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                                                     Вступ 
 

1. Значення винахідництва і раціоналізації  як важливої форми творчої 

активності працівників для технічного розвитку держави. 

2.   Коротка історія винахідництва. 

3.   Основні закони України з винахідницької і раціоналізаторської діяльності. 
 

                1.Значення винахідництва і раціоналізації  як важливої форми 

творчої активності працівників для технічного розвитку держави    
  

             Науково-технічний прогрес безупинно підвищує вимоги до випускників.  

           Головні якості молодого фахівця  — його творчий науково-технічний 

потенціал, здатність самостійно ставити і вирішувати питання 

удосконалювання технології й устаткування, створення нової техніки, 

матеріалів і методів їхньої обробки. Вони практично формуються в процесі 

дослідницької діяльності студента.   

             Серйозна увага повинна приділятися технічній творчості студентів, 

особливо  його вищій формі — винахідництву. Винахідництво – це одна з 

об’єктивно необхідних стадій у процесі перетворення науки у безпосередню 

продуктивну силу. З одного боку ,воно стикується з науковою діяльністю 

,насамперед з її вищими результатами – відкриттями, а з другого-забезпечує 

суспільне виробництво необхідними засобами, знаряддями, технологіями, 

матеріалами. Досягнення науки стають фундаментальною базою для технічної 

творчості, яку постійно стимулює гостра потреба суспільного виробництва у 

новій техніці, технології, матеріалах, інших знаряддях і засобах. 

             Творчість — це самодіяльність суб'єкта з постановкою чи вибором 

задачі, пошуком умов і способу її рішення і створенням нового. Розрізняють 

творчість технічну, науково-технічну і наукову.  

              Наукова творчість задовольняє потребу пізнання навколишнього світу. 

Це творчість у фундаментальних науках. Науково-технічна і технічна мають 

чіткі практичні мети і спрямовані на задоволення утилітарних потреб 

суспільства. 

 Технічна творчість, зокрема  винахідництво, — це форма втілення 

наукових ідей у технічні рішення. Його плоди — винаходи — є проміжним 

результатом технічного освоєння наукових досягнень, що займає місце між 

науковою ідеєю і матеріальним об'єктом техніки. 

            До основних результатів наукової, науково-технічної і технічної 

творчості відносяться відкриття, винаходи, раціоналізаторські пропозиції і 

конструкторські розробки. 

 Відкриття - встановлення невідомих раніше об'єктивно-існуючих 

закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу (І. Ньютон - закон 

всесвітнього тяжіння; Д.І. Менделєєв - періодичний закон хімічних елементів; 

І.І. Мечников - явище фагоцитозу). 

             Відкриття має пізнавальну спрямованість і до нього ставиться одна 

вимога - збільшувати суму наукових знань у своїй галузі. 
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             Автор відкриття одержує диплом. Відкриття в суспільних науках, 

географії, археології, палеонтології, геології в юридичному розумінні не є 

відкриттями, дипломи на них не видаються. 

             Винахід — це незакінчена машина,  матеріал або технологічний 

процес. Але це вже ідея, втілена в конкретну фізичну форму (опис, креслення, 

модель і т.п.), що показує її здійсненність.  

       Винахід - вирішення технічного завдання в будь-якій галузі народного 

господарства, культури, охорони здоров'я, оборони країни, яке відзначається 

істотною новизною та дає позитивний ефект ( конструкція приладу, машини, 

пристрою, метод одержання продукту, технологічний процес, рецепт тощо). 

      Винахід має конкретно практичну спрямованість і на відміну від 

відкриттів є явищем тривимірним: 

- повинен співвідноситись із суспільними потребами (бути корисним, дати 

позитивний ефект): 

- можливе впровадження;  

- не суперечити фундаментальним законам природи, перевершувати знання 

в галузі технічних наук та виробництва, до яких відноситься даний винахід. 

       Відкриття породжує цілі "кущі" винаходів, але й нерідко саме вина-

ходи породжують ряд відкриттів (винахід мікроскопа, телескопа тощо). Автор 

винаходу одержує патент. 

      Раціоналізаторська пропозиція - пропозиція щодо вдосконалення 

техніки (машин, приладів, інструментів, апаратів тощо) , поліпшення 

продукції, технології виробництва, способів контролю, спостереження та 

дослідження, техніки безпеки, охорони праці, із сприяння підвищення 

продуктивності праці, ефективнішому використанню енергії, обладнання, 

матеріалів; має форму технічної документації і направлена на конкретне 

технічне розв'язання, спрямоване на вдосконалення технічного об'єкта шляхом 

зміни конструкції, технології або застосування матеріалів. 

     Автор раціоналізаторської пропозиції одержує патент або свідоцтво. 

     Промисловий зразок продукції (малюнок, модель) – художнє 

вирішення виробу, в якому досягається єдність його технічних та естетичних 

якостей; має форму технічного документа. 

      Автор промислового зразка продукції одержує свідоцтво або патент. 

      Конструкторська розробка - найбільш масова, професійна форма 

науково-технічної творчості; має форму технічного документа виробу; 

патентним законодавством держави не охороняється. 

 

             2.  Коротка історія винахідництва 

 

             Винахідництво є одним із найважливіших видів активної творчої 

діяльності людства. В усі часи воно допомагало людині в освоєнні дикої 

природи, починаючи з видобування вогню і завершуючи польотами в космос. 

Винаходи завжди були пов’язані з розвитком технічного та економічного 

потенціалу суспільства, а винахідники своєчасно знаходили теоретичні та 
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практичні вирішення нагальних технічних проблем, тобто ставали творцями 

нових можливостей для суспільства.    

 Винахідництво на Україні має глибокі корені. Пригадайте хоча б наші 

писанки і технології їх виготовлення або безліч запорізьких новацій. Сьогодні, 

продовжуючи славні традиції предків, творча енергія українських винахідників 

створює космічні апарати та надсучасні літаки, будує Військово-морський 

флот і розробляє передову сільськогосподарську техніку; у кожній галузі нашої 

держави творять винахідники, раціоналізатори. 

 В усі часи, за будь-яких обставин народ України відчував тягу твор-

чості, удосконалення. Світової слави і визнання набули імена Ігоря 

Сікорського, Юрія Кондратюка, Сергія Корольова, Євгена Патона та багатьох 

інших видатних вчених нашої держави. 

 Уперше у світовій практиці акт для захисту прав винахідника було 

прийнято у Великій Британії в 1623 році під назвою "Статус про монополії". 

Але закріпити це право надавав можливість тільки патент. У США 

законопроект про патент за англійським зразком було прийнято в 1790 році, у 

Франції – 1791  р. 

             У деяких князівствах Німеччини патентні закони з'явились після 1815 

року, а в Росії-1870 рік. 

             Уперше в Україні "Правила складання та подання заявки на видачу 

патенту на винахід" датуються 18 вересням 1992 року. 15 грудня 1993 року, № 

3687-12 видано Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі". 

 

             У давнину винайдені й свічкові годинники. Механізм дії такий: свічка 

знизу до верху розмальована як зебра — чорно-білими смужками: їх було 24, 

за кількістю годин у добі. Віск від горіння тане, а разом із ним тануть і смужки. 

Скільки згоріло смужок, скільки і «розтануло» годин. Поступово годинники 

вдосконалювалися і урізноманітнювалися, зважаючи на вимоги часу. Врешті, 

настав період, коли був винайдений механічний годинник.  

            Протягом багатьох століть люди користувалися механічними 

годинниками — дивовижним технічним винаходом. Форма, розмір, колір, 

матеріал, зрозуміло, були різними, а принцип один: механізмом годинника є 

двигун. До нинішнього часу люди користуються такими годинниками поряд з 

електронними. Є годинники, які одночасно слугують і термометром, і 

барометром, і показником вологи тощо. В такий спосіб можна простежити 

винайдення й удосконалення будь-якого предмета, починаючи від побутових 

речей (ножиці, окуляри, ручка) і закінчуючи сучасною технікою.  

            Коли з’явився перший ліфт? Ще дві тисячі років тому в палаці 

давньоримського імператора Нерона вже існував ліфт. Він підвішувався на 

канатах і рухався по рейкам з міцного дерева. Імператор тиснув на дзвінок, 

раби починали обертати лебідку й ліфт потихеньку піднімався. На канаті 

знаходилися кольорові позначки, що вказували на поверх палацу. Потім історія 

ліфтів надовго перервалася. Удруге його винайшов італійський художник 

Леонардо да Вінчі в епоху Відродження. Його конструкції були абсолютно 
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новими. Завдяки кресленням художника інженер Ларін зміг побудувати ці нові 

ліфти. Перший ліфт у звичайному багатоповерховому будинку встановили в 

1672 р. у Німеччині. Перший електричний ліфт створив німецький винахідник 

Ернст Сименс у 1880 р. У наш час ліфти стали наскільки звичним явищем, що, 

мабуть, ніхто й не задумується, що насправді це велике відкриття. Але оскільки 

все піддається удосконаленню, то й цей винахід удосконалюється. Так, є 

відомості про апробацію і впровадження ліфта, що розмовляє. Він “вітається”, 

“повідомляє” останні новини та прогноз погоди, “розповідає” пасажирам, як 

треба себе поводити під час виникнення аварійної ситуації тощо. Звичайно, 

мало хто знає авторів цього проекту, хіба що колеги... 

            «Тефаль» придумав фізик. Француз Марк Грегуар до того ж був 

запеклим риболовом. Але замучила його розкладна вудочка, частини якої 

міцно прилягали одна до іншої і розсовувалися з великою напругою. Тоді Марк 

наніс на вудочку спеціальний полімер – у результаті вона стала легко 

розкладатися. Правда, вилов періодично підгорав на сковороді. І тоді його 

дружина пред’явила вимогу, щоб він зробив із сковородою те ж саме, що і з 

вудочкою. Виріб виявився прекрасним за якістю і на нього був зразу ж 

отриманий патент. У 1956 році заповзятливий фізик створив фірму «Тефаль», 

яка стала випускати сковорідки, що не підгорають.. 

             Академік В.В.Петров, перший у світі електротехнік, опублікував 

перший опис вольтової дуги за 20 років до цього по справжньому визнаного 

відкриття. Дослідник часто дію дуги випробовував на собі. Для вимірювання 

напруги електричного стуму використовував у якості вольтметра палець своєї 

руки. Для цього він зрізав на пальці шкіру, а оголені дроти прикладав до рани. 

Чим болючіше було пальцю, тим сильніше була батарея (він виготовлював сам 

батарею). Досліди мали успіх, але сам автор визнання не отримав, бо не зміг 

пробити байдужість і неприязні з боку начальства медично-хірургічної 

Академії, де викладав і був професором. Історія справедливість відновила. На 

особливу увагу заслуговує постать відомого сучасного дослідника Генріха 

Альтшуллера. Тисячі винахідників у країнах СНГ і Східній Європі знають 

його ім’я – основоположника і автора ТРВЗ (теорія розв’язання винахідницьких 

задач), інженера, винахідника й письменника-фантаста. Його методика 

винахідництва, яку він назвав АРВЗ (алгоритм розв’язання винахідницьких 

задач) пройшла справжню перевірку й адаптацію. Тисячі винахідників успішно 

застосовують АРВЗ, починаючи з 1959 року. В подальшому Г. Альтшуллер 

здійснив корекцію АРВЗ і розширив його можливості – створив ТРВЗ (теорію 

розв’язання винахідницьких задач) і обґрунтував точні закони розвитку систем. 

Г.С. Альтшуллер дослідив близько сорока тисяч патентованих винаходів і 

біографії творчих особистостей, відомих вчених, винахідників. На основі цього 

виявив закономірності творчого пошуку, винахідництва і творчості взагалі. Він 

є автором десятків винаходів, здійснив роботу з реєстрації і класифікації ідей 

наукової фантастики. Для цього проаналізував усі твори з самого народження 

цього жанру. В результаті створив “Регістр науково – фантастичних ідей”. В 

останні десятиліття (кінець ХХ – початок ХХІ століття) прогресивні ідеї та 
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науково-творчі надбання Г.Альтшуллера все більш актуалізуються і отримують 

визнання.  

 

        3. Основні закони України з винахідницької і раціоналізаторської 

діяльності. 

 

         1.Закон України  «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»  

від 15.12.1993 р. 

         2.Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993р.  

        3.Закон «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 р. 

 

                   Тема 1. Діалектика творчості і її особливості  

 

1.1. Діалектика творчості і її особливості 
1.   Системний підхід для вирішення  життєвих творчих задач.  

2.   Технічні протиріччя – рушійна сила розвитку творчості.  

3. Зв’язок творчої діяльності людини з психологічними процесами ,які 

відбуваються в результаті діяльності. 

  

          1. Системний підхід для вирішення  життєвих творчих задач 

 

          Можна виділити чотири рівні методології:  

1) філософський,  

2) загальнонауковий,  

3) конкретно-науковий  

4) методика і техніка наукового дослідження. 

          Методологічну основу технічної творчості складає матеріалістична 

діалектика (1-й рівень) як наука про найбільш загальні закони розвитку 

природи, суспільства і мислення  і системний підхід (2-й рівень) як єдиний 

напрямок у розвитку сучасного наукового пізнання.  Основний принцип 

системного підходу, концепція цілісності, складається в незвідності складного 

до простого, цілого до частини, наявності в цілісного об'єкта таких 

властивостей і якостей, що не можуть бути характерні його частинам. У 

приведеній ієрархічній схемі системний підхід чи зв'язується з функціональним 

описом, чи з описом поводження, чи розглядається як новий, ще більш 

складний «комбінований» спосіб дослідження. Приблизно будь-яку технічну 

систему можна розглядати як сукупність елементів і сукупність зв'язків, що 

утворять структуру об'єкта. Класифікація технічних систем виділяє системи: 

природні і штучні, керуючі і керовані, що розвиваються і позбавлені розвитку, 

стабільні, функціональні, динамічні і т.п. 

           Ускладнення методів пізнання і розвиток системного підходу 

обумовлено складністю самих матеріальних систем, відбиваних нашою 

свідомістю. В основі всіх ефективних підходів до пошуку нових технічних 

рішень, рішенню винахідницьких задач лежить діалектичний метод. У 
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поняттях діалектичного матеріалізму світ являє собою сукупність що 

рухаються, що розвиваються систем. 

           Ядро матеріалістичної діалектики — навчання про єдність і боротьбу 

протилежностей, що розкриває джерела і рушійні сили всякого розвитку. 

            

            2. Технічні протиріччя – рушійна сила розвитку творчості 

 

            При пошуку нових рішень завдання полягає не просто у виявленні 

протиріч, а в розкритті особливостей їхнього прояву в технічному прогресі, 

з'ясуванні конкретного механізму дії протиріч як внутрішніх імпульсів 

розвитку техніки . Протиріч у будь-якій технічній системі багато, усі вони 

надзвичайно різноманітні за формою і проявами, мають минущий, історичний 

характер, взаємозалежні і взаємообумовлені. Вони виникають між технічними 

потребами суспільства і можливостями даної технічної системи (зовнішні 

протиріччя), між  

параметрами й елементами технічної системи, частинами і властивостями 

елементів (внутрішні протиріччя).   

             Протиріччя, що виявляються в процесі рішення технічних задач можна  

умовно розділити на три типи: адміністративні, технічні і фізичні.   

             Адміністративними називають такі протиріччя, що присутні спочатку 

в самому факті виникнення винахідницької задачі, коли потрібно щось 

зробити, але як це зробити невідомо. Їх евристична (підказувальна) сила 

дорівнює нулю, але саме вони спонукають до технічної творчості. 

             Технічні — це протиріччя, що виникають між частинами і параметрами 

системи при спробі їхньої зміни: якщо відомими способами поліпшувати одну 

частину (параметр), те неприпустимо погіршується інша частина (параметр). 

             Фізичними називають протиріччя, що полягають у пред'явленні до 

одній і тій же частині системи взаємопротилежних вимозі. У такій ситуації 

виникає парадокс, що є присутнім завжди у винахідницькій задачі. Фізичні 

протиріччя є причиною технічних протиріч. 

             Технічне протиріччя можна трактувати і більш широко , як усілякі 

невідповідності і диспропорції між різними характеристиками взаємодіючих 

елементів у різнорідних системах зв'язків і відносин. Вони виникають в 

окремих об'єктах і у взаємодії між ними, між технічними засобами й 

оброблюваним предметом, між характеристиками об'єкта і працюючим з ним 

людиною, а також між технічними потребами, необхідністю і можливостями. 

Вивчення проблемної ситуації — це, насамперед виявлення технічних 

протиріч. Тільки після цього можливе формулювання визначеної задачі. 

   

              3. Зв’язок творчої діяльності людини з психологічними процесами, 

які відбуваються в результаті діяльності 

  

            Творчість являє собою явище, що відноситься насамперед до 

конкретних особистостей. Тому в даній області становлять великий інтерес 

роботи психологів. Історія науки знає чимало спроб створення філософських і 
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психологічних теорій творчості. Однак ні одну з них не можна розглядати як 

загальну. Вважається, що мислення починається там, де створилася проблемна 

ситуація, тобто ситуація, у якій є вибір із двох чи більш можливостей (у 

складних випадках приходиться шукати і можливості, тому що вони не завжди 

очевидні). Багато дослідників минулого, та й деякі наші сучасники вважають, 

що визначальним механізмом творчого процесу є не логіка, а інтуїція. Так, 

видні закордонні математики В. Освальд, Г. Гельмгольц, Ж. Адамар 

підкреслювали, що творчий процес не є безупинний ланцюг чисто логічних 

операцій, він містить відступи, зиґзаґи, повернення, повторення, і лише після 

багатьох зусиль може наступити раптове осяяння. За допомогою логіки 

доводять, за допомогою інтуїції винаходять, говорить А. Пуанкаре. 

               Поняття інтуїції довгий час тлумачився як щось містичне, 

надприродне. Її природа ще недостатньо вивчена. Однак роботи радянських 

учених Б. М. Кедрова, В. Ф. Асмуса, Я. А. Пономарьова й ін. дають підставу 

для матеріалістичного розуміння цього явища. Інтуїцією називають швидке 

рішення, що вимагає тривалої підготовки . Це скоріше підсумок, чим початок, 

відзначає французький психолог А. Спайєр. Справедливо і те, що без 

попередньої, іноді дуже тривалої роботи думки ученого чи винахідника ніяка 

інтуїція не могла б дати плідного результату .  

              Таким чином, інтуїція винахідника приходить як винагороду за працю, 

пошук, і, отже, складному механізму творчого процесу властиві і логіка й 

інтуїція. Це підтверджує і висловлення відомого радянського винахідника Б. 

Блінова про те, що інтуїція досвідченого конструктора, чи інженера 

кваліфікованого робітника — не чудо, а результат накопиченого досвіду, 

різноманітної і багатої практики, а рішення, пропоновані нею, лише здаються 

несподіваними, по суті справи, будучи плодом і складним наслідком нашої 

давньої розумової роботи, глибоких роздумів, що ніколи не проходять безвісти. 

Специфічний акт творчості (осяяння) полягає в усвідомленні деякого продукту, 

що сплив із глибини підсвідомості. Інсайт — раптове осяяння — схоплювання 

елементів ситуації в тих зв'язках і відносинах, що гарантують рішення задачі. 
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1.2.  Діалектика творчості і її особливості 
1.Етапи творчого процесу. 

2.Колективна творча діяльність. 

3.Етика науково-технічної творчості. 

 

            1.Етапи творчого процесу  

 

    Психологи нараховують їх від двох до семи . Можна назвати найбільш 

загальні: занепокоєння й усвідомлення задачі, підготовка, виношування ідеї, 

осяяння, перевірка і підтвердження ідеї. 

            Негативну роль у творчості грає психологічна інерція мислення, 

прагнення  діяти відповідно до минулого досвіду і знань, йти традиційними 

шляхами. Психологічна інерція зв'язана часто з просторово-тимчасовими 

представленнями об'єкта і вузькоспеціальною термінологією (говорять також 

про психологічні, термінологічні й інші бар'єри). Протилежністю інерції 

мислення є творча уява, фантазія. Це породжує постійне протиріччя між ними.  

Готовність до ризику — ще одна особливість: людина, що має багато ідеї, 

повинний уміти висловлювати і відстоювати їх. Імпульсивність, поривчастість, 

незалежність думок і оцінок також вважаються ознаками творчої особистості. 

             Обдарована людина цінує гумор і сприйнятлива до смішного, має 

схильність до  «гри». Почуття гумору сполучається в ньому з розкутістю 

мислення, внутрішньою розкутістю, легкістю асоціювання, небоязкою «грою 

ідеями». Відмітною якістю творчої особистості є оригінальність, але без 

вичурності, без прагнення підкреслити свою незвичайність. Такі люди добре 

почувають себе в складних, невизначених ситуаціях, не поспішають виносити 

остаточне судження і  «приклеювати ярлики». Вони відрізняються 

життєлюбством, широтою інтересів, вразливістю і допитливістю. Уміння 

зосередити увагу і довго утримувати його на якому-небудь питанні, чи тематиці 

проблемі — одне з найважливіших умов успіху в будь-якому виді діяльності. 

Без завзятості, наполегливості, цілеспрямованості немислимі творчі 

досягнення. Творча людина відрізняється вимогливістю, не задовольняється 

приблизними зведеннями і поверхневими формулюваннями, прагне в усьому 

дійти до самої суті. Але в той же час здатний оперувати з нечітко визначеними 

поняттями. 

              Але все-таки головна, визначальна риса творчої особистості — 

сміливість розуму і духу. Сміливість необхідна, щоб засумніватися в 

загальновизнаному, щоб руйнувати його заради творення кращого, думати так, 

як не думав ніхто, довіряти своєї інтуїції, коли немає ще точних логічних 

доказів. Потрібна сміливість, досягти його, уяви, щоб представити недосяжне, а 

потім спробувати досягти його, протиставити свою ідею думці більшості і, 

якщо це необхідно, вступити в конфлікт із ним.  
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            2.Колективна творча діяльність 

 

             Науково-технічна творчість тепер стала сферою колективної діяльності. 

Від лабораторії одинака-алхіміка до великого наукового об'єднання (інституту) 

перетерпіли в процесі історичного розвитку форми його організації. 

Небезінтересна така статистика. В Англії  (1955  р.)  з усіх зареєстрованих 

винаходів 68% - плід колективної праці, у США (1955  р.) — 60%, в СРСР 

(1951—1958 рр.) — 83%. Число людей, професійно займаються творчою 

діяльністю і працюючих в організаціях, що спеціально націлені на виробництво 

винаходів, неухильно росте. Колективи повинні являти  собою систему, що 

сприяє творчості і не виключає індивідуальну ініціативу. У таких умовах на 

перше місце висуваються соціально-психологічні й організаційні проблеми 

первинного творчого колективу. Під ним розуміється мікрогрупа людей із 

властивої їй структурою взаємин і розподілом ролей. Специфіка творчості 

приводить до того, що в первинних колективах постійно з'являються люди, що 

займають у рішенні задач різні  «рольові» позиції. Один зі співробітників бере 

на себе роль генератора ідей, іншої — критика, третій виконує організаторську, 

четвертий — виконавську частину роботи, п'ятий займається впровадженням і 

т.д. На практиці часто одному співробітнику приходиться виконувати кілька 

ролей. Рольова структура  властива будь-якій групі, об'єднаною загальною 

метою. Вважається, що число співробітників у творчому колективі не повинне 

перевищувати 20 чоловік. Саме такими групами, споживаючи менш половини 

всіх ресурсів науки, робиться 90% нових розробок у природознавстві. Причому 

група з 15 учених працює, як правило, набагато продуктивніше, ніж 5 груп по 

трьох людини і лише наполовину уступає в продуктивності групі в 45—50 

чоловік. 

             Ефективність роботи колективу залежить від його раціональної 

внутрішньої організації, що концентрує дії наміченої мети, а також від якості 

виконання рольових функцій його керівником . Керувати — це значить 

передбачати, організовувати, керувати, координувати, контролювати. До 

основних функцій керівника відносяться: вибір мети, складання 

організаційного плану, підбор і розміщення кадрів, прийняття рішень, 

створення в колективі творчої обстановки. Йому протипоказано часто 

виконувати ролі критика і виконавця. Група працює більш ефективно в тому 

випадку, якщо керівник зайнятий в основному генеруванням ідей і організацією 

її діяльності. Немаловажна для нього і роль комунікатора. З її допомогою 

здійснюється зв'язок групи із суспільством, науки з практикою. Творчість 

вимагає іноді значної інтимності, безпосередності, особливо на стадіях 

початкового пошуку. Товариське спілкування, співпереживання в процесі 

виникнення нових рішень, ідей — найбільш важливі фактори гарного 

мікроклімату в колективі. У практичній діяльності винахідники нерідко 

поєднуються у творчі групи, бригади, бюро. У великих творчих колективах 

постійні контакти між усіма членами колективу несуттєві, і тут обмін 

інформацією ведеться вже між окремими групами. Демократичне керування 

передбачає всебічну активізацію внутрішнього зв'язку для стимулювання 
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колективної винахідливості. Це реалізує принцип спільного керування. 

Спаяність колективу підсилюється, коли його члени почувають, що їхній 

цінують, і коли вони можуть вільно виявляти свою активність і впливати один 

на одного. 

            Найбільш важливими рисами морально-психологічного клімату наукової  

школи визнаються наступні: демократизм, відсутність «табелі про ранги»; дух 

колективізму; оцінка працівника по здібностях і згідно його мисленню, а не по 

займаному службовому становищу; повага до критики і виховання 

самокритики; високі моральні якості керівника, його кропітка робота з учнями. 

 

           3.  Етика науково-технічної творчості 

 

           Актуальне значення в сучасному суспільстві приймають моральні 

питання творчої діяльності. У створенні атмосфери наукового пізнання і 

пошуку нових технічних рішень, підвищення ефективності науки як 

безпосередньої продуктивної сили важливу роль грає формування професійних 

моральних якостей вчених і винахідників. Прагнення за будь-яку ціну протягти 

свої «відкриття», «винаходу», застосовуючи демагогію й інші непорядні засоби, 

може принести величезний збиток народному господарству. Представте, 

наприклад, нову технологію, впроваджену у виробництво і не виправдало себе. 

Тому треба вміти охоче чи змінити навіть відкинути улюблену ідею, теорію, 

якщо наукові факти суперечать їй. 

            Етична норма доказовості спонукує бути вимогливим до себе, 

самокритичним. Вона застерігає, зокрема , від поспішних висновків і 

публікацій. Творчі рішення вченого, винахідника, як правило, піддаються 

оцінці опонентів, колег, експертів і т.д. Опонент виступає як виразник думки, 

що претендує на повне чи часткове спростування думки автора. І якщо точка 

зору опонента представляється йому помилкової, те це теж потрібно довести 

науково. Принцип захисту істини має особливе значення в етиці творчості і 

передбачає сміливе відстоювання своїх переконань. Популярністю 

користається афоризм, приписуваний Аристотелю: «Платон мені друг, але 

істина дорожче». Сучасна науково-технічна творчість являє собою 

усуспільнену форму діяльності, тому що воно можливо лише за умови 

використання досягнень попередників і взаємного обміну інформацією між 

колективами й окремими фахівцями. Ця обставина накладає на творчого 

працівника ряд обов'язків. Він повинний віддавати собі ясний звіт у том. яка 

міра його заслуг у науці і техніку, і відповідно до цього вміти правильно 

оцінювати себе. Крайній прояв наукової несумлінності — присвоєння чужих 

заслуг, чужого відкриття, ідеї, рішення, висновків і т.п. Буває, що співробітник 

домагається успіхів разом з колегами, але публікує результати тільки від свого 

імені. До порушення етичних норм відноситься і використання автором в 

оригінальній роботі чужих принципово важливих думок, доводів і т.п. без 

посилань на першоджерело. Явно виражений плагіат позбавляє людини 

морального права називатися творчим працівником, ученим. 
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               При визначенні внеску різних вчених і винахідників у науку і техніку 

доречно звернути увагу і на таке явище, як співавторство. Далеко не всякий 

різновид праці дає моральне право на особистий підпис під публікацією 

результатів пошуку. Треба безпосередньо виконати визначений обсяг 

дослідницької програми, внести творчий вклад у створення винаходу. 

             Зокрема, автором чи винаходу раціоналізаторської пропозиції 

визнається тільки те обличчя, творчою працею якого» вони створені. Не може 

бути визнано автором обличчя, що не приймало творчої участі в створенні чи 

винаходу, раціоналізаторської пропозиції. Для визнання співавторства 

необхідна наявність двох елементів: по-перше, спільний; по-друге, творча 

праця. Склад авторів конкретного чи винаходу рацпропозиції встановлюється 

самими творцями технічного рішення. Якщо винахід створений двома чи більш 

обличчями, то потрібно враховувати, який внесок внесений кожним з них у 

розробку ознак, включених у формулу винаходу (для оцінки цього служить 

довідка про творчу участь). 

              Борг кожного вченого, винахідника підтримувати і розвивати 

демократизм у науковій групі. Колективність не тільки не виключає, але і 

припускає вільне і найбільш повний прояв творчої індивідуальності. При 

спільній діяльності двох і більш дослідників значення мають взаємні 

доброзичливість, довіра, щирість у відносинах, відсутність марнолюбного 

бажання виділитися. При груповій творчості часом буває не тільки важко, але і 

практично неможливо визначити точну міру внеску того чи іншого працівника 

з отриманий результат. Члени колективу рідко бувають рівними по своїх 

творчих потенціях, однак, оскільки усі вони — дійсні творці, дослідники, 

творці нового, кожен з них вносить у загальну працю свою лепту. І дуже 

важливо, щоб найбільш здатні співробітники по достоїнству цінували внесок 

рядових колег, і самі не цурались чорнової роботи. Не тільки самому добувати 

істину, але й учити інших, знаходити шляхи в невідоме—одна з заповідей 

професійної етики творчого працівника. 
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         Тема 2. Структура керівництва винахідництвом і                

раціоналізацією в державі 
 

2.1. Структура і діяльність державного комітету в справах 

винахідництва і відкриттів 
1. Структура державного комітету. 

2. Діяльність державного комітету. 

 

          1. Структура державного комітету 

       

     Державні комітети (державні служби) України є центральними органами 

виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Прем'єр-міністр 

України або віце-прем'єр-міністри чи міністри. Їх існує біля півтора десятка. 

Державні комітети вносять пропозиції щодо формування державної політики 

відповідним членам Кабінету Міністрів України та забезпечують її реалізацію 

у визначеній сфері діяльності, здійснюють управління в цій сфері, а також 

міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань, віднесених 

до їх підпорядкування. Ці центральні органи виконавчої влади сприяють 

міністерствам та уряду в цілому в реалізації державної політики шляхом 

виконання функцій державного управління, як правило, міжгалузевого чи 

функціонального характеру. 

       Державні комітети очолюють голови, які не входять до складу Кабінету 

Міністрів України. Діяльність державних комітетів спрямовують і 

координують Прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри чи відповідні 

міністри. Державні комітети — органи єдиноначальні. В межах своєї 

компетенції вони можуть видавати загальнообов'язкові нормативно-правові 

акти. 

           В Україні на сьогодні сформувалася система державних і недержавних 

установ та організацій, які виконують ті чи інші функції у сфері охорони прав 

інтелектуальної власності.  

 

           2. Діяльність державного комітету 

 

            Найважливішими є центральні органи виконавчої влади, відповідальні 

за формування і забезпечення функціонування системи охорони прав 

інтелектуальної власності. Такі функції в нашій державі покладено на 

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України, а саме на 

спеціалізований департамент, що діє у його структурі – Державний 

департамент інтелектуальної власності . 

          Основні завдання :  

- формування і забезпечення реалізації державної політики у сфері 

інтелектуальної власності ; 

- прогнозування, визначення перспектив і пріоритетних напрямів розвитку у 

сфері інтелектуальної власності; 
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- організаційне забезпечення охорони прав інтелектуальної власності громадян 

та підприємств. 

           Держдепартамент є юридичною особою, має самостійний баланс, 

печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням. 

У структурі Установи діє чотири підрозділи, які організаційно забезпечують 

функціонування різних сфер системи охорони прав інтелектуальної власності : 

1. Державне підприємство(ДП) «Український інститут промислової власності 

»; 

2. ДП «Українське агентство з авторських і суміжних прав»; 

3. ДП «Інтелзахист»; 

4. ЗАТ «Інститут інтелектуальної власності і права ». 

 

 

           2.2. Роль інших товариств в організації винахідницької і 

раціоналізаторської діяльності  
 

         До інших державних органів, які пов’язані з забезпеченням правової 

охорони інтелектуальної власності в Україні належать: 

1. Міжвідомчий комітет з проблем захисту прав на об’єкти інтелектуальної 

власності; 

2. Антимонопольний комітет України; 

3. Міністерство  юстиції України; 

4. Міністерство внутрішніх справ України; 

5. Державна податкова адміністрація України; 

6. Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України; 

7. Служба безпеки України; 

8. Судові органи України. 

         Серед недержавних організацій слід виділити громадські об’єднання 

науково-дослідні інститути, творчі спілки. Найбільш впливовими 

громадськими об’єднаннями України у сфері інтелектуальної власності є: 

1. Всеукраїнська асоціація патентних повірених; 

2. Всеукраїнська асоціація інтелектуальної власності; 

3. Товариство винахідників і раціоналізаторів України; 

4. Українська асоціація власників товарних знаків; 

5. Коаліція з питань захисту прав інтелектуальної власності; 

6. Українська група Міжнародної асоціації з охорони промислової власності; 

7. Міжнародний центр правових проблем інтелектуальної власності; 

8. Антипіратський союз України та інші. 

        Громадські організації здійснюють підтримку і захист інтересів осіб у 

відповідних сферах, сприяють налагодженню діалогу між людьми спільних 

інтересів, між громадськістю та органами державної влади, виконують 

консультативні функції. Громадські організації після відповідної державної 

реєстрації можуть також здійснювати управління майновими правами суб’єктів 

авторського права і суміжних прав на колективній основі. 

 



16 
 

         2.3. Структура і діяльність органів з винахідництва і 

раціоналізації в міністерствах, департаментах, підприємствах і 

організаціях 
1. Державне підприємство «Український інститут промислової власності 

»(Укрпатент). 

2. ДП «Українське агентство з авторських і суміжних прав». 

3. ДП «Інтелзахист». ЗАТ «Інститут інтелектуальної власності і права». 

4. Всеукраїнська асоціація патентних повірених. 

    

         1. Державне підприємство «Український інститут промислової 

власності »(Укрпатент) 

 

        Державне підприємство «Український інститут промислової власності 

»(Укрпатент) є основою інфраструктури охорони промислової власності в 

Україні. Він виконує увесь комплекс підготовчих робіт, пов’язаних із наданням 

правової охорони об’єктам промислової власності . Зокрема Укрпатент: 

 здійснює методологічне, інформаційне й технологічне забезпечення у сфері 

охорони промислової власності; 

 приймає та здійснює експертизу заявок від громадян України та іноземних 

громадян на видачу патентів на винаходи, корисні моделі та ін.. 

 проводить експертизу об’єктів промислової власності на відповідність умовам 

охороноздатності (експертизу по суті); 

 здійснює державну реєстрацію об’єктів промислової власності, що 

охороняються в Україні, та підготовку до видачі відповідних охоронних 

документів(патентів, свідоцтва); 

 здійснює діловодство за міжнародними заявками на видачу патентів, поданими 

згідно з процедурою Договору про патентну кооперацію, і заявками ,поданими 

згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків та 

протоколом до неї. 

 

        2. ДП «Українське агентство з авторських і суміжних прав» 

 

        ДП «Українське агентство з авторських і суміжних прав» є основною 

ланкою охорони авторських прав. Воно виконує такі функції: 

 забезпечення охорони авторських і суміжних прав правовласників України та 

інших країн і їх правонаступників на території України та за її межами; 

 державна реєстрація прав авторів на твори науки, літератури та мистецтва та 

видача авторам охоронних документів – свідоцтва; 

 управління майновими правами суб’єктів авторського права та суміжних прав 

на колективній основі; 

 надання допомоги суб’єктам авторського права та суміжних прав стосовно 

управління майновими правами та їх захисту. 
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  3.  ДП «Інтелзахист». ЗАТ «Інститут інтелектуальної власності і 

права» 

 

           ДП «Інтелзахист» створене з метою контролю за дотриманням 

виробниками фоно- та відеограм прав авторів та виконавців. Він здійснюється 

шляхом видачі добросовісним виробникам такої продукції контрольних марок 

для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм. Таке 

маркування в Україні є обов’язковим. Завдання «Інтелзахисту» - посилити 

захист прав інтелектуальної власності шляхом впровадження нових методів 

профілактики правопорушень. 

           ЗАТ «Інститут інтелектуальної власності і права». Це перший у нашій 

державі спеціалізований навчальний заклад за напрямом «Інтелектуальна 

власність». Він дає можливість здобути другу вищу освіту за спеціальністю 

«Інтелектуальна власність», підвищити кваліфікацію діючих спеціалістів та 

викладачів, здійснює підготовку повірених у справах інтелектуальної 

власності(патентних повірених). 

          Також у структурі Держдепартаменту функціонують підрозділи  

державних інспекторів з питань інтелектуальної власності та Апеляційна 

палата. Перші здійснюють контроль за дотриманням прав інтелектуальної 

власності на різні категорії ОПІВ фізичними та юридичними особами у різних 

регіонах держави . Апеляційна палата – це колегіальний орган Установи для 

розгляду заперечень проти її рішень щодо набуття прав на об’єкти 

інтелектуальної власності. 

          У структурі Українського інституту промислової власності діє 

Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг. У ньому 

зосереджено найбільші в Україні інформаційні ресурси (як укр. так і зарубіжна 

патентна документація),придатні для проведення патентних досліджень. 

Метою Центру є надання допомоги учасникам інноваційного прогресу у 

вирішенні питань, що стосуються сфери промислової власності .У Центрі 

виконуються роботи на замовлення, надаються консультації та інші види 

послуг, включаючи складання комплекту документів для подання заявки на 

одержання правової охорони об’єкта промислової власності в Україні та за її 

межами; даються відповіді на запити експертизи за поданими заявками; 

надається допомога в дотриманні інтересів правовласників під час складання 

договорів про передачу прав на об’єкти промислової власності. 

 

          4. Всеукраїнська асоціація патентних повірених 

 

          Всеукраїнська асоціація патентних повірених (представників у справах 

інтелектуальної власності)є об’єднанням спеціалістів з інтелектуальної 

власності ,які пройшли підготовку в Інституті інтелектуальної власності і права 

та можуть представляти інтереси фізичних чи юридичних осіб перед 

Державним департаментом  та його структурними підрозділами ,у судах ,у 

відносинах з іншими фізичними та юридичними особами . Патентні повірені 
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діють відповідно до Положення про представників у справах інтелектуальної 

власності і є у кожному регіоні України. 

           У складі Академії правових наук створений Науково-дослідний інститут 

інтелектуальної власності ,який здійснює спеціалізовані наукові дослідження у 

сфері інтелектуальної власності. 

          Важливе значення для стимулювання творчої діяльності громадськості 

захисту інтересів професійних творчих працівників, в тому числі прав 

інтелектуальної власності відіграють також творчі спілки. 

          Отже, інституційна структура системи охорони прав інтелектуальної 

власності України сьогодні перебуває на завершальній фазі свого становлення. 

Ефективність діяльності цієї системи значною мірою буде залежати від 

ресурсних ,технічних та інфраструктурних можливостей  в першу чергу 

державних органів, які відповідають за реалізацію політики у сфері 

інтелектуальної власності. Надзвичайно важливе значення у цивілізованому 

демократичному суспільстві відіграє також активність громадських організацій 

та їх співпраця з органами державної влади. 
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         Тема 3. Основні поняття про наукові відкриття ,винаходи і 

раціоналізаторські пропозиції 
 

         3.1. Значення відкриттів для науково-технічного прогресу. 

Визначення поняття «відкриття» і його види. Критерії відкриття. 

Оформлення і реєстрація відкриттів. 

 

1.Значення відкриттів для науково-технічного прогресу. 

2.Визначення поняття «відкриття» і його види. 

3.Критерії відкриття. Оформлення і реєстрація відкриттів.  
 

          1.Значення відкриттів для науково-технічного прогресу 
 

          Наукові відкриття мають надзвичайно велику цінність для всього 

людства Наукові відкриття є науковою основою для створення винаходів, 

корисних моделей та інших науково-технічних досягнень., вони не визнаються 

об’єктами чиїхось виключних прав . Наукові відкриття мають бути доступними 

для використання усіма людьми. Основними результатами винахідницької 

роботи є відкриття ,винаходи, раціоналізаторські пропозиції. Сучасний 

грамотний спеціаліст-технолог чи зооінженер повинен володіти певними 

знаннями в області винахідницької діяльності. (Недостатня патентна 

підготовка спеціалістів і науковців призводить до відхилення значної кількості 

поданих заявок на винаходи державною патентною 

експертизою.)Винахідництво є однією з ланок єдиного, безперервного і 

взаємообумовленого НТП (науково-технічного прогресу). В сучасних умовах 

спільне виробництво не може існувати і розвиватися без належного науково-

технічного забезпечення (засобів і знарядь праці, матеріалів і технологій, які є 

результатом реалізації наукових відкриттів і винаходів). 

 

          2. Визначення поняття «відкриття» і його види 

           
          В узагальненому виді під відкриттям звичайно мається на увазі 

виявлення (установлення) того, що об’єктивно існує, але раніше не було 

відоме. Законодавство визнає відкриттям установлення невідомих раніше 

об’єктивно існуючих закономірностей, властивостей і явищ матеріального 

світу, що вносять корінну зміну в рівень пізнання. Відкриттям визнається 

установлення певного роду наукових фактів, тобто рішення задач пізнання. 

Відкриття розширюють і поглиблюють пізнання матеріального світу, 

приводять до нового знання про об’єктивну дійсність. Відкриття як рішення 

задачі пізнання складається у виявленні істотних, необхідних, повторюваних 

зв’язків у матеріальному світі, а не у встановленні яких-небудь раніше 

невідомих матеріальних об’єктів. Тому за прямою вказівкою закону правова 

охорона не поширюється на географічні, археологічні, палеонтологічні 

відкриття, а також відкриття корисних копалин. 
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             Поняття «відкриття» має загально розповсюджений і юридичний зміст. 

В загальному воно трактується широко, як нове щось в науці ,що має велике 

теоретичне і практичне значення. Згідно з Законом України «відкриття» - це 

встановлення раніше невідомих об’єктивно існуючих закономірностей, 

властивостей та явищ матеріального світу ,що вносять корінні зміни в рівень 

пізнання.  

           Це визначення не стосується відкриттів географічних, археологічних, 

пантеологічних, відкриттів в галузі суспільних наук. 

           Поняття «відкриття» та «винаходи» чітко розмежовують. Якщо винахід - 

технічне розв'язання завдання, у результаті якого створюють нові прилади, 

способи, речовини, то відкриття виявляє раніше невідомі явища, властивості й 

закономірності тих чи інших об'єктів матеріального світу. Пріоритет наукового  

відкриття визначається за датою,  коли вперше було сформульоване наукове 

положення, заявлене як відкриття, або за датою оприлюднення зазначеного 

положення в публікаціях , або за датою доведення його іншим шляхом до 

відомі третіх осіб. 

          Відкриття - результат наукового дослідження, основними ознаками 

якого є світова новизна, достовірність (доведеність) і фундаментальність 

(докорінні зміни в рівні пізнання). Відкриттям визнають не будь-яке 

розв'язання наукового завдання, а таке, що вносить докорінні зміни в рівень 

пізнання. 

 

          3.Критерії відкриття. Оформлення і реєстрація відкриттів 

  

         Відкриття повинне відповідати таким вимогам: 

1.Володіти абсолютно світовою новизною на дату пріоритету(дата подання 

заявки в Держдепартамент України). 

2.Бути достовірним (присутність теоретичних і практичних доказів) 

3.Вносити корінні зміни у рівень техніки і пізнання. 

          Відкриття вважається юридично визнаним тільки після наукової 

експертизи. 

          Право на наукове відкриття засвідчується дипломом. 

          Заявка на видачу диплома на відкриття подається в державний комітет  

України по справах винаходів і відкриттів.  

          Вона включає такі документи: 

1. заяву про видачу диплома на відкриття; 

2. опис відкриття; 

3. матеріали, що ілюструють відкриття (рисунки, графіки, фотографії); 

4. документи, що підтверджують пріоритет (значення) відкриття. 

          Заявка подається в 3 екземплярах. В заяві про видачу диплома повинні 

бути ПІП автора (співавторів), місце роботи, проживання, назва відкриття. 

На відкриття, що має прикладне значення Державний комітет України 

розглядає заявки протягом трьох місяців і визначає порядок їх використання в 

народному господарстві (нові способи штучного осіменіння, генної інженерії, 

ослаблення вірусів і отримання штучного імунітету). 
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        3.2. Державні форми захисту пріоритету відкриття за їх 

видами. Дипломи авторам відкриттів і форми стимулювання 
 

1.Державні форми захисту пріоритету відкриття за їх видами. 

2.Дипломи авторам відкриттів і форми стимулювання. 

         

          1.Державні форми захисту пріоритету відкриття за їх видами 

 

          Уразі порушення особистих немайнових прав на наукове відкриття ,їх 

захист здійснюється у порядку та способами передбаченими  для захисту прав 

інтелектуальної власності.ст.432 ЦК України. Правову охорону наукового 

відкриття становить Конституція України, Конвенція про заснування 

Всесвітньої організації інтелектуальної власності ,Цивільний кодекс України 

про наукову і науково - технічну діяльність та інші законодавчі та підзаконні 

нормативно-правові акти. 

            Виділяють дві форми захисту прав інтелектуальної власності на наукове 

відкриття: юрисдикційна і неюрисдикційна.  

           Неюрисдикційна форма передбачає захист права інтелектуальної 

власності на наукове відкриття своїми силами, без звернення за допомогою до 

державних або інших компетентних органів, тобто самозахист. 

            Юридичні форми захисту застосовують два порядки захисту: загальний 

(судовий) та спеціальний (адміністративний). Загальний порядок захисту 

здійснюється в судах. Спеціальний порядок захисту прав здійснюється в 

органах державного управління або в органах Антимонопольного комітету 

України, або в органах державної митної служби України.  

           В Україні існують такі способи захисту права інтелектуальної власності 

як адміністративно-правовий, цивільно-правовий, а також кримінальна 

відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.  

          У разі порушення особистих немайнових прав автора наукового 

відкриття на авторське ім’я і присвоєння відкриттю імені автора або 

спеціальної назви, автор наділений правом звернутися у цивільно-правовому 

порядку в судові органи з позовом про відновлення його порушених прав, а 

також припинення дій осіб, які завдають йому моральної шкоди. 

 

          2. Дипломи авторам відкриттів і форми стимулювання 
 

Юридичною формою закріплення прав інтелектуальної власності на 

наукове відкриття є диплом. Диплом про наукове відкриття є 

правопосвідчувальним, а не правовстановлюючим документом, адже права 

інтелектуальної власності на наукове відкриття виникають не з моменту видачі 

диплому, а з часу, відколи про наукове відкриття було заявлено або від коли 

суть відкриття була донесена до відома третіх осіб. 

          Для набуття права інтелектуальної власності на наукове відкриття, 

необхідно щоб цей факт був засвідчений дипломом. Установа повинна 

провести попередню експертизу заявки на наукове відкриття.  
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          Експертиза заявки на наукове відкриття по суті проводиться установами 

Національної академії наук України з метою встановлення відповідності 

заявленого наукового відкриття вимогам цього Закону.  

 

         1. Якщо протягом шести місяців з дати публікації про наукове відкриття в 

офіційному бюлетені Установи проти реєстрації не буде заперечень, Установа 

разом з Національною академією наук України видає автору (співавторам) 

наукового відкриття диплом про наукове відкриття.  

         2. Диплом на наукове відкриття засвідчує визнання встановлених 

закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу науковим 

відкриттям, пріоритет наукового відкриття та авторство на наукове відкриття.  

У разі співавторства диплом на наукове відкриття видається кожному із авторів 

з вказівкою в ньому інших співавторів. 

         3. Диплом на наукове відкриття містить назву наукового відкриття, дату 

пріоритету наукового відкриття, дані щодо автора (співавторів) наукового 

відкриття, заявника та дату подання заявки на наукове відкриття. 

        4. Організація, в якій було створено наукове відкриття, має право на 

одержання свідоцтва на наукове відкриття. 
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          3.3. Приклади відкриттів вчених. Зв’язок між відкриттям і 

винаходом. Відмінні риси визначення «винахід», його критерії. 

Форми державної охорони на винахід 
1. Приклади відкриттів вчених. 

2. Зв’язок між відкриттям і винаходом. Відмінні риси визначення «винахід», 

його критерії. Форми державної охорони на винахід. 

 

          1.Приклади відкриттів вчених 

          Приклади відкриттів можна привести скільки завгодно. Це відкриття 

атома, ланцюгової реакції, нових хімічних елементів, лазерного променя ,нова 

взаємодія елементів в умовах невагомості, зміна функціональних можливостей 

людини в космосі.  

 

           2. Зв’язок між відкриттям і винаходом. Відмінні риси визначення 

«винахід», його критерії. Форми державної охорони на винахід 

 

           Між винаходом і відкриття  існує діалектичний зв’язок, оскільки 

винаходи часто базуються на нових відкриттях, хоча велика їх частина 

базується все ж таки на вже наявних знаннях. У свою чергу ,багато відкриттів 

робляться за допомогою нових винаходів або нових технічних засобів, 

наприклад, наукових приладів або експериментальних установок. Такий 

діалектичний зв’язок тільки сприяє науково-технічному прогресу. Винаходу 

надається правова охорона ,якщо воно є новим, має рівень винахідництва і 

промислово застосоване. 

             Критерії винаходу: 

1.Бути технічним рішенням 

2.Мати світову новизну(на дату подання ніде не бути зареєстрованим) 

3.Мати суттєві відмінності. 

4.Характеризуватися позитивним результатом. 

 

            Суттєві відмінності - наявність нових ознак. Критерій позитивного 

ефекту означає, що це рішення подавати суспільству більш високий результат, 

ніж його попередник. 

            Розрізняють 2 види патенту: 

- патент; 

- деклараційний патент. 

            Патент на винахід – різновид патенту, що видається за результатами 

кваліфікаційної експертизи заявки на винахід. 

            Деклараційний патент на винахід – різновид патенту, що видається за 

результатами формальної експертизи заявки на винахід. 

            Патент України на винахід діє лише на території України.  



24 
 

            Строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати 

подання заявки до установи за умови сплати збору за підтримання його 

чинності.  

           Строк дії деклараційного патенту на винахід становить 6 років від 

подання заявки до установи.  

            Строк дії деклараційного патенту на корисну модель становить 10 років 

від дати подання заявки до установи.  

            Корисна модель – це конструктивне виконання пристрою, що 

відповідає умовам патентоспроможності. 

             Різниця між патентом і корисними моделями: необхідність новизни, 

але невисокий рівень винаходу, коротша і простіша процедура захисту, менші 

суми виплат.  

            Крім патенту на винахід може видаватися авторську свідоцтво. 

Авторське свідоцтво діє безстроково із дня подання заявки у Держкомітет 

України у справах винаходів. Авторське свідоцтво на винахід видається на ім’я 

автора, засвідчує визнання пропозиції винаходом і виключне право держави на 

винахід. У випадках співавторства авторське свідоцтво на винахід видається 

кожному із співавторів із вказанням в ньому всіх авторів. Використання 

винаходів, захищених авторським свідоцтвом здійснюється державними 

кооперативними підприємствами, іншими організаціями, виходячи з інтересів 

держави без дозволу автора винаходу. Винахід, захищений патентом, ніхто не 

може використати без згоди його власника. Патентоволодар має право за 

кошти або безкоштовно дати дозвіл (ліцензію) на використання винаходу. 

Розмір плати за видачу ліцензії визначається за погодженням сторін. Право на 

патент може бути передане - роботодавцю, якщо винахід створено у зв’язку з 

виконанням службових обов’язків і за дорученням роботодавця. Роботодавець 

повинен укласти письмовий договір з винахідником і згідно з його умовами 

видати винахіднику винагороду, відповідно до економічної цінності винаходу 

та іншої вигоди, отриманої від винаходу. Спори щодо умов одержання 

винагороди та її розміру вирішуються в судовому порядку. Якщо винахід 

створений роздільною працею, то право одержати патент належить заявнику, 

заявка якого має більш ранню дату подання до відомства. 

             

             Порядок одержання патенту .  

             Особа, яка хоче одержати патент або авторське свідоцтво подає заявку 

до Відомства ( Укрпатенту ) держкомітету України. За дорученням заявника 

заявку можна подати через довірену особу. Заявка складається українською 

мовою і повинна містити: 

- заявку на винахід патенту; 

- опис винаходу; 

- формулу винаходу; 

- реферат. 

             Документи подаються у 3 примірниках. У заявці необхідно вказати 

заявника і його адресу, а також винахідника. Датою подання заявки є дата 

одержання Відомством матеріалів, що відповідають вимогам. У разі 
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невідповідності матеріалів про це повідомляється заявник. Для внесення змін 

заявнику дається 2 місяці. Якщо за цей строк заявник не надішле виправлених 

матеріалів, заявка вважається не поданою. Перевірка дотримання вимог до 

заявки (попередня експертиза) проводиться  в 15-ти денний строк з моменту 

поступання заявки в Держкомітет. 

            Попередня експертиза: 

- встановлюється дата подання заявки; 

- визначається належність зазначеного у заявці об’єкту до переліку об’єктів, що 

можуть бути винаходами; 

- це перевірка відповідності оформлення документів заявки встановленим  

вимогам; 

- перевіряється на відповідність встановленим вимогам документ про сплату 

збору. 

           Експертиза кваліфікаційна (експертиза по суті): 

- перевірка новизни, винахідницького рівня, промислової придатності; 

- перевірка формули винаходу. 

 

          Державна науково-технічна експертиза винаходу проводиться в строк, 

що не перевищує 6 місяців із дня поступання заявки. Напротязі цього строку 

повинне бути прийняте рішення про видачу авторського свідоцтва або патенту 

або відмову у видачі із вказанням мотиву відмови. За подання заявки 

сплачується збір. Документ про сплату збору повинен надійти до відомства 

разом із заявкою, або протягом 2 місяців із дати її подання. На підставі рішення 

про видачу патенту та за наявності документа про сплату збору (1 мінім. неопл 

. мінімум) Відомство публікує в офіційному бюлетні відомості про видачу 

патенту. Якщо в 3 місячний строк від дати надходження до заявника рішення 

про  видачу патента документ про сплату збору за видачу патенту до Відомства 

не надійшов, публікація не проводиться, а заявка вважається відкликаною. 

Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту Відомство здійснює  

державну реєстрацію патенту. Видача патенту здійснюється відомством у 

місячний строк після державної реєстрації патенту. Патент видається особі, що 

має право на його одержання. Якщо право на одержання патенту мають кілька 

осіб, їм видається 1 патент, на ім’я особи, яка зазначена у заяві. Патент надає 

його власнику право використовувати винахід за своїм 6розсудом. 

Використання винаходу, патент якого належить кільком особам, визначається 

угодою між ними. Жоден з власників не має права самостійно давати ліцензію 

на використання винаходу, або передавати право власності іншій особі без 

згоди решти власників. Якщо  винахід не використовується, або не достатньо 

використовується в Україні протягом останніх 3-х років починаючи з дати 

публікації відомостей про видачу патенту, то будь-яка особа, що має бажання 

використовувати винахід, у разі відмови власника патенту від укладання 

ліцензійного договору, може звернутися до арбітражного суду з заявою на 

використання винаходу. Якщо власник патенту не доведе, що факт 

невикористання винаходу зумовлений поважними причинами, суд виносить 

рішення про надання дозволу зацікавленій особі на використання винаходу із 
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зазначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку 

виплати винагороди власнику патенту. Власник патенту може в будь-який час 

відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до 

Відомства Дія патенту на винахід припиняється у разі несплати у встановлений 

строк річного збору на підтримання його чинності. Дія патенту припиняється  з 

першого дня року, за який збір не сплачено. Будь-яка особа протягом 6 місяців 

від дати публікації відомостей про видачу патенту може подати до Апеляційної 

ради заперечення проти патенту. Воно має бути розглянуте Апеляційною 

радою протягом 6 місяців від дати його надходження. Власник патенту 

повинен бути ознайомлений із запереченням. Якщо заперечення не надійшли 

до Апеляційної ради у встановлений строк, то патент може бути визнаний 

недійсним лише у судовому порядку. 
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         3.4. Визначення поняття «раціоналізаторська пропозиція», її 

критерії. Авторство на раціоналізаторську пропозицію і порядок 

оформлення документації  
1. Визначення поняття «раціоналізаторська пропозиція», її критерії. 

2. Авторство на раціоналізаторську пропозицію і порядок оформлення 

документації. 

 

1. Визначення поняття «раціоналізаторська пропозиція», її критерії 

                

           Раціоналізаторською пропозицією є визнана юридичною особою 

пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у 

будь-якій сфері її діяльності. Основна вимога до раціоналізаторської 

пропозиції – наявність технічного рішення. 

            Об'єктом раціоналізаторської пропозиції може бути матеріальний об'єкт 

або процес. 

           Раціоналізаторська діяльність — це найбільш поширений вид 

технічної творчості, яка за своєю новизною і технічним рівнем є нижчою від 

винахідництва. Проте цей вид творчості доступний практично кожному 

працівникові і тому він за своїми масштабами перевищує винахідництво. 

Наведені  деякі інші чинники роблять раціоналізаторську діяльність чи не 

найбільш ефективною. Своїм масовим застосуванням раціоналізаторські 

пропозиції інколи здатні давати більший економічний ефект, ніж винаходи. 

Економія від використання раціоналізаторських пропозицій у підсумку буває 

більшою, ніж від використання винаходів.                           

            До раціоналізаторської пропозиції за загальним правилом 

встановлюється три необхідні вимоги (критерії): 

1. вона має стосуватися профілю підприємства, якому ця пропозиція подана; 

2. має бути новою; 

3. має бути корисною підприємству, якому вона подана. 

Ознаки раціоналізаторської пропозиції. 

 

Щоб правильно кваліфікувати поступаючі від раціоналізаторів 

пропозиції, необхідно знати шість ознак рацпропозиції: 

1-а: пропозиція повинна носити технічний характер, тобто відноситись 

до конструкції (будови), технологічного процесу (способу), матеріалу 

(речовини); 

Пропозиції, що допомагають організаційно налагодити господарство, 

упорядкувати штами, спростити облік, покращити зберігання матеріалів та ін., 

рахуються організаційно-господарськими, оскільки в них немає елеме¬нтів 

технічного рішення і, тому, до категорії раціоналізаторських вони не 

відносяться. 

2-а: технічне рішення повинно бути обгрунтоване, тобто вміщати 

конструктивне або технологічне розроблення і, при необхідності, 

експериментальне підтвердження. Висунуте завдання повинно бути повністю 

вирішене. Опис пропозиції повинен бути достатньо повним, щоб його можна 
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було впровадити у виробництво не лише автору, але і будь-якому спеціалістові 

даної галузі виробництва. 

3-я: пропозиція повинна мати новизну. Пропозиція признається новою 

для даного підприємства, організації, установи, якщо до подачі заяви: 

- таке ж на даному підприємстві не застосовується; 

- не було раніше заявлено іншою особою; 

- не було передбачено наказами або розпорядженням адміністрації, не 

було розроблено технічними службами підприємства або вищестоящої 

організації; 

- не повторює технічне рішення типової технології, стандартів; 

- не було опубліковано в інформаційних виданнях. 

4-а: пропозиція повинна бути корисною, тобто давати економічний або 

інший позитивний ефект (покращити якість продукції, техніку безпеки, 

забезпечити економію матеріалів або електроенергії, полегшити працю та ін.). 

Пропозиція не признається раціоналізаторською, якщо вона погіршує 

якість продукції, що виробляють, за винятком випадків, коли вирішується, 

наприклад, завдання щодо створення замінників дефіцитних матеріалів. 

Пропозиція не признається корисною, якщо вона разом з підвищенням 

продуктивності праці знижує безпеку праці. 

5-а: пропозиція повинна носити творчий характер, тобто створюватися 

самостійно. Допускається переробка відомої пропозиції відповідно до 

конкретних умов виробництва. 

Пропозиція, яку взято із технічної літератури або із досвіду інших 

підприємств, не є раціоналізаторською, оскільки в ній немає технічної 

творчості автора. Автор у даному випадку лише проявив ініціативу у 

використанні досвіду. 

6-а: раціоналізаторська пропозиція подається в письмовому вигляді за 

встановленою формою. 

При відсутності хоч однієї з ознак пропозиція раціоналізаторською не 

признається. 

  

           2. Авторство на раціоналізаторську пропозицію і порядок 

оформлення документації.  

           

           Права автора раціоналізаторської пропозиції 
 

          1. Автор раціоналізаторської пропозиції має право на захист своїх 

особистих немайнових і майнових прав. Особисті немайнові права автора 

раціоналізаторської пропозиції захищаються у позовному порядку. 

          Автор має право на подання заяви на раціоналізаторську пропозицію. 

Але за наявності певних відхилень від встановлених вимог йому може бути 

відмовлено в прийнятті заяви до розгляду. Така відмова може бути оскаржена 

керівнику підприємства. Скарга має бути розглянута в 15-денний строк. Тобто 

такі скарги розглядаються в адміністративному порядку. Відмова у визнанні 

пропозиції раціоналізаторською або у прийнятті її до використання може бути 
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оскаржена керівнику підприємства в 3-місячний строк. У разі незгоди автора з 

прийнятим за його скаргою рішенням або якщо при розгляді скарги рішення не 

прийнято, автор може звернутися до суду. В цьому разі передбачено 

адміністративно-судовий порядок захисту прав автора раціоналізаторської 

пропозиції. Юридична особа, яка прийняла пропозицію та визнала її 

раціоналізаторською, має право на виключне її використання в будь-якому 

обсязі без обмежень. 

            2.  Автор раціоналізаторської пропозиції, як і будь-який інший суб'єкт 

права інтелектуальної власності, відповідно до чинного законодавства має 

певні особисті немайнові і майнові права. 

            До особистих немайнових прав автора раціоналізаторської пропозиції 

належать: право авторства, право на ім'я, право на назву раціоналізаторської 

пропозиції, право на пріоритет; до майнових прав — право на винагороду. 

            Раціоналізатор, подаючи заявку до підприємства про визнання поданої 

ним пропозиції раціоналізаторською, разом з тим передає підприємству, в разі 

визнання пропозиції раціоналізаторською, і право на використання за певну 

винагороду. 

            Розмір винагороди визначається відповідно до Тимчасового положення 

про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських 

пропозицій. 

           3.   Право на винагороду має автор або співавтори протягом 2 років з 

моменту початку використання раціоналізаторської пропозиції на 

підприємстві, яке видало автору свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію. 

Розмір винагороди визначається умовами договору між автором та 

підприємством, але не може бути менше: 10%прибутку, отримуваного щорічно 

підприємством від використання раціоналізаторської пропозиції; 2% від частки 

собівартості продукції (робіт, послуг), яка стосується раціоналізаторської 

пропозиції,позитивний ефект від якої не впливає на отримання прибутку. 

Винагорода сплачується авторові відповідно до умов договору, але не пізніше 

3 місяців після закінчення кожного року використання раціоналізаторської 

пропозиції. 

            4.   Юридична особа, яка визнала пропозицію раціоналізаторською,має 

право використовувати її на свій розсуд і в будь-якому обсязі. 

Прийнята пропозиція може бути також використана І на інших підприємствах. 

Підприємство, що прийняло пропозицію до використання, може направити 

Інформацію про цю пропозицію заінтересованим підприємствам з метою 

укладення угоди. 

           Відповідно до обсягу використання раціоналізаторської пропозиції 

визначається і розмір винагороди, що виплачується автору. 
 

             Раціоналізаторська пропозиція подається у формі письмової заявки на 

спеціальному бланку.  РП отримують правову охорону у формі посвідчення на 

даному підприємстві після експертної оцінки. Суб'єктами права на 

раціоналізаторську пропозицію є її автор та юридична або фізична особа, якій 

ця пропозиція подана. Автором визнають особу, завдяки творчій праці якої 
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створено пропозицію. Авторами раціоналізаторських пропозицій можуть бути 

тільки фізичні особи. 

             На визнання фізичних осіб авторами рацпропозицій не впливають їхні 

вік і стан дієздатності. За авторів, які не досягли 14 років або визнані у 

встановленому законом порядку недієздатними, права здійснюють їхні батьки 

або опікуни. 

             Якщо у створенні раціоналізаторської пропозиції брало творчу участь 

кілька осіб, виникає співавторство. Не можуть претендувати на співавторство 

особи, які надали автору раціоналізаторської пропозиції тільки технічну 

допомогу, наприклад, у виготовленні креслень і зразків, виконанні розрахунків, 

оформленні документів або проведенні дослідної перевірки рішення. 

              Після смерті автора раціоналізаторської пропозиції його права, щодо 

яких допускають правонаступність, переходять до його спадкоємців за законом 

або заповітом. Строк дії прав спадкоємців конкретним періодом часу не 

обмежений. 

             Для визнання раціоналізаторської пропозиції автор подає заяву з 

описом суті пропозиції, додаючи при необхідності малюнки, схеми, ескізи. 

Заява на раціоналізаторську пропозицію подається тому підприємству, до 

діяльності якого відноситься пропозиція, не залежно від того працює автор на 

цьому підприємстві чи ні. 

             Заява на раціоналізаторську пропозицію повинна бути розглянути і по 

ній повинне бути прийняте рішення на підприємстві на протязі 15 днів, а в 

Міністерстві на протязі 1,5 з дня подання. Напротязі вказаних строків автору 

повинні повідомити або про визнання пропозиції і прийняття її до 

використання, або про відхилення її з вказанням мотивів відмови. У випадку 

проведення дослідної перевірки автору повідомляють про прийняте рішення 

напротязі 15 днів із дня закінчення перевірки. Після винесення рішення про 

визнання раціоналізаторської пропозиції і про прийняття її до використання 

автору видається посвідчення на раціоналізаторську пропозицію, яка 

підтверджує визнання пропозиції і авторство неї. У випадку співавторства 

посвідчення на раціоналізаторську пропозицію видається кожному із 

співавторів з вказанням в ньому інших співавторів. Пропозиція може 

розцінюватись як раціоналізаторська якщо вона одночасно містить технічне 

рішення, має своїм об’єктом конструкцію, технологію виробництва або 

матеріал, володіє новизною як мінімум у межах підприємства, якому вона 

надана, являється корисною. Якщо вона не відповідає хоча б одному з 

перерахованих критеріїв, можливість кваліфікації її в якості 

раціоналізаторської виключається. Раціоналізаторська пропозиція повинна 

докладно розкрити шляхи і засоби досягнення поставленої мети, відповідати 

чітко на запитання: що і як потрібно зробити, щоб досягти корисного 

результату. 

           Новизна раціоналізаторської пропозиції – пропозиція визнається новою 

для підприємства, якому вона подана, якщо до подання заяви за встановленою 

формою, така ж сама пропозиція не використовувалась на даному 

підприємстві. До раціоналізаторської пропозиції висуваються вимоги місцевої 
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новизни. Тому відомості запропонованої ідеї чи рішення в інших організаціях 

перевірці не підлягає і на кваліфікацію пропозиції впливу не надає. Пропозиція 

визнається корисною, якщо її використання на даному підприємстві дозволяє 

одержати економічний, технічний або інший позитивний ефект. Якщо ефект 

від використання  пропозиції виникає не на підприємстві, а у споживача, то 

пропозиція також рахується корисною. Підприємство, що отримало 

пропозицію може не лише використовувати її, а й передавати (по договору) 

іншим підприємствам. 

           Таким чином, показником  корисності раціоналізаторської пропозиції є 

не лише позитивний ефект, отриманий на підприємстві, але і в результаті її 

використання в народному господарстві країни. Найбільш близький до 

раціоналізаторської пропозиції винахід (обидва містять технічне рішення 

задачі). Але для раціоналізаторської пропозиції не вимагається суттєвих 

відмінностей і абсолютної світової новизни, що обов’язкова для винаходу. 
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         Тема 4. Винагороди за відкриття, винаходи і 

раціоналізаторські пропозиції 
 

          4.1. Заохочувальні винагороди авторам відкриттів. Основа і норми 

виплати винагород за винахід і раціоналізаторські пропозиції 

1. Заохочувальні винагороди авторам відкриттів, винаходів і 

раціоналізаторських пропозицій.  

2. Основа і норми виплати винагород за винахід і раціоналізаторські 

пропозиції. 

 

1. Заохочувальні винагороди авторам відкриттів, винаходів і 

раціоналізаторських пропозицій.  

 

           Виплата винагород проводиться у відповідності з Положенням про 

відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції, затвердженими по-

становою Кабінету Міністрів. 

           Права, що відносяться до винахідництва і раціоналізації, ділять на 

майнові і особисті (не майнові). 

           До майнових відносять право на заохочувальну і основну винагороду 

авторів. Наприклад, право авторства при його реалізації: у випадку вико-

ристання його винаходу і раціоналізаторської пропозиції автор одержує 

винагороду. 

           Особисті права - це право авторства, право на ім'я. Вони передбачають 

моральні і матеріальні аспекти творчої діяльності. 

           Розмір винагороди вираховується за кожний винахід або раціоналіза-

торську пропозицію. Якщо в одному об'єкті використовується декілька ви-

находів і рацпропозицій, то винагорода проводиться окремо за кожним з них.       

Винагорода розподіляється між авторами у відсотковому співвідношенні за їх 

письмовою згодою. 

   Права творців нового багаточисленні і різноманітні. Їх можна поділити 

на слідуючі групи: 

- право авторства; 

- право на грошову винагороду; 

- інші майнові і трудові права;                            

- немайнові права, міри державного заохочення. 

 

                                           Винагорода за відкриття 
           Автором відкриття признається громадянин, що зробив заявку, котра 

відповідає запропонованим вимогам.    

           Автор відкриття має право на винагороду, виплачувану йому при 

одержанні диплома, а також на ряд пільг, зокрема, право на додаткову житлову 

площу, на яку автор відкриття має право нарівні з науковцями.  Про відкриття 

робиться запис у трудовій книжці автора.      

           Автор чи автори відкриттів можуть заохочуватися одноразовою 

премією. Права на винагороду за використання наукового відкриття автори не 
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мають. Але вони можуть наділятися певними правами і пільгами. Якщо 

відкриття зроблено групою авторів, їм видається один диплом із зазначенням 

усіх співавторів. 

           Автором відкриття може бути лише людина або група людей, як 

правило, ті, які займаються науковою діяльністю. 

           Авторство наукового відкриття, його авторський і державний пріоритет 

засвідчується дипломом. Автору наукового відкриття передбачається за 

рахунок коштів держбюджету надавати матеріальну винагороду. А за наукове 

відкриття що забезпечує значний інноваційний внесок депутати пропонують 

присуджувати вчений ступінь доктора або кандидата наук без захисту 

дисертації. 

 Винагорода за відкриття встановлюється Державним департаментом 

інтелектуальної власності України розміром до 5000 грн. за кожне відкриття 

незалежно від кількості авторів і виплачується при видачі диплома. 

Винагорода за винахід. 
    Принцип розподілу винагороди за винахід залежить від корисності 

народному господарству і одержаної економії. 

    Винагорода за використання винаходу виплачується авторові (спів-

авторові), якщо винахід: 

- використано в народному господарстві країни; 

- використано в документації, переданої за границю в разі економічного і 

науково-технічного співробітництва; 

- використано на об'єктах, побудованих українською стороною за 

кордоном при наданні допомоги іншим країнам; 

- реалізовано шляхом продажі ліцензії за кордон. 

    Сума винагороди за винахід виплачується автору на протязі п'яти років 

від початку використання його в розмірі 2% від суми економії, одержаної в 

кожному році. 

    Винагорода за один винахід не повинна бути більшою 20000 грн. і не 

меншою 20 грн. 

    Виключенням із цього правила є виплата одноразової заохочувальної 

винагороди за службові винаходи, тобто винаходи створені в зв'язку з ви-

конанням службового завдання, а також за винаходи, створені в організаціях, 

працюючих    на громадських засадах. Розмір одноразової заохочувальної 

винагороди (від 20 до 200 грн., але не більше 50 грн. одній особі) 

призначається виходячи із актуальності і складності технічного завдання і 

позитивного ефекту, який може бути одержаний у результаті використання 

винаходу. Винагороди за ліцензії визначаються в розмірі 3% від суми, 

одержаної від продажу ліцензії. 

Винагорода за раціоналізаторську пропозицію. 
     Винагорода за раціоналізаторську пропозицію виплачується підпри-

ємством, де видали автору посвідчення і де використовують її. 

     Розмір винагороди встановлюється в залежності від суми річної еко-

номії, одержаної на першому році використання рацпропозиції, за слідуючою 

шкалою: 
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Сума річної 

економії, грн. 

Винагорода за раціоналізаторську 

пропозицію 

До 100 17% економії, але не менше 10 грн. 

100...500 7%+10 грн. 

500... 1000 5% + 20 грн. 

1000... 5000 3% + 40 грн. 

5000... 50000 2% + 90 грн. 

50000...100000 1%+590грн. 

Більше 100000 0,5% + 1090 грн., але не більше 5000 грн. 

 

 Розмір винагороди за рацпропозиції, визначається за формулою: 

В=К1 · К2 · К3 · 10 грн.  

де, К1- коефіцієнт досягнутого позитивного ефекту (К1 = 1.. .5); 

К2 - коефіцієнт об'єму використання (К2 = 1... 10); 

К3 - коефіцієнт складності рішення технічного завдання (К3 = 1 ...40). 

     Всі витрати на виготовлення і випробування рацпропозиції бере на себе 

підприємство, де впроваджується рацпропозиція. 

    Розмір винагороди за рацпропозицію не може бути менше 10 грн. і не 

більше 5000 грн. за одну пропозицію протягом двох років. 

    Якщо на другому році обсяг використаної пропозиції збільшується, то 

проводиться доплата до 5000 грн., залежно від збільшення економії. 

    Якщо пропозиція впроваджується на декількох підприємствах, то 

економія вираховується за 12 місяців від дня застосування на першому 

підприємстві; якщо впроваджується на підприємствах декількох міністерств, то 

Державний департамент інтелектуальної власності України встановлює 

підприємство, що виплачує винагороду. 

    Для авторів рацпропозиції з числа адміністративного складу виплата 

винагороди затверджується керівником вищестоящої організації.  

     

1. Основа і норми виплати винагород за винахід і раціоналізаторські 

пропозиції.   

 

          Відповідно до ч.1 ст. 484 ЦК України автор раціоналізаторської 

пропозиції має право на добросовісне заохочення від юридичної особи, якій ця 

пропозиція подана. Різновидом добросовісного заохочення вважається 

винагорода за використання рацпропозиції. Право на винагороду має автор 

рацпропозиції протягом 2-х років від дати початку її використання юридичною 

особою. Розмір винагороди визначається угодою між автором та юридичною 

особою, і не може бути меншим: 
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          1) 10 відсотків доходу, одержуваного щорічно юридичною особою від 

використання рацпропозиції; 

           2) 2 відсотків від частки собівартості продукції (робіт, послуг), що 

припадає на рацпропозицію, корисний ефект від якої не впливає на одержання 

доходу.             Винагорода виплачується відповідно до договору, але не 

пізніше 3 місяців після закінчення кожного року використання рацпропозиції. 
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         4.2. Порядок присвоєння почесних звань і інші форми 

морального стимулювання. Права винахідників і 

раціоналізаторів. Правова охорона прав авторства 
 

1. Права винахідників  і раціоналізаторів. 

2. Правова охорона прав авторства. 

3. Порядок присвоєння почесних звань і інші форми морального 

стимулювання. 

 

1. Права винахідників  і раціоналізаторів 
 

   Право авторства - це право визнання творцем даного відкриття, ви-

находу або раціоналізаторської пропозиції, це право посвідчується виданням 

відповідного документа ( диплома автору відкриття, патенту винахіднику і 

посвідчення на раціоналізаторську пропозицію - раціоналізатору). 

  Одержання права на авторство визначається попередньою творчою 

працею автора (основа права авторства), оформлення пропозиції у відпо-

відності з установленими вимогами, експертизою пропозиції, призначенням її 

новою і корисною та видання охороною документа. 

  Право авторства може належати як одному, так і декільком особам 

(співавторам). Співавторами признаються особи, у результаті співпраці яких 

з'явилось дане відкриття, винахід, раціоналізаторська пропозиція. 

   В усіх охоронних документах вказуються прізвища й ініціали автора 

(співавтора), не допускається використовувати псевдонім. Прізвища й ініціали 

авторів повинні вказуватись і в інших офіційних документах та спеціальній 

літературі, де згадується про виконанні відкриття, винаходи або рацпропозиції. 

          У відповідності зі ст.514 ЦК України автору відкриття належить 

комплекс особистих немайнових і майнових  прав. Автор відкриття має право 

вимагати визнання його авторства і пріоритету у відкритті, що засвідчуються 

дипломом, він має право на присвоєння відкриттю свого імені або спеціальної 

назви, що вказується у дипломі на відкриття. Автор наукового відкриття має 

право надати науковому відкриттю своє ім'я або спеціальну назву. Право на 

наукове відкриття засвідчується дипломом та охороняється у порядку, 

встановленому законом. 

           Правовий захист винаходу набувається після отримання патенту на 

винахід. Однак такий захист не є безстроковою. Термін дії патенту на винахід - 

20 років і він дійсний тільки при сплаті щорічних зборів за підтримання 

патенту в силі. 

  Крім основного майнового права - права на винагороду, автори відкриттів 

і рацпропозицій мають ряд інших прав. До них відносяться слідуючі права: 

- раціоналізатори не несуть витрат, зв'язаних з оформленням документації, 

експертизою пропозицій і впровадження їх у виробництво. Посвідчення 

видається авторам безплатно; 

- автори винаходів і рацпропозицій мають право на збереження попередніх 

норм і розцінок. Суть цього права полягає в слідуючому. Якщо в результаті 
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використання пропозиції автора, а також осіб, які приймали участь у підготовці 

пропозиції, оплачується визначений період часу за попередніми нормами і 

розцінками; 

- підприємство, яке прийняло до використання пропозицію, може 

користуватись підготовленою автором технічною документацією, моделлю або 

доручити автору виконання цієї роботи, передбачивши, оплату праці автору за 

діючими нормами і розцінками; 

- автор має право приймати участь у підготовці його рацпропозиції або 

винаходу. Якщо така участь необхідна за місцем роботи автора, то він може 

бути на відповідний період повністю або частково звільнений від виконання 

основної роботи з оплатою праці не нижчою середнього заробітку. Якщо 

звільнення від основної роботи неможливе, то автор може виконувати роботу в 

неробочий час з оплатою праці за згодою. Для прийняття участі автора в 

підготовці до використання винаходу поза постійною його роботою може бути 

складено призовий договір. Умови праці в такому випадку ті ж, що й за місцем 

основної роботи. Вказаний договір повинен передбачати і відшкодування 

витрат за проїзд, найом житлового приміщення і добові згідно 

законоположення; 

- винахідники і раціоналізатори яким присвоєно почесні звання за-

служеного винахідника або заслуженого раціоналізатора, а також автори 

винаходів і рацпропозицій, які мають велике народногосподарське значення, 

мають право на додаткову житлову площу на рівні з науковими працівниками; 

- автори винаходів і рацпропозицій мають право на пільги за прибутковим 

податком. Винагорода за пропозицію до 1000 грн. звільняється від 

оподаткування; 

- пільга щодо аліментів. Аліменти з винагороди за винахід і рацпропозицію 

не утримуються; 

- право на запис у трудовій книжці автора про використані винаходи і 

рацпропозиції та про виплату винагороди. Основою для таких записів є накази 

про виплачену винагороду, акти впровадження й інші документи; 

- винахідники і раціоналізатори користуються перевагою на творчі 

відрядження в інші організації, установи або на тематичні виставки для ви-

вчення практичного досвіду; 

- автори використаних у видавництві винаходів, а також особи, яким 

присвоєно почесне звання заслуженого раціоналізатора, мають право на 

позаконкурсний прийом у вищі навчальні заклади; 

- автори відкриттів і винаходів, що мають велике народногосподарське 

значення, мають право подавати в установленому порядку ці відкриття і 

винаходи на рівні з дисертаціями до захисту на здобуття наукового ступеня 

кандидата і доктора наук. Більше того, до захисту докторської дисертації 

можуть бути допущені особи, які не мають вченого ступеня кандидата наук, 

але відомі своїми відкриттями і винаходами. Як виняток авторам відкриттів і 

найбільш великих винаходів може бути присвоєно ступінь кандидата або 

доктора наук без захисту дисертації; 

- мають право на присвоєння почесних звань "Заслужений раціоналізатор", 
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"Заслужений винахідник", що присвоюються новаторам за цінні винаходи і 

рацпропозиції, які сприяють удосконаленню виробництва, підвищенню 

продуктивності праці, покращанню якості і зменшенню собівартості продукції, 

а також особам, які мають заслуги в справі раціоналізаторського руху або 

винахідництва та впровадження винаходів і рацпропозицій у народне 

господарство; 

- винахідники і раціоналізатори мають приватне право на працю при 

скорочені штатів або кількості працюючих на підприємстві; 

- мають особливу процесуальну пільгу, яка полягає у вивільненні від 

судових витрат за позовами, що випливають із права на відкриття, винаходи і 

раціоналізації; 

- мають право на безкоштовну юридичну допомогу при звернені за 

судовим захистом. Практичне значення цієї пільги полягає в тому, що автор 

пропозиції запрошує адвоката для ведення своєї справи в суді, але не оплачує 

цієї юридичної допомоги; 

- встановлено щорічне свято "День винахідника і раціоналізатора", яке 

відмічається в третю суботу вересня; 

- моральне і матеріальне стимулювання творчої праці на підприємствах: 

* звання "Кращий винахідник підприємства", "Кращий раціоналізатор 

підприємства", "Кращий молодий раціоналізатор підприємства"; 

* занесення в книгу пошани кращих винахідників, раціоналізаторів, 

організаторів творчої роботи та ін.; 

* винахідники і раціоналізатори можуть приймати участь у різних 

конкурсах, оглядах, виставках й інших творчих змаганнях. Переможцям 

вручаються грамоти, дипломи, грошові премії. Нагороджуються не лише 

автори робіт, але й кращі організатори технічної творчості підприємства. 

  

2. Правова охорона прав авторства 

 

          Проблема надання правової охорони відкриттям справді досить складна. 

З одного боку, відкриття не може бути об'єктом виключного права, — воно 

визнається надбанням людства І може використовуватися кожним, хто забажає, 

без будь-якого дозволу і без виплати винагороди Отже, саме відкриття не може 

бути чиєюсь власністю — це власність усього людства. Проте це не означає, 

що правовій охороні не підлягає авторство на відкриття, його авторський і 

державний пріоритет, назва відкриття та інші майнові і особисті немайнові 

права. 

          Право одержати диплом мертвого автора відкриття, а також винагорода 

переходить у спадщину (ст. 515 ЦК). Спори про авторство (співавторство) на 

відкриття вирішуються  судом (ст. 516 ЦК). Права, які надаються суб’єктами 

права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки, прийнято поділяти на 

дві групи: особисті немайнові і майнові права. 

          Особисті немайнові права складають: право авторства, право на ім’я, 

право на подання заявки та одержання патенту на винахід, корисну модель чи 

промисловий зразок. Але при цьому слід мати на увазі, що коло і характер 



39 
 

особистих немайнових прав і майнових прав визначається тими результатами 

технічної творчості, які підлягають правовій охороні. 

Слід звернути увагу на те, що особисті немайнові права авторів творів науки, 

літератури і мистецтва та авторів науково-технічних досягнень не збігаються. 

           Право власності на винаходи, корисні моделі та промислові зразки, 

проголошене чинним законодавством, дає його суб’єкту ті самі правомочності, 

які дає право власності на будь-який інший об’єкт. 

           Право власності на винахід, корисну модель чи промисловий зразок 

засвідчується патентом. 

            Права, що надаються патентом, набувають чинності від дати публікації 

відомостей про його видачу, але за умови сплати річного збору за підтримання 

чинності патенту.  

Використання винаходу, корисної моделі та промислового зразку визначається: 

виготовлення, пропонування для продажу, запровадження у господарський 

оборот, застосування або ввезення чи зберігання у зазначених цілях продукту, 

що охороняється патентом. 

            Право попереднього користування належить лише особі, яка незалежно 

від винахідника чи автора промислового зразка самостійно зробила і почала 

використовувати винахід, корисну модель чи промисловий зразок, тобто це 

правило не відчування. 

           Використанням визнається також ввезення з-за кордону продукту, 

виготовленого на основі винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, 

що охороняється патентом.  

            Використанням визнається навіть зберігання продукту, виготовленого 

на основі винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, з метою його 

продажу чи якогось іншого використання. 

           Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого 

промислового зразка, якщо при цьому використано всі істотні ознаки 

промислового зразка. 

           Отже, не є порушенням патентних прав, якщо використання 

винаходу, корисної моделі чи промислового зразка має місце за таких умов: 
- винахід, корисна модель чи промисловий зразок використовується у 

транспортному засобів іноземної держави. 

- цей транспортний засіб іноземної держави опинився в повітряному 

просторі, водах чи на території України випадково або перебуває тимчасово. 

- винахід, корисна модель чи промисловий зразок використовуються лише 

для потреб цього транспортного засобу. 

           Не визнається порушенням патентних прав на винахід, корисну модель 

чи промисловий зразок, якщо зазначені об’єкти використовуються без 

комерційної мети, тобто тільки для задоволення своїх власних потреб. 

          Винахід, корисна модель та промисловий зразок стали товаром і тому 

можуть бути об’єктом будь-яких цивільно-правових правочинів. На підставі 

договору власник патенту може передати право власності на винахід, корисну 

модель чи промисловий зразок будь-якій особі, якщо стає правонаступником 

власника патенту. Отже, винахід, корисна модель та промисловий зразок 
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можуть бути відчужені будь-яким способом: даруванням, міною, продажем 

тощо.  

         Власникові патенту належить право будь-яким чином використовувати 

винахід, корисну модель та промисловий зразок. 

         Договори на передачу права власності на винахід, корисну модель та 

промисловий зразок і ліцензійні договори набувають чинності лише за умови, 

що вони складені у письмовій формі, підписані сторонами і зареєстровані у 

патентному відомстві України. 

         Права, що надаються патентом його власникові, у визначених законом 

випадках можуть бути примусово відчужені. Керуючись громадськими 

інтересами та інтересами національної безпеки Кабінет Міністрів України має 

право дозволити використання винаходу, корисної моделі та промислового 

зразка без згоди власника патенту, але з виплатою йому відповідної 

компенсації. 

    

          3. Порядок присвоєння почесних звань і інші форми морального 

стимулювання 
        

         1.Почесні  звання  України є державними нагородами України, що 

присвоюються за особисті заслуги перед Українською державою громадянам,  

які працюють у відповідній 

галузі економічної або соціально-культурної сфери,  як правило, не менше 

десяти років,  мають високі трудові досягнення і  професійну майстерність. 

Присвоєння  почесних  звань  провадиться указом Президента України  

Почесні звання можуть бути присвоєні  громадянам  України, іноземцям та 

особам без громадянства. 

         «Заслужений винахідник України» -  авторам  упроваджених  у галузі 

економічної, соціально-культурної сфери винаходів, що мають важливе 

економічне і соціальне значення, а також особам, які мають заслуги у розвитку 

винахідництва, дизайну та ергономіки; 

         «Заслужений раціоналізатор України» - авторам упроваджених  у 

економічну  сферу раціоналізаторських пропозицій за значний внесок у  

підвищення  ефективності  суспільного  виробництва,   створення 

конкурентоспроможних видів техніки і механізмів; 

        «Заслужений діяч  науки  і  техніки   України»   -   науковим 

працівникам, які мають науковий ступінь доктора або кандидата наук та 

видатні праці в галузі науки і техніки,  дизайну та ергономіки,що дістали 

міжнародне визнання, за підготовку висококваліфікованих 

наукових кадрів;  

        «Заслужений машинобудівник України» - працівникам підприємств,   

об'єднань та організацій, науково-дослідних  і проектних  інститутів,   

конструкторських   бюро   і   лабораторій авіаційної,       оборонної,      

електронної,      суднобудівної, верстатобудівної,         інструментальної,         

автомобільної, електротехнічної  промисловості,  радіопромисловості,  

загального, середнього, енергетичного, транспортного, тракторного, 
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сільськогосподарського,    хімічного, нафтового, будівельного, шляхового, 

комунального машинобудування, приладобудування, засобів автоматизації,   

систем  керування,  машинобудування  для  легкої, харчової,  деревообробної  

промисловості  і  побутових приладів та інших  галузей  машинобудування і 

металообробки за значні успіхи у виконанні  виробничих  завдань,  підвищення  

продуктивності праці, створення нових конкурентоспроможних зразків 

вітчизняної техніки. 

          До подання і нагородного листа особи,  яку  представляють до 

присвоєння почесного звання, додаються: 

 - при представленні  до присвоєння почесного звання "Заслужений діяч науки і 

техніки України" - копія диплома про науковий ступінь доктора або кандидата 

наук та перелік наукових праць; 

  - при представленні  до  присвоєння  почесного звання    "Заслужений  

винахідник   України",   "Заслужений   раціоналізатор  України"  - відповідно 

список основних праць  у  галузі  архітектури,  перелік авторських    свідоцтв    

на    винаходи    та    посвідчень    на раціоналізаторські пропозиції. Особі,  

удостоєній почесного звання, вручаються нагрудний знак та посвідчення до 

почесного звання встановленого зразка.  

           Нагрудні знаки до почесного звання України: 

            Нагрудний знак  до почесного звання України (далі – нагрудний знак)  

має  форму  овального  вінка,  утвореного   двома   гілками лаврового  листя.  

Кінці  гілок унизу обвиті стрічкою.  У середині вінка вміщений фігурний 

картуш з написом  назви  почесного  звання України. Картуш увінчує малий 

Державний Герб України.  

           Вручення нагрудного знака  та  посвідчення  до  почесного звання  

проводиться  в обстановці урочистості і широкої гласності. Перед  врученням  

оголошується   указ   Президента   України   про присвоєння відповідного 

почесного звання. 

           Нагрудні  знаки  та  посвідчення до почесних звань вручає  Президент 

України або за його  дорученням  Голова  Верховної  Ради України, заступники 

Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністр України,   Перший    віце-

прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, Голова   

Конституційного   Суду України,   Голова   Верховного   Суду   України,   

Голова   Вищого арбітражного суду України, Генеральний прокурор України, 

міністри, інші керівники відповідних центральних органів  виконавчої  влади, 

посли  України  в  іноземних  державах,  Голова  Комісії державних нагород та 

геральдики при Президентові України,  Голова  Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим,  Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим,  голови 

обласних,  Київської та  Севастопольської  міських державних адміністрацій. 

           Про  вручення  нагрудних  знаків і посвідчень до почесних звань 

складається протокол за встановленою формою, що підписується особою,  яка  

вручила  їх,  і  скріплюється  печаткою  органу,  що проводив вручення.  

Протокол вручення направляється до  Управління 

державних нагород та геральдики Адміністрації Президента України. 
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          Захист інтелектуальної власності означає закріплення свого 

авторства і/або права на її використання. 

          Пояснимо різницю між авторством і правом на її використання. 

          В результаті відрядження за завданням редакції репортер зробив 

унікальні знімки. Він є автором цих знімків, але права на використання знімків 

належать редакції або видавництву.                 

          Інший приклад. 

          На деякому підприємстві в результаті виконання службового завдання 

співробітники роблять винахід. Вони стають авторами винаходу,але права на 

використовування винаходу належатимуть підприємству. Підприємство стане 

патентовласником. 

          Розглянемо форми захисту свого авторства на вироблений 

інтелектуальний продукт. 

          Найпоширенішою формою захисту авторства на нову наукову ідею, 

технологію, літературний твір і т. п. є їх публікація у пресі. В даному випадку 

вказується автор публікації, а також фіксується дата виходу публікації у світ. 

Починаючи з цією дати вам належатимуть авторські 

права на висунуті в публікації ідеї, якщо вони не були раніше опубліковані 

іншим автором. 

          Крім друкарських видань обнародувати свої ідеї можна на конференціях, 

симпозіумах, наукових семінарах. Проте потрібно мати на увазі, що якщо ваші 

ідеї не будуть відображені в тезах доповідей відповідної конференції або 

симпозіуму, то довести своє авторство згодом буде практично неможливо. Не 

слід думати, що підготовка статті в журнал доступна тільки 

вченим або журналістам. Дійсно, існують академічні журнали, що публікують 

вузькоспеціалізовані наукові статті. Але, на щастя, існує велике число 

журналів, адресованих широкому кругу читачів. Саме в них ви можете 

опублікувати свої перші статті. Наприклад, якщо вам вдасться знайти 

актуальну тему і виконати на уроках в школі або зовні її цікавий творчий 

проект, ви можете опублікувати його результати в науково-методичному 

журналі «Бібліотека «Шкільного світу», «Школа і виробництво» (Росія). Деякі 

роботи школярів публікуються в спеціальних журналах, наприклад, «Моделіст-

конструктор, «Техніка молоді» (Росія) і інших. 

           Слід попередити початківців авторів, що перш ніж почати працювати 

над статтею, необхідно обов'язково познайомитися з вимогами до оформлення 

статті того журналу, в якому передбачається публікація. 

           Найнадійнішою формою захисту своїх прав на матеріали, розміщувані в 

системі Інтернет, багато експертів вважають попереднє завірення текстів робіт 

у нотаріуса. 

           Істотним недоліком розміщення матеріалів в Інтернет є неможливість 

посилання на них як на опубліковані роботи при різних атестаціях, отриманні 

вчених звань і ступенів, захистах дипломних робіт і кандидатських дисертацій. 

            Починаючи з 15 грудня 1993 р. в Україні набули чинності Закони: «Про 

охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові 

зразки». Згідно цим законам, відтепер в Україні здійснюється правова охорона 
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винаходів, корисних моделей і промислових зразків. Ця охорона 

підтверджується патентом на відкриття, винаходи і промислові зразки і 

свідоцтвом на корисну модель (до 1993 року автор винаходу одержував не 

патент, а авторське свідоцтво). 

           Відповідно до вказаних Законів від 1993 року наведемо особливості 

реєстрації деяких форм інтелектуальної власності. На відкриття і винаходи 

Державним департаментом інтелектуальної власності при Міністерстві освіти і 

науки України видаються патенти. Ним же на товарні знаки, промислові і 

корисні зразки видаються свідоцтва. 

           На раціоналізаторські пропозиції організацією, на якій ця пропозиція 

була використана, видається посвідчення. 

            Всі перераховані вище документи оформляються відповідно до заявок 

на видачу цих документів. 

           Розглянемо детально зміст заявки на передбачуваний винахід і 

раціоналізаторську пропозицію. 

           Заявки на винахід складаються автором і направляють в Український 

інститут промислової власності (Укрпатент). Рішення про видачу патенту або 

відмову ухвалює державна науково-технічна експертиза. У разі позитивного 

рішення Державний департамент інтелектуальної власності проводить 

публікацію винаходу після реєстраціїйого в Державному реєстрі винаходів 

України. 

           Складання заявки – процес, що вимагає спеціальних патентних знань, 

тому складати її має досвідчений фахівець. 

           Починаючи підготовку матеріалів заявки на винахід, необхідно 

ознайомитися з критеріями, яким має відповідати винахід. 

           Першим основним критерієм, прийнятим майже у всіх країнах світу, є 

наявність світової новизни. Це означає, що ніде, ні в якому патентному або 

інформаційному джерелі, журналі, книзі, передбачуваний винахід раніше не 

був опублікований в тій мірі, яка дозволяє реалізувати його за даною 

інформацією.                                  

           Другим критерієм є рівень винахідництва. Процитуємо його визначення 

по тексту закону: «Винахід має рівень винахідництва, якщо воно для фахівця 

не слідує явним чином з рівня техніки. Рівень техніки визначається по всіх 

видах відомостей, загальнодоступних в Україні або в зарубіжних країнах, до 

дати пріоритету винаходу». 

          Третім критерієм винаходу є його промислова застосовність. 

«Винахід є промислово застосовним, якщо він може бути використаний в 

промисловості, сільському господарстві, охороні здоров'я і інших галузях 

діяльності». 

          Якщо винахід заявлений в співавторстві, то при позитивному рішенні 

патент видається кожному із співавторів, незалежно від їх числа. 

           Заява на раціоналізаторську пропозицію подається тому підприємству, 

до діяльності якого воно відноситься, незалежно від того, працює чи ні автор 

на цьому підприємстві. Заява повинна бути розглянута з прийняттям рішення у 

встановлені підприємством терміни. 
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          Після ухвалення пропозиції автору видається охоронний документ - 

посвідчення на використовування раціоналізаторської пропозиції. Права автора 

діють тільки в межах підприємства, що видало посвідчення. 

          Винагорода автору обчислюється і виплачується підприємством, що 

видало посвідчення і використовує раціоналізаторську пропозицію. Розмір 

винагороди визначається договором, в якому обмовляється відсоток від суми 

річної економії, отриманої при використанні раціоналізаторської пропозиції. 

Розмір винагороди за раціоналізаторську пропозицію, що не створила економії, 

визначається відповідно до інструкції підприємства (з поправочним 

коефіцієнтом на інфляцію). 
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  Тема 5. Розрахунок економічного ефекту від впровадження 

винаходів і раціоналізаторських пропозицій у виробництво 
       

      5.1. Призначення, будова і робота пристосування. 

      5.2. Технологія виготовлення пристрою (раціоналізаторської пропозиції). 

      5.3. Визначення вартості корисної моделі (вартість матеріалів, вартість 

виготовлення).  

      5.4.Знаходження річного економічного  ефекту від впровадження 

раціоналізаторської пропозиції. Терміни окупності пристосування. 

               

         5.1. Призначення, будова і робота пристосування  
 

   Перед впровадженням винаходу чи раціоналізаторської пропозиції у 

виробництво необхідно зробити опис пропозиції, де детально описати при-

значення, будову та роботу пристосування. Наприклад: опис пропозиції про 

зміну конструкції під назвою "Пристрій до картоплекопача КТН-2В". 

  Пропонується змінити конструкцію техніки, що застосовується, шляхом 

заміни елеватора, барабанами, що обертаються. Робота картоплезбиральних 

машин на зволожених ґрунтах виконується незадовільно тому, що вони не 

достатньо добре очищають картоплю від ґрунту внаслідок чого значна частина 

її попадає знову в землю разом з ґрунтом, тобто проходить погана сепарація. 

  Метою раціоналізаторської пропозиції є усунення наведених недоліків, 

підвищення якості очистки картоплин при збиранні на перезволожених 

ґрунтах. 

  Модернізація машин заключається в тому, що з картоплекопача знімають 

малий елеватор і замість нього на раму знизу приварюють кріплення для 

корпусів підшипників, в яких обертаються барабани з штирями. На металічні 

штирі діаметром 12 мм і довжиною 100 мм надівають гумовий шланг 

довжиною 125 мм. Привід здійснюється за допомогою ланцюга з кроком 25,4 

мм і зірочок. 

  Ведуча п’ятнадцятизубова зірочка знаходиться на валу великого 

елеватора, а ведені дванадцятизубові - ставляться на вали барабанів. 

  Картопля з ґрунтом з великого елеватора картоплекопача попадає на 

обертові барабани, де очищається від землі. Для того, щоб картоплини не 

розліталися і не пошкоджувалися, стінки картоплекопача і простір над ба-

рабанами закривають транспортерною стрічкою або іншим гумовим 

матеріалом. 

  Випробування показали, що картопля добре очищається від землі і 

повністю викладається на поверхню, що значно полегшує її збирання. 

 

 

          При ремонті кормозбирального комбайну КСК-100 одним із 

трудомістких процесів є зняття підшипників 86640 з вала гідромуфти. Раніше 

такі підшипники знімали за допомогою різних підручних інструментів 
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(молотків, зубил та ін.), при цьому пошкоджувались дорогі і дефіцитні деталі 

гідромуфти. 
 

 
Рис.1 Знімач підшипників 86640 з вала гідромуфти комбайна КСК-100 1. - силовий 

гвинт; 2. - головка; 3. - корпус; 4.- днище; 5. - ручка. 

 

На данму рисунку розроблено знімач підшипників 86640 з вала 

гідромуфти комбайна КСК-100. Із стального відрізка труби виготовили корпус 

4 в виді циліндра з однієї сторони корпуса нарізали різьбу куди вгвинчуємо 

головку 2,а з другої сторони приварюємо днище. В головку пристосування 

вгвинчуємо силовий гвинт 1. При роботі силового гвинта він спочатку 

впирається в вал гідромуфти, а потім при подальшому загвинчуванні знімає 

підшипник. 

 

          Розрахунок деталі пристосування на міцність 

          Найбільше навантаження в знімачі для зняття підшипників витримує 

різьбове з’єднання між силовим гвинтом і головкою. Тому проводимо 

розрахунок міцності різьби на зріз. 

 

τ зр = [ τ зр ]; (5.1)  

де Q – осьове навантаження, 60 Н 

d – діаметр різьби, 24 мм 

к – коефіцієнт, який враховує тип різьби 

Н – висота головки 

[ τ зр ] – допустиме навантаження 
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[ τ зр ] = 100МПа 

 

τ зр =  = 44,2 МПа 

 

44,2  [ 100 ] 

Із розрахунку видно що запас міцності різьби достатній для роботи на зріз. 

     

        5.2. Технологія виготовлення пристрою (раціоналізаторської 

пропозиції) 
 

При розкритті цього питання слід детально описати процес виготовлення 

запропонованого пристосування. При цьому обов'язково вказати, яку операцію 

буде виконано (гнуття, точіння, свердління, фрезерування тощо), з якого 

матеріалу (сталь, чавун, бронза тощо), на якому обладнанні (слюсарний 

верстат, ковальське горно, фрезерний, токарний верстати тощо). 

Наприклад: виготовлення пальця. Палець виготовляємо на токарному 

верстаті. Заготовку довжиною 60 мм і діаметром 28 мм вставляємо в патрон 

токарного верстата. Проточуємо заготовку на довжину 55 мм до діаметра 22 

мм. З одного кінця пальця залишаємо головку довжиною 5 мм і діаметром 28 

мм, а з іншого на свердлильному верстаті свердлимо отвір діаметром 6 мм на 

відстані 10 мм від торця пальця, для штопорення пальця в гнізді. 

У цьому питанні слід також висвітлити порядок збирання та регулювання 

запропонованого пристосування. 

 

        5.3. Розрахунок собівартості виготовлення пристосування 

Собівартість - це грошовий вираз затрат праці і витрат матеріальних 

засобів на одиницю роботи (у даному випадку виготовлення пристрою). 

Собівартість складається з прямих і непрямих витрат. До прямих витрат 

відносять основну і додаткову заробітну плату робітників, відрахування на 

соціальне страхування, у пенсійний фонд, відрахування в службу зайнятості, 

вартість матеріалів та запасних частин. 

Вартість пристосування знаходять за формулою: 

 

Впр = Сос+Сдод+Ссс+Спф+Ссз+Вм+Взч+Н ( грн.) 

 

де,   Сос - основна оплата праці на виготовлення   пристосування,   грн.; 

Сдод - додаткова оплата праці, що береться в розмірі 10-15 відсотків від 

основної оплати праці, грн.; 

Ссс - відрахування на соціальне страхування працівників, що становить 

32 відсотки від основної та додаткової оплати праці, грн.; 
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Спф - відрахування в пенсійний фонд, що становить чотири відсотки від 

основної та додаткової оплати праці, грн.; 

Ссз - відрахування в службу зайнятості, що становить півтора відсотка від 

основної та додаткової оплати праці, грн.; 

Вм - вартість матеріалів, що береться за оптовими цінами ринку, грн.; 

Взч - вартість запасних частин, береться за оптовими цінами за 

спеціальними каталогами, грн.; 

Н - накладні витрати, що становлять 70 ...120 відсотків від основної та 

додаткової оплати праці, грн. Приймаємо Н = 80 відсотків. 

Основна оплата праці визначається множенням норми часу (у годинах) на 

годинну тарифну ставку згідно з розрядом роботи (табл. 1). 

 

Таблиця 1. Розрахунок основної заробітної плати працівників на 

виготовлення пристосування. 

Види робіт Розряд 

роботи 

Норма  

часу, год. 

Тарифна 

ставка, грн. 

Оплата 

праці, грн. 

1.         

2.     

Всього  сума 

 

         Додаткову заробітну плату знаходимо за формулою: 

 

Сдод = Сос/100х10, грн. 

 

         Відрахування на соціальне страхування визначаємо за формулою: 

 

Ссс = (Сос + Сдод)/100х32, грн. 

 

         Відрахування в пенсійний фонд знаходимо за формулою: 

 

Спф =(Сос + Сдод)/100х4, грн. 

 

         Відрахування в службу зайнятості визначаємо за формулою: 

 

Ссз = (Сос + Сдод)/100х1,5, грн. 

 

         Вартість матеріалів необхідних для виготовлення пристосування зводимо 

в таблицю 2. 

 

Таблиця 2. Розрахунок вартості матеріалів. 

Назва   матеріалу Маса, кг Вартість 1 кг, 

грн. 

Загальна вартість, 

грн. 

        

    

Всього  сума 
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         Вартість запасних частин, затрачених на виготовлення пристрою зводимо 

в таблицю 3. 

 

Таблиця 3. Розрахунок вартості   запасних частин. 

Назва  запчастини Кількість, 

шт. 

Маса, 

кг 

Вартість 1 

кг, грн. 

Загальна 

вартість, грн. 

          

     

Всього  сума 

 

         Накладні витрати знаходимо за формулою: 

 

Н = (Сос + Сдод)/100х80, грн. 

 

 

        5.4. Знаходження річного економічного  ефекту від 

впровадження раціоналізаторської пропозиції( пристрою для 

перевертання валків). Терміни окупності пристосування 

 
Річний економічний ефект від впровадження раціоналізаторської 

пропозиції залежить від типу конструкторської розробки і галузі де планується 

його використання. 

У рослинництві економічна доцільність може виражатися в підвищенні 

продуктивності праці, економії рослинницької продукції тощо. У тваринництві 

- це підвищення продуктивності праці при доїнні, прибиранні гною, 

приготуванні та роздачі кормів тощо. 

У ремонтному виробництві - це, знову ж таки, підвищення продук-

тивності праці в технологічному процесі, зниження собівартості при ремонті 

машин, відновленні деталей у порівнянні з новими тощо. 

Економічний ефект від впровадження пристосування з охорони 

праці, техніки безпеки, пожежної безпеки розраховується з економії 

капітальних вкладень, що виділяються на згадані заходи. 

  Наприклад: при впровадженні пристосування для перевертання валків 

при збиранні зернових економічний ефект вираховується так. 

  Без застосування пристрою (перевертання валків вручну, затягуються 

строки, збільшуються втрати) втрати зерна складають 410 ц на 1 га, а з за-

стосуванням пристрою, вони зменшуються до 170 ц на 1 га, скажімо на площі 

250 га. 

Економія втрат зерна при цьому становитиме: 

Ез = Сз - Сзп, ц 
де, Сз - сума витрат зерна без застосування пристрою, ц; Сзп - сума витрат 

зерна з застосуванням пристрою, ц. 

Ез = 410-170=240 ц  
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Тоді річний економічний ефект становитиме: 

Ер = Ез х Ц, грн. 
де, Ц - реалізаційна ціна зернових культур одного ц, грн.;  

За даними товарних бірж, ціна однієї тонни товарної пшениці становить, у 

залежності від класу від 500 до 800 грн. Приймаємо Ц=500 грн. за тонну. За 

один ц - Ц=50 грн. 

Ер=240х50=12000 грн. 
Отже, отримана економія складає 12000 грн. на площі 250 га. Економічна 

доцільність відновлення (ремонтне виробництво) визначається шляхом 

порівняння собівартості деталі з вартістю такої самої нової деталі. 

При цьому необхідно дотримуватись умови: 

Св/Кд< Снов 

де, Св - собівартість відновлення деталі при розробленому технологічному 

процесі, грн.; 

Снов - вартість нової деталі з урахуванням торгівельної націнки, грн.; 

Кд - коефіцієнт довговічності, приймається за спеціальними таблицями і 

знаходиться в межах від 0,7 ... 2,0, у залежності від групи деталей. 

Якщо співвідношення Св/Кд буде дорівнювати вартості нової деталі або 

буде меншим  за неї, то відновлення доцільне. В іншому випадку -  необхідно 

розробити більш раціональний технологічний процес. 

 Наприклад: вартість нового валика (Снов) масляного насоса двигуна Д-

240 дорівнює 15 грн. Собівартість (Сз) відновлення - 8,43 грн. Спрацьовані 

посадочні місця валика наплавлені вібродуговим способом і спряжені з 

бронзовими втулками. Валик працює під статичним навантаженням. 

Коефіцієнт довговічності Кд=0,9...1,0 (беремо за таблицею). Підставляючи у 

формулу значення величин, одержуємо  

Св/Кд = 8,43/0,9 = 9,37<15, тобто витримується умова економічної 

доцільності. 

 

Економічну ефективність від впровадження визначають за формулою: 

Еп = Св1 - Св2, грн. 
де, Св1 - собівартість відновлення (розбирання, складання, контроль деталі 

або збірної одиниці до впровадження пристрою, грн.; 

Св2 - собівартість відновлення (розбирання, складання, контроль тощо) 

деталі або збірної одиниці після запровадження пристрою. 

Якщо розроблений пристрій призначений для використання в спеціа-

лізованому ремонтному підприємстві, то необхідно визначити річну еко-

номічну ефективність від його впровадження у виробництво: 

Епр = 0,01N(Св1 - Св2), грн.;  

де, N - річна програма ремонту деталей, що необхідно відновлювати за 

допомогою пристрою, штук. 

Річна економія виробничої заробітної плати від впровадження пристрою 

визначається за формулою: 

Ез = 0,01N(Т1Св1 - Т2 Св2), грн.; 
де, N - річна програма ремонту деталей, що відновлюються за допомогою 
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пристрою, штук; 

Т1 - норма часу на відновлення (розбирання, складання, контроль тощо) 

деталі без пристрою, год.; 

Т2 - норма часу на відновлення (розбирання, складання, контроль тощо) 

деталі із застосуванням пристрою, год.; 

С1 - тарифна годинна ставка робітника, що виконує дану роботу без 

пристрою, коп.; 

С2 - тарифна годинна ставка робітника, що виконує дану роботу за до-

помогою пристрою, коп. 

 

Визначення терміну окупності пристосування 
 

        Термін окупності пристосування – це кількість операцій протягом яких 

економія від впровадження пристосування перевищить або зрівняється з 

собівартістю виготовлення пристосування.  

Термін окупності (у роках) визначається за формулою: 

 

Ток = Впр/Ер, років 

 

де, Впр - вартість пристосування; 

Ер - річна економія коштів без впровадження пристосування у вироб-

ництво, грн.. 

Економічно доцільно, щоб строк окупності пристосування не перевищував 

3...5 років. 

Наприклад: собівартість розвертання втулок Свт масляного насоса 

двигуна Д-240 до впровадження їх обробки прошивання за допомогою гід-

равлічного пристосування становить 84,3 коп. Собівартість Свт обробки 

(прошивання) цих втулок після впровадження гідравлічного пристосування 

становить 40,5 коп. Річна програма ремонту насосів 5000 шт, у тому числі 3000 

шт насосів (Н) втулки в яких вийшли за межі допустимих розмірів. Річна 

економічна ефективність від впровадження пристосування буде дорівнювати: 

 

Ер = 0,01 х 3000 (843 - 40,5) = 1314 грн. 
Норма часу Т1 на розвертання трьох втулок насоса (кришки, корпуса і 

шестерні) дорівнює 27,12 хв (0,45 год), робота виконується за четвертим 

розрядом, для якого тарифна годинна ставка С1 за нормальних умов праці 

становить 56,6 коп. 

Норма часу на обробку (прошивання) втулок Т2 дорівнює 12,29 хв (0,2 год 

). Цю роботу може виконувати слюсар першого розряду, тарифна годинна 

ставка для якого С2, за нормальних умов праці становить 51,2 коп. 

Підставивши числові величини, одержимо значення річної економії заробітної 

плати: 

 

Ез = 0,01·3000·(0,45·56,6 - 0,20·51,2) = 456,9 грн. 
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Визначаємо строк окупності розробленого гідравлічного пристосування 

для обробки (прошивання) втулок масляного насоса: 

 

Ток = Впр/Ер, років 

 

де,  Впр - вартість пристосування, грн. Впр=920 грн.; 

       Ер - річна економічна ефективність від впровадження гідравлічного 

пристосування для прошивання втулок масляного насоса замість ручного 

розвертання, грн. 

 

Ток = 920/1314 = 0,7 року 

 

Отже, пристосування себе окупить за 9 місяців роботи. 
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  Тема 6. Методи раціонального вирішення  

   винахідницьких задач 

 

 6.1. Основні поняття про евристику 
          

Евристика – розглядає механізми творчої діяльності людини, відкриває 

закономірності створення винаходів.  

Евристика - вчення про методи творчості. Перші спроби пояснити 

закономірності творчого мислення були початі ще в античний час. Основи 

евристики були закладені в працях Архімеда Сіракузського, Аполлонія 

Пергейського, Паппа Олександрійського, Геракліта Эфесського, Сократа й ін. 

Думки про методи пізнання і творчості з'являлися й у середні століття в 

Р.Бэкона, Р.Лулія, потім у Ф.Бэкона, Р.Декарта, Г.Лейбніца, Х.Вольфа, 

Б.Больцано й ін. 

Однак усі ці розробки практично не застосовувалися в практиці технічної 

творчості того часу, тому що ще не існувало вираженої суспільної потреби в 

евристиці для винахідників, необхідні темпи технічної творчості задовольняло і 

випадкове винахідництво, метод "проб і помилок". 

Сучасна інформаційна революція, характерною рисою якої є бурхливий 

розвиток науки, техніки і виробництва, ввійшла в суперечність зі старим 

ненадійним і малопродуктивним способом мислення і пошуку нових рішень. 

Людське суспільство намагається перебороти це протиріччя створенням 

спеціальних методів творчої діяльності пошуку нових технічних рішень. 

У табл.1 наведені деякі з найбільш відомих методів (методик) пошуку 

нових технічних рішень і   активізації   творчого мислення. 

 

 Таблиця 1. 

Методи пошуку нових технічних рішень / ТР / 

№ 

п/п 

Назва методу Автор 

1 2 3 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

СНД 

Алгоритм рішення винахідницьких задач /АРВЗ/ 

Метод спрямованого мислення; 

Метод семиразового пошуку 

Психоевристичне програмування /ИПИД/ 

Використання бібліотеки евристичних прийомів 

 

Г. Альтшуллер 

М. Середа 

Г. Буш 

В. Чавчанідзе та ін. 

     Г. Альтшуллер 

 

 

1 2 3 
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6. 

 

7. 

8. 

9. 

Метод системно-логічного підходу до рішення 

винахідницьких задач 

Метод гірлянд випадків і асоціацій 

Метод десяткових матриць пошуку 

Узагальнений евристичний алгоритм 

В.Шубін 

 

Г.Буш 

Р. Повілейко 

А. Половинкін та ін. 

 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Німеччина 

Метод організуючих понять 

Метод конференції ідей 

Метод систематичної евристики 

Метод функціонально-вартісного аналізу 

Метод каталогу 

 

Ф. Ханзен 

В. Гільде та ін. 

І. Моллер та ін. 

Х. Еберт, К. Томас 

Ф. Кунце 

 

15. 

 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Чехія 

Метод комплексного рішення проблем 

Англія 

Метод фундаментального проектування 

Метод контрольних питань 

Метод функціонального винахідництва 

Метод розчленованого проектування 

Метод ліквідацій тупикових ситуацій 

Метод трансформацій системи 

США 

Метод морфологічного аналізу 

Метод синектики 

Метод контрольних питань 

Метод контрольних питань 

Метод відомостей характерних ознак 

 

 

 

 

 

 

С. Віт 

 

М. Матчетт 

Т. Ейлоарт 

К. Джонс 

К. Джонс 

К.Джонс 

К.Джонс 

 

Ф.Цвіккі 

В.Гордон 

Д.Пойа 

Б.Кроуфорд 

Р.Кроуфорд 

 

 

1 2 3 
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27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

Метод мозкового штурму 

Метод контрольних питань 

Метод фокальних об'єктів 

Метод аналіз витрат і результатів 

Метод творчого інженерного конструювання 

Метод контрольних питань 

Метод раціонального конструювання 

Метод ступеневого підходу до рішення задач 

Метод музейного експерименту 

А.Осборн 

С.Пірсон 

Ч.Вайтінг 

О.Фанге 

Г.Буль 

А.Осборн 

Р.Мак-Крори 

А.Фрейзер 

колект. авт. 

 

36. 

37. 

38. 

Франція 

Метод "матриць відкриття" 

Метод "Креатике"   

Інтегральний М. "Метра" 

 

А.Моль 

колект.авт. 

І.Бувен та ін. 
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6.2. Суть методу контрольних питань. Синектика 
                                                   

1. Суть методу контрольних питань. 

2. Синектика та інші методи раціонального вирішення винахідницьких задач. 

 

           1. Суть методу контрольних питань 

          Суть методу контрольних питань полягає в тому, що під час пошуку 

розв’язків проблеми використовують перелік спеціально підготовлених 

запитань. Винахідник дає відповіді на запитання, на основі цього аналізує 

проблему і таким чином наближається до її розв’язку.  

          Цей метод роботи є досить універсальним: списки контрольних запитань 

можуть бути використані під час проведення «мозкового штурму» або з метою 

підвищення активності робочих груп, які колективно працюють над 

проблемою. 

          Щоб переконатися в цьому проведіть невелике спостереження, коли у вас 

з’являється нескладна проблема побутового чи організаційного характеру. 

Перш ніж її вирішувати ви в першу чергу намагаєтесь сформулювати її у 

вигляді запитань: «Чому так трапилось?», «Як я зможу це подолати чи 

вирішити?» і т.д. Якщо завдання складне, то доведеться поставити більше 

запитань. 

           Найбільшого поширення набули списки контрольних питань, складені  

А. Осборном, Д.Пірсоном, Г.Я. Бушем і ін. 

 Список контрольних питань по А. Осборну містить 9 груп питань, серед 

яких такі: 

- Яке нове застосування технічному обєкту ви можете запропонувати? 

- Чи можливе рішення задачі винахідництва шляхом пристосування, 

спрощення, скорочення? 

- Які модифікації технічного об’єкту можливі? Що можна збільшити в 

технічному об’єкті? Та ін.    

          Метод евристичних питань базується на наступних закономірностях і 

відповідних їм принципам: 

1) Проблемності і оптимальності (шляхом майстерно поставлених питань 

проблема задачі знижується до оптимального рівня); 

2) Дроблення інформації ( розбиття задачі на підзадачі); 

3) Цілепокладання (кожне нове евристичне питання формує нову  

стратегію – ціль діяльності). 

         Переваги методу: евристичні питання особливо розвивають інтуїцію 

мислення, загальну логічну схему рішення творчих задач. 

         Недоліки методу: метод не дає особливо оригінальних ідей і рішень, і,  

як інші евристичні методи, не гарантує абсолютного успіху в рішенні творчих 

задач. 
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         2. Синектика та інші методи раціонального вирішення 

винахідницьких задач 

 

           Синектика – найефективніша техніка розв’язування винахідницьких 

задач у зарубіжній практиці. 

           Синектика – це техніка розв’язування спірних питань, що полягає в 

стимулюванні процесу мислення у бік несподіваних і випадкових рішень. 

           Як відомо, на сьогодні, авторство методу синектики приписують  

В. Гордону, який опублікував його на основні положення у 1961 році, хоча в 

переважній більшості джерел зафіксовано, що метод синектики був 

винайдений   

В. Гордоном і Дж. Принцом.  

            Метод синектики в загальних рисах – робити незвичайне звичним і 

перетворювати звичне на незвичне. 

            Метод синектики застосовують у постійно діючих групах  - по 5-7 осіб 

(синектори) у кожній. Синектори проходять спеціальний відбір та відповідне 

навчання.  

            На основі синектики як технології творчої діяльності людини створено 

фірму «Синектикс» (США), де працюють фахівці з пошуку та втілення творчих 

ідей у різних галузях виробництва.  

  Переваги методу: практично всі, які властиві евристичним методам, на 

базі яких він розроблений. 

  Недоліки методу: метод не дозволяє вирішувати дуже спеціальні творчі 

задачі, а дає можливість відшукати переважно найоригінальніші ідеї рішення. 

Після застосування методу більше 30-40 хвилин продуктивність генерації ідей 

поступово падає. 

 

Метод мозкового штурму. 

 

Метод мозкового штурму застосовується для одержання нових ідей у 

науці, техніці, адміністративній і торговій діяльності. Основною особливістю 

МШ є те, що процес генерування ідей відділений у часі від їхньої оцінки, 

аналізу, критики. 

           Методи мозкового штурму, або мозкової атаки (МА), засновуються на 

такому психологічному ефекті. Якщо взяти групу з 5-8 чоловік і кожному 

запропонувати незалежно і індивідуально виказувати ідеї і пропозиції з 

рішення поставленої винахідницької і раціоналізаторської задачі, то в 

результаті можна одержати N ідей. Якщо запропонувати цій групі колективно 

виказати ідеї з цієї ж задачі, то буде одержано Nk ідей, що значно більше N. 

Звичайно за 15-30 хвилин колективно пропонується (при виконанні правил 

МА) від 50 до 150 різних ідей, а при індивідуальній роботі – тільки 10-20 ідей. 

           Мозкову атаку доцільно використовувати: 

 при розв’язанні винахідницьких та раціоналізаторських задач в різних 

галузях техніки; 



58 
 

 при самих різних постановках задачі (за формою, діяльністю та глибиною 

опрацювання); 

 на різних етапах розв’язання творчої задачі і на різних стадіях розробки і 

проектування виробів; 

 в поєднанні з іншими евристичними методами. 

           Дивовижна універсальність методів МА дозволяє за їх допомогою 

розглядати майже будь-яку проблему або будь – які труднощі в сфері людської 

діяльності. Це можуть бути також задачі із галузі організації виробництва, 

сфери обслуговування, бізнесу, економіки, соціології, карного розшуку, 

військових операцій і т.д., якщо вони достатньо просто і ясно сформульовані. 

 

Метод інверсії 

 

Метод інверсії (у психології його іноді називають методом звертання) 

являє собою один з евристичних методів творчої діяльності, орієнтований на 

пошук ідей рішення творчої задачі в нових, несподіваних напрямках, 

найчастіше протилежних традиційним поглядам і переконанням, що 

диктуються формальною логікою і здоровим глуздом. 

Безперечними перевагами методу інверсії є те, що він дозволяє розвивати 

діалектику мислення, відшукувати вихід з, здавалося б, безвихідної ситуації, 

знаходити оригінальні, часом дуже несподівані рішення різного рівня труднощі 

і проблемності творчих задач. 

Його недоліком і обмеженням є те, що він вимагає досить високого рівня 

творчих здібностей, базисних знань, умінь і досвіду. 

 

Метод емпатії 

 

Найчастіше емпатія означає ототожнення особистості однієї людини з 

особистістю іншого, коли намагаються думкою поставити себе в положення 

іншого. Не випадково емпатія, чи особиста аналогія, у рішенні творчої задачі 

розуміється як ототожнення людини з технічним об'єктом, процесом, деякою 

системою. Коли застосовується метод емпатії, те об'єкту приписують почуття, 

емоції самої людини: людина ідентифікує мети, функції, можливості, плюси і 

мінуси, наприклад машини, зі своїми власними. Людина як би зливається з 

об'єктом, об'єкту приписується поводження, що можливо у фантастичному 

варіанті. 

Таким чином, в основі методу емпатії (особистої аналогії) лежить 

принцип заміщення досліджуваного об'єкта, процесу іншим. З обліком 

сказаний метод емпатії – це один з евристичних методів рішення творчих 

задач, в основі якого лежить процес емпатії, тобто ототожнення себе з об'єктом 

і предметом творчої діяльності, осмислення функцій досліджуваного предмета 

на основі "вживання" в образ винаходу, якому приписуються особисті почуття, 

емоції, здібності бачити, чути, міркувати і т.д. 

Перевагами методу є великі та невичерпні можливості для розвитку 

фантазії, уяви і отримання оригінальних рішень творчих задач. 
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До недоліків слід віднести те, що на перших заняттях з його застосування 

учні багато відволікаються і навіть розважаються. Цей метод не сприймається 

всерйоз. До того ж він вимагає багато часу. 

 Асоціативні методи 

 

 Для активізації пошуку нових ідей застосовуються так звані асоціативні 

методи (каталогу, фокальних об’єктів, гірлянд випадковостей і асоціацій).  

 Процес пошуку нових ідей за допомогою асоціативних методів 

здійснюється шляхом пошуку аналогів удосконалюваного об’єкта, перенесення 

знань з однієї області в іншу, інтерпретації нового за допомогою відомих 

понять і . ін. У зв’язку з цим в творчому процесі достатньо ефективно 

використовувати такі джерела генерації нових ідей, як асоціація, метафора і 

аналогія. 

 Асоціація – це зв'язок між окремими уявленнями, при якій одне 

уявлення викликає інше. 

 Метафора – перенесення властивостей одного предмету (явища) на 

інший об’єкт на підставі загальної для обох ознаки. 

 Аналогія – відображає схожість предметів, явищ, процесів в яких-

небуть властивостях. 
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         6.3. Основні етапи методу алгоритму вирішення 

винахідницьких задач 
 

   Цей метод ставиться до раціональних методів пошуку технічних рішень.  

   АРВЗ - інструмент аналізу й пошуку рішень нетипових завдань. Цей 

метод займає значне місце в теорії рішення винахідницьких завдань (ТРВЗ). 

АРВЗ орієнтує на ефективне рішення завдань із найменшими витратами, 

мінімальну переробку вихідної технічної системи й економічно виправдані 

витрати при впровадженні знайденого технічного рішення. 

         Алгоритм розв’язку винахідницьких задач (АРВЗ) – спеціально 

розроблена технологія розв’язку складних проблем, що ґрунтується на теорії, 

яку розробив Г.С. Альтшуллер. В основі створення нового лежить технічна 

суперечність. Розв’язок задачі, по суті, має її виявити та усунути.  

   Алгоритм — це система правил, сукупність і послідовність дій при 

рішенні певного класу завдань. Коли виникає технічне завдання, у її основі 

обов'язково є яке-небудь протиріччя. Саме рішення завдання при цьому 

припускає пошук, уточнення й усунення цього протиріччя. 

   Суть методу АРВЗ і полягає в тому, щоб зрівнявши ідеальний й реальний 

стани об'єкта, виявити технічне протиріччя або його причину - фізичне 

протиріччя й усунути (дозволити) їх за допомогою алгоритму вже існуючої 

послідовності дій при рішенні подібних пошукових завдань. 

   Своя назва АРВЗ одержав виходячи з того, що він складається з декількох 

частин або щаблів (у процесі вдосконалювання методу їхнє число мінялося).   

Кожна частина ділиться на наступні кроки: 

1) постановка завдання, 

2) її з'ясування, 

3) виявлення протиріччя, 

4) визначення стандартного (стереотипного) руху думки в пошуку рішення, 

5) використання прийомів для пошуку оригінального варіанта. 

   Правила АРВЗ: 

   Правило 1. АРВЗ - інструмент для мислення, а не замість мислення. Не 

поспішаєте, ретельно обмірковуйте мету й пояснення кожного кроку, 

обов'язково записуйте свої міркування, що виникають при рішенні завдання. 

  Правило 2. АРВЗ - інструмент для нестандартних завдань. Перевірте: може 

бути, завдання вирішується вже знайомими методами. 

  Правило 3. В АРВЗе джерелом психологічної інерції служить звична 

технічна термінологія, що заважає представити завдання в ідеальному 

(нематеріальному) виді. Тому при постановці завдання потрібно вказувати не 

те, що потрібно зробити, а той небажаний ефект, якому необхідно усунути. На 

інших кроках (етапах) АРВЗа можуть бути використані прийоми, що усувають 

психологічну інерцію. 
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         Метод спроб і помилок – одна з перших і найбільш давніх технологій 

творчості. Коли немає чіткого плану дій, починаємо експериментувати. Такий 

підхід був доволі звичним для дослідників і науковців, але сьогодні він є вкрай 

неефективним.  

          Головні недоліки методу спроб і помилок – це, по-перше, повільне 

генерування нових ідей, по-друге – відсутність захисту від психологічної 

інерції. 

          Психологічна інерція виявляється в тому, що людина висуває 

тривіальні, стереотипні варіанти розв’язку. З одного боку, дія психологічної 

інерції гальмує виявлення найбільш оригінальних чи вдалих ідей під час 

розв’язання складних задач або ж спрямовує дослідника в інший бік пошуку. З 

другого боку, інерція у мисленні та діях людини допомагає реагувати швидко, 

не розмірковуючи. Наприклад,  коли бачимо червоне світло світлофора, то як 

правило, зупиняємося- це приклад позитивної дії психологічної інерції.   

         Психологічна інерція може бути використана під час розв’язання 

винахідницьких задач, однак необхідно вміти її визначати і контролювати, щоб 

зменшити негативний вплив. Для цього Г. Альтшуллер запропонував 

формулювати умову задачі, звільняючи її від традиційної термінології і 

виявляючи суперечність, яку необхідно усунути. 

        Для виявлення психологічної інерції можна використати такі тести: 

ТЕСТ 1. 

         Показати дві руки. Запитання: 

- Скільки пальців? – 10. 

- (Швидко) А на десяти руках? – (Переважна більшість відповість 100, а не 50). 

ТЕСТ 2. 

        Запропонуйте швидко рахувати від 1 до 100. 

У той же час назвати: 

- Частину обличчя; 

- Прізвище російського поета; 

- Фрукт. 

Більшість називає: ніс, Пушкін, яблоко. 

     

           Модель задачі – максимально спрощена і звільнена від спеціальної  

термінології технічна система, що складається лише з тих елементів, конфлікт 

між якими створює технічну суперечність. 

           Винахідницька задача з’являється внаслідок виникнення необхідності 

покращити ту чи іншу технічну систему. На практиці це виглядає як 

вдосконалення або виготовлення технічного об’єкта, який має принципово нові 

або вдосконалені характеристики. 

           В основі такого об’єкта лежить подолання технічної суперечності. Отже, 

створення нового винаходу зводиться до усунення суперечності під час 

виготовлення або вдосконалення виробу. 
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             Тема 7. Організація дослідницької і творчої роботи 
 

7.1. Організація науково-дослідницької діяльності 
1. Вибір творчих завдань. 

2. Етапи науково-технічної творчості. 

3. Індивідуальні домашні завдання. 

 

1. Вибір творчих завдань 

 

       Студенти технікумів та коледжів у процесі практичних, теоретичних і 

гурткових занять можуть рішати слідуючі творчі завдання: 

- конструювання простих вузлів, механізмів, приладів, пристосувань, 

моделей машин і механізмів, удосконалення інструменту; 

- складання технологічних процесів, визначення оптимальних режимів 

роботи; 

- розроблення і виготовлення лабораторного обладнання, демонстраційних 

стендів, наглядних посібників і технічних засобів навчання. 

 При виборі теми творчих завдань необхідно враховувати: 

- її актуальність і суспільну значимість; 

- здібність і схильність винахідника до праці над темою; 

- інтерес до даної теми з боку інших винахідників; 

- інтереси гуртківців і їх запит; 

- перспективність даної теми, що включає ланцюг взаємозв'язаних 

практичних завдань на високому науково-технічному, технологічному і ес-

тетичному рівнях, а також забезпечувати достатньо тривалу і поглиблену 

роботу над нею. 

 

 2. Етапи науково-технічної творчості 

 

      Послідовність   роботи щодо створення нового технічного пристрою 

складається з етапів: 

-  перший - правильно вибрати тему; 

-  другий - вияснити тему і встановити доцільність роботи над вибраною 

темою; 

- третій - пошук прототипу рішення поставленого завдання, який ре-

комендується проводити в слідуючій послідовності: 

-  вияснити всі відомі раніше рішення з вибраної теми; 

- кожне вирішення піддати ретельному аналізу методом розчленування 

складного на складові для визначення всіх недоліків і  переваг кожної окремо; 

-  із всіх відомих рішень вибрати найбільш ефективне. 

     Дозріванню вирішення сприяє спостережливість - важлива якість ви-

нахідника і раціоналізатора. У навколишньому світі можна забачити не-

скінченне число раціональних і доцільних вирішень, які успішно можуть 
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використовуватись у технічній творчості. У живої природи є чому навчитися 

всім, адже дуже багато відкриттів і винаходів у науці і техніці підказано 

природою: павук - гідравлічний привід; оса - відбійний молоток; летюча миша - 

ультразвуковий локатор; кальмар - реактивний двигун; в'юн, п'явка – барометр; 

медуза - передбачення шторму; собака - запахоаналізатор (розрізнює більше 

500000 запахів); равлик - лічильник Гейгера; муха - гіротрон; бджола - 

сонячний компас; жук - покажчик швидкості руху; альбатрос - опріснювач 

морської води; водяний жук -  високочутливий сейсмограф; риба - підводний 

човен; птиця - літак; пушинки кульбаби - парашут; качка - судно на підводних 

крилах та ін. 

     Не менш важливу роль у творчому пошуку відіграє знайомство з різними 

процесами -  хімічними, фізичними, біологічними, електричними й іншими, а 

також відвідування виставок, технічних музеїв, магазинів господарських і 

технічних товарів, кіно, читання технічної літератури, фантастики та навіть 

казок. 

     Вибравши прототип вирішення поставленого завдання, винахідник ще 

повинен працювати над своєю ідеєю, поки остаточно не сформулює її у винахід 

або раціоналізаторську пропозицію; 

- четвертий - вирішення даного завдання: складання схем, рисунків, 

креслення, точні розрахунки, уточнення образу-ідеї, визначення позитивних і 

від'ємних сторін, виявлення сумнівних   місць, що піддягають   екс-

периментальній перевазі, випробування окремих вузлів та ін. 

- п'ятий - втілення образу-ідеї в матеріальній формі: створення при-

стосування (стенда, макета,  моделі),  виготовлення  корпусу, розміщення 

елементів, монтаж, естетичне оформлення, експериментування. 

- шостий -  настроювання   та   випробування   пристрою,   складання 

інструкції щодо його використання, виявлення недоліків при його виготовленні 

і визначення шляхів їх усунення, внести пропозиції з поліпшення конструкції, 

технології, іншого місця його застосування тощо. 

 

           3.Індивідуальні домашні завдання 

 

           Розробити пристрій для: 

-   орієнтування завантаження автомобіля; 

-   завантаження сівалки; 

-   внесення гербіцидів під час міжрядного обробітку; 

-   плуга з розрихлювачем скиби; 

-   вирівнювання ґрунту; 

-   автоматичного регулювання висоти мотовила в залежності від висоти 

хлібостою; 

-   контролю глибини оранки на ходу; 

-   розкидання гною із куп на полі; 

-   переобладнання борони для викопування решток картоплі; 
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-   контролю роботи висівних апаратів; 

-   переобладнання плуга для внесення гербіцидів; 

-   ворошіння валків хліба, що намокли після дощу; 

-   обладнання плуга вирівнювачем оранки; 

-   переобладнання кузова автомобіля для перевезення сипучих і пиляних 

вантажів; 

-   механічного прибирання гною на фермі ВРХ; 

-   розкидання сипучих добрив з причепа або кузова автомобіля (переносний); 

-   підігріву двигуна при запуску в зимовий період; 

-   витягування кореневищ пирію; 

-   вивантажування силосу із траншеї; 

-   зняття клапанів у газорозподілі двигуна; 

-   швидкого нагріву масла двигуна; 

-   зменшення буксування ведучих коліс; 

-   корпусного використання вихлопних газів; 

-   швидкого встановлення кілець поршня; 

-   швидкого видалення зламаних шпильок; 

-   автоматичного регулювання шторки радіатора. 
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7.2. Організація науково-дослідницької роботи 
1. Етапи роботи над дослідженням. 

2. Визначення методів, об’єкта і предмета дослідження. 

3. Кроки написання науково-дослідницької роботи. 

4. Орієнтовний план написання роботи. 

5. Основні вимоги до оформлення та структури науково-дослідницької роботи. 

 

         1. Етапи роботи над дослідженням 

 

  Процес роботи над дослідженням поділяється на три основні етапи: 

- І етап - підготовчий; 

- ІІ етап - робота над змістом; 

- ІІІ етап - заключний. 

 Перший етап починається з: 

- визначення теми, методів, об’єкта і предмета дослідження; 

- формулювання мети, задач і гіпотези; 

- ознайомлення з літературними джерелами. 

 Другий етап. На цьому етапі учень складає орієнтовний план, у який 

згодом можуть бути внесені певні корективи, знайомиться із структурою 

науково-дослідницької роботи. 

 Третій етап – заключний. Він передбачає написання учнем вступу та 

висновків до наукової роботи, оформлення списку літератури та додатків, 

редагування тексту, його доопрацювання з урахуванням зауважень наукового 

керівника, підготовка роботи до захисту. 

Визначення теми 
  Вимоги до теми: 

- актуальність, відображення проблем сучасної науки і практики, відповідність 

нагальним потребам суспільства; 

- змістовність, інформативність і розробленість в науці; 

- можливість пошуку достатньої кількості літератури; 

- наявність елементу новизни; 

- тема повинна містити якийсь спірний момент, передбачати зіткнення різних 

точок зору на одну проблему; 

- назва роботи може і не включати в себе слово проблема, але, так чи інакше, 

проблемність повинна матися на увазі; 

- тема повинна бути конкретною. 

 Для вдалого вибору теми рекомендується додержуватися низки 

простих правил: 

-   Тема мусить відповідати підготовці і нахилам конкретного учня. 

-  Основні першоджерела мають бути досяжними (тобто в учня є можливість 

одержати їх для опрацювання без надзусиль). 

- Основні тексти мають бути такими, що їх можна осягнути (тобто 

інтелектуально підсильними для конкретного учня). 

- Обрана методологія розробки теми має реально відповідати здібностям 

конкретного учня. 
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Формулювання мети, задач і гіпотези 
Залежно від того, наскільки зрозуміло і точно сформулювати мету роботи, 

настільки вдалими будуть її основні завдання, зміст, організація виконання 

роботи. 

1. При визначенні мети дослідження необхідно відповісти на питання: 

«Який результат передбачається одержати?», «Яким бачиться цей 

результат ще до його одержання?», «Для чого проводиться дослідження?». 

Мета роботи повинна бути тісно пов’язана з назвою її теми. 

Наприклад: 

Тема роботи. Підвищення ефективності функціонування підприємств. 

Мета роботи: визначити основні методи підвищення ефективності 

функціонування підприємств. 

Тема роботи. Основні зміни ритму серця перед, під час та після бігу на 

короткі та довгі дистанції. 

Мета роботи: вивчити сутність зміни ритму серця перед, під час та 

після бігу на короткі та довгі дистанції. 

2. Під задачами дослідження розуміється те, що можна зробити для 

досягнення мети. Задачі дослідження формулюються у формі переліку дій: 

«проаналізувати…», «вияснити…», «обґрунтувати …», «вивчити…» та інші. 

Про досягнення мети слід зазначати у висновках наукової роботи. 

3. Важливим елементом програми дослідження виступає гіпотеза – 

науково обґрунтоване припущення про структуру об’єктів, що вивчаються. Це 

своєрідний прогноз очікуваного рішення дослідницького завдання. Він 

базується на наявних теоретичних знаннях про досліджуваний об’єкт. 

Якщо при перевірці результат відповідає дійсності, то гіпотеза 

перетворюється на наукову теорію. Гіпотеза висувається з надією на те, що 

вона, коли не цілком, то хоча б частково, стане достовірним знанням. Гіпотез 

може бути декілька – якісь із них підтвердяться, якісь ні. 

Під гіпотезою розуміють такі питання для відповіді: 

1. В чому полягає припущення про те, як можна реалізувати ідею і задумку 

дослідження? 

2. Якою представляється модель нововведення, яка реалізується під час 

дослідження? 

3. На що вплине нововведення? 

Частіше за все гіпотеза формулюється по схемі: «Якщо …, то …». 

 

2. Визначення методів, об’єкта і предмета дослідження 

 

         Об’єктом дослідження називають процес чи явище, яке породжує 

проблемну ситуацію і обране для вивчення. Головне питання при визначенні 

об’єкта «Що розглядається?» 

 Предмет дослідження визначається при відповіді на питання: «Як 

розглядати «об’єкт», «Які відносини йому властиві?», «Які аспекти і функції 

виділяє дослідник для вивчення об’єкта?». 
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Досить поширеним є поділ основних типів методів за двома 

ознаками: мети і способу реалізації. 

За першою ознакою виділяються так звані первинні методи: 

 1. Спостереження — систематичне цілеспрямоване вивчення об'єкта. Це 

найелементарніший метод, який є, як правило, складовою інших методів. 

Щоб стати основою наступних теоретичних і практичних дій, 

спостереження мусить відповідати таким вимогам: 

• задуманості заздалегідь (спостереження проводиться для певного, чітко 

поставленого завдання); 

• планомірності (виконується за планом, складеним відповідно до завдання 

спостереження); 

• цілеспрямованості (спостерігаються лише певні сторони явища, котрі 

викликають інтерес при дослідженні); 

• активності (спостерігач активно шукає потрібні об'єкти, риси явища); 

• систематичності (спостереження ведеться безперервно або за певною 

системою). 

Спостереження, як метод пізнання, дає змогу отримати первинну 

інформацію про об'єкт дослідження. 

  2. Опитування дає змогу отримати як фактичну інформацію, так і 

оцінні дані, проводиться в усній або письмовій формі. При створенні анкети або 

плану інтерв'ю важливо сформулювати запитання так, щоб вони відповідали 

поставленій меті. Анкета може включати декілька блоків питань, 

пов'язаних не лише з рівнем періодичності використання тих чи 

інших засобів, а й оцінкою об'єкта дослідження. 

 3. Порівняння — один із найпоширеніших методів пізнання. Це процес 

встановлення подібності або відмінності предметів та явищ дійсності, а 

також знаходження загального, притаманного двом або кільком об'єктам. 

Метод порівняння дасть результат, якщо відповідатиме таким основним 

вимогам: 

• можна порівнювати лише ті явища, між якими є певна об'єктивна 

спільність; 

• порівняння необхідно здійснювати за найсуттєвішими, найважливішими 

(в межах конкретного пізнавального завдання) рисами. 

Інформацію про об'єкт можна отримати двома шляхами: 

• безпосередній результат порівняння (первинна інформація); 

• результат обробки первинних даних (вторинна або похідна інформація).  

 4. Вимірювання — це процедура визначення числового значення певної 

величини за допомогою одиниці виміру. Цінність цієї процедури полягає в 

тому, що вона дає точні, кількісно визначені відомості про об'єкт. При 

вимірюванні необхідні такі основні елементи: об'єкт вимірювання, еталони, 

вимірювальні прилади, методи вимірювання. 

 5. Тестування є різновидом вибіркового опитування, яке проводиться 

з метою виявлення суттєвих ознак об'єкта, засобів його функціонування, 

використовується в лабораторних експериментах, коли масове опитування 

через анкетування неможливе. Тестування інколи проводять двічі — на 
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початковому етапі дослідження, де воно виконує діагностичну функцію, і при 

завершенні дослідження, де воно виконує верифікаційну функцію, тобто 

перевірку істинності гіпотез і висновків. Тести складають так, щоб 

однозначно виявити ті чи інші властивості опитуваних. 

 Вторинні методи використовуються з метою обробки та аналізу отри-

маних даних-кількісний та якісний аналіз даних, їх систематизація. 

За ознакою способу реалізації розрізняють: 

1. Логіко-аналітичні, до них належать: 

- методи дедукції – це перехід від загальних знань про предмети до 

одиничних знань про окремі предмети; 

- методи індукції – основою індукції є дані, одержані шляхом 

спостереження. 

2. Візуальні або графічні методи: 
- графи; 

- схеми; 

- діаграми та ін. 

 

      3. Кроки написання науково-дослідницької роботи 

 

1. Актуальність теми 

Актуальність – це важливість, практична значущість розглядуваної  

проблеми.  

2. Основна теоретична частина 

В основній теоретичній частині потрібно розкрити обрану тему науково- 

дослідницької роботи на сучасному рівні розвитку. Крім того потрібно повно 

розкрити основні поняття та терміни, що стосуються проблеми роботи, 

включаючи у зміст матеріалу тільки факти і реальні практичні приклади. 

3. Дослідницький характер 

У науково-дослідницькій роботі повинні міститись елементи  

дослідження: 

- вивчення достатньої кількості літературних джерел з даної тематики; 

- систематизація та аналіз різних думок і підходів до вирішення  

розглядуваної проблеми, формування власної точки зору; 

- оформлення досліду, експерименту, спостереження; 

- порівняння теоретичних поглядів вчених і практичної діяльності  

організацій; 

- розробка висновків і рекомендацій. 

4. Грамотність 

У роботі не повинно бути граматичних і стилістичних помилок.  

Необхідно дотримуватись правил цитування, оформлення зносок, списку 

використаної літератури. 
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          4.Орієнтовний план написання роботи 

 

          Вступ 

У вступі автор обґрунтовує обрану, стисло пояснює, в чому полягає його 

науковий інтерес. 

І розділ. Мета роботи 

Тут автор розкриває завдання, які слід розв’язати в цій роботі, визначає 

шляхи їх розв’язання, дає характеристику предмета дослідження. 

ІІ розділ. Наукова (теоретична) частина роботи. 

Автор дає стислий аналіз прочитаної з даної теми літератури, аналізує 

теоретичну частину, проблеми і методики, за допомогою яких можна її 

розв’язати. 

ІІІ розділ. Методика проведення експериментальної та дослідницької 

частини роботи. 

Детальний опис самої методики, засобів, прийомів, використаних для її 

здійснення. 

IV розділ. Аналіз результатів дослідження. 

Тут автор аналізує дані, отримані в ході експерименту. 

V розділ. Висновки. 

У цьому розділі автор робить особисті висновки за результатами даних,  

отриманих у ході експерименту, зіставляючи їх із теоретичним матеріалом 

другого розділу. 

Завершує роботу список використаної літератури. 

 

5. Основні вимоги до оформлення та структури науково-дослідницької 

роботи 

 

Науково- дослідницька робота має бути надрукована чітко, розбірливо,  

без помилок і виправлень, з одного боку паперу, формату А4, шрифт Time New 

Roman. Розмір шрифту: 14. Загальний обсяг роботи, враховуючи список 

використаної літератури та додатки, не повинен перевищувати 30 сторінок, 

надрукованих через півтора інтервали. Текстова частина – чорного кольору. 

Аркуш наукової роботи повинен мати поля: 

ліве – 25 мм; 

верхнє – 20 мм; 

праве – 10 мм; 

нижнє – 20 мм. 

Заголовки структурних частин наукової роботи «Зміст», «Перелік 

умовних скорочень», «Вступ» виконують великими літерами, не 

підкреслюючи, без крапки в кінці. Заголовки підрозділів друкуються 

маленькими літерами (перша – велика) з абзацу. Крапка в кінці заголовка не 

ставиться. 

Кожну структурну частину наукової роботи слід починати з нової 

сторінки. 

Структура науково-дослідницької роботи: 
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- титульна сторінка; 

- зміст; 

- вступ; 

- головна частина; 

- висновки; 

- список літератури; 

- додатки (при необхідності). 
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                             Тема 8. Основи патентознавства 
 

     8.1. Патентний пошук 
1. Патентний пошук. 

2. Патентна інформація. 

3. Складання довідок про патентний пошук. 

 

1. Патентний пошук 

 

     Перш ніж створити і оформити винахід, необхідно вивчити патентну і 

науково-технічну літературу, що має пряме відношення до об'єкта, що за-

являється (технічні книги, журнали, дисертації, проекти, каталоги, патентні 

бюлетені, акти винаходів, адже встановлення ряду фактів, формулювання 

висновків неможливо без визначеної інформації. А потрібна інформація в 

більшості випадків не лежить на поверхні - її необхідно знайти. 

    Патентний пошук - виявлення необхідної інформації про відкриття, 

винаходи. У різних випадках вимагається не однаковий вид інформації, 

наприклад, встановлення рівня техніки, визначення новизни рішення, пошук 

промислових зразків або товарних знаків, пошук винаходів конкретного 

патентовласника і прототипу визначеного пристрою. 

  Відповідно до цього розрізняють декілька видів патентного пошуку: 

- тематичний (предметний) пошук найбільш поширений; його проводять 

для виявлення винаходів (промислових зразків, товарних знаків, що мають 

відношення до досліджуваного питання); 

- іменний (фірмовий) пошук направлений для виявлення охоронних 

документів конкретної особи (або фірми). Дуже часто він є одним із етапів 

тематичного пошуку; 

- номерний пошук має мету встановити ряд обставин конкретного 

охоронного документа: його тематичну належність, зв'язок з іншими до-

кументами, його правовий статус; 

- пошук патентів-аналогів має мету виявлення патентів, виданих у різних 

країнах на один і той самий винахід, що дозволяє скоротити трудомісткість 

пошуку і полегшити його проведення. 

   Патентний пошук починають із складання регламенту пошуку, який 

вказується в завданні на пошук. У залежності від характеру завдання ви-

значається вид пошуку, елементи довідково-пошукового апарата (покажчики) 

необхідна документація. 

   Безпосередньо, пошук необхідної інформації ведеться або на основі 

встановленої кваліфікаційної рубрики, або, якщо документи упорядковані за 

номерами, - за номером визначають необхідну рублику. Аналіз відібраних 

документів проводиться або спеціалістами за конкретних технічних питань, 

або патентознавцями. 

   Результати патентного пошуку оформляються у відповідності з метою 

проведення дослідження: експертним висновком, патентним формуляром, 

довідкою, звітом, анотацією, оглядом винаходів та ін. 
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   Наприклад, у довідці на патентний пошук вказується: 

- назва винаходу, заявник і автор винаходу; 

- відомості про вивчену патентну документацію; 

  - країни, за патентною документацією яких проведено пошук; 

  - види використаних джерел; 

  - глибина пошуку за роками (за 10, 50 років); 

  - аналоги, виявлені в результаті пошуку; 

  - відомості про джерела в яких виявлено аналоги; 

  - вибраний із аналогів прототип; 

  - назва інформаційного фонду. 

   Патентний пошук полегшує роботу винахідника і експерта, направляє 

винахідника на правильний шлях вирішення технічного завдання, охороняє 

автора від непотрібної роботи із створення вже винайденого. 

 

2. Патентна інформація 

 

          Патентна інформація - патентна документація в процесі її передачі, 

переробки і використання, а також відомості про стан і використання 

патентного фонду. 

   Патентна документація - це сукупність документів, що містять відомості 

про результат науково-технічних досліджень і проектно-конструкторських 

розробок, заявлених і визнаних відкриттями, винаходами, промисловими 

зразками, корисними моделями, а також відомості про охорону прав 

винахідників, патентовласників, власників дипломів на відкриття та посвідчень 

про реєстрації промислових зразків, корисних моделей і товарних знаків. 

   У залежності від змісту документа або характеру відомостей патенту 

інформація поділяється на: патентно-правову; патентно-технічну; патентно-

економічну. 

   Джерела патентної інформації - це документи, що містять відомості про 

відкриття, винаходи, промислові зразки й інших об'єктів промислової 

власності. Отже, патентна інформація дає можливість ознайомитись з най-

новішими досягненнями науки й техніки, подає систематизовані і повні ві-

домості про науково-технічні досягнення та має перевірені, достовірні дані про 

новизну й винахідницький рівень. 

   Патентна документація поділяється на первинну і вторинну. 

   До первинної інформації відносяться: 

- описи винаходів до опублікованих заяв, патентам і посвідченням; 

- офіційні патентні бюлетені, що видаються патентними відомствами; 

- покажчики до патентних бюлетенів; 

- реферативні журнали та збірники патентів. 

  До вторинної патентної документації відносяться анотації, реферати 

описаних винаходів, огляди, каталоги, картотеки, бібліографічні посібники, 

мікрофільми та ін. 
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3. Складання довідок про патентний пошук 

 

           В процесі виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт, маркетингових досліджень, при підготовці до правової охорони об’єктів 

промислової власності тощо, може виникнути потреба в проведені патентних 

досліджень. 

           Патентні дослідження проводяться у відповідності до вимог державного 

стандарту України ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. 

          Виконавцями патентних досліджень в університеті можуть виступати 

кафедри, наукові лабораторії та центри, виконавці наукових бюджетних або 

господарчих договорів. 

          Співвиконавцем патентних досліджень може бути Центр науково-

технічної і економічної інформації (ЦНТЕІ), патентознавці якого здійснюють 

науково-методичне керівництво при проведені зазначених досліджень. 

          Для залучення патентознавців ЦНТЕІ при проведенні патентних 

досліджень на ім’я проректора з наукової роботи завідуючим кафедрою, 

керівником лабораторії, центру тощо направляється cлужбова записка, в якій 

також визначається об’єкт дослідження, мета пошуку та інша суттєва 

інформація. 

               Основні етапи проведення досліджень: 
  

          1. Розробка завдання (Додаток А ДСТУ 3575-97) на проведення 

патентних досліджень, в якому визначають властивості об’єкта господарської 

діяльності (ОГД), перелічують усі види робіт, строки їх виконання, 

відповідальних виконавців та форми звітних документів. 

          2. Визначення регламенту пошуку (Додаток Б, ДСТУ 3575-97) відповідно 

до мети патентних досліджень, в якому зазначають держави пошуку (як 

мінімум Україна, Росія, СРСР, США, Франція, Велика Британія, Німеччина, 

Японія тощо), класифікаційні індекси для пошуку патентної інформації за 

міжнародною патентною класифікація (МПК) та універсальною десятковою 

класифікацією (УДК) – для пошуку науково-технічної інформації, 

ретроспективність пошуку та джерела інформації. 

         3. Пошук інформації при проведені патентних досліджень можливо 

проводити з використанням патентної документації, науково-технічної 

літератури, а також зарубіжних інформаційних баз даних, до яких надається 

безоплатний доступ в мережі Інтернет. 4. Оформлення довідки про пошук 

(Додаток В ДСТУ 3575-97) із наданням висновку щодо виконання регламенту 

пошуку. 

         5. Систематизація і аналіз патентної та іншої науково-технічної 

інформації з оформленням відповідних таблиць (Додаток ГДСТУ 3575-97). 

         6. Титульний лист звіту про патентні дослідження оформлюється 

за Додатком Д, ДСТУ 3575-97. 

http://cnti.sumdu.edu.ua/docann/sluzhbova_zapyska01.doc
http://cnti.sumdu.edu.ua/docann/dodatok_a.doc
http://cnti.sumdu.edu.ua/docann/dodatok_b.doc
http://cnti.sumdu.edu.ua/docann/dodatok_v.doc
http://cnti.sumdu.edu.ua/docann/dodatok_g.doc
http://cnti.sumdu.edu.ua/docann/dodatok_d.doc
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         7. Наприкінці кожного розділу звіту наводяться висновки та рекомендації. 

Закінчують звіт узагальненими висновками за результатами патентних 

досліджень. 

         8. Після проведення досліджень, звіт узгоджується з фахівцями ЦНТЕІ, 

які надають методичну допомогу щодо остаточного його оформлення та 

проводять його реєстрацією. Звіт затверджується проректором з наукової 

роботи. 

         Довідка є звітом про виконання регламенту пошуку і містить номер та 

дату завдання на проведення ПД, етап ОГД, номер та дату регламенту пошуку, 

а також дату початку та закінчення пошуку. Дані заносяться в таблицю В.1 

Після заповнення табл.. В.1 у пункті В.2 Довідки про пошук надаються 

висновки про виконання регламенту пошуку. 

         У графі 1 табл. В.1 зазначається предмет пошуку. У графі 2 надається 

перелік держав пошуку. 

         У графі 3 наводяться класифікаційні індекси стосовно патентної 

документації відповідно до систем патентної класифікації, чинних в державах 

протягом пошукового періоду Для іншої науково-технічної документації 

наводяться індекси УДК. 

         У графі 4 дається перелік тих інформаційних баз патентної та іншої 

науково-технічної документації, які були використані під час проведення 

пошуку: ДНТБ, Фонду патентної документації громадського користування 

Укрпатенту України, ЦНТЕІ, ВПТБ, галузеві бази даних, бази даних 

організації, бази даних мережі Internet та ін. 

        У графі 5 дається перелік найменувань джерел патентної інформації, за 

якими було проведено пошук. 

         У графі б — перелік найменувань джерел іншої науково-технічної 

інформації, за якими було проведено пошук. 

         В обох останніх графах після найменування джерела інформації 

зазначається мінімум бібліографічних даних про них (випуск, номер, рік 

видання) та межі перегляду «від — до». 
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                               Приклад заповнення «Довідки про пошук» 

Додаток В 

ДОВІДКА ПРО ПОШУК  № 1 

 

Завдання на проведення патентних досліджень: «Вдосконалення конструкцій холодильників 

для шахтної зони доменних печей» № 1 від 3.11.2006 р. 

Етап №1: «Дослідження та обґрунтування розробки». 

Номер, дата регламенту пошуку: № 1 від 13.09.2009 р. 

Початок пошуку: 13.09.09                              Закінчення пошуку: 20.11.09. 

Таблиця В. 1 Джерела інформації, використані під час проведення пошуку 

Предмет 

пошуку 

(ОГД, його 

складові 

частини) 

Держави 

пошуку 

Класифікаційні 

індекси: МПК. 

Інформаційна 

база, 

використана 

під час пошуку 

Бібліографічні дані першого 

та останнього за 

хронологією джерела 

інформації 

Патентна 

інформація 

Інша 

науково-

технічна 

інформація 
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                                                                            Службова записка 

Форма 1 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ 

Сумський державний університет 

__________________________________________________________________ 
(назва  кафедри) 

 

 

Проректору 

з наукової роботи 

Чорноусу А.М. 

 

 

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА 

 

___________                                         Суми                                          __________          
(дата)                                                                                                       (номер) 

 

 

 При виконанні наукової роботи _____________________________ 
        (назва, шифр теми) 

виникла необхідність у проведенні  патентних досліджень по темі 

____________________________________________________________________ 
(назва теми,   її характеристика ) 

Прошу  для виконання  цієї роботи  залучити фахівців Центру науково-

технічної і економічної інформації, як співвиконавців. Пошук здійснити  по 

патентній  документації держав _________________________________________ 
(вказати держави пошуку) 

на глибину  в середньому до  _________________ років 

                                                    (ретроспектива пошуку) 

 

 

 

Зав. кафедри        __________________ 
(П.І.Б.) 

                 Дата 
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Додаток А 
(обов’язковий) 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Посада, особистий підпис 

Керівника суб’єкта  

господарської діяльності, 

розшифрування підпису 

_____________________ 

Дата 

 

 

ЗАВДАННЯ №  

на проведення патентних досліджень  

 

 
(найменування, шифр теми) 

 

 
Етап: ________________________________________________________________________ 

Мета патентних досліджень: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

Таблиця А.1 Види робіт під час проведення патентних досліджень та виконавці 

 

Види робіт 
Підрозділи-

виконавці 

Відповідальні 

виконавці 

(П.І.П.) 

Строки 

виконання робіт 

Звітний 

документ 

1 2 3 4 5 

     

 

Керівник підрозділу-виконавця робіт   ______________________________ 
         (особистий підпис,  

розшифрування підпису) 

        ______________________________ 
          (дата) 

 

Керівник патентного підрозділу    ______________________________ 

(патентнознавець)       (особистий підпис,  
розшифрування підпису) 

        ______________________________ 
          (дата) 
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Додаток Б 
(обов’язковий) 

Регламент пошуку №  
 
Найменування теми: _________________________________________________________ 

 (Найменування, шифр теми) 

 

Етап: _______________________________________________________________________ 

 

Номер, дата завдання на проведення патентних досліджень_______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Обґрунтування регламенту пошуку: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Початок пошуку__________________  Закінчення пошуку_________________ 

 

Таблиця Б.1 

Предмет 

пошуку (ОГД, 

його складові 

частини) 

Мета 

пошуку 

інформації 

Держава 

пошуку 

Класифікаційні 

індекси МПК 

Ретроспектив

ність пошуку 

Джерела 

інформації 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Керівник підрозділу-виконавця робіт   ______________________________ 
         (особистий підпис,  

розшифрування підпису) 

        ______________________________ 
          (дата) 

 

Керівник патентного підрозділу    ______________________________ 

(патентнознавець)       (особистий підпис,  
розшифрування підпису) 

        ______________________________ 
          (дата) 
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Додаток В 

(обов’язковий) 

 

ДОВІДКА ПРО ПОШУК №  

 

 
Завдання на проведення патентних досліджень __________________________________ 
        (номер, дата) 

Етап ________________________________________________________________________ 

 

Номер, дата регламенту пошуку ________________________________________________ 

 

Початок пошуку _______________________    Закінчення пошуку __________________ 

 

 

Таблиця В.1 Джерела інформації, використані під час проведення пошуку 

Предмет пошуку 

(ОГД, його 

складові частини) 

Держава 

пошуку 

Класифікаційні 

індекси 

Інформаційна 

база, 

використана 

під 

час пошуку 

Бібліографічні дані першого 

та останнього за хронологією 

джерела інформації 

Патентна 

інформація 

Інша 

науково-

технічна 

інформація 

1 2 3 4 5 6 

      

 

В.2 Висновки про виконання регламенту пошуку ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Керівник підрозділу-виконавця робіт   ______________________________ 
         (особистий підпис,  

розшифрування підпису) 

        ______________________________ 
          (дата) 

 

Керівник патентного підрозділу    ______________________________ 

(патентнознавець)       (особистий підпис,  
розшифрування підпису) 

        ______________________________ 
          (дата) 
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Додаток Г 
(обов’язковий) 

 

Г.1 Визначення патентоспроможності ОГД (новизни, винахідницького рівня та 

промислової придатності) 

 

Форма Г.1.1 Патентна документація, відібрана для подальшого аналізу 

 

ОГД, його складові 

частини 

 

Документи на об’єкти промислової власності 

 

бібліографічні дані відомості щодо 

їхньої дії 

1 2 3 

   

 

 

Форма Г.1.2 Інша науково-технічна документація, відібрана для подальшого аналізу 

 

ОГД,  

його складові частини 

Джерела інформації Бібліографічні дані 

1 2 3 

   

 

 

Форма Г.1.3 Документація, що відома з джерел посилання, але не виявлена в процесі 

пошуку 

 

Бібліографічні дані щодо 

джерела посилання документа, на який посилаються 

1 2 

  

 

 

Форма Г.1.4 Техніко-економічні показники ОГД та об’єктів аналогічного призначення 

 

Найменування та 

одиниця виміру 

Техніко-економічні показники 

об’єкта за 

стандартом або 

технічними 

умовами 

об’єкта-

аналога(держава, 

фірма, організація, 

модель, рік освоєння) 

ОГД 
перспективного 

зразка 

1 2 3 4 5 6 7 
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Додаток Д 
(обов’язковий) 

Форма титульного листа звіту про патентні дослідження 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ 

Сумський державний університет  
Найменування суб’єкта господарської діяльності 

 

 

 

         ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з наукової роботи 
(Посада, особистий підпис, 

розшифрування підпису) 

____________________ 
Дата 

 

 

 

 

ЗВІТ 

про патентні дослідження 

 

 

________________________________№____________________________ 
   Дата 

______________________________________________________________ 
(найменування шифр теми) 

Етап__________________________________________________________ 

 

 

 

 

Начальник ЦНТЕІ                          (підпис)   (розшифрування підпису) 

      (дата) 

 

 Керівник 

 підрозділу-виконавця                   (підпис)   (розшифрування підпису) 

      (дата) 

  

 Фахівець ЦНТЕІ   (підпис)   (розшифрування підпису) 

      (дата) 

 

 Виконавець досліджень  (підпис)   (розшифрування підпису) 

      (дата) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рік 
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         8.2. Поняття про ліцензію і ефективність патентно 

ліцензійної діяльності 

1. Поняття ліцензії та ліцензійних договорів. 

2. Патентування винаходів за кордоном. 

3. Паризька конвенція. 

 

1. Поняття ліцензії та ліцензійних договорів 

 

      Ліце́нзія — це письмове повноваження, котре надається особою, що має 

виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної 

власності(ліцензіаром), іншій особі (ліцензіату), про надання їй права на 

використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері. 

     Ліцензія може бути виключною, одиничною, та невиключною: 

 Виключна ліцензія надається лише одному ліцензіату і виключає 

можливість використання ліцензіаром об'єкта у сфері, що обмежена цією 

ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього 

об'єкта у зазначеній сфері. 

 Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає 

можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання 

об'єкта у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості 

використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері. 

 Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром 

об'єкта у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам 

ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері. 

 Примусова ліцензія - надання дозволу на використання об'єкта права 

інтелектуальної власності за рішенням компетентного органу держави 

(наприклад, якщо власник патенту на винахід не використовує протягом 

трьох років свій винахід і відмовляється надати ліцензію зацікавленій особі, 

остання має право звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на 

використання даного винаходу).  

 Відкрита ліцензія — згода власника прав на об'єкт права інтелектуальної 

власності укласти ліцензійний договір з будь-якою особою на визначених 

правовласником умовах (наприклад, власник патенту на винахід має право 

подати заявку до Державної служби інтелектуальної власності заяву про 

готовність надання будь-якій особі дозволу на використання 

запатентованого винаходу). 

      За згодою ліцензіара, наданою у письмовій формі, ліцензіат може видати 

письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної 

власності (тобтосубліцензію) іншій особі (субліцензіату). 

      Ліцензія може бути оформлена як окремий документ або бути у 

складі ліцензійного договору. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Ліцензійний договір – це цивільно-правовий договір, згідно з яким одна 

сторона – ліцензіар – на оплатній основі надає іншій стороні договору – 

ліцензіату – право на використання об’єктів промислової власності.  

Предметом ліцензійного договору є ліцензія (дозвіл на використання 

об'єкта права інтелектуальної власності), а об'єктом - винахід, корисна модель, 

промисловий зразок, торговельна марка, компонування інтегральної 

мікросхеми, сорт рослин, порода тварин, твір науки, літератури чи мистецтва, 

комп'ютерна програма, база даних чи об'єкт суміжних прав. 

      Сторонами ліцензійного договору є ліцензіар і ліцензіат, якими можуть 

бути як фізичні, так і юридичні особи. 

      Ліцензіар - це особа, якій належать виключні майнові права 

інтелектуальної власності (особа, яка має майнові авторські чи суміжні права, 

або власник охоронного документа (патенту чи свідоцтва) на винахід, корисну 

модель, промисловий зразок, торговельну марку, компонування інтегральної 

мікросхеми, сорт рослин чи породу тварин). 

      Ліцензіат - це особа, якій надано дозвіл на використання об'єкта права 

інтелектуальної власності (ліцензію). 

Особливістю об’єктів, права на використання яких передаються 

згідно з ліцензійними договорами, є: 
 новизна, що означає їх первинне розроблення, винахід; 

 офіційне визнання та закріплення, тобто їх власник (ліцензіар) повинен 

мати на них виключне право власності, а саме право володіння, 

користування та розпорядження. 

 

         Законодавством визначені обов’язкові умови та реквізити ліцензійного  

договору.  В ньому повинні бути зазначені: 

1) сторони договору; 

2) номер патенту; 

3) назва винаходу; 

4) предмет договору; 

5) обсяг прав, що передаються; 

6) права та обов’язки сторін; 

7) вид ліцензії; 

8) територія дії ліцензійного договору; 

9) строк дії ліцензійного договору; 

10) підписи сторін; 

11) дата укладання договору. 
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 2. Патентування винаходів за кордоном 

 

        Патентування винаходів за кордоном здійснюється з метою 

захисту економічних інтересів держави переважно в таких випадках: 

- відправлення продукції на експорт (машин, матеріалів, приладів, 

обладнання); 

- продаж ліцензій іноземним фірмам, організаціям або окремим 

особам; 

- надання допомоги іншим країнам під час будівництва об'єктів 

(розробки технологічних процесів, випуску продукції і т. ін.);  

- науково-технічне співробітництво із закордонними партнерами.  

        У більшості країн світу патент видається як охоронний документ 

на винахід, промисловий зразок . 

         Існує декілька способів отримання патентної охорони закордоном: 

 подача заявки в інші держави відповідно до національного законодавства 

кожної держави; 

 подача міжнародної заявки на отримання патенту відповідно до Договору 

про патентну кооперацію; 

 подача заявок на отримання регіональних патентів. 

 Кожен із цих способів має свої переваги та недоліки, про які патентний 

повірений повинен попередити заявника та допомогти обрати правильну 

стратегію. 

 Подача національних заявок передбачає підготовку та подачу  заявок до 

патентного відомства кожної країни, в якій потрібно отримати патентну 

охорону. Це, як правило, передбачає, оформлення заявки відповідно до 

національних вимог, на мові тієї країни, в якій витребовується охорона, сплату 

національних зборів.  

        Відповідно до Паризької конвенції з охорони промислової власності 

заявку на отримання патенту в іншу країну можна подати не пізніше 12 місяців 

з дати подачі національної заявки. 

          Якщо заявник бажає отримати патент наприклад лише в США та Японії, 

то все одно потрібно подати заявку в Україні. Більш того, подавши 

національну заявку, потрібно чекати 3 місяці на випадок віднесення заявленого 

винаходу до державної таємниці. 

         Подача міжнародної заявки здійснюється відповідно до Договору про 

патентну кооперацію (Patent Cooperation Treaty), учасниками якого є понад 125 

держав. Подача міжнародної заявки ні в якому випадку не означає, що заявник 

отримає “міжнародний патент” або правову охорону у всіх країнах. Процедура 

патентування відповідно до Договору про патентну кооперацію передбачає дві 

фази: 

 міжнародну 

 національну. 

Міжнародна фаза включає подачу міжнародної заявки, міжнародний 

пошук та міжнародну публікацію. За бажанням заявника на цій стадії може 
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бути проведена міжнародна попередня експертиза з метою аналізу 

патентоздатності міжнародної заявки. 

Після міжнародної фази патентування заявки потребує її переведення на 

національну фазу. Для цього потрібно протягом, як правило,  31 місяця з дати 

пріоритету подати заявки в ті країни, які цікавлять заявника та оплатити 

національні збори. Патентне відомство кожної країни розглядає заявку, 

проводить експертизи відповідно до національного законодавства та приймає 

рішення про видачу патенту або відмову у його видачі. 

Окрім вищевказаних способів отримання патентного захисту 

закордоном, є ще і так звані регіональні системи патентування. Регіональні 

системи патентування надають заявнику можливість шляхом подачі однієї 

заявки отримати патентну охорону в декількох країнах. 

Найбільш популярною системою регіонального патентування є 

отримання європейського патенту. Така процедура передбачає подачу однієї 

заявки, проведення експертизи Європейським патентним відомством. Проте 

отримання Європейського патенту не означає його автоматичне поширення на 

всі країни ЄС. Протягом 3 місяців з дати публікації рішення про видачу 

Європейського патенту заявнику потрібно здійснити національні валідації у 

відповідних країнах. 

 

3.Паризька конвенція 

 

У частині другій статті першої «Паризької конвенції про охорону 

промислової власності» від 20 березня 1883 року перелічено об' єкти 

промислової власності, на які поширюється зазначена Конвенція. Це: 

— патенти (patents); 

— корисні моделі (unility models); 

— промислові зразки (industrial designs); 

— товарні зразки (trademarks); 

— знаки обслуговування (servise marks); 

— фірмові найменування (trade names); 

— вказівки, джерела або назви походження (indication of source of 

appelation of origin); 

— присічення недобросовісної конкуренції (repression of unfair 

competition). 

          Паризька конвенція є найбільш багатосторонньою  універсальною 

міжнародною угодою в галузі охорони промислової власності.  

          Універсальність Конвенції полягає в тому, що вона надає приєднаним до 

неї країнам повну свободу дій щодо національних законодавств з охорони 

промислової власності, за винятком нечисленних положень, які в 

обов'язковому порядку повинні дотримуватися країнами-учасниками. 

Найбільшою мірою її універсальність проявляється у створенні пільгових умов 

для одержання охорони об'єктів промислової власності іноземцями.  

        

http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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            Головна мета Паризької конвенції – утворення Союзу з охорони 

промислової власності та встановлення єдиних для держав-учасниць правил 

надання правової охорони винаходам, корисним моделям, промисловим 

зразкам, знакам для товарів і послуг (товарним знакам і знакам 

обслуговування), фірмовим найменуванням, зазначенням походження або 

найменуванням місць походження товарів, а також запобіганню 

недобросовісній конкуренції. 

          20 березня 1883 одинадцятьма державами була підписана 

Паризька конвенція з охорони промислової власності, основні положення якої 

діють по теперішній час. В1999 р. учасниками конвенції було 155 країн. СРСР 

приєдналася з 01.07.1965р. За станом на 21 вересня 2013 року, країнами-

членами даної конвенції є 175 країн світу.  

          Більш ніж за 100-річний період існування паризької конвенції вона  

неодноразово переглядалася, і в її текст вносилися зміни. В даний час 

зберігають правове значення відмінності між її подальшими редакціями: 

Брюссельської (1900 р.). Вашингтонською (1911 р.). Гаазької (1925г.). 

Лондонської (1934г.). Лісабонської (1958р.). Стокгольмської (1967г.).              .  

          Конвенція відкрита для всіх держав. Приєднання до Конвенції тягне за 

собою визнання ряду її положень і одержання встановлюваних нею переваг.  

          Розглянемо загальні положення Паризької конвенції, що відносяться до 

охорони промислової власності.  

          Положення Паризької конвенції можна поділити на чотири категорії. 

          Перша категорія положень про національний режим заявки на 

патент за чинними у країні законами (однакові права іноземцям) - згідно з 

ним громадяни будь-якої держави-учасниці в питаннях охорони промислової 

власності користуються в інших державах-учасницях Конвенції такими самими 

правами, які ці держави-учасниці надають своїм громадянам. 

          Друга категорія положень про конвенційний пріоритет тобто 

установлює ще одне основне право, відоме як право пріоритету. Право 

пріоритету надає заявникові значні практичні переваги за його бажанням 

одержати охорону в кількох державах6 заявнику не потрібно одночасно 

подавати всі заявки як вдома, так і в інших державах, оскільки в його 

розпорядженні є зазвичай дванадцять місяців, щоб вирішити, у яких саме 

державах запитувати охорону. 

          Третя категорія положень спрямовані на запобігання зловживань, 

пов'язаних із здійсненням виключного права, виданого патентом тобто 

визначає ряд загальних норм у сфері матеріального права, які містять або 

норми, що встановлюють права й обов’язки фізичних і юридичних осіб, або 

норми, що потребують або дають змогу державам-учасницям передбачати у 

своєму законодавстві відповідні цим нормам положення. 

          Четверта категорія стосується адміністративних рамок, 

установлених з метою реалізації Конвенції. 

 

 

            

http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
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