
МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 3 

Модуль 1. Інноваційний процес та інноваційна діяльність науковця. 

Охороноспроможність результатів власного наукового дослідження. Сучасні 

аспекти технологій патентно-інформаційного пошуку 

Змістовий модуль 3. Охороноспроможність і конкурентноспроможність 

результатів власного наукового дослідження. Технологія отримання 

патенту. 

Тема 3. Охороноспроможність і конкурентоспроможність результатів 

власного наукового дослідження. Технологія отримання патенту. 

Поняття охороноспроможності результатів власного наукового дослідження. 

Критерії та умови охороноспроможності. Умови формування 

конкурентоспроможності результатів власного наукового дослідження. 

Класифікація об’єктів патентного права. Визначення понять «винахід», 

«корисна модель». Об’єкти винаходів. Поняття про автора винаходу та 

авторське право на винахід (корисну модель). Набуття права інтелектуальної 

власності на винахід та корисну модель, охоронні документи. Структура 

патенту. Порядок патентування інтелектуальної власності. 

Знати: 

1. Поняття та умови охороноспроможності та конкурентоспроможності 

результатів власного наукового дослідження. 

2. Об’єкти патентного права. 

3. Відмінності винаходу та корисної моделі. 

4. Алгоритм набуття права інтелектуальної власності. 

5. Структуру патенту. 

6. Порядок патентування інтелектуальної власності. 

Уміти: 

1. Проводити патентно-інформаційний пошук із застосуванням сучасних 

інформаційних технологій з обраної наукової теми дослідження у 

вітчизняних та закордонних джерелах, наукометричних базах. 

2. Визначати об’єкт винаходу (корисної моделі). 

3. Дотримуватись вимог єдиності винаходу (корисної моделі). 

4. Складати формулу винаходу (корисної моделі). 

5. Складати опис винаходу (корисної моделі). 

6. Складати інші елементи заявки на винахід (корисну модель). 

7. Реєструвати об’єкти інтелектуальної власності із дотриманням концепцій 

авторського права. 
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