бібліографічний опис патентного документа – це сукупність 
бібліографічних даних про патентний документ, наведених згідно із правилами, 
встановленими відповідними нормативно-технічними документами, 
необхідними і достатніми для загальної характеристики, ідентифікації та пошуку 
документа. 

  
Види творів – самостійні та несамостійні. У самостійних творах форма 

оригінальна. Несамостійні твори бувають двох видів: похідні (переклади, 
обробки, анотації, реферати, резюме, огляди, інсценізації, аранжування та інші 
переробки творів науки, літератури і мистецтва) і збірники (енциклопедії, 
антології, бази даних та інші складені твори, які за добором і розташуванням 
матеріалів є результатом творчої праці). Похідні  твори охороняються 
авторським правом незалежно від того, чи є об’єктами авторського права твори, 
на яких вони засновані або які вони включають. 

  
Визнання авторських і суміжних прав – один із способів цивільно-

правового захисту авторських прав, що виникає тоді, коли наявність в особи 
авторського або суміжного права викликає сумнів, заперечується або є реальна 
загроза таких дій. Визнання права як засобу його захисту за своєю суттю може 
бути реалізовано лише в юрисдикційному порядку, а не шляхом вчинення 
позивачем певних самостійних односторонніх дій. Здебільшого вимога про 



визнання авторського або суміжного права є необхідною передумовою 
застосування інших передбачених законом способів захисту. 

  
Виключні права – права, що надають тим, хто їх має, можливість 

здійснювати певні, визначені законом дії, яких не можуть здійснити інші особи 
без згоди власника цих прав. 

  
Використання вільне – можливість використання твору, що випливає з 

обмежень авторського права, безоплатне використання твору в певних випадках 
без одержання дозволу, однак з дотриманням умов, установлених 
законодавством, які в основному стосуються використання й охорони особистих 
немайнових прав автора. Вільне використання мотивується переважно 
інформаційними цілями або потребами розвитку освіти, науки і культури. 

  
Винагорода – платежі, здійснювані особами, які використовують товари 

авторів, виконання творів, фонограми і радіотелепередачі, на користь авторів, 
виконавців, виробників фонограм, організацій телерадіомовлення та інших 
заінтересованих правовласників у тій мірі, в якій їх права охороняються щодо 
відповідного використання. Винагорода може складатися з одноразових 
платежів (так звана "повна компенсація",  або "одноразова винагорода" ) за певні 
види використання. 

  
Винахід – це вирішення утилітарних завдань у будь-якій галузі 

промисловості або іншій сфері суспільно корисної діяльності людини, що 
відповідає визначеним законодавством умовам надання правової охорони і 
визнане як винахід компетентним державним органом. 

  
Винахідник – фізична особа, творчою працею якої створений винахід. 
  
Винахідницький рівень – критерій патентоздатності винаходу, що 

характеризує його неочевидність для середнього фахівця в даній конкретній 
галузі знань. 

  
Виробник відеограми – фізична або юридична особа, яка  взяла на себе 

ініціативу і несе відповідальність за перший відеозапис виконання або будь-яких 
рухомих зображень (як із звуковим супроводом, так і без нього). 

  
Відомство-одержувач – національне патентне відомство або міжурядова 

організація, до якої подається міжнародна заявка. 
  
Відтворення – виготовлення одного або більше примірників твору, 

відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також  їх запис для 
тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), 
оптичній або іншій формах, які може зчитувати комп’ютер. 

  
Відчуження прав – надання уповноваженим державним органом дозволу 

на використання запатентованого об’єкта інтелектуальної  власності без згоди 



власника охоронного документа, але з виплатою йому відповідної компенсації. 
Згідно з чинним законодавством України такий дозвіл надається Кабінетом 
Міністрів України. Дозвіл може бути надано будь-якій юридичній особі, яка має 
можливість використовувати об’єкт, якому надана правова охорона, виходячи із 
суспільних інтересів та інтересів національної безпеки України на умовах 
невиключної ліцензії. Спори щодо умов видачі дозволу і виплати компенсації та 
її розміру розв’язуються у судовому порядку. 

  
Власник охоронного документа – особа (фізична або юридична), на ім’я 

якої виданий охоронний документ, чи її правонаступник. 
Власник авторських і (або) суміжних прав – автор або виконавець, коли 

майновими правами наділений автор або виконавець; інша, але не автор або 
виконавець, фізична або юридична особа у разі, коли майновими правами 
первинно наділена така фізична або юридична особа, якій відчужені майнові 
права. 

  
ВОІВ (Всесвітня організація інтелектуальної власності, 1967 р.) – 

міжнародний орган, підпорядкований Організації Об’єднаних Націй, основною 
метою якого є сприяння охороні прав на об’єкти інтелектуальної власності у 
всьому світі та надання допомоги у досягненні переваг і вигод, що отримують 
усі держави-учасниці ВОІВ від системи інтелектуальної власності. 

  
Географічне місце – будь-який географічний об’єкт із офіційно 

визначеними межами, зокрема: країна, регіон як частина країни, населений 
пункт, місцевість тощо. 

Дата пріоритету об’єкта промислової власності – це дата, що береться 
до уваги при визначенні першості у набутті права на об’єкт  промислової 
власності. Дата пріоритету може бути встановлена за  датою подання заявки на 
видачу охоронного документа до національного патентного відомства чи до 
відповідного органу держави-учасниці Паризької конвенції про охорону 
промислової власності, якщо за цією заявкою не заявлено конвенційний чи 
виставочний пріоритет. 

  
Депонування рукопису – передача вузькоспеціальних робіт переважно у 

вигляді машинописного оригіналу на збереження до бібліотеки та 
інформаційних центрів, що інформують спеціалістів про їх наявність і видають 
їх копії для вивчення. Депонування рукописів практикується у тих випадках, 
коли недоцільно його розмножувати звичайними способами друку, а також для 
поповнення інформаційних фондів і (або) як свідчення про авторство і про факт 
та дату написання. 

  
Державна науково-технічна експертиза – законодавчо урегульований 

науково-дослідний процес, метою якого є перевірка охороноздатності заявлених 
об’єктів промислової власності, що здійснюється закладом експертизи – 
уповноваженим Установою державним закладом (підприємством, організацією) 
для розгляду і проведення експертизи заявок. 

  



Державна система правової охорони інтелектуальної власності – 
Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших 
відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до сфери управління 
Установи. 

  
Джерела авторського права – це юридичні акти різних державних органів, 

у яких містяться правові норми, що регулюють відносини щодо створення і 
використання творів літератури, науки і мистецтва. Залежно від юридичної сили 
актів, що містять норми авторського  права, джерела авторського права 
поділяються на такі групи: 1) акти державних органів; 2) акти органів місцевого 
самоврядування; 3) міжнародні акти. 

  
Добросовісна практика – норма, що визначає допустимість вільного 

використання творів шляхом ілюстрування з освітньою метою. Відповідно до 
вимог Бернської конвенції добросовісна практика не повинна суперечити 
нормальному використанню твору і завдавати невиправданої шкоди законним 
інтересам автора. 

  
Експертиза заявки – перевірка матеріалів заявки на відповідність вимог, 

встановлених законом. 
  
Експертиза заявки формальна – дослідження (аналіз) матеріалів заявки з 

метою перевірки наявності  необхідних документів, дотримання заявником 
установлених  вимог до них і розгляд питання про те, чи належить заявлена 
пропозиція до об’єктів, яким надається правова охорона. 

Експертиза на локальну новизну – складова частина кваліфікаційної 
експертизи, що встановлює локальну новизну винаходу. 

  
Електронна заявка – це заявка, подана до відомства в електронній формі 

комп’ютерними мережами з використанням Інтернет - технології. Подання 
електронних заявок започатковано у ряді розвинених країн, але ще потребує 
вирішення ряду правових організаційних та технічних проблем. У подальшому 
подання електронних заявок має стати найбільш зручною та поширеною формою 
надходження матеріалів заявки та інших документів від заявника. 

  
Загальновідомий знак – це товарний знак, що в результаті використання 

став добре відомий широкому колу споживачів. Відповідно до Статті 
6вis Паризької конвенції з охорони промислової власності всі країни-учасниці 
зазначеної Конвенції зобов’язані надавати на своїй території охорону знакам, які 
за визначенням компетентного (адміністративного чи судового) органу країни 
реєстрації або країни використання набули статусу загальновідомих знаків 
стосовно тотожних або схожих товарів і (або) послуг. Реєстрацію товарного 
знака, який є відтворенням, імітацією або перекладом загальновідомого знака, 
відхиляють або визначають недійсною. Забороняється використання знака, який 
може призвести до змішування із загальновідомим знаком.  

  



Загальнодоступні відомості – відомості, що містяться у джерелах 
інформації, з якими будь-яка особа може ознайомитися або про зміст яких може 
дізнатися законним шляхом. 

  
Закінчення строку охорони. Після закінчення встановленого строку 

охорони твори стають суспільним надбанням та можуть вільно і безкоштовно 
використовуватися будь-якою особою. Якщо твір стає суспільним надбанням, 
авторські права на нього втрачаються безповоротно. 

Запатентований промисловий зразок – промисловий зразок, на який 
видано патент. 

  
Захист авторського права  і суміжних прав. За захистом свого авторського 

права або суміжних прав правовласники звертаються в установленому порядку 
до судових та інших органів відповідно до їх компетенції. Правовласники мають 
право вимагати: визначення авторського права або суміжних прав; припинення 
дій, що порушують авторські та суміжні права або створюють загрозу їх 
порушенню; відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду; стягнення 
доходу, одержаного порушником унаслідок порушення авторського  права і 
суміжних прав, замість  відшкодування збитків; виплати  компенсації, що 
визначається судом, замість відшкодування збитків або стягнення доходу з 
урахуванням суті правопорушення; вжиття інших, передбачених законодавчими 
актами заходів, пов’язаних із захистом авторського права і суміжних прав. 

  
Захист інформації – це сукупність організаційно-технічних заходів та 

правових норм для запобігання заподіянню шкоди інтересам власника 
інформації чи автоматизованої системи та осіб, які користуються інформацією, 
зокрема, внаслідок несанкціонованого використання або псування інформації. У 
зв’язку зі створенням електронних бібліотек інтелектуальної власності у рамках 
Постійного комітету ВОІВ з інформаційних технологій створено робочу групу з 
інформаційної безпеки, яка розглядатиме питання безпеки інформації в 
автоматизованих системах за умови доступу до них через всесвітню 
інформаційну мережу Інтернет. 

  
Захист права власності – це застосування правових засобів для усунення 

або запобігання порушенню цього права. Забезпечується нормами різноманітних 
галузей – цивільної, трудової, адміністративної, патентної. Будь-яке 
несанкціоноване використання об’єкта, що охороняється, є порушенням прав 
власника прав на об’єкт промислової власності. На вимогу власника таке 
порушення має бути припинене, а порушник повинен відшкодувати  власнику 
заподіяні збитки, включаючи не одержані доходи. Вимагати відновлення 
порушених прав може також особа, яка придбала ліцензію, якщо інше не 
передбачене ліцензійним договором. Захист порушених прав здійснюється в 
установленому законодавством адміністративному або судовому порядку. У разі 
встановлення факту порушення порушник може бути притягнутий до 
дисциплінарної, цивільної, адміністративної або навіть кримінальної 
відповідальності. 

  



Заявка – це сукупність документів, складених відповідно до вимог чинного 
законодавства, що подаються до Установи на видачу охоронного документа.  

  
Заявник – це фізична або юридична особа, що подає заявку на видачу 

охоронного документа на об’єкт промислової власності.  
  
Здійснення передачі прав. Передача авторських прав у різних країнах 

регулюється різними галузями права: цивільного, торговельного тощо. Свобода 
договору породжує всілякі проблеми і відповідну різноманітність їх вирішення. 
Фактично у багатьох країнах свобода договору в тій або іншій мірі обмежується 
певними правилами, що встановлюються авторськими товариствами. Як 
правило,  договір про передачу прав укладається у довільній формі за бажанням 
сторін. Він може бути усним, але в ряді країн неодмінно вимагається  письмова 
форма. За деякими  законами необхідна реєстрація договорів. Деякі авторсько-
правові закони містять спеціальні  положення про права і обов’язки сторін за 
договорами на різні види використання. 

  
Знак охорони авторського права. Власник виключних авторських прав для 

сповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського 
права, що вміщується на кожному примірнику і складається з трьох елементів: 

- латинської літери “С”, обведеної колом; 
- імені (найменування) власника виключних авторських прав; 
- року першого опублікування твору. 
  
Знак охорони суміжних прав. Виробник фонограми і виконавець для 

сповіщення про свої права можуть використовувати знак охорони суміжних 
прав, що вміщується на кожному примірнику фонограми і (або) її упаковці і 
складається з трьох елементів: 

- латинської літери “R”, обведеної колом; 
- імені (найменування) власника виключних суміжних прав; 
- року першого опублікування твору. 
  
Інтелектуальна власність у найширшому розумінні означає закріплення 

законом права на результати інтелектуальної діяльності людини у виробничій, 
науковій, літературній, художній та інших сферах. Ці права належать не до 
матеріального об’єкта, а до відображеної у ньому інформації. Як на власність у 
вигляді рухомого і нерухомого майна, так і на інтелектуальну власність існують 
деякі обмеження, наприклад, обмеження строку дії авторського права і 
охоронних документів (патентів, свідоцтв). Інтелектуальна власність об’єднує 
промислову власність і твори, що охороняються авторським правом. 

  
Інформація про управління правами – це інформація, у тому числі в 

електронній (цифровій) формі, що ідентифікує об’єкт авторського права і(або) 
суміжних прав і автора чи іншу особу, яка має на цей об’єкт авторське право і 
(або) суміжні права, або інформація про умови використання об’єкта авторського 
права і (або) суміжних прав, або будь-які цифри чи коди, у яких представлена 
така інформація, коли будь-який із цих елементів інформації прикладений до 



примірника об’єкта авторського права і (або) суміжних прав або вміщений у 
нього чи з’являється у зв’язку з його повідомленням до загального відома.  

  
Інформація як товар – інформаційна продукція та інформаційні послуги 

громадян і юридичних осіб, які займаються інформаційною діяльністю; можуть 
бути  об’єктами товарних відносин, що регулюються чинним законодавством. 

Колективний знак – це товарний знак, який слугує для позначення  товарів 
(послуг), що мають єдині якісні характеристики і виробляються (надаються) 
підприємствами, пов’язаними в господарсько-правовому або організаційно-
правовому відношенні. 

  
Колективне управління авторськими і суміжними правами – система 

управління, відповідно до якої суб’єкти названих прав передають спеціально 
створеним організаціям право ведення переговорів щодо укладення угод про 
умови експлуатації творів, виконань та фонограм авторів різними категоріями 
користувачів,  право надання дозволів та здійснення контролю за таким 
використанням, збирання відповідної винагороди та розподіл її між 
суб’єктами  авторського права та суміжних прав, право виконання інших 
повноважень щодо забезпечення реалізації особистих (немайнових) і майнових 
прав суб’єктів авторського і суміжних прав. 

  
Комерційна таємниця – інформація, яка є секретною в тому розумінні, що 

вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є 
легкодоступною для осіб, які, як правило мають справу з видом інформації, до 
якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом 
адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, 
вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. 

  
Конвенція – міжнародний договір (угода) з якого-небудь спеціального 

питання (наприклад, з охорони літературних і художніх творів).  
  
Конкуренція – змагальність підприємців, коли їх самостійні дії обмежують 

можливості кожного з них впливати на загальні умови реалізації товарів на ринку 
і стимулюють виробництво тих товарів, яких потребує споживач.  

  
Конкуренція недобросовісна – будь-які дії господарювання суб’єктів, що 

суперечать правилам та чесним звичаям у підприємницькій діяльності. 
  
Контрафакція – підробка; порушення авторського права і (або) суміжних 

прав у результаті відтворення і розповсюдження чужого твору, порушення 
виключного права патентовласника, несанкціоноване використання товарних 
знаків, як правило, виробів, що вже зарекомендували себе, тощо. Щодо 
аудіовізуальних записів, фонограм, відеограм або їх дублікатів, то виготовлення 
контрафактних  примірників може також бути порушенням відповідних 
суміжних прав. Такі копії, як правило, підлягають конфіскації. 

  



Корисна модель – результат інтелектуальної  діяльності людини у галузі 
технології, що пов’язана з конструктивним використанням пристрою. Корисні 
моделі відрізняються від винаходів, головним чином, двома аспектами: по-
перше, для корисної моделі не вимагається винахідницький рівень, по-друге, 
максимальний строк охорони, передбачений законодавством, менший за строк 
охорони винаходів. 

Кримінально-правовий спосіб захисту – кримінальна відповідальність за 
порушення прав інтелектуальної власності настає, якщо власнику прав завдана 
матеріальна шкода у великому  розмірі або у особливо великому розмірі. 

  
Літературний твір – будь-який оригінальний письмовий твір 

белетристичного, наукового, технічного або практичного характеру незалежно 
від його цінності чи призначення. 

  
Майнові права – суб’єктивні права учасників правовідносин, що пов’язані 

з володіннями, користуванням і розпорядженням майном, а також з тими 
матеріальними вимогами, які виникають з приводу розподілу цього майна і 
обміну. Майнові права – права власника, особи, яка здійснює право 
господарського відання майном, а також зобов’язальні права (наприклад, на 
відшкодування шкоди), права авторів на винагороду, спадкові права. Майнові 
права можуть виникати з дій та інших юридичних фактів, передбачених 
цивільним законодавством, а також з дій, які хоч і не передбачені законом, але 
на підставі загальних засад і змісту цивільного законодавства породжують 
цивільні права і обов’язки. Основним майновим правом авторів винаходів, 
корисних моделей, промислових зразків, топографій ІМС і раціоналізаторських 
пропозицій є право на винагороду. 

  
Міжнародна заявка – заявка, подана згідно з міжнародним Договором. 
  
Міжнародний пошуковий орган – орган, що проводить міжнародний 

пошук за міжнародною заявкою відповідно до Договору про патентну 
кооперацію (РСТ). 

  
Міжнародна класифікація промислових зразків (МКПЗ, 1968 р.) – 

прийнята на основі Локарнської угоди дворівнева (клас-підклас) класифікація 
виробів призначена для класифікування під час розроблення, експертизи та 
реєстрації об’єктів, заявлених чи визнаних як промислові зразки. 

  
Наукове відкриття – встановлення закономірностей, властивостей і явищ 

матеріального світу. 
  
Невизначене коло осіб – особи, яким суть об’єкта промислової власності 

може стати відомою не за їх службовою діяльністю. 
  
Невинне порушення виключних прав – це порушення, при якому порушник 

не знав і не мав підстав знати, що він порушує виключні права на твір, фонограму 



тощо. Таке порушення відбувається без його усвідомлення. Тягар доказу 
невинного  порушення покладається на відповідача. 

  
Немайнові права – це суб’єктивні права учасників правовідносин, що не 

мають економічного змісту, забезпечують деякі нематеріальні інтереси особи, 
належать до категорії абсолютних прав. 

  
Непрямий захист – це законодавчо встановлена у деяких країнах норма, 

згідно з якою дія патенту, виданого на спосіб одержання продукту, поширюється 
і на продукт, безпосередньо одержаний цим способом. 

  
Новизна – критерій охороноздатності: визначається за сукупністю знань, 

так званим “рівнем техніки”. Вирішення завдання визнають новим, якщо воно не 
є складовою частиною рівня техніки. 

  
Новизна локальна – означає, що розкриття суті об’єкта, що заявляється, 

неприпустиме в межах однієї держави, а саме, країни патентування.  
  
Об’єкти права інтелектуальної власності – 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 
(топографії) інтегральних мікросхем, раціоналізаторські пропозиції, сорти 
рослин, породи тварин, комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки 
(знаки для товарів і послуг), географічні зазначення, комерційні таємниці.  

  
Об’єкти, що не охороняються авторським правом. Не є об’єктами 

авторського права: офіційні документи (закони, постанови, рішення тощо), а 
також їх офіційні переклади; офіційні символи і знаки (прапори, герби, ордени, 
грошові знаки тощо), витвори народної творчості; повідомлення про новини дня 
або повідомлення про поточні події, що мають характер звичайної інформації; 
результати, одержані за допомогою технічних засобів, призначених для 
виробництва певного роду, без здійснення творчої діяльності, безпосередньо 
спрямованої на створення індивідуального твору. 

  
Об’єкти, що охороняються авторським правом. Національні закони і 

міжнародні конвенції охороняють твори літератури, науки і мистецтва. Під 
охороною наукових творів розуміється захист їх “літературної” або “художньої” 
форми, а не власне наукових ідей. Коло зазначених творів дуже широке і 
національні закони визначають їх у надто широкій формі. Такі загальні 
визначення нерідко супроводжуються примірними переліками творів.  

  
Обсяг правової охорони. Згідно з чинним законодавством України обсяг 

правової охорони визначається: 
- для винаходу (корисної моделі) – формулою винаходу (корисної моделі); 

- для промислового зразка – сукупністю ознак промислового зразка, 
зображених на фотографіях виробу (його макеті, малюнку); 



- для сорту рослин – описом сорту; 
- для топографії ІМС – зображенням топографії ІМС на матеріальному 

носії. 
  
Оприлюднення (розкриття публіці) твору – здійснення за згодою автора 

чи іншого суб’єкта авторського права і (або) суміжних прав дія, що вперше 
робить твір доступним для публіки шляхом опублікування, публічного 
виконання, публічного показу, публічної демонстрації, публічного сповіщення 
тощо. 

  
Опублікований твір – твір, який за дозволом автора відступлений і 

примірники якого стали доступними публіці. 
  
Опублікування твору, фонограми, відеограми – випуск в обіг за згодою 

автора чи іншого суб’єкта авторського права і (або) суміжних прав, виготовлених 
поліграфічними, електронними чи іншими способами примірників твору, 
фонограми, відеограми у кількості, здатній задовольнити, з урахуванням 
характеру твору, фонограми чи відеограми, розумні потреби публіки, шляхом їх 
продажу, здавання в майновий найм, побутового чи комерційного прокату, 
надання доступу до них через електронні системи інформації таким чином, що 
будь-яка особа може його отримати з будь-якого місця і в будь-який час за 
власним вибором або передачі права власності на них чи володіння ними 
іншими  способами. Опублікування твору, фонограми, відеограми вважається 
також депонування рукопису твору, фонограми, відеограми у сховищі 
(депозитарії) з відкритим доступом та можливістю одержання у ньому 
примірника (копії) твору, фонограми, відеограми. 

  
Організація ефірного мовлення – телерадіоорганізація, що 

здійснює  публічне сповіщення радіо- чи телевізійних передач і програм 
мовлення (як власного виробництва, так і виробництва інших організацій) 
шляхом передачі в ефір за допомогою радіохвиль (а також лазерних променів, 
гамма-променів тощо) у будь-якому частотному діапазоні (у тому числі і з 
використанням супутників). 

  
Організація кабельного мовлення – телерадіоорганізація, що здійснює 

публічне сповіщення радіо- чи телевізійних передач і програм мовлення (як 
власного виробництва, так і виробництва інших організацій) шляхом передачі на 
віддаль сигналу за допомогою того чи іншого виду наземного, підземного и 
підводного кабелю (провідникового, оптоволокнистого чи іншого виду).  

  
Оригінальність – справжній власний твір автора, не скопійований 

повністю або в основному з іншого твору. Оригінальність не слід змішувати з 
новизною. Існування аналогічного твору, раніше невідомого автору, не 
позначається на оригінальності незалежного творіння. У випадку похідного 
твору оригінальність полягає в індивідуальному методі переробки раніше 
існуючого твору. 

  



Основні майнові права. Автор володіє  виключним правом дозволити певні 
дії щодо творів, які охороняються та поділяються на дві основні категорії: право 
на відтворення і право на опублікування. 

  
Особисті немайнові права виконавців. Незалежно від майнових прав 

виконавця і навіть у разі їх передачі виконавець щодо своїх незаписаних  усних 
виконань і виконань, записаних на фонограми чи відеограми, має право вимагати 
бути визнаним як виконавець своїх виконань, крім тих випадків, коли ненадання 
такого права диктується способом використання виконання і заперечення проти 
будь-якого перекручення, спотворення або іншої зміни своїх виконань, що 
можуть завдати шкоди його репутації. 

  
Особисті права – права, надані для охорони інтересів, що належать до 

особистості. Ці права опосередковано стосуються вимог авторів або виконавців 
щодо використання їх творів або виконань. 

  
Офіційний патентний бюлетень – це офіційне видання патентного 

відомства, яке містить публікації про права на об’єкти промислової власності 
відповідно до національного патентного законодавства або міжнародних 
договорів і угод з питань охорони промислової власності.  

  
Офіційні акти законодавчого, адміністративного або юридичного 

характеру – це законодавчі акти, судові постанови та інші рішення органів 
влади; норми і стандарти, що стосуються промислових виробів і різних служб; 
постанови адміністративних органів і їх офіційні переклади; офіційні акти 
авторським правом не охороняються. 

  
Охорона баз даних (компіляцій даних). База даних (компіляція даних) або 

іншої інформації, яка завдяки відбору або упорядкуванню її змісту є результатом 
інтелектуальної творчої діяльності, охороняється авторським правом. Охорона 
не поширюється власне на дані або інформацію і не стосується будь-якого 
авторського права, яке вже існує на самі дані або інформацію.  

  
Охорона комп’ютерних програм. Комп’ютерні програми у вихідному або 

об’єктивному коді охороняються подібно до охорони, що надається 
літературним творам за Бернською конвенцією (1971 р.). 

  
Охорона назви твору. У тому разі, якщо назва твору має оригінальний 

характер, вона охороняється авторським правом. Навіть якщо  твір більше не 
охороняється, ніхто не може використати назву для позначення іншого твору 
того самого виду, якщо таке використання може ввести в оману. 

  
Охорона перекладів. Переклад базується на оригінальному творі. Його 

мета – якомога точніше передати текст оригіналу іноземною мовою. Для 
виконання цього завдання вимагаються спеціальні навички, знання не тільки 
двох використовуваних мов, а й самого предмета перекладу. Авторські права 



перекладача не зачіпають прав автора оригіналу. Для використання перекладу 
необхідно одержати згоду обох авторів – оригінального твору і перекладу. 

  
Охоронний документ – документ, що забезпечує правову охорону об’єктів 

інтелектуальної власності. 
  
Паризька конвенція (1883 р.) – Паризька конвенція про охорону 

промислової власності. Міжнародна угода, що передбачає загальні принципи 
охорони промислової власності, яку відкрито для участі будь-яких держав. 
Основними принципами охорони промислової власності є принцип 
національного режиму та принцип пріоритету. Україна бере участь у Паризькій 
конвенції з 25.12.1991 р. 

  
Патент – це охоронний юридично-технічний документ, що видається 

уповноваженим компетентним державним органом (Державним департаментом 
інтелектуальної власності) і яким держава засвідчує виключне право власника на 
створений ним об’єкт промислової власності (винахід, корисну модель, 
промисловий зразок, сорт рослин). Це юридичний документ, оскільки закріплює 
за власником патенту визначені законом права. Водночас це технічний документ, 
оскільки він дає технічний опис об’єкта. Патент засвідчує від імені держави: 

- що заявлена пропозиція є обороноспроможним об’єктом; 
- встановлення права авторства на об’єкт; 
- визначення права власності на об’єкт; 
- визначення пріоритету на об’єкт. 
Патентна грамота – офіційний бланк для оформлення патенту. Патентна 

грамота видається в одному примірнику незалежно від кількості власників 
патенту. 

  
Патентна документація – сукупність патентних документів. 
  
Патентна інформація – будь-яка інформація, що міститься в патентних 

документах. 
  
Патентна чистота – юридична властивість об’єкта техніки, що полягає 

в можливості його використання у даній країні без порушення діючих на її 
території охоронних документів виключного права. 

  

Патентний повірений – це представник у справах інтелектуальної 
власності, який надає фізичним та юридичним особам допомогу: послуги, 
пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, представляє їх 
інтереси перед Установою, а також судовими органами, кредитними установами, 
у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами. 

  
Патентний фонд – упорядковане зібрання патентних документів і 

довідково-пошуковий апарат до нього, а також нормативно-методичні та інші 
матеріали з питань охорони промислової  власності. 

  



Патентовласник – фізична або юридична особа, якій належить патент на 
об’єкт промислової власності. 

  
Патентоcпроможність – це комплекс заходів, спрямованих на одержання 

правової охорони на такі об’єкти промислової власності: винаходи, корисні 
моделі, промислові зразки, сорти рослин. 

Патентування – це комплекс заходів, спрямованих на одержання правової 
охорони на такі об’єкти промислової власності: винаходи, корисні моделі, 
промислові знаки, сорти рослин. 

  
Передача (відчуження) авторського права. Майнові права автора можуть 

бути відчужені повністю або частково і можуть бути передані для використання 
за авторським договором. 

  
Передача права власності та авторських прав. Необхідно розрізняти дії 

щодо передачі власності та дії щодо передачі авторських прав. Коли автор дарує 
іншій особі або організації примірник своєї книги, то він передає тільки  право 
власності на цей примірник, але не авторські права. 

  
Передача права на використання. Право на використання твору може бути 

передане тільки за згодою автора. Автор не може без достатніх підстав відмовити 
у наданні такої згоди. 

  
Піратство – відтворення опублікованих творів або фонограм будь-яким 

способом для публічного розповсюдження, а також ретрансляція 
радіотелепередач без відповідного дозволу.  

  
Плагіат – недозволене запозичення, відтворення чужого літературного, 

художнього або наукового твору (чи його частини) під своїм іменем або 
псевдонімом, не сумісне як з творчою діяльністю,  так і нормами моралі та 
закону, що охороняє авторське право. Плагіат переслідується законом.  

Позивач – особа, яка подає позов; сторона скаржиться або подає позов у 
цивільному судочинстві. 

  
Позов – подана в судовому або арбітражному порядку вимога, що випливає 

з належного позивачеві права відповідно до договору або інших передбачених 
законом підстав. 

  
Поняття авторського права. Авторське право в об’єктивному розумінні 

становить сукупність правових норм, що регулюють відносини щодо створення 
і використання творів літератури , науки і мистецтва. Авторське право в 
суб’єктивному розумінні – це ті особисті немайнові та майнові права, що 
належать особам, які створили твори літератури, науки і мистецтва. 

  
Посягання на твір – усі форми обходження з твором або його 

використання, що завдає шкоди художній цінності твору або репутації його 
автора. Подібні дії є порушенням особистих немайнових прав.  



  
Похідний твір – твір, що є творчою переробкою іншого існуючого твору 

без завдання шкоди його охороні (анотація, адаптація, аранжування, обробка 
фольклору, інша переробка твору) чи його творчим перекладом на іншу мову. До 
похідних творів не належать аудіовізуальні твори, одержані шляхом 
дублювання, озвучення, субтитрування, українською чи іншими мовами інших 
аудіовізуальних творів. 

  
Походження товарів – належність товарів до певного місця, з якого вони 

походять, тобто місця їх виготовлення, видобування або перероблення. 
Походження товарів може бути географічним і негеографічним. Зокрема, 
географічне походження – це країна, регіон або певна місцевість, а негеографічне 
походження товару – це пряме відношення (належність товару до певного 
виробника (підприємства), що його виробляє, видобуває або переробляє. 

  
Права автора. Відповідно до авторсько-правового законодавства всі 

наявні компоненти авторського права на твір, що стосуються різних способів або 
аспектів використання твору. Вони визначають дії, від яких правовласник 
повинен бути захищений. Здійснюючи ці права, він може використовувати твір 
сам або давати на те дозвіл іншим особам. Крім власне майнових і особистих 
немайнових прав, існують також права, що належать до обох цих категорій, 
наприклад, права на переробку і переклад, що відображають моральні інтереси, 
пов’язані з цілістю оригінального твору, і майнові інтереси, що стосуються 
використання твору у видозмінених формах. 

  
Права післякористування – це право на вільне використання у межах 

визначеної території винаходу, якщо його використання почалося або були 
зроблені необхідні приготування для його використання в період 
тимчасового  припинення дії патенту на цей об’єкт. Якщо відповідний річний 
збір за підтримку чинності патенту не сплачено у строк чи у межах пільгового 
строку, патент втрачає чинність з моменту закінчення пільгового строку. Але у 
разі, коли несвоєчасна сплата збору була неминучою, тобто мала місце з 
незалежних від патентовласника причин, патент може  бути визнаний чинним. 
Патент, дію якого збережено внаслідок сплати збору після закінчення пільгового 
строку, не обмежує прав осіб чи їх правонаступників, які виготовляли, продавали 
або використовували у своїй  підприємницькій діяльності об’єкт, що 
охороняється патентом, після закінчення пільгового періоду, але до фактичної 
сплати збору. Право післякористування одержують також особи, які в цей період 
зробили суттєві виробничі приготування чи капіталовкладення, пов’язані 
з  промисловим освоєнням об’єкта, що охороняється. 

  
Право попереднього користування. Згідно з чинним законодавством 

України право попереднього користування – це право будь-якої фізичної або 
юридичної особи, яка до дати подання заявки до патентного відомства або, якщо 
заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності 
добросовісно використовувала чи зробила необхідні приготування для 
використання заявленого винаходу, корисної моделі, промислового зразка на 



безоплатне продовження такого використання або на використання, передбачене 
зазначеною підготовкою. Право попереднього користування може бути передано 
будь-якій особі разом з підприємством чи діловою практикою або тією 
частиною   підприємства чи ділової практики, де було використано заявлений 
об’єкт чи стосовно якого було зроблено значну і серйозну підготовку для такого 
використання. 

  
Правонаступництво – це перехід прав та обов’язків від однієї особи до 

іншої. 
  
Пріоритет – першість у часі при здійсненні будь-якої діяльності. 
  
Програма – сукупність живого виконання і (або) запису, що складаються 

із зображень і (або) звуків, втілених у сигнали, і випромінюються з метою 
подальшого розповсюдження. 

  
Промислова власність – це вид інтелектуальної власності, що охоплює 

права на такі об’єкти промислової власності, як винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування 
та зазначення про походження чи найменування місця походження товарів, а 
також припинення недобросовісної конкуренції. 

Промислова придатність – здатність винаходу бути застосованим у 
промисловому виробництві. 

  
Промисловий зразок – результат творчої діяльності людини у галузі 

художнього конструювання. 
  
Прототип – це найближчий за суттєвими ознаками до об’єкта винаходу 

аналог, відомий з існуючого рівня техніки. При виборі прототипу з кількох 
аналогів беруть до уваги кількість суттєвих ознак, що збігаються або близькі до 
ознак об’єкта винаходу, та технічний результат при використанні обох об’єктів. 
Ознаки прототипу використовують при складанні формули винаходу, де вони 
визначаються спільними  з ознаками винаходу родовими поняттями. 

  
Публічне виконання – подання за згодою суб’єктів авторського права і (або) 

суміжних прав творів, виконань, фонограм, передач організацій мовлення 
шляхом декламації, гри, співу, танцю та іншим способом як безпосередньо (у 
живому виконанні), так і за допомогою будь-яких пристроїв і процесів (за 
винятком передачі в ефір чи по кабелях) у місцях, де присутні чи можуть бути 
присутніми особи, які не належать до кола сім’ї або близьких знайомих цієї сім’ї, 
незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той самий час або 
в різних місцях і в різний час. 

  
Публічний показ – будь-яка демонстрація оригіналу або примірника твору, 

виконання, фонограми, відеограми, передачі організації мовлення за згодою 
суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав безпосередньо або на екрані 
за допомогою плівки, слайда, телевізійного кадру тощо (за винятком передачі в 



ефір чи по кабелях) або за допомогою інших пристроїв чи процесів у місцях, де 
присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім’ї чи 
близьких знайомих цієї сім’ї особи, яка здійснює показ, незалежно від того, чи 
присутні вони в одному місці і в один і той самий час або в різних місцях і в 
різний час. Публічний показ аудіовізуального твору чи відеограми означає також 
демонстрацію окремих кадрів аудіовізуального твору чи відеограми без 
дотримання їх послідовності. 

  
Раціоналізаторська пропозиція – пропозиція, що є новою і корисною для 

підприємства, організації, установи, міністерства, відомства, до якої вона подана, 
і передбачає зміну або удосконалення: конструкції вибору; технології 
виробництва; складу матеріалу. 

  
Реєстр – Державний реєстр відповідних патентів (свідоцтв) на об’єкти 

інтелектуальної власності. 
  
Реєстрація – державна реєстрація об’єкта права інтелектуальної власності.  
  
Рівень техніки – сучасний ступінь розвитку конкретної галузі техніки, з 

якою порівнюють нові винаходи. Домагання на визнання винаходу чи корисної 
моделі патентоспроможності повинні представити новий аспект, що виводить їх 
за межі відомих на даний момент науково-технічних знань. 

  
Роботодавець – особа, яка найняла працівника за трудовим договором 

(контрактом). 
  
Розповсюдження об’єктів авторського права і (або) суміжних прав – 

будь-яка дія, за допомогою якої об’єкти авторського права і (або) суміжних прав 
безпосередньо  чи опосередковано пропонуються публіці, у тому числі 
доведення цих об’єктів до відома публіки таким чином, що її представники 
можуть здійснити доступ до цих об’єктів з будь-якого місця і в будь-який час за 
власним вибором. 

  
Розробка – застосування підприємством результатів досліджень та інших 

знань для планування і проектування нових або значно вдосконалених 
матеріалів, приладів, продуктів, процесів, систем або послуг до початку їхнього 
серійного  виробництва чи використання. 

  
Рукопис - оригінальний примірник письмового твору в тому вигляді, в 

якому зафіксував автор. У більш широкому розумінні рукопис іноді 
розглядається як категорія, протилежна опублікованим примірникам письмового 
твору, що містить усі неопубліковані примірники оригіналу.  

  
Секретний винахід (секретна корисна модель) – винахід (корисна модель), 

що містить інформацію, віднесену до державної таємниці.  
  



Службовий винахід – винахід, створений у зв’язку з виконанням 
службових обов’язків або за дорученням роботодавця-винахідника. 

  
Співавторство – створення об’єктів інтелектуальної власності у 

результаті спільної праці двох або більше фізичних осіб. 
  
Спотворення твору – будь-які внесені до твору зміни, що спотворюють 

справжнє значення або форму його вираження і є порушенням особистих 
немайнових і майнових прав. 

  
Суміжні права. Поряд з охороною прав авторів творів науки, літератури і 

мистецтва національні законодавства охороняють права виконавців, виробників 
фонограм, виробників відеограм і організацій мовлення (суміжні  права). 
Істотною особливістю більшості суміжних прав є їх похідність і залежність від 
прав авторів творів, лише у тих випадках, коли виконується, записується від прав 
авторів творів. Лише у тих випадках, коли виконується, записується на 
фонограму, відеограму або передається в ефір чи по кабелю твір, що не 
охороняється законом, або об’єкт, який не є результатом творчої діяльності, 
суміжні права мають самостійний характер. Охорона об’єктів суміжних прав 
здійснюється без шкоди охорони  творів авторським правом. Суб’єкти суміжних 
прав мають, як і автори, виключні права на використання своїх об’єктів у будь-
якій формі. 

  
Суб’єкт права інтелектуальної власності – творець (творці) об’єкта права 

інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, 
яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної 
власності відповідно до Цивільного кодексу України, іншого закону чи договору.  

  
Суспільне надбання – твори і об’єкти суміжних прав, строк дії авторського 

права і (або) суміжних прав на які закінчився. 
  
Термін охорони – передбачений законом термін правової охорони об’єктів 

інтелектуальної власності. 
  
Твір – будь-який твір науки, літератури, мистецтва, що відповідає вимогам 

авторського права. 
  
Технічні засоби захисту – технічні пристрої і (або) технологічні розробки, 

призначені для створення технологічної перешкоди порушенню авторського 
права і (або) суміжних прав при сприйнятті і(або) копіюванні захищених 
(закодованих) записів у фонограмах (відеограмах) і передачах організацій 
мовлення чи для контролю доступу до використання об’єктів авторського права 
і суміжних прав. 

  
Товар – продукт діяльності (включаючи роботи, послуги, а також цінні 

папери), призначений для реалізації. 
  



Торговельна марка – це будь-яке позначення, у тому числі комбінація 
позначень, призначене та придатне для вирізнення товарів і послуг однієї особи 
від товарів і послуг інших осіб. Такими позначеннями можуть бути слова, у тому 
числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів, 
об’ємні та звукові позначення, а також будь-яка комбінація таких позначень 
тощо. 

  
Укрпатент (Державне підприємство “Український інститут промислової 

власності” МОНМС України) – уповноважений державний орган для розгляду і 
проведення експертизи заявок. 

  
Умови патентоспроможності – умови, за яких об’єкт промислової 

власності може набути правової охорони. Для винаходу – якщо він є новим, має 
винахідницький рівень і є промислово придатним. Для корисної моделі – якщо 
вона є  новою і промислово придатною. Для промислового зразка – якщо він є 
новим. Для сорту рослин – якщо за проявом ознак, породжених певним 
генотипом чи певною  комбінацією генотипів, він є новим, вирізняльним, 
однорідним та стабільним. 

  
Управління інтелектуальною власністю – діяльність, що спрямована на 

отримання кінцевого результату – прибутку або іншої користі через створення 
та використання об’єктів прав інтелектуальної власності у всіх галузях 
економіки. 

Установа – центральний орган виконавчої влади з питань правової 
охорони інтелектуальної власності (Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту України). 

  
Фонограма – звукозапис на відповідному носії (магнітній стрічці чи 

магнітному диску, грамофонній платівці, компакт-диску тощо) виконання або 
будь-яких звуків, крім звуків у формі запису, що входить до аудіовізуального 
твору. Фонограма є вихідним матеріалом для виготовлення її примірників 
(копій). 

  
Форма чи спосіб вираження твору – метод, за допомогою якого можливе 

сприйняття твору, наприклад, виконання, декламування, фіксація, створення 
матеріальної форми тощо. 

  
Формула в заявці на патент або патенті – патентні домагання, стисла 

характеристика, що містить сукупність істотних ознак винаходу (корисної 
моделі), достатню для досягнення зазначеного заявником технічного результату. 
Формула служить для визначення обсягу правової охорони, що надається 
патентом. 

  
Цивільно-правовий спосіб захисту  прав – передбачені законодавством 

матеріально-правові заходи примусового характеру, за допомогою яких 
здійснюється визнання або відновлення порушених або оспорюваних прав та 
інтересів авторів, об’єктів авторського права і суміжних прав або власників на 



них, припинення порушень, а також майновий вплив на порушників. Основна 
мета цивільно-правової відповідальності – відшкодування завданої шкоди. 

  
Юрисдикційна форма захисту прав інтелектуальної власності передбачає 

цивільно-правовий, кримінально-правовий  та адміністративний захист прав. 
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Найробський договір про охорону Олімпійського символу від 26 вересня 

1981 року; 
Договір про патенту кооперацію від 19 червня 1970 року; 



Будапештський договір про міжнародне визнання депонування 
мікроорганізмів з метою патентної процедури від 28 квітня 1977 року; 

Договір про патентне право від 1 червня 2007 року; 
Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків (Гаазький 

акт 1969 року та Женевський акт, прийнятий 2 липня 1999 року); 
Міжнародна конвенція про охорону нових сортів рослин від 2 грудня 1961 

року, що переглянута у Женеві 10 листопада 1972 року та 23 жовтня 1978 року 
5. Багриновский К.А. Наукоемкий сектор экономики России: состояние и 

особенности развития / Багриновский К.А, Бендиков М.А., Фролов И.Э. – М.: 
ЦЭМИ РАН, 2012. – 120 с. 

6. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал / [Пер. с англ.] – под ред. Л.Н. 
Ковалик. – СПб.: Питер, 2013. – 288 с. 

7. Дроб’язко В.С., Право інтелектуальної власності: [навч. посіб.] / [В.С. 
Дроб’язко, Р.В. Дроб’язко]. – К.: Юрінком Інтер, 2016. – 512 с. 

8.                Жаров В.О. Захист права інтелектуальної власності в Україні: [навч. 
посіб.] / В.О. Жаров. – К.: Інст. інт. власн. і права, 2015. – 88 с. 

9. Зинов В.Г. Менеджмент инноваций: кадровое обеспечение / В.Г. Зинов. 
– М.: Дело, 2017. – 496 с. 

10. Зинов В.Г. Управление интеллектуальной собственностью: [учеб. 
пособ.] – М.: Дело, 2014. – 512 с. 

11. Кельчевская Н.Р., Павлов М.Е. Сущность интеллектуального капитала 
/ Н.Р. Кельчевская, М.Е. Павлов / Сб.: Труды Всероссийского симпозиума по 
экономической теории. – Екатеринбург: Институт экономики УрОРан, 2016. – 
С.203-205. 

12. Менеджмент та маркетинг інновацій: [монограф.] / За ред. С.М. 
Ульяшенка. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2015. – 616 с. 

13. Новак В.О. Інформаційне забезпечення менеджменту: [навч. посіб.] / 
Новак В.О., Макаренко Л.Г., Луцький М.Г. – К.: Кондор, 2013. – 462 с. 

14. Організація і управління інноваційною діяльністю: [підруч.] / За ред. 
Перерви П.Г., Меховича С.А., Погорелова М.І. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2015. – 
1025 с. 

15. Пфеффер, Джеффри. Формула успеха в бизнесе: на первом месте – 
люди / Пер. с англ. – М.: Дело, 2016. – 560 с. 

16. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: [учеб. для вузов]. – 5-
е изд. – СПб.: Питер, 2014. – 448 с. 

  
Допоміжна 

1.                Бондаренко С.В. Авторське право і суміжні права: [навч. посіб.] / 
С.В. Бондаренко. – К.: Ін-т. інт. власн. і права, 2016. – 260 с. 

2.                Бутнік – Сіверський О. Б. Економіка інтелектуальної власності / О. 
Б. Бутнік-Сіверський. – К.: Інст. інт. власн. і права, 2011. – 296 с. 

3.                Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльн-правовий 
аналіз): [монограф.] / Т.С. Демченко. – Ін-т. держави і права ім. М. В. Корецького 
НАН України, 2015. – 184 с. 

4.                Жаров В. О. Захист права інтелектуальної власності в Україні: [навч. 
посіб.] / В.О. Жаров. – К.: Інст. інт. власн. і права, 2012. – 88 с. 



5.                Кожарская И.Ю. Патентное право / И.Ю. Кожарская, Б.Г. Прахов. – 
К.: Інст. інт. власн. і права, 2016. – 140 с. 

6.                Крайнєв П. П. Інтелектуальна економіка: управління промисловою 
власністю: [монограф.] / П.П. Крайнєв. – К.: Видавничий Дім “ІнЮре”, 2014. – 
448 с. 

7.                Крайнєв П.П. Патентування винаходів в Україні: [монограф.] / 
Крайнєв П.П., Роботягова Л.І., Дятлик І.І. – К.: Видавничий Дім “ІнЮре”, 2016. 
– 340 с. 

8.                Мендрул А.Г. Оценка стоимости нематериальных активов / А.Г. 
Мендрул, В.С. Карцев. – К.: ООО “Полиграф-Информ”, 2015. – 264 с. 

9.                Цибульов П. М. Популярно про інтелектуальну власність / П.М. 
Цибульов, В.П. Чеботарьов. – К.: ТОВ “Альфа – ПІК”, 2017. – 56 с. 

10.            Тофило А.В. Экспертиза обьектов интеллектуальной собственности: 
заявки на изобретения и полезные модели / А.В. Тофило. – К.: Інст. інт. власн. і 
права, 2014. – 176 с. 

  
Інформаційні ресурси 

1. http://op.espacenel.com/ або з сайту ЄГІВ: http://www.european-patent-
office.org ESP@CENET – Електронно-цифрова бібліотека Європейського 
патентного відомства ESP@CENET 

2. http://www1.ipdl.jpo.g-o.ip/РА1 /cg-i-bin/PA1 IN1T або з сайту 
відомства: http://www.jpo.go.jp – Searching 1PDL: розділи Searching PAJ 
(англомовні реферати), Patent Database (повні описи, нумераційний пошук) 
Concordance (відповідність між номерами різних публікацій одного винаходу), 
FI/F-term search (застосування японських пошукових класифікацій) – 
Електронно-цифрова бібліотека Патентного відомства Японії 

3. http://Patents1.ic.gc.ca/intro-e.html сайт відомства http://opic.gc.ca/ – БД 
Патентного відомства Канади 

4. http://www.ipaustralia.gov.au/patents/P specs.htm  http://www.IPAustralia.g-
o v.au/services/Ssoft.htm сайт відомства http://www.ipaustralia.gov.au/ – БД 
Відомства інтелектуальної власності Австралії 

5. http://ipdl.wipo.int/en – ВОІВ (Всесвітня організація інтелектуальної 
власності) 

6. http://www.uspto.gov/patft/index.html – БД Відомства з патентів і 
товарних знаків США 

7. http://www.depatisnet.de/ – Електронно-цифрова бібліотека Відомства з 
патентів і товарних знаків Німеччини 

8. http://www.patenl.gov.uk/patont/dbase/index.htm – пошук в БД відомства, 
зокрема у патентному бюлетені http: //webdb4. patent, gov. uk/patents – патентний 
реєстр http://gb.espacenel.com – патентні документи з №2007001 (з 1979 p.) – 
Патентне відомство Великої Британії (Патентний реєстр) 

9. http://www.swissreg.ch; http://www.espacenet.ch – Інститут 
інтелектуальної власності Швейцарії 

10. http://www.wipo.int. 
11. http://ukrpravo.com. 
12. http://spon.kiev.ua. 
13. http://sdip.kiev.ua. 
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14. http://fips.ru. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Договір 
про продаж-купівлю повної (виключної) або невиключної (простої) 

ліцензії на використання промислового зразка 

 
№__________________________________ “       “                    20__ р. 

  
повна назва юридичної особи і/або 

  
прізвище, ім ‘я та по батькові фізичної особи 

яка іменується у подальшому “Ліцензіар”, що діє на підставі Статуту підприємства 
(власного бажання), з одного боку, та 

  
повна назва юридичної особи і/або 

  
прізвище, ім ‘я та по батькові фізичної особи 

http://fips.ru/


надалі “Ліцензіат”, що діє на підставі Статуту підприємства (власного бажання), з 
другого боку, беручи до уваги, що: 

1. Ліцензіар є власником винаходу (винаходів) за патентом (патентами) 
№________________ , який (які) стосується (стосуються)_____________________________ 

  
2. Ліцензіат бажає придбати на умовах даного договору ліцензію на використання 

промислового зразка (зразків), на який (які) отримано (отримані) патент(патенти) № 
___________    №_________________з метою виготовлення, застосування, ввозу, пропозиції 
до продажу, продажу та іншого введення у господарський обіг продукту, виготовленого на 
основі вказаних промислових зразків, а також застосування патенту для виготовлення 
продукту домовились про нижче вказане: 

1. Визначення термінів, які використовуються в цьому договорі 
Терміни, що використовуються в цьому Договорі, означають: 
1.1. “Патент” – одержані Ліцензіаром патенти, а також патенти, які будуть одержані в 

майбутньому за поданими Ліцензіаром до Державного департаменту інтелектуальної 
власності заявками. 

1.2.  “Продукція за ліцензією” – продукція, яка буде вироблятися на основі ліцензії. 
1.3.“Спеціальна продукція” – продукція, що не підпадає під означення, дане в п.1.2 

цього Договору, яка додатково розроблена Ліцензіатом з використанням промислових зразків, 
вказаних у п.1 цього договору, які охороняються патентами Ліцензіара. 

1.4.“Спеціальне обладнання” – обладнання, необхідне для виготовлення “продукції за 
ліцензією”. 

1.5.“Конфіденційність” – дотримання заходів по уникненню випадкового або 
зловмисного розголошення відомостей, які стосуються ліцензованих патентів» третім особам. 

1.6.“Звітний період” – період діяльності Ліцензіата з виконання умов даного Договору 
протягом кожних ___ місяців, починаючи з дати набрання чинності цим Договором. 

1.7.“Територія” – регіони згідно з політико-адміністративним поділом країни. 
1.8.“Платежі нетто” – платежі, при яких всі можливі збори й податки сплачуються 

Ліцензіаром. 
2. Предмет Договору 

Ліцензіар надає Ліцензіату на строк дії даного Договору оплачувану ліцензію на 
використання промислового зразка, за винагороду, яку сплачує Ліцензіат. 

За цим договором Ліцензіату надається право на:______________________________ 
  
2.1. Ліцензіар передає Ліцензіату необхідну і достатню для використання промислових 

зразків за п. 2.1. відповідну художньо-конструкторську та іншу документацію, надає технічну 
та іншу допомогу та, за необхідності, здійснює постачання зразків і матеріалів, а також 
спеціального обладнання. 

3. Технічна документація 
3.1. Вся наукова і художньо-конструкторська документація, необхідна та достатня для 

виробництва “Продукції за ліцензією” передається Ліцензіаром уповноваженому 
представникові Ліцензіата _________________ мовою в ______________ примірниках 
протягом ___________ від дня набрання чинності цього Договору. 

3.2.     При передачі технічної документації складається акт здачі-приймання за 
підписами уповноважених представників обох сторін. Якщо Ліцензіат або його 
уповноважений представник не з’явиться в місце та час, встановлені для передачі, то Ліцензіар 
може надіслати документацію рекомендованим поштовим відправленням на адресу й за 
рахунок Ліцензіата. 

Датою передачі документації буде вважатися дата підписання акту здачі-приймання 
або дата поштового штемпеля на накладній. 

3.3. .______________________________________________ Якщо Ліцензіат при 
передачі або протягом   місяців після отримання ним документації виявить неповноту або 
неправильність отриманої ним від Ліцензіара документації то Ліцензіар зобов’язаний 
протягом ___________ після отримання письмової рекламації передати документацію, якої 



бракувало, або виправити виявлені недоліки й передати відкориговану документацію 
Ліцензіатові. 

У цьому випадку датою передачі документації буде вважатися дата передачі недоданої 
або відкоригованої документації, згідно з порядком, передбаченим п.3.2 цього договору. 

3.4.      Ліцензіат може тиражувати документацію для своїх потреб, але з дотриманням 
зобов’язань щодо забезпечення “Конфіденційності”. 

4.         Удосконалення і покращення 
4.1. Протягом терміну чинності цього Договору сторони зобов’язуються негайно 

інформувати одна одну про всі виконані ними вдосконалення й покращення, які стосуються 
“Патентів”, “Продукції за ліцензією”, і “Спеціальної продукції”. 

4.2. Сторони зобов’язуються в першу чергу пропонувати одна одній всі вищевказані 
вдосконалення і покращення. Умови передачі цих удосконалень та покращень будуть 
узгоджуватися сторонами додатково. 

4.3. Вдосконалення та покращення, захищені іншими патентами або оформлені 
заявками на отримання патентів на промислові зразки, які створюються однією зі сторін, 
вважаються такими, що належать їй. 

У випадку відмови будь-якої сторони чи відсутності від неї відповіді на пропозицію, 
яка стосується використання вдосконалень і покращень протягом , сторони мають право 
пропонувати вдосконалення та покращення третім особам. 

5. Зобов’язання та відповідальність 
5.1. Ліцензіар заявляє, що на момент укладення цього Договору йому нічого не відомо 

про права третіх осіб, які могли б бути порушені наданням даної ліцензії. 
5.2. Ліцензіар заявляє про технічну спроможність виробництва «Продукції за 

ліцензією» на підприємстві (підприємствах) Ліцензіата та про можливість досягнення 
показників, передбачених цим Договором, за умов повного дотримання Ліцензіатом технічних 
умов та інструкцій Ліцензіара. 

5.З. Ліцензіар заявляє, що художньо-конструкторська документація та інші матеріали, 
які передаються Ліцензіатові, будуть комплектними та якісно виконаними відповідно до 
чинних норм і стандартів. 

5.4. Ліцензіат зобов’язується виготовляти “Продукцію за ліцензією” відповідно до 
одержаної технічної документації й інструкцій Ліцензіара в частині, що стосується 
відповідного промислового зразка. 

5.5. Сторона, яка не виконала зазначених вище умов, зобов’язана відшкодувати іншій 
стороні завдані їй у зв’язку з таким невиконанням збитки в розмірі ______________, але не 
понад_______________. 

5.6. 3а порушення термінів передачі художньо-конструкторської документації та іншої 
необхідної інформації, відповідно до розділу 3 цього Договору, Ліцензіар компенсує 
Ліцензіатові збитки, що нараховується в розмірі_____________________________ . 

5.7.Розмір відшкодування збитків і компенсаційних виплат, про які одна сторона може 
заявити іншій через різні порушення умов цього Договору, не може в сумі перевищувати 
отриманих або виплачених відповідно до розділу 7 цього Договору сум, якщо сторони не 
домовились про інше. 

6. Технічна допомога в освоєнні виробництва 
“Продукції за ліцензією” 

6.1. Для надання технічної допомоги Ліцензіатові в освоєнні виробництва “Продукції 
за ліцензією”, а також для навчання персоналу Ліцензіата методам та прийомам роботи, які 
стосуються виготовлення й застосування “Продукції за ліцензією”, Ліцензіар на прохання 
Ліцензіата відряджає на підприємство (підприємства) Ліцензіата необхідну кількість фахівців. 
Ліцензіат повідомить Ліцензіара про своє прохання за ___________________ до дати 
очікуваного прибуття фахівців Ліцензіара. 

6.2. Ліцензіат забезпечить фахівців Ліцензіара на час їх перебування на підприємстві 
(підприємствах) Ліцензіата приміщеннями в готелі, транспортними засобами для проїзду до 
місця роботи і назад, телефонно-телеграфним зв’язком та іншими узгодженими видами 
обслуговування. 



6.3. У сі витрати, пов’язані з відрядженням фахівців з метою надання необхідної 
технічної допомоги, включаючи оплату вартості залізничних, автобусних або авіаційних 
квитків з ____________ до місця призначення та назад, 
провезення____________________________ кг. багажу на одну особу понад вагу, що 
дозволяється за квитком, а також винагороду, залежно від кваліфікації фахівців сплачує 
Ліцензіат за такими ставками: _____________________________________. 

6.4.           У разі звернення Ліцензіата до Ліцензіара з проханням про відвідання 
підприємства, що виробляє “Продукцію за ліцензією”, з метою ознайомлення на місці 
з її виготовленням і відповідним обладнанням Ліцензіар задовольнить таке прохання. Усі 
витрати, пов’язані з відвіданням фахівців Ліцензіата на підприємствах Ліцензіара, сплачує 
Ліцензіат. 

6.5.           На прохання Ліцензіата й за його рахунок Ліцензіар надішле Ліцензіатові зразки 
“Продукції за ліцензією” і матеріали, а також “Спеціальне обладнання”, необхідне для 
виробництва “Продукції за ліцензією”. 

7. Платежі 
7.1. За надання прав, передбачених даним Договором, за художньо-конструкторську 

документацію та іншу інформацію, вказану в Додатку, Ліцензіат сплачує Ліцензіару 
винагороду відповідно до таких варіантів: 

Варіант 1 (варіант передбачає одноразову сплату чи поетапні платежі обумовленої 
сторонами суми) 

а) сума обсягом__________________________________ (цифрами та прописом) 
сплачується при пред’явленні рахунку в трьох примірниках (вказується банк Ліцензіара) 
протягом__________________________ днів від дати (вказується суттєвий для сторін факт); 

b) сума обсягом ______________________________________ (цифрами та прописом) 
сплачується при пред’явленні рахунку в трьох примірниках (вказується банк Ліцензіара) 
протягом ________________________ днів від дати набрання чинності цим Договором; 

с) сума обсягом______________________________________ (цифрами та прописом) 
сплачується при пред’явленні рахунку в трьох примірниках (вказується банк Ліцензіара) та 
копії акта здавання-прийняття, передбаченого п. 3.2 цього Договору, протягом_______ 
_________________днів, від дати прийняття технічної документації; 

б)   сума обсягом ____________________________________ (цифрами та прописом) 
сплачується протягом __________________________днів від початку виробництва (серійного 
виробництва). 

Варіант 2 (варіант передбачає одноразові або поетапні платежі та подальші поточні 
відрахування протягом терміну чинності Договору) 

а) первинний платіж обсягом ___________________________________ (цифрами та 
прописом) сплачується протягом ___________________________ днів від дати набрання 
чинності даним Договором __________________________ (вказується банк Ліцензіара). 
поточні відрахування (роялті) сплачуються Ліцензіарові в обсязі ___________________ 
відсотків від продажної ціни “Продукції за ліцензією” та _____________________ відсотків від 
продажної ціни “Спеціальної продукції”, виготовленої і реалізованої Ліцензіатом), або: 

поточні відрахування (роялті) сплачуються Ліцензіарові в обсязі 
_______________________ (цифрами та прописом) за одиницю “Продукції за ліцензією” та 
________________________ (цифрами та прописом) за одиницю “Спеціальної продукції”, 
виготовленої й реалізованої Ліцензіатом; 

б) первинний платіж в обсязі ___________________________ (цифрами та прописом), з 
яких сума в обсязі ______________________________ (цифрами та прописом) сплачується при 
пред’явленні рахунку в трьох примірниках (банк Ліцензіара) протягом ____________________ 
днів віддати набрання чинності цим Договором (інкасо з негайною оплатою, з наступним 
акцептом тощо). 

с) сума в обсязі __________________  (цифрами та прописом) сплачується протягом 
_______________________ днів після передання художньо-конструкторської документації, 
вказаної у ст. З цього Договору. Оплата виконується в тому ж порядку з прилученням до 



рахунку копії акта здання-приймання чи копії надісланої поштової накладної, як це 
передбачено п. 3.2. 

Поточні відрахування (роялті) виконуються Ліцензіатом протягом 
______________________ днів, які настають після “Звітного періоду”. 

7.2. Всі платежі за цим Договором вважаються «платежами нетто» на користь 
Ліцензіара. 

7.3. Після припинення дії цього Договору його положення будуть застосовуватися до 
того часу, поки остаточно не будуть урегульовані платежі, обов’язки стосовно яких виникли 
протягом періоду його чинності. 

8.  Інформація та звітність 
8.1 Ліцензіат протягом ______________ днів, що настають за “Звітним періодом”, надає 

Ліцензіарові зведені бухгалтерські дані стосовно обсягу виробництва й реалізації “Продукції 
за ліцензією” та “Спеціальної продукції” протягом “Звітного періоду”, а також відомості про 
продажні ціни “Продукції за ліцензією” та “Спеціальної продукції”. 

8.2. Ліцензіарові надаватиметься можливість перевірки даних, що стосовно обсягу 
виробництва й реалізації “Продукції за ліцензією” та “Спеціальної продукції” на 
підприємствах Ліцензіата за зведеними бухгалтерськими даними відповідно до п. 1.6 цього 
Договору. 

9.      Забезпечення конфіденційності 
9.1. Сторони беруть на себе зобов’язання стосовно дотримання “Конфіденційності” 

щодо отриманих від Ліцензіара художньо-конструкторської документації та іншої інформації, 
що стосуються виробництва “Продукції за ліцензією” та “Спеціальної продукції”. 

Сторони вживатимуть усі необхідні заходи, щоб унеможливити повне або часткове 
розголошення вказаних відомостей чи ознайомлення з ними третіх осіб без взаємної 
домовленості про це між сторонами. 

9.2. З переданою документацією та інформацією будуть ознайомлені тільки ті особи з 
персоналу підприємств Ліцензіата та його партнерів, які безпосередньо пов’язані з 
виробництвом “Продукції за ліцензією”. 

9.3.У випадку розголошення Ліцензіатом або його партнерами відомостей, які 
містяться у вказаній документації та інформації, Ліцензіат відшкодовує Ліцензіарові завдані у 
зв’язку з цим збитки. Таку ж відповідальність несе й Ліцензіар. 

10.     Захист прав, що передаються 
10.1.   Ліцензіар зобов’язується підтримувати чинність “Патентів” впродовж всього 

терміну дії цього Договору. Якщо Ліцензіар має намір припинити підтримання чинності 
“Патентів”, то він завчасно проінформує про це Ліцензіата. 

10.2.     Про випадки протиправного використання третіми особами промислових 
зразків, захищених патентами Ліцензіара на “Території”, які стали відомими Ліцензіату, він 
негайно повідомить про це Ліцензіара. У випадку, коли Ліцензіатові висловлені претензії або 
позови з приводу порушення ним прав третіх осіб у зв’язку з використанням ліцензії за цим 
Договором, Ліцензіат повідомить про це Ліцензіара. 

В обох випадках Ліцензіар зобов’язується врегулювати такі претензії або вжити інших 
заходів, які б дали змогу уникнути витрат і збитків для Ліцензіата. 

10.3.     У разі, коли Ліцензіат дійде до висновку про доцільність патентування за 
кордоном промислових зразків Ліцензіара, на які ще не видані патенти України, Ліцензіат 
доводить свою думку до відома Ліцензіара. Останній приймає рішення про доцільність 
правової охорони своїх промислових зразків за кордоном з урахуванням обґрунтованих 
інтересів Ліцензіата. 

Всі витрати, пов’язані із закордонним патентуванням, розділяються між сторонами за 
додатковою угодою. 

10.4 У випадку, якщо Ліцензіар дійде до висновку про можливість і доцільність 
продажу за кордон ліцензій на “Продукцію за ліцензією” та “Спеціальну продукцію”, він 
повідомляє про це Ліцензіара і сторони спільно вживуть відповідних дій та домовляться про 
розподіл між собою одержаних валютних надходжень. 



10.5. У разі, коли Ліцензіат дійде висновку про доцільність експорту “Продукції за 
ліцензією” та / або “Спеціальної продукції”, Ліцензіат повідомить про це Ліцензіара. 

Порядок платежів та їх валюта на користь Ліцензіара в цьому разі будуть узгоджені 
сторонами додатково. 

11.       Реклама 
Ліцензіат зобов’язується (“має право”) зазначати у відповідних рекламних матеріал ах, 

а також на “Продукції за ліцензією” та “Спеціальній продукції”, яка випускається на його 
підприємствах, що ця продукція виробляється згідно з ліцензією Ліцензіара. 

Питання про використання Ліцензіатом товарного знака Ліцензіара сторони 
врегульовують окремою угодою. 

12.       Розв’язання суперечок 
12.1. У випадку виникнення суперечок між Ліцензіаром і Ліцензіатом з питань, які 

передбачені цим Договором, сторони вживуть усіх заходів щодо розв’язання їх шляхом 
переговорів між собою. 

12.2. У випадку неможливості розв’язання вказаних суперечок шляхом переговорів, їх 
належить розв’язувати в ______________________  порядку. 

13.       Термін дії Договору 
13.1.  Цей Договір укладено на____________________ років. Він набирає чинності від 

дати його реєстрації у встановленому порядку в Державному департаменті інтелектуальної 
власності. 

13.2.       Кожна зі сторін має право достроково розірвати цей Договір, надіславши 
письмове повідомлення іншій стороні, якщо друга сторона не виконає будь-яку умову за 
пунктами цього Договору. Однак стороні, яка не виконала свого зобов’язання, будуть 
попередньо надані __________                       місяців для усунення порушення. 

13.3.       Якщо цей Договір буде достроково розірваний через невиконання Ліцензіатом 
своїх зобов’язань, то Ліцензіат позбавляється права використовувати промислові зразки за 
п.2.1. в будь-якій формі і повинен повернути Ліцензіару всю художньо-конструкторську 
документацію. 

13.4.       У випадку визнання “Патентів” недійсними повністю або частково чи при 
достроковому припиненні чинності “Патентів” до закінчення терміну дії цього Договору, або 
через невиконання Ліцензіаром своїх зобов’язань за пунктами 
________________________________________ 

цього Договору, сторони врегулюють свої стосунки таким чином. 
13.5.   Після закінчення терміну дії цього Договору Ліцензіат має право 

використовувати промислові зразки Ліцензіара за п. 2.1 в обсязі, який передбачений цим 
Договором та додатковою угодою. 

При цьому зберігається зобов’язання про “Конфіденційність”. 
14.       Інші умови 

14.1. Права та обов’язки кожної зі сторін за цим Договором не можуть бути передані 
іншій фізичній або юридичній особі без письмового нате дозволу другої сторони, за 
виключенням випадків, передбачених цим Договором. 

14.2. Всі зміни і доповнення до цього Договору повинні оформлятися в письмовій 
формі і підписуватися уповноваженими на це особами та схвалюватися компетентними 
органами, якщо таке схвалення необхідне. 

14.3. У всьому іншому, що не передбачене цим Договором, будуть застосовуватися 
норми чинного законодавства України. 

14.4. Згадані в цьому Договорі додатки №. 1-4 на_____________ аркушах, вважаються 
його невід’ємною складовою частиною. 

14.5.____________________ Даний Договір укладений у 
___________________________ (вказується місто, село тощо) “____ ” р. в двох примірниках. 

  
  
Юридичні адреси сторін 
Ліцензіар:________________ . 



Ліцензіат:_________________ . 
  

  
  
  
  

  
Додаток Д 

  
Перелік адрес патентних баз даних, до яких надається 

безоплатний доступ в Інтернеті 

№ 
  

Відомство 
публікації 

Адреса в Інтернеті Примітки 

1. Електронно- 
цифрона біб- 
ліотека 
Європейсько-
го 
патентного 
відомства 
ESP@CENET 

http://op.espacenel.com/ 
або з сайту ЄГІВ: 
http://www.european- 
patent-office.org 
ESP@CENET 

Патентна документація 
країн-членів ЄПО, 
принаймні за 2 останніх роки 
публікації. Глибока патентна 
документтація багатьох 
країн світу, але немає 
жодних відомостей щодо 
повноти та пробілів у цих 
масивах 

2. Електрон-но-
цифрова біб- 
ліотека 
Патент- 
ного відом- 
ства Японії 

http://www1.ipdl.jpo.g-o.ip/ 
РА1 /cg-i-bin/PA1 IN1T 
або з сайту відомства: 
http://www.jpo. go. jp — 
Searching 1PDL: 
розділи Searching PAJ 
(англомовні реферати), 
Patent Database (повні описи, 
нумераційний пошук) 
Concordance (відповідність 
між номерами різних 
публікацій одного 
винаходу), FI/F-term search 
(застосування японських 
пошукових класифікацій) 

Англомовні реферати 
японських патентних заявок 
з 1976 р. Повні описи до 
патентів японською мовою з 
автоматизованим 
перекладом на англійську 
переважно з 1993р., більш 
ранні – лише мовою 
оригіналу 

3. 
  
  

БД 
Патентного 
відомства 
Канади 

http://Patents1.ic.gc.ca/intro-
e.html 
сайт 
відомства http://opic.gc.ca/ 

Описи до патентів Канади за 
75 років 
  
  

4. БД Відомства 
Інтелекту-
альної 
власності 
Австралії 

http://www.ipaustralia.gov 
.au/patents/P specs.htm 
http://www.IPAustralia.g-o 
v.au/services/S soft.htm 
сайт відомства 

Описи до заявок і патентів 
Австралії 

http://op.espacenel.com/
http://www.european/
http://patent-office.org/
http://www1.ipdl.jpo.g-o.ip/
http://www.jpo/
http://patents1.ic.gc.ca/int
http://opic.gc.ca/
http://www.ipaustralia.gov/
http://www.ipaustralia.g-o/


http://www.ipaustralia.gov.au/ 

5. ВОІВ http://ipdl.wipo.int/en  Заявки РСТ (реферативна 
інформація з 1997 р.) 

6. БД Відомства 
з патентів і 
товарних зна- 
ків США 

http://www.uspto.gov/patft 
/index.html 

Описи до патентів США з 
1790 р. 

7. Електронно- 
цифрова біб- 
ліотека 
Відом- 
ства з 
патентів 
і товарних 
знаків Німеч- 
чини 

http://www.depatisnet.de/  Патентна документація 
Німеччини та інших країн 
світу. Повнота не 
гарантується 

8. Патентне ві- 
домство 
Вели- 
кої Британії 
Патентний 
реєстр 

http://www.patenl.gov.uk/ 
patont/dbase/index.htm — 
пошук в БД відомства, 
зокрема и у патентному 
бюлетені 
http: //webdb4. patent, gov. u 
k/patents — патентний 
реєстр 
http://gb.espacenel.com — 
патентні документи з 
№2007001 (з 1979 p.) 

Правовий статус Заявки, 
патенти, свідоцтва 
додаткової охорони 

9. Інститут 
інте- 
лектуаль-ної 
власності 
Швейцарії 

http://www.swissreg.ch 
http://www.espacenet.ch 

Реєстр об’єктів промислової 
власності 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Довідкова інформація щодо об'єктів 
інтелектуальної власності 

http://www.ipaustralia.gov/
http://ipdl.wipo.int/en
http://www.uspto.gov/patft
file://index.html
http://www.depatisnet.de/
http://www.patenl.gov.uk/
http://gb.espacenel.com/
http://www.swissreg.ch/
http://www.espacenet.ch/


Додаток Н.1. Патентні відомства деяких країн світу 

Таблиця Н.1. Патентні відомства деяких країн світу 

Код за ST.3 Країна 
Патентне відомство або організація, 

яка виконує його функції 
AD Андорра http://www.ompa.ad 
AМ Вірменія http://www.armpatent.org/ 

AR Аргентина http://www.inpi.gov.ar/  

AT Австрія http://www.patent.bmvit.gv.at/  

AU Австралія http://www.ipaustralia.gov.au/  

AZ Азербайджан http://www.azpat.org/ 

BA Боснія та Герцоговина http://www.basmp.gov.ba/  

BE Бельгія http://mineco.fgov.be/opri-die.htm 

BR Бразилія http://www.inpi.gov.br/  

BY Бєларусь http://www.belgospatent.org/ 

CA Канада http://opic.gc.ca/  

CH Швейцарія http://www.ige.ch/  

CN Китай http://www.cipo.gov.cn/  

CU Куба http://www.ocpi.cu/  

CZ Чехія http://www.upv.cz/  

DE Німеччина http://www.deutsches-patentamt.de/  

DK Данія http://www.dkpto.dk/ 

DZ Алжир http://www.inapi.org/ 

EE Естонія http://www.epa.ee/ 

ES Іспанія http://www.oepm.es/  

FI Фінляндія http://www.prh.fi/  

FR Франція http://www.inpi.fr/  

GB Велика Британія http://www.patent.gov.uk/ 

GE Грузія http://www.sakpatenti.org.ge/ 

GR Греція 
http://www.european-patent-
office.org/patlib/country/greece/index.htm 

HR Хорватія http://www.dziv.hr/  

HU Угорщина http://www.hpo.hu/  

IN Індія http://patentoffice.nic.in/  

IL Ізраїль http://www.justice.gov.il/  

IT Італія http://www.minindustria.it/  

JP Японія http://www.jpo.go.jp/  

KG Киргизстан http://www.kyrgyzpatent.org/ 

KR Південна Корея http://www.kipo.go.kr/ 

KZ Казахстан http://www.kazpatent.kz/ 

LT Литва http://www.vpb.lt/  

LV Латвія http://www.lrpv.lv/  

Продовження табл. Н.1 
Код за ST.3 Країна 

Патентне відомство або організація, 
яка виконує його функції 

MA Марокко http://www.ompic.org.ma/  

MD Молдова http://www.agepi.md/  

MK Македонія http://www.ippo.gov.mk/  

MX Мексика http://www.impi.gob.mx/  

MY Малайзія http://www.mipc.gov.my/  

NL Нідерланди http://www.bie.minez.nl/  

http://www.armpatent.org/
http://www.inpi.gov.ar/
http://www.patent.bmvit.gv.at/
http://www.ipaustralia.gov.au/
http://www.azpat.org/
http://www.basmp.gov.ba/
http://mineco.fgov.be/opri-die.htm
http://www.inpi.gov.br/
http://www.belgospatent.org/
http://opic.gc.ca/
http://www.ige.ch/
http://www.cipo.gov.cn/
http://www.ocpi.cu/
http://www.upv.cz/
http://www.deutsches-patentamt.de/
http://www.dkpto.dk/
http://www.inapi.org/
http://www.epa.ee/
http://www.oepm.es/
http://www.prh.fi/
http://www.inpi.fr/
http://www.patent.gov.uk/
http://www.sakpatenti.org.ge/
http://www.european-patent-office.org/patlib/country/greece/index.htm
http://www.european-patent-office.org/patlib/country/greece/index.htm
http://www.dziv.hr/
http://www.hpo.hu/
http://patentoffice.nic.in/
http://www.justice.gov.il/
http://www.minindustria.it/
http://www.jpo.go.jp/
http://www.kyrgyzpatent.org/
http://www.kipo.go.kr/
http://www.kazpatent.kz/
http://www.vpb.lt/
http://www.lrpv.lv/
http://www.ompic.org.ma/
http://www.agepi.md/
http://www.ippo.gov.mk/
http://www.impi.gob.mx/
http://www.mipc.gov.my/
http://www.bie.minez.nl/


NO Норвегія http://www.patentstyret.no/ 

NZ Нова Зеландія http://www.iponz.govt.nz/  

PE Перу http://www.indecopi.gob.pe/  

PH Філіппіни http://ipophil.gov.ph/  

PL Польща http://www.uprp.pl/  

PT Португалія http://www.inpi.pt/ 

RO Румунія http://www.osim.ro/  

RU Росія http://www.fips.ru/  

SE Швеція http://www.prv.se/  

SG Сінгапур http://www.ipos.gov.sg/  

SI Словенія http://www.uil-sipo.si/  

SK Словаччина http://www.indprop.gov.sk/  

TH Таїланд http://www.ipthailand.org/ 

TJ Таджикистан http://www.tjpat.org/ 

TM Туркменістан http://www.tmpatent.org/ 

TR Туреччина http://www.turkpatent.gov.tr/ 

UA Україна http://www.ukrpatent.org/ 

UA Україна http://www.sdip.gov.ua/  

US США http://www.uspto.gov/  

UZ Узбекистан http://www.patent.uz/ 

ZA 
Південно-Африканська 
Республіка 

http://www.cipro.co.za/ 

  
 
 

 Перелік доступної патентної інформації 
провідних країн світу 

Таблиця – 

Перелік доступної патентної інформації провідних країн світу 

Країна 
Код 

країни 
Бібліографічні дані 

Повні 
тексти 
заявок 

Африканська організація по захисту 
інтелектуальної власності OA 1966 З початку 

Африканська регіональна організація 
по захисту промислової власності AP Усі З початку 

Аргентина AR 1973 Немає 
Австралія AU 1973 Немає 
Австрія AT 1975 1920 
Бельгія BE 1964 1920 
Бразилія BR 1973 Немає 
Болгарія BG 1973 Немає 
Канада CA 1970   
Китай CN 1985 Немає 
Хорватія HR 1994 Немає 
Куба CU 1974 Немає 
Кіпр CY 1975 Немає 
Чеська республіка CZ 1993 Немає 

http://www.patentstyret.no/
http://www.iponz.govt.nz/
http://www.indecopi.gob.pe/
http://ipophil.gov.ph/
http://www.uprp.pl/
http://www.inpi.pt/
http://www.osim.ro/
http://www.fips.ru/
http://www.prv.se/
http://www.ipos.gov.sg/
http://www.uil-sipo.si/
http://www.indprop.gov.sk/
http://www.ipthailand.org/
http://www.tjpat.org/
http://www.tmpatent.org/
http://www.turkpatent.gov.tr/
http://www.ukrpatent.org/
http://www.sdip.gov.ua/
http://www.uspto.gov/
http://www.patent.uz/
http://www.cipro.co.za/


Країна 
Код 

країни 
Бібліографічні дані 

Повні 
тексти 
заявок 

Чехословаччина CS 1973 Немає 
Данія DK 1968 1920 
Єгипет EG 1976 Немає 
Євразійська патентна організація EA 1996 Немає 
Європейська патентна організація EP 1978 1978 
Фінляндія FI 1968   
Франція FR 1973 1920 
Німецька Демократична Республіка DD 1973 Так 
Німеччина DE 1967 1920 
Великобританія GB 1969 1920 
Греція GR 1977 Немає 
Гонконг HK 1976 Немає 
Угорщина HU 1994 Немає 
Індія IN 1975 Немає 
Ірландія IE 1973 1996 
Ізраїль IL 1968 Немає 
Італія IT 1973 1978 
Японія JP 1973 1980 
Кенія KE 1975 Немає 
Республіка Корея KR 1978 Немає 

Продовження табл. Н.2 

Країна 
Код 

країни 
Бібліографічні дані 

Повні 
тексти 
заявок 

Латвія LV 1994 Немає 
Литва LT 1994 Немає 
Люксембург LU 1960 1945 
Малаві MW 1973 Немає 
Мексика MX 1981 Немає 
Республіка Молдова MD 1994 Немає 
Монако MC 1975 З початку 
Монголія MN 1972 Немає 
Нідерланди NL 1964 З початку 
Нова Зеландія NZ 1979 Немає 
Норвегія NO 1968 Немає 
Філіппіни PH 1975 Немає 
Польща PL 1973 Немає 
Португалія PT 1976 1980 
Румунія RO 1973 Немає 
Російська Федерація / колишній СРСР RU/SU 1972 Немає 
Словаччина SK 1993 Немає 
Словенія SI 1992 Немає 
Південна Африка ZA 1971 Немає 
Іспанія ES 1968 1969 



Швеція SE     
Швейцарія CH 1969 1920 
Туреччина TR 1973 Немає 
Сполучені Штати Америки US 1968 1920 
В'єтнам VN 1984 Немає 
Всесвітня організація по охороні 
інтелектуальної власності (ВОІВ) 

WO 1978 З початку 

Югославія YU 1973 Немає 
Замбія ZM 1968 Немає 
Зімбабве ZW 1980 Немає 

  
 
 

Приклади оформлення заявок на 

об'єкти інтелектуальної власності 
  

  

Приклади оформлення заявок на винахід 
 (корисну модель) 

Приклад заявки на пристрій 
  
МПК8 В23В31/30 
 В23В31/10 
 В23Q1/00 

Гідромеханічний затискний патрон 
  

Винахід відноситься до металообробки і може бути використаний в металорізальних 
верстатах для закріплення інструментів з циліндричним хвостовиком і штучних заготовок. 

Відома конструкція гідростатичного затискного патрона (див., наприклад, патент США 
№ 3677559 [1]), що містить нерухомий затискний елемент у вигляді тонкостінної з 
циліндричним отвором під заготовку втулки, яка виконана з еластичного матеріалу, 
наприклад, нейлону. Такий патрон працює за рахунок тиску на гнучку поверхню еластичного 
матеріалу, що дозволяє пристосовуватися до зміни форми заготовки, але при високих частотах 
обертання патрона за рахунок дії відцентрових сил істотно знижується сила затиску заготовки. 

Відомі затискні патрони, у яких сила затиску підвищується за рахунок відцентрових сил 
додаткових елементів, кінематично зв'язаних із затискними елементами (див., наприклад, а.с. 
СРСР № 533454 [2]), де кожний із інерційних елементів виконаний у вигляді двохплечового 
важеля, одне плече якого зв'язане із затискною цангою, а друге містить вантаж і діє на цангу в 
напрямку, протилежному її пружному переміщенню. Такі патрони можуть працювати на 
високих частотах обертання до певної межі (до 5-10 тис. хв.-1), після якої можливі руйнації 
елементів патрона від тих же відцентрових сил (розрив осей, важелів, відрив вантажів, тощо). 
Це знижує надійність і підвищує небезпеку роботи патрона, що може привести до 
травматизму. 

Найбільш близьким аналогом, прийнятним за прототип, обраний затискний механізм для 
гідромеханічного патрона (див. патент США № 6473954 [3]), що містить затискний патрон з 
нерухомим затискним елементом у вигляді тонкостінної втулки з циліндричним отвором під 
інструмент або заготовку, з торцями по обидві сторони і зовнішньою конічною поверхнею між 
ними, по якій нерухома втулка взаємодіє з рухомою в повздовжньому напрямку втулкою з 
каналами для підводу рідини. Між торцями затискного елемента і рухомої втулки по обидві 
сторони розташовані дві барокамери – одна для затиску і друга для розтиску, барокамери 



містять входи/виходи, розміщені на протилежних сторонах периферії патрона з отворами, 
призначеними для стикування із соплами, розміщеними в опорах на хомуті і пристосованих 
для входу в отвори на периферії патрона, причому одне сопло має можливість осьового 
переміщення. 

Недоліками прототипу є: по-перше, необхідність підвищення тиску рідини при затиску 
для компенсації дії відцентрових сил, які знижують силу затиску при підвищенні частоти 
обертання патрона; по-друге, при використанні затискного елемента з самогальмуючим 
конусом для розтиску патрона необхідно тиск рідини підвищувати в 2-3 рази і більше; по-
третє, залежність динамічної сили затиску патрону, який обертається, від діаметра 
інструменту (заготовки) – чим більше діаметр, тим менше динамічна сила затиску. 
Вищезазначені недоліки знижують максимальні частоти обертання і тим самим обмежують 
можливість підвищення продуктивності швидкісного різання. 

В основу винаходу поставлена задача вдосконалення гідромеханічного затискного 
патрона, шляхом використання в барокамері затиску кульків і виконанням торця рухомої 
втулки конічним, що дозволяє забезпечити технічний результат – підвищення максимальних 
частот обертання патрона і продуктивності швидкісного і надшвидкісного різання. 

Рішення поставленої задачі досягається тим, що в гідромеханічному затискному патроні 
що містить нерухомий затискний елемент у вигляді тонкостінної втулки з циліндричним 
отвором, з торцями по обидві сторони і зовнішньою конічною поверхнею між ними, по якій 
затискний елемент взаємодіє з рухомою в повздовжньому напрямку втулкою з каналами для 
підводу рідини в дві барокамери, з яких одна призначена для затиску, а друга – для розтиску, 
барокамери містять входи/виходи, розміщені на протилежних сторонах периферії патрона з 
отворами, призначеними для стикування із соплами, розміщеними в опорах на хомуті і 
пристосованими для входу в отвори на периферії патрона, причому одне сопло має можливість 
осьового переміщення, а в барокамері затиску по колу розташовані кульки, котрі з одного боку 
взаємодіють з торцем затискного елемента. З другого – з рухомою втулкою по торцю, який 
виконаний конічним з кутом, спрямованим протилежно куту конічної поверхні затискного 
елемента. 

Завдяки дії відцентрових сил на кульки виникає додаткова осьова сила, яка діє на 
конічний торець рухомої втулки і переміщує її в бік затиску, компенсуючи дію відцентрових 
сил на затискний елемент і підвищуючи силу затиску при підвищенні частоти обертання 
патрона. Таким чином досягається технічний результат – підвищення максимальних частот 
обертання патрона і завдяки цьому продуктивності швидкісної і надшвидкісної обробки 
деталей на металорізальних верстатах. 

Суть винаходу пояснюється кресленнями, де на фіг.1 зображений повздовжній переріз 
гідромеханічного патрона при затиску, який не обертається з приводом затиску – розтиску; 
фіг. 2 – поперечний переріз, фіг. 1, скоби з приводом затиску – розтиску; фіг. 3 – повздовжній 
переріз гідромеханічного затискного патрона, який обертається, із зображенням додаткових 
сил під дією кульок; фіг. 4 – графіки залежностей радіальної сили затиску Т від частоти 
обертання патрона (1-Т0 = const при =0,2–Тω1 при 0 у прототипа без кульок; 3 – додаткова 
сила затиску від кульок при 0; 4–Тω2 при 0 у запропонованого винаходу з кульками). 

Гідромеханічний затискний патрон містить нерухомий затискний елемент у вигляді 
тонкостінної втулки 1 (фіг.1) з циліндричним отвором під інструмент (або заготовку) 2 з 
торцями "а" і "b" по обидві сторони і зовнішньою конічною поверхнею "с" з кутом  між ними 
(фіг.3). По зовнішній конічній поверхні "с" затискний елемент 1 взаємодіє з рухомою в 
повздовжньому напрямку втулкою 3 (фіг.1) з каналами для підводу рідини 4 – для затиску і 5 
– для розтиску. Між торцями "а", "b"затискного елемента 1 і торцями "d", "e", рухомої втулки 
3 по обидві сторони розташовані дві барокамери 6, 7, з яких барокамера 6 призначена для 
затиску, а барокамера 7 – для розтиску. Барокамери 6, 7 містять відповідно входи/виходи 8, 9, 
що розміщені на протилежних сторонах периферії рухомої втулки 3 патрона. Отвори 
входу/виходу 8, 9 призначені для стикування із соплами 10, 11 (фіг. 2), які розміщені в опорах 
на хомуті 12 і пристосованими для входу в отвори на периферії рухомої втулки 3, причому 
одне сопло 10 – нерухоме, а друге сопло 11 має можливість осьового переміщення для 
настроювання на різні діаметри патрона (максимальний діаметр – коло 13, мінімальний 



діаметр – коло 14). В барокамері затиску 6 по колу розташовані кульки 15 (фіг.1, 3), які з 
одного боку взаємодіють з торцем "а" затискного елемента, а з другого – з рухомою втулкою 
3 (фіг.1, 3) по торцю "d", який виконаний конічним з кутом  (фіг. 3). Кут  спрямований 
протилежно куту  конічної поверхні затискного елемента 1. Між затискним елементом 1 і 
рухомою втулкою 3 розміщені по обидві сторони ущільнення 16 і 17 (фіг.1, 3). 

Гідромеханічний затискний патрон працює в такий спосіб. При розтиснутому патроні 
(фіг.1) рідина під тиском через сопло 11 подається в отвір входу 9 і по каналу 5 в барокамеру 
розтиску 7. При цьому патрон не обертається, а кульки 15 знаходяться в початковому 
вихідному положенні (як зображено на фіг.1). Для розтиску інструменту (або заготовки) 2 
рідина під тиском подається через сопло 10 в отвір 8, а далі по каналу 4 в барокамеру затиску 
6. В той же час рідина з барокамери розтиску 7 по каналу 5 витікає через отвір 9 і сопло 11. 

Під дією сил від тиску рідини в барокамері затиску 6 (фіг.3) рухома втулка 3 
переміщається вправо по конічній поверхні затискного елемента 1, який деформується в 
радіальному напрямку і затискує інструмент (або заготовку) 2 з радіальною силою Т0 (фіг.4). 

При обертанні патрона за рахунок відцентрових сил Fц2 (фіг.3), які діють на кульки 15, 
що розходяться, і через конічну поверхню "d" додатково діють на рухому втулку 3 та 
переміщують її вправо під дією додаткової осьової складової сили S, що в результаті дає 
додаткову радіальну силу затиску Т (фіг.3, 4). В результаті дії додаткової сили Т (фіг.4) 
істотно зменшується вплив частоти обертання  на радіальну силу затиску Т, яка змінюється 
від величини Т1 (крива 2) до величини Т2 (крива 4) в сторону збільшення. 

Таким чином, досягається підвищення максимальної частоти обертання патрона, 
продуктивності обробки деталей на металорізальних верстатах. 
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Гідромеханічний затискний патрон 
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Фіг. 3 Фіг. 4 
  

 
 

Формула винаходу 
Гідромеханічний затискний патрон, що містить нерухомий затискний елемент у вигляді 

тонкостінної втулки з циліндричним отвором під інструмент або заготовку, з торцями по 
обидві сторони і зовнішньою конічною поверхнею між ними, по якій затискний елемент 
взаємодіє з рухомою в повздовжньому напрямку втулкою з каналами для підводу рідини, між 
торцями затискного елемента і рухомої втулки по обидві сторони розташовані дві барокамери, 
з яких одна призначена для затиску, а друга – для розтиску, барокамери містять входи/виходи, 
розміщені на протилежних сторонах периферії рухомої втулки патрона з отворами, 
призначеними для стикування із соплами, розміщеними в опорах на хомуті і пристосованими 
для входу в отвори на периферію патрона, причому одне сопло має можливість осьового 
переміщення, якийвідрізняється тим, що в барокамері затиску по колу розташовані кульки, 



котрі з одного боку взаємодіють з торцем затискного елемента, а з другого – з рухомою 
втулкою по торцю, який виконаний конічним з кутом, спрямованим протилежно куту конічної 
поверхні затискного елемента. 
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Реферат 
  

Гідромеханічний затискний патрон 
Винахід відноситься до металообробки і може бути використаний в металорізальних верстатах для 

закріплення інструментів з циліндричним хвостовиком і штучних заготовок. 
Суть винаходу – патрон містить затискний елемент у вигляді тонкостінної втулки з циліндричним отвором 

під інструмент або заготовку, з торцями по обидві сторони і зовнішньою конічною поверхнею між ними, по якій 
затискний елемент взаємодіє з рухомою в повздовжньому напрямку втулкою з каналами для підводу рідини, між 
торцями затискного елемента і рухомої втулки по обидві сторони розташовані дві барокамери, з яких одна 
призначена для затиску, а друга – для розтиску. Барокамери містять входи/виходи, розміщені на протилежних 
сторонах периферії патрона з отворами, призначеними для стикування із соплами, розміщеними в опорах на 
хомуті і пристосованими для входу в отвори на периферії патрона, причому одне сопло має можливість осьового 
переміщення. В барокамері затиску по колу розташовані кульки, котрі з одного боку взаємодіють із торцем 
затискного елемента, а з другого – з рухомою втулкою по торцю, який виконаний конічним з кутом, спрямованим 
протилежно куту конічної поверхні затискного елемента. 

4 іл. 
 
 

Приклад заявки на спосіб 

  
МПК9 В29С 47/88 

В29С 35/00 
  

Спосіб охолодження екструдованого матеріалу 
  
Корисна модель належить до полімерпереробного обладнання, зокрема до способів 

охолодження суцільних і порожнистих безперервних і погонних матеріалів, одержуваних 
екструзією, наприклад, полімерних труб, стренг і профілів різного поперечного перерізу.  

Під час виробництва екструдованих полімерних матеріалів обмежною стадією 
технологічного процесу є процес їх охолодження від температури формування до температури 
в зоні приймального пристрою. Так, відомий спосіб охолодження екструдованого матеріалу, 
що включає пропускання матеріалу крізь шар рідкого холодоагенту під час його руху у ванні 
охолодження [Лукач Ю.Е., Доброногова С.И., Ружинская Л.И. Алгоритм расчета устройств 
для термообработки изделий из термопластов: учеб. пособ. – К.: КПИ, 1984. – С. 8, рис. 2]. 
Зазначений спосіб дає змогу охолоджувати матеріали довільного поперечного перерізу й 
форми, оскільки забезпечує надійний контакт холодоагенту із зовнішньою поверхнею 
матеріалу. У той же час цей спосіб має невисоку ефективність охолодження через захоплення 
екструдованим матеріалом шару холодоагенту, який у результаті охолодження поступово 
прогрівається і, рухаючись разом з оброблюваним матеріалом, сповільнює процес його 
охолодження. 

Найбільш близьким за технічною сутністю до технічного рішення, що заявляється, є 
спосіб охолодження екструдованого матеріалу, що включає пропускання матеріалу крізь шар 
рідкого холодоагенту під час його руху у ванні охолодження, а також руйнування 
щонайменше на одній ділянці по довжині ванни шару нагрітого рідкого холодоагенту, що 
утворюється біля поверхні ектрудованого матеріалу, при цьому руйнування шару нагрітого 



рідкого холодоагенту здійснюють за допомогою поперечних перегородок, кожну з яких 
виконують з отвором для проходу екструдованого матеріалу [патент України № 18744 U, МПК 
В29С 35/00, заявл. 31.05.2006, опубл. 15.11.2006]. 

Порівняно з аналогом, що розглянуто, цей спосіб достатньо ефективно руйнує 
нагрітий шар рідкого холодоагенту, проте основний недолік зазначеного способу – 
потреба в індивідуальному наборі перегородок для охолодження матеріалів різного 
типорозміру. 

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити спосіб охолодження 
екструдованого матеріалу, у якому забезпечується ефективне руйнування нагрітого шару 
рідкого холодоагенту незалежно від форми й розмірів поперечного перерізу екструдованого 
матеріалу, а отже, і істотне розширення технологічних можливостей способу. 

Поставлена задача вирішується тим, що в способі охолодження екструдованого 
матеріалу, що включає пропускання матеріалу крізь шар рідкого холодоагенту під час його 
руху у ванні охолодження, а також руйнування щонайменше на одній ділянці по довжині 
ванни шару нагрітого рідкого холодоагенту, що утворюється біля поверхні ектрудованого 
матеріалу, згідно з пропонованою корисною моделлю новим є те, що руйнування шару 
нагрітого рідкого холодоагенту забезпечують за допомогою бульбашок або струминок газу, 
що пропускають крізь шар рідкого холодоагенту. 

У найприйнятнішому прикладі реалізації способу як газ застосовують повітря. 
Під час руху бульбашок або струминок газу крізь шар холодоагенту і подальшого їх 

потрапляння на поверхню екструдованого матеріалу приводить до ефективного руйнування 
шару нагрітого рідкого холодоагенту поблизу поверхні матеріалу незалежно від форми й 
розмірів його поперечного перерізу. Як газ доцільно застосовують повітря, а в разі небезпеки 
окиснення нагрітого матеріалу труби киснем повітря можна застосовувати азот. Таким чином, 
спосіб стає придатним для охолодження матеріалів широкої номенклатури й не потребує 
складних пристроїв для його реалізації. 

Спосіб реалізується за допомогою пристрою, сутність якого пояснюється креслениками, 
на яких зображено: на Фіг. 1 – поздовжній розтин ванни охолодження; на Фіг. 2 – розтин за 
А–А на Фіг. 1. 

Спосіб реалізується таким чином. 
Екструдований матеріал, наприклад, полімерну трубу 1 пропускають крізь ванну 

охолодження 2 з торцевими карманами 3 і 4, які унеможливлюють витікання рідкого 
холодоагенту 5 за межі ванни охолодження 2. По довжині ванни охолодження 2 розміщено 
барботери (перфоровані трубки) 6, крізь отвори яких у шар рідкого холодоагенту 5 залежно 
від тиску і об'ємної втрати виходять бульбашки або струминки газу 7, наприклад, повітря 
(Фіг. 1, 2). 

Бульбашки або струминки газу 7 крізь шар холодоагенту 5, потрапляючи на поверхню 
екструдованого матеріалу 1 приводить до ефективного руйнування шару нагрітого рідкого 
холодоагенту поблизу поверхні матеріалу 1 незалежно від форми й розмірів його поперечного 
перерізу. 

Як показують експериментальні дослідження, час охолодження різних матеріалів у 
результаті застосування пропонованого способу порівняно зі способом–найближчим 
аналогом, скорочується до 25 %%. Таким чином, на зазначену величину може бути скорочено 
або витрату рідкого холодоагенту, або довжину ванни охолодження. 
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Формула корисної моделі 
  



1. Спосіб охолодження екструдованого матеріалу, що включає 
пропускання матеріалу крізь шар рідкого холодоагенту під час його руху у ванні 
охолодження, а також руйнування щонайменше на одній ділянці по довжині 
ванни шару нагрітого рідкого холодоагенту, що утворюється біля поверхні 
ектрудованого матеріалу, який відрізняться тим, що руйнування шару нагрітого 
рідкого холодоагенту забезпечують за допомогою бульбашок або струминок 
газу, що пропускають крізь шар рідкого холодоагенту. 

2. Спосіб за п. 1, який відрізняться тим, що як газ застосовують повітря. 
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Спосіб охолодження екструдованого матеріалу 

 
 
 

Реферат 
  

Спосіб охолодження екструдованого матеріалу 
  
Корисна модель належить до полімерпереробного обладнання, зокрема до способів 

охолодження суцільних і порожнистих безперервних і погонних матеріалів, одержуваних 
екструзією, наприклад, полімерних труб, стренг і профілів різного поперечного перерізу. 

Спосіб включає пропускання матеріалу крізь шар рідкого холодоагенту під час його 
руху у ванні охолодження, а також руйнування щонайменше на одній ділянці по довжині 
ванни шару нагрітого рідкого холодоагенту, що утворюється біля поверхні ектрудованого 
матеріалу, при цьому руйнування шару нагрітого рідкого холодоагенту забезпечують за 
допомогою бульбашок або струминок газу (наприклад, повітря), що пропускають крізь шар 
рідкого холодоагенту. 

Забезпечується ефективне руйнування нагрітого шару рідкого холодоагенту незалежно 
від форми й розмірів поперечного перерізу екструдованого матеріалу, а отже, і істотне 
розширення технологічних можливостей способу. 

1 з. п. ф-ли; 2 іл. 
 
 
  

Приклад заявки на речовину 

  
МПК9 F41J 1/10 

  
Матеріал для виготовлення мішеневих щитів 

  
Корисна модель належить до матеріалів для виготовлення мішеневих щитів, які 

використовуються під час тренувань і змагань стрільців з ручної вогнепальної зброї 
(пістолетів, револьверів, гвинтівок, пістолетів-кулеметів, автоматів, кулеметів тощо) як на 
відкритих майданчиках (стрільбищах), так і в приміщеннях (тирах).  

У всіх країнах з власними збройними силами й широким розповсюдженням стрілецького 
спорту досить гострою є проблема раціонального використання мішеневих щитів, для 



виготовлення яких витрачається значна кількість високоякісних виробів з деревини, 
найчастіше фанери. 

Відомий матеріал для виготовлення мішеневих щитів, що містить кілька листів лущеного 
деревного шпону, які склеєні між собою (ГОСТ 3916.1–89. Фанера общего назначения с 
наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия). Цей матеріал, 
незважаючи на його широке використання, відрізняється незначним терміном служби, легко 
розтріскується й має водовбирання до 32 %% (за добу), що робить його дуже незручним для 
виготовлення мішеневих щитів на відкритих стрільбищах. Крім того, він має значну вартість 
і майже не піддається утилізації. 

Найбільш близьким за технічною суттю до даного технічного рішення є матеріал для 
виготовлення мішеневих щитів, що містить термопластичний полімер та органічний 
наповнювач у вигляді деревних частинок [пат. України № 35881 А, МПК6 F41J 1/10, 
заявл. 02.02.1999, опубл. 16.04.2001, бюл. 3]. 

Застосування матеріалу для виготовлення мішеневих щитів із зазначеними відмітними 
ознаками дозволяє виготовляти мішеневі щити на більш простому та компактному обладнанні 
(валковому, екструзійному) і за рахунок цього зменшити собівартість матеріалу, зробити 
виготовлені з нього мішеневі щити відновлюваними (ремонтопридатними) з наданням 
можливості їх подальшої утилізації. Основний недолік цього матеріалу – практична 
неможливість утилізації частинок матеріалу, відділених від мішеневих щитів у результаті 
потрапляння в них куль, а отже і забруднення навколишнього середовища внаслідок значного 
терміну розкладання матеріалу в природних умовах. 

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити матеріал для виготовлення 
мішеневих щитів, новий склад якого забезпечує розкладання частинок, відокремлених від 
щитів у результаті стрільби, у природних умовах під дією світла, вологи, повітря і 
мікроорганізмів до небезпечних речовин, а отже – надійний захист довкілля. 

Поставлена задача вирішується тим, що в матеріалі для виготовлення мішеневих щитів, 
що містить термопластичний полімер та органічний наповнювач, згідно з корисною моделлю, 
що пропонується, новим є те, що як термопластичний полімер він містить вторинний 
поліолефін, а як органічний наповнювач – крохмаль при такому співвідношенні компонентів, 
мас. %%: крохмаль – 20–40, вторинний поліолефін – решта. 

Застосування матеріалу для виготовлення мішеневих щитів із зазначеними відмітними 
ознаками забезпечує його розкладання в природних умовах на безпечні для живої й неживої 
природи речовини. Використання для виготовлення матеріалу вторинного поліолефіну 
(поліетилену високого й низького тиску, поліпропілену) з додаванням крохмалю (з кукурудзи, 
картоплі, пшениці, рису) забезпечує не лише можливість утилізації відходів найбільш 
поширених термопластичних полімерів, а і суттєво знижує вартість матеріалу (крохмаль – 
полісахарид, широко розповсюджений у харчовій, папероробній та інших галузях 
промисловості). Крім того, вторинний полімер порівняно з первинним має підвищену 
термічну, хімічну і механічну чутливість. що сприяє більш швидкому його розкладанню в 
природних умовах. 

Поступове руйнування відокремлених від мішеневих щитів частинок матеріалу в 
природних умовах з подальшим їх розкладанням відбувається протягом не більше одного–
двох років. При цьому в природних умовах під дією крохмалю в частинках, відділених від 
мішеневого щита, утворюються мікротріщини, після чого зазначені частинки поступово 
руйнуються на фрагменти. Утворені фрагменти у ґрунті піддаються інтенсивній дії 
мікроорганізмів, під дією яких у полімері починають проходити гідролітичні та 
окислювально-відновлювальні реакції, у результаті яких макромолекули полімеру інтенсивно 
руйнуються. Далі фрагменти полімеру зі зниженою молекулярною масою засвоюються 
певними мікроорганізмами з виділенням вуглекислоти, води та інших сполук, які у свою чергу 
стають поживним середовищем для мікрофлори ґрунту. 

При вмісті крохмалю менше 20 %% (мас.) суттєво знижується його здатність руйнувати 
вторинні поліолефіни у природних умовах, а при його вмісті понад 40 %% (мас.) – значно 
погіршуються технологічні властивості матеріалу, зокрема його здатність піддаватися 
формуванню в листові вироби. 



Матеріал можна одержати в такий спосіб. 
Вторинний поліолефін у вигляді гранул, порошку або безформенних подрібнених 

частинок подається в розплавлювач полімеру (наприклад, у черв'ячний або дисковий 
екструдер). У розплавлювачі полімер за рахунок теплоти нагрівачів та енергії дисипації 
внаслідок в'язкого тертя плавиться. Далі одержаний розплав і крохмаль подають до 
екструдера-змішувача, виконаного, наприклад, у вигляді двочерв'ячного екструдера, після 
чого одержувана композиція транспортуються до плоскощілинної екструзійної головки. 
Сформований у зазначеній головці лист може бути відкалібрований на гладильному каландрі, 
після чого він охолоджується в охолоджувальному пристрої, ріжеться на мірні куски на 
різальному пристрої та вкладається в стопи. 

Випробування мішеневих щитів, виготовлених з пропонованого матеріалу (сумішей 
вторинних поліетилену високого тиску, поліетилену низького тиску, поліпропілену з 
кукурудзяним крохмалем), показали задовільні результати під час стрільби: цільовими 
набоями кільцевого запалювання калібру 5,6 мм зі спортивного стандартного пістолета ИЖ-
35М на дистанції 25 м і з цільового пістолета ТОЗ-35М на дистанції 50 м, спортивної довільної 
малокаліберної гвинтівки Урал-6-1 на дистанції 50 м, а також патронами калібру 7,62 мм зі 
спортивного револьвера ТОЗ-36. Фрагменти мішеневих щитів, які після стрільби зазначеними 
набоями потрапили у відкритий ґрунт, після перебування в ньому протягом 18 місяців не були 
виявлені, що свідчить про їх повне розкладання у природних умовах. 

Таким чином, пропонований матеріал може замінити в тирах і особливо на відкритих 
стрільбищах широко використовувану фанеру. 

  
  
  

Заявник                                                             Мікульонок Ігор Олегович 
 
 

Формула корисної моделі 
  
Матеріал для виготовлення мішеневих щитів, що містить термопластичний полімер та органічний 

наповнювач, який відрізняється тим, що як термопластичний полімер він містить вторинний поліолефін, а як 
органічний наповнювач – крохмаль при такому співвідношенні компонентів, мас. %%: 

крохмаль                                                            20–40 
вторинний поліолефін                     решта. 
  
  
  
Заявник                                                             Мікульонок Ігор Олегович 

 
 

Реферат 
  

Матеріал для виготовлення мішеневих щитів 
  
Корисна модель належить до матеріалів для виготовлення мішеневих щитів, які використовуються під 

час тренувань і змагань стрільців з ручної вогнепальної зброї (пістолетів, револьверів, гвинтівок, пістолетів-
кулеметів, автоматів, кулеметів тощо) як на відкритих майданчиках (стрільбищах), так і в приміщеннях (тирах). 

Матеріал містить термопластичний полімер та органічний наповнювач, при цьому як термопластичний 
полімер він містить вторинний поліолефін, а як органічний наповнювач – крохмаль при такому співвідношенні 
компонентів, мас. %%: крохмаль – 20–40, вторинний поліолефін – решта. 

Забезпечується розкладання частинок, відокремлених від щитів у результаті стрільби, у природних 
умовах під дією світла, вологи, повітря і мікроорганізмів до небезпечних речовин, а отже – надійний захист 
довкілля. 
 
 

Приклад оформлення заявки 
на промисловий зразок 



  
Автори: Фоменко І.О. 

Фоменко О.І. 
Клас МКПЗ 15-02 

  
Заявляється зовнішній вигляд виробу, призначеного для перекачки рідини із бочок та інших місткостей, 

який може використовуватись в різних галузях народного господарства, наприклад у торговлі, автосервісі, 
обслуговуванні різних технологічних процесів, пов'язаних з використанням рідин, зокрема для розливу 
скипидару, мастил, спирту, розчинників та ін. 

Найближчим аналогом насосу, що заявляється є насос, описаний у книзі "Самодельный инвентарь для 
приусадебного участка", 1991, с. 89, рис.78. 

Найближчий аналог також, як і насос, що заявляється, включає в себе корпус, всмоктуючий клапан, шток 
(він же поршень), перепускний клапан, ручку, ресивер. 

Істотною різницею насосу, що заявляється від аналога є наявніть у зливній трубі пробки з ущільненням і 
пластиною, яка закріплена за розтягнуту пружину. 

При цьому пробка може займати два фіксованих положення. В першому положенні пробки, зливна труба 
відчинена і може відбуватися перекачка рідини, а в другому положенні пробка закриває торець зливної труби і 
виключає можливість витікання залишків рідини із зливної труби і ресивера після перекачки. 

У матеріалах заявки є такі фотографії та креслення: 
Фото №1 – загальний вигляд першого варіанта насосу. 
Фото №2 – вид збоку на виріб по першому варіанта. 
Фото №3 – загальний вигляд другого варіанта насосу. 
Фото №4 – вид збоку на виріб по другому варіанта. 
Фото №5- загальний вигляд третього варіанта насосу. 
Фото №6 – вид збоку на третій варіант виробу. 
Фото №7 – загальний вигляд трьох варіантів насосу. 
Фіг.1 та Фіг.2 – загальний вид першого варіанта насосу. 
Фіг.З – загальний вид другого варіанта насосу. 
Фіг.4 – загальний вид третього варіанта насосу. 
Перший варіант насосу включає в себе трубу 1 (фіг.1), шток 2, поршень 3, перепускний клапан 4, 

всмоктуючий клапан 5, ресивер 6, зливну трубу 7. Зливна труба 7 перекрита пробкою 8 з ущільненням 9. На 
пробці 8 закріплена пластина 10 з пазом 11. Пластина 10 з'єднана з розтягнутою пружиною 12. 

У показаному на фіг.1 положенні, пробка 8 з ущільненням 9 закриває зливну трубу 7, що виключає втрати 
рідини із-за витікання із ресиверу 6 і зливної труби 7 при непрацюючому насосі, а також гарантує чистоту на 
робочому місці. 

Перед початком роботи насосу, пробка 8 (фіг.2) витягується вздовж осі зливної труби 7, потім повертається 
пластиною 10 у вертикальній площині і встановлюється пазом 11 на торець зливної труби 7. У цьому положенні 
пробка 8 фіксується за рахунок сили розтягнутої пружини 12. Після цього можна починати перекачку рідини. 

Другий варіант ручного насосу для перекачки рідини із бочок та інших місткостей приведений на фіг.З. 
   Насос включає в себе трубу 1, шток 2, поршень 3, перепускний клапан 4, всмоктуючий клапан 5, зливну 

трубу 6. Верхній торець труби 6 закритий втулкою 7 з порожниною 8. У втулці 7 і трубі 1 соосно виконані отвори 
9 та 10, а на верхній зовнішній частині труби 1 закріплений короб 11, який має порожнину 12. При цьому отвори 
9 та 10 з'єднують порожнину 8 у втулці 7 з порожниною 12 короба 11. Нижня частина цього короба, при роботі 
насосу, входить у горловину бочки або іншої місткості з рідиною. Таким чином витоки перекачуваної рідини, які 
потрапляють крізь зазор між штоком 2 та втулкою 7 у порожнину 8, одразу зливаються через отвори 9 та 10, а 
далі через порожнину 12 короба 11 у бочку з рідиною. 

Завдяки такому технічному рішенню у цьому варіанті насосу зовсім відсутні гумові або пластмасові 
ущільнення, що забезпечує такі позитивні якості: 

• Велику надійність та довгий строк служби насосу, так як насамперед гумові та пластмасові ущільнення 
мають на практиці недовгий строк служби порівняно з іншими деталями насосу; 

•Незначне зусилля переміщення штоку з поршнем, що пояснюється малим коефіцієнтом тертя між 
сталевими деталями з урахуванням змащувальних властивостей перекачуваної рідини; 

• Можливість перекачування відносно агресивних рідин, наприклад ацетону, спирту, діхлоретану та інших 
рідин, які швидко виводять з ладу ущільнення. 

Другий варіант насосу відрізняється від першого відсутністю ресиверу, наявністю у верхній частині труби 
1 коробу 11, вісь якого паралельна вісі труби 1, при цьому у втулці 7, через яку проходить шток 2, та у самій трубі 
1 по одній вісі виконані два отвори 9 і 10, які з'єднують порожнину 8 у втулці 7 з порожниною 12 коробу 11. 

Третій варіант ручного насосу для перекачування рідини із бочок та інших місткостей приведений на фіг.4 
і використовується для перекачування рідини у пляшки. 

Насос включає в себе трубу 1, шток 2, поршень 3, перепускний клапан 4, всмоктуючий клапан 5, похилу 
зливну трубу 6, вертикальну зливну трубу 7. 

По похилій зливній трубі 6 може переміщуватись втулка 8 з фіксатором пляшок 9. У верхній частині труби 
1 встановлена втулка 10 з порожниною 11. У втулці 10 і трубі 1 соосно виконані отвори 12 та 13. На трубі 1 є 
кронштейн 14 з гвинтом 15, які використовуються для нерухомого закріплення насосу на місткості з 
перекачуваною рідиною (наприклад на бідоні чи бочці). 



Похила зливна труба 6 по відношенню до горизонталі має невеликий кут (порядку 3°...5°) в бік труби 1. 
Такий кут гарантує, при неробочому стані насосу, злив залишків рідини із труби 6 у трубу 1 і надійну роботу 
фіксатора пляшок 9. 

Третій варіант ручного насосу, на відмінність від першого варіанта, не має гумових чи пластмасових 
ущільнень, оснащений кронштейном для нерухомого закріплення на місткості з рідиною, а злив рідини з насосу 
проходить спочатку по похилій зливній трубі де може переміщуватися втулка з фіксатором пляшок, а далі по 
вертикальній зливній трубі, яка входить у горловину пляшки. 

Перелік суттєвих особливостей зовнішнього вигляду пропонованого виробу. 
Перший варіант: 
• Корпус у вигляді труби; 
• У верхній частині труби насосу є циліндричний ресивер; миирррр ррррррри• На 

торцізливноїтрубивстановленапідпружиненациліндрична пробка з ущільненням та пластиною, при цьому пробка 
може займати два фіксованих положення, перекриваючи чи відкриваючи зливну трубу. 

Другий варіант: 
• Корпус у вигляді труби; 
• У верхній частині труби насосу встановлений короб, вісь якого паралельна вісі труби і який створює 

порожнину між стінками короба і стінкою труби насосу; 
• У втулці, яка встановлена у верхній частині труби насосу і через яку проходить шток, виконана 

порожнина. 
Третій варіант: 
• Корпус у вигляді труби; 
• На трубі насосу встановлений кронштейн з гвинтом; 
• Зливна труба насосу має дві частини, одна з яких має невеликий ухил (3°...5°) в сторону труби насосу, а 

друга вертикальна; 
• По частині зливної труби з невеликим ухилом, переміщується втулка, до якої закріплено фіксатор 

пляшок. 
  
Заявники:                               Фоменко І.О 

Фоменко О.І. 
 
 

Фотографії до заявки 

  
 
 

Додаток П.3. Приклад зареєстрованого "ноу-хау" на пристрій 

   
На звороті Фото №1 
На звороті Фото №2 

Ручний насос для перекачки 
рідини... 
Вид збоку І варіанта 
Підписи 

На звороті Фото №3 
Загальний вигляд ІІ варіанта 
Підписи 

 



   
На звороті Фото №4 
На звороті Фото №5 

Загальний вигляд ІІІ варіанта 
Підписи 

На звороті Фото №6 
Ручний насос для перекачки 
рідини... 
Вид збоку ІІІ варіанта 
Підписи 

 



 



 



 
Додаток П.4. Приклад зареєстрованого "ноу-хау" 

на математичну модель 



 



 
 
 
  
  
  
 


