


Порядок оформлення та подання заявки на винахід (корисну модель) 

від Університету «Україна» 

 

З метою отримання патенту на винахід (корисну модель) в результаті 

виконання службових обов’язків в Університеті «Україна», (в подальшому – 

Університеті) винахіднику необхідно: 

 звернутися до відповідальної особи з охорони прав об’єктів 

інтелектуальної власності, отримати вказівки для оформлення заявки 

та зразки документів, які в неї входять;  

 проконсультуватися з приводу правил складання і подання заявки. 

Університет в особі Президента університету на основі висновку комісії до 

складу якої входять члени Вченої Ради Університету і Члени Науково-експертної 

ради Університету та працівники Університету, які мають відповідну фахову 

підготовку у питанні винаходу (корисної моделі): (вищу освіту у даній галузі, 

наявність патентів по суміжним питанням, науковий ступінь у сфері діяльності з 

якої пропонується отримати патент тощо) приймає рішення щодо потреби 

патентування такого винаходу (корисної моделі) з огляду на доцільність та 

економічну вигоду від такого патентування. 

1. Оформлення заявки 

Для оформлення заявки необхідно оформити всі документи передбачені 

переліком для подачі заявки до ДП «Український інститут промислової 

власності» (консультуючись із відповідальною особою по захисту прав об’єктів 

інтелектуальної власності): заяву, формулу, реферат, опис винаходу, креслення 

або графічні зображення (якщо такі мають місце). 

 Заява подається за встановленою формою (яка нижче додається). Всі 

розділи заяви слід заповнити, окрім тих, які призначені для відміток НДЦПЕ. 

У заяві слід вказати повне ім'я або найменування (для юридичної особи) 

заявника (заявників) та його (їх) адресу, а також навести дані про 

винахідника (винахідників). (Додаток 1). 

Заява підписується заявником і обов'язково проставляється дата підпису. 

Якщо заявник – юридична особа, заява підписується Президентом університету 

із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів. Підпис засвідчується печаткою.  

 Формула винаходу (корисної моделі) – це стисла словесна характеристика 

технічної суті винаходу, корисної моделі. Формула повинна виражати суть 

винаходу та базуватися на описі, тобто характеризувати його тими ж поняттями, 

що містить опис винаходу, корисної моделі.  

Обсяг правової охорони, що надається винаходу, корисній моделі, 

визначається формулою. 

 



Формула повинна містити сукупність суттєвих ознак винаходу, корисної 

моделі, які достатні для досягнення зазначеного заявником технічного 

результату і є єдиним критерієм визначення обсягу правової охорони 

винаходу, оскільки за нею встановлюється факт використання винаходу.  

Ознаки винаходу, корисної моделі, що викладені у формулі, повинні 

забезпечити можливість їх однозначного розуміння фахівцем на основі 

відомого рівня техніки, смислового вмісту понять, якими ці ознаки 

охарактеризовані. 

За своєю структурою формула може бути одно- чи багатоланковою і 

включати відповідно один або декілька пунктів. 

Особливості складання формули винаходу, корисної моделі наведені у 

розділі 7 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на 

корисну модель зі змінами від 26.02.2004. 

 Реферат – це скорочений виклад змісту опису винаходу, корисної 

моделі. Реферат складається з інформаційною метою і повинен містити 

інформацію, що є у формулі та відповідних розділах опису винаходу. Він 

повинен подаватись у категоризованій формі і містити такі підрозділи:  

— об'єкт винаходу, корисної моделі; 

— галузь застосування; 

— суть винаходу, корисної моделі; 

— альтернативні рішення (якщо вони є);  

— технічний результат. 

Текст реферату повинен складатись із окремих коротких речень. 

Вимоги до складання реферату викладені у розділі 9 Правил складання і 

подання заявки на винахід та заявки на корисну модель зі змінами від 

26.02.2004. Середній обсяг його тексту повинен містити до 250 слів. 

 Опис винаходу – Опис винаходу, корисної моделі повинен викладатись 

настільки чітко і повно з усіма технічними деталями та підтверджувати 

обсяг правової охорони, визначений формулою винаходу, щоб фахівець у 

відповідній галузі міг його здійснити. 

Опис винаходу, корисної моделі обов'язково повинен містити індекс 

Міжнародної патентної класифікації (далі — МПК), назву винаходу та такі 

розділи: 

— галузь техніки, до якої належить винахід, корисна модель;  

— рівень техніки, тобто характеристику аналогів і  прототипу, а також 

критику прототипу; 

— суть винаходу, корисної моделі; 

— перелік рисунків, креслень, таблиць, якщо на них  є посилання в 

описі. 



Кожний із зазначених розділів опису винаходу, корисної моделі  

складається з урахуванням вимог, викладених у розділі 6 Правил 

складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель з і 

змінами від 26.02.2004. 

Опис винаходу, корисної моделі підписується заявником. 

 Графічні зображення – Креслення або інші ілюстративні матеріали, 

якщо вони потрібні для розуміння суті винаходу, корисної моделі, 

необхідно подавати у вигляді графічних зображень (власне креслень, 

графіків, схем, діаграм, осцилограм, рисунків тощо), фотографій, таблиць. 

Рисунки подають у тому випадку, якщо неможливо проілюструвати 

опис винаходу, корисної моделі кресленнями чи схемами. 

Фотографії подають як додаток до інших видів графічних матеріалів. 

На кожному аркуші ілюстративних матеріалів у правому верхньому куті наводиться 

назва винаходу, а у правому нижньому куті – прізвище (прізвища) та ініціали 

винахідника (винахідників). 

2. Оформлення документів, які регулюють відносини між авторами і 

роботодавцем 

З метою врегулювання правовідносин між працівником та роботодавцем 

необхідно оформити всі необхідні документи для визначення відношень із 

роботодавцем (консультуючись із відповідальною особою по захисту прав 

об’єктів інтелектуальної власності): повідомлення (підписане директором 

інституту або деканом факультету), договір між співавторами, договір між 

винахідниками і роботодавцем, анкету винахідника, заяву на оплату збору за 

подання заявки та, в разі необхідності, за прискорення публікації: 

 В повідомленні в обов’язковому порядку вказується, при виконанні якої 

теми був створений об’єкт права інтелектуальної власності (ОПІВ), назва ОПІВ, 

ПІБ винахідників, наявність ноу-хау, призначення винаходу, застосування 

винаходу, категорія споживачів на винахід, можливість проконтролювати 

несанкціоноване використання винаходу (Додаток 2 ). 

 Договір між винахідниками і роботодавцем регулює права і обов’язки між 

творцем і роботодавцем як заявником, а також визначає розмір винагороди 

винахідникам у розмірі, як правило 50% (розмір винагороди може регулюватися 

за взаємною згодою сторін) від отриманого прибутку в результаті використання 

ОПІВ. Приклад договору наведено в Додатку 3. 

 Договір між співавторами – регулює права і обов’язки між творців, а також 

визначає розмір вкладу, який вніс кожен винахідник у створення ОПІВ у 

відсотках, від якого залежить розподіл винагороди між винахідниками (Додаток 

4). 

 Анкету винахідника – включає особисті дані кожного винахідника 

(Додаток 5). 



 Заява на оплату збору(ів). За дії, пов'язані з охороною прав на винаходи, 

корисні моделі, сплачуються відповідні збори. Перелік дій, за які 

сплачуються збори, їх розміри, терміни сплати, а також підстави для 

звільнення від сплати збору або зменшення його розміру, порядок 

повернення збору визначені Положенням про порядок сплати зборів за дії, 

пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки 

та знаки для товарів і послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 10 жовтня 1994 р. № 701 зі змінами та доповненнями. 

 Якщо власником патенту є Університет «Україна», то оплата зборів, 

підтримання чинності патенту здійснюється за рахунок Університету. 

Збір за подання заявки, формула якої складає не більше трьох пунктів, 

становить 80 грн. За кожен пункт понад три сплачується додатково по 8 грн. 

3. Подача заявки 

З метою подачі заявки необхідно підготувати та здати весь пакет 

документів (за вищенаведеним переліком) у науково-дослідну частину, 

відповідальному за дану сферу діяльності. При необхідності виправити 

вказані відповідальною особою помилки. 

Фінансовий підрозділ Університету сплачує збір за подання заявки та, 

при потребі, за прискорення її публікації (лише в тому випадку, якщо це – 

винахід). 

Автори патенту подають весь необхідний пакет документів (заявку): 

заяву, формулу, реферат, опис, платіжне доручення, довідку про 

неприбутковість організації (Університету) до ДП «Український інститут 

промислової власності». Після цього у заявки вже є дата пріоритету. 

В ДП «Український інститут промислової власності» проводить 

експертизу заявки (за кваліфікаційну експертизу сплачується збір); після 

позитивного рішення про видачу патенту необхідно сплатити збір за 

публікацію патенту та державне мито, і лише після цього власнику 

(Університету) надсилають патент. Якщо власником патенту є Університет, 

то збір за публікацію патенту та державне мито сплачуються за рахунок 

Університету. Всі патенти зберігаються в Університеті. 

В разі зауважень від експертів автори патенту ведуть переписку. 

 

На початку кожного наступного року дії патенту сплачується збір за 

підтримання його чинності. Оплачує збори власник (роботодавець). 



Додаток 1 

Порядковий номер заявки, 

визначений заявником 
Дата одержання 

(22) Дата подання 

заявки 
Пріоритет (51) МПК ЕВ (21) Номер заявки 

               

(86) 

(87) 

Реєстраційний номер та дата подання міжнародної заявки, установлені відомством-одержувачем 

Номер і дата міжнародної публікації міжнародної заявки 

ЗАЯВА  

про видачу патенту України  

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ 

Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної 

власності" 

вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601 

Подаючи нижчезазначені документи, прошу (просимо) видати: 

� патент України на винахід 

� позицію виключено 

� патент України на корисну модель 

(71) Заявник(и)  

Код за ЄДРПОУ 

(для українських 

заявників)  

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 

вул Львівська, 23, м. Київ, 04071 
02070944 

(зазначається повне ім'я або найменування заявника(ів), його (їх) місце проживання або 

місцезнаходження та код держави згідно зі стандартом ВОІВ SТ.3.  

Дані про місце проживання винахідників-заявників наводяться за кодом (72)  

Прошу (просимо) встановити пріоритет заявки  

пунктів формули винаходу за заявкою N ______ за датою:  

� подання попередньої заявки в державі - учасниці Паризької конвенції (навести дані за кодами (31), 

(32), (33) 

� подання до Установи попередньої заявки, з якої виділено цю заявку (навести дані за кодом (62) 

� подання до Установи попередньої заявки (навести дані за кодом (66) 

(31) Номер 

попередньої 

заявки 

(32) Дата подання 

попередньої заявки 

(33) Код держави 

подання попередньої 

заявки згідно зі 

стандартом ВОІВ ST.3 

(62) Номер та дата 

подання до 

Установи 

попередньої заявки, 

з якої виділено цю 

заявку 

(66) Номер та дата 

подання до Установи 

попередньої заявки 

     

(54) Назва винаходу (корисної моделі) 

(98) Адреса для листування: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 

вул Львівська, 23, м. Київ, 04071  

Телефон: +38 044 239 33 44                          Телеграф                           Факс: +38 044 239 32 30 

(74) Повне ім'я та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності або повне 

ім'я іншої довіреної особи: 



Обов’язково! Заява друкується на одному аркуші з двох сторін. 

� Прошу (просимо) прискорити публікацію заявки  

Перелік документів, що додаються 
Кількість 

арк.  

Кількість 

прим.  

Підстави щодо виникнення права 

на подання заявки й одержання 

патенту (без подання 

документів), якщо винахідник(и) 

не є заявником(ами):  

� є документ про передачу прав 

винахідником(ами) або 

роботодавцем(ями) 

правонаступнику(ам)  

� є документ про право 

спадкування 

• опис винаходу    3  

� формула винаходу    3  

� креслення та інші ілюстративні матеріали    3  

� реферат    3  

� документ про сплату збору за подання 

заявки 
   1  

� документ, який підтверджує наявність 

підстав для зменшення збору або звільнення 

від сплати збору 

   1  

• документ про депонування штаму    1  

� копія попередньої заявки, яка підтверджує 

право на пріоритет 
   1  

� переклад заявки українською мовою     3  

� документ, який підтверджує повноваження 

довіреної особи (довіреність) 
      

� інші документи:       

� міжнародний звіт про пошук       

 

(72) Винахідник(и) 

Винахідник(и)-заявник(и)  

(повне ім'я) 

Місце проживання та код держави згідно зі 

стандартом ВОІВ ST. 3 

(для іноземних осіб – тільки код держави) 

Підпис(и) 

винахідника(ів)- 

заявника(ів)  

 

ПІБ 

 

Домашня адреса  

Я (ми)  
_________________________________________________________________ 

(повне ім'я) 

прошу (просимо) не згадувати мене (нас) як винахідника(ів) при публікації відомостей стосовно заявки 

на видачу патенту. 

Підпис(и) винахідника(ів)  

Підпис(и) заявника(ів)    

Президент Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна»                                                      П.М. Таланчук 

 

Дата підпису  

М. П.  

Якщо заявником є юридична особа, то підпис особи, що має на це повноваження, із 

зазначенням посади скріплюється печаткою. Якщо всі винахідники виступають 

заявниками, то їхні підписи наводяться за кодом (72).  

Примітка. Потрібне позначити значком "Х".  



 

Додаток 2 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про створення винаходу у зв’язку з виконанням службових обов’язків  

чи дорученням роботодавця 

  

Я (Ми), 

ПІБ, посада, факультет, кафедра 

 

Повідомляю(ємо), що створив(ли) винахід (корисну модель) 

_______________________________________ 

                                                                                    «назва винаходу» 

У зв’язку з виконанням д/б теми «назва теми» № теми (дата закінчення теми) 

Також повідомляємо, що у створенні винаходу брали участь за власною ініціативою (не у 

зв’язку з виконанням вказаної д/б теми) не представники університету (прізвище, ім’я та по 

батькові винахідник(ів), місце роботи, посада) 

 

Призначення винаходу: _____________________________________ 

Застосування винаходу: _____________________________________ 

Категорія споживачів на винахід: _____________________________ 

Можливість проконтролювати несанкціоноване використання винаходу: не існує. 

Наявність ноу-хау, яке може залишитись нерозкритим при патентуванні: не існує. 

 

 

 Автор (співавтори): 

  _______________ _________________________________________ 
 (ПІБ)         (Підпис) 

 

Науковий керівник теми №         ПІБ 

 

 

Директор інституту (декан факультету)         

   

ПІБ 

 

«    »                        202_ р. 

 

 

 

 

 

Контактні дані відповідальної особи (ПІБ, телефон)  

 



Додаток 3 

 

ДОГOВІР № 

Між Творцями і Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна» 

про передання права на одержання охоронного документа на об'єкт права 

інтелектуальної власності, створеного у зв'язку з виконанням трудового договору чи 

окремого доручення 

"____" ____________ 2020 р.                                                                                м. Київ 

 

Керуючись нормами Цивільного кодексу України (ЦКУ), ч.2 ст.429 ЦКУ та відповідно до закону 

України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" розділ ІІІ ст. 9, перелік винахідників 

(прізвище, ім'я та по батькові винахідників) (далі Творці) і Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна» (далі – Роботодавець), в особі Президента 

університету Таланчука Петра Михайловича, іменовані далі СТОРОНАМИ, враховуючи те, 

що Творці подали Роботодавцю опис об'єкта права інтелектуальної власності (далі – ОПІВ), 

створеного у зв'язку з виконанням д/б теми № ________ на винахід (корисну модель) «назва 

винаходу», що розкриває суть ОПІВ достатньо ясно і повно уклали цей договір (далі – Договір), 

про нижченаведене: 

1. Предмет Договору 

Предметом Договору є передання Творцями Роботодавцю права на одержання в Україні 

патенту на винахід «назва винаходу», що має своїм наслідком набуття Роботодавцем майнових 

прав на нього з моменту одержання охоронного документа, а також майнових прав, набутих на 

підставі заявки. 

2. Обов'язки Роботодавця 

2.1. Подавати в компетентні органи з охорони прав інтелектуальної власності заявки на 

охоронний документ, зазначений у пункті 1 ОПІВ згідно із законодавством. Вживати всіх 

заходів, необхідних для одержання охоронного документа на ОПІВ та підтримання чинності 

виключних майнових прав протягом встановленого законодавством строку. 

2.2. Зберігати конфіденційність щодо одержаних від Творців відомостей про зазначений у 

пункті 1 ОПІВ до офіційного опублікування матеріалів заявки та вживати заходів стосовно 

недопущення до неї сторонніх осіб та осіб, які за своїм службовим становищем не мають доступу 

до такої інформації. 

2.3. Запропонувати Творцям укласти договір про передання їм права на одержання 

охоронного документа у разі прийняття рішення про припинення дій, пов’язаних із його 

одержанням, або укласти договір про передання Творцям майнових прав, набутих відповідно до 

цього договору, в разі прийняття рішення про відмову в підтриманні чинності виключних 

майнових прав, у строки, які б забезпечили сплату відповідного збору чи мита. 

2.4. На час дії трудового договору надавати можливість Творцям брати участь у роботах з 

підготовки зазначеного в пункті 1 ОПІВ до використання (розроблення технічної документації, 

виготовлення і випробування дослідного зразка та інше). 

2.5. На час дії трудового договору забезпечити Творцям необхідні умови матеріального, 

виробничого і соціального характеру, необхідні для ефективної творчої діяльності. 

2.6. Видати Творцям винагороду за використання ОПІВ іншими особами при продажу в 

межах Україні чи за кордоном, а саме 50% від сум, одержаних від ліцензіата, які у свою чергу 

розподіляються між авторами в долях, відповідних договору між співавторами, який укладається 

в обов’язковому порядку, в разі, якщо авторів більше ніж один, і є додатком до даного договору. 

2.7. Виплачувати належну Творцям винагороду їх спадкоємцям або правонаступникам. 



2.8. При внесенні винаходу (або прав на його використання) до статутного (складеного) 

капіталу інших підприємств (установ, організацій) або об’єднань підприємств виплата винагороди 

у розмірі 50% від сум, отриманих від Ліцензіата, буде здійснюватись тільки після використання у 

господарській діяльності винаходу та фактичного отримання доходу від такого використання. 

 

3. Права Роботодавця 

3.1. Здійснювати свої майнові права на ОПІВ на власний розсуд, із додержанням при цьому 

прав інших осіб. 

3.2. На безоплатне з боку Творців сприяння одержанню охоронних документів на ОПІВ в 

Україні та в іноземних державах (участь у підготовці матеріалів заявки на ОПІВ: складання 

опису заявки, формули винаходу або корисної моделі, виготовлення креслень, ескізів тощо). 

3.3. На сприяння (за окрему плату чи без такої) Роботодавцю у доведенні ОПІВ до 

стану, придатного до промислового використання. 

4. Обов'язки Творців 

4.1. Зберігати конфіденційність інформації щодо ОПІВ. 

4.2. Сприяти одержанню Роботодавцем охоронних документів на ОПІВ в Україні та в 

іноземних державах (участь у підготовці матеріалів заявки на ОПІВ: складання опису заявки, 

формули винаходу або корисної моделі, патентно-кон'юнктурному обґрунтуванні доцільності 

патентування і ліцензуванні прав на цей об'єкт та інше). 

4.3. Сприяти (за окрему плату чи без такої) Роботодавцю довести ОПІВ до стану, 

придатного для промислового використання. 

4.4. У разі переходу майнових прав на ОПІВ на ім'я Творців надати Роботодавцю 

дозвіл на використання винаходу (корисної моделі) на умовах невиключної ліцензії. 

5. Права Творців 

5.1. Ознайомитись із розрахунком суми винагороди та матеріалами, використаними 

при цих розрахунках. 

5.2. На набуття на своє ім'я прав інтелектуальної власності на ОПІВ у разі відмови 

Роботодавця від підтримання їх чинності. 

5.3. Сприяти Роботодавцю в набутті в Україні та в іноземних державах майнових прав 

інтелектуальної власності. 

5.4. Брати участь у роботах з підготовки до використання ОПІВ (розроблення технічної 

документації, виготовлення і випробування дослідного зразка та інше) за необхідності – при 

повному або частковому звільненні від основної роботи. 

5.5. На оплату робіт з підготовки до використання ОПІВ за окремим договором, який має 

бути додатком до цього договору. 

6. Відповідальність Сторін 

6.1. За порушення зобов'язань щодо збереження конфіденційності інформації щодо 

ОПІВ сторони несуть відповідальність у відповідності до діючого законодавства. 

7. Інші умови 

7.1. На вимогу однієї зі Сторін, але за їх взаємною згодою, умови договору можуть 

бути переглянуті. Підставою для цього може бути зміна цін і тарифів, які вст ановлюються 

в централізованому порядку, зміна законодавства України тощо. 

7.2. Зміни та доповнення до цього Договору мають бути оформлені додатковим договором 

або протоколом до цього Договору з обов'язковим його підписанням сторонами цього Договору. 

8. Вирішення спорів 

Спори, пов'язані з невиконанням Сторонами умов цього Договору, розглядаються судом м. 

Києва. 



9. Строк дії Договору 

9.1. Цей Договір укладено строком на термін дії охоронного документа. 

9.2. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання сторонами. Цей Договір може бути 

продовжено за взаємною згодою сторін. 

10. Юридичні адреси Сторін: 

Творці:  перелік творців з адресою проживання  

 

Роботодавець: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 

вул Львівська, 23, м. Київ, 04071 

 

Підписи: 

Творець(ці) (від творців):                                                  ______________            ПІБ 

 

Від Роботодавця: 

Президент Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна»                                                      П. М. Таланчук 



Додаток 4  

ДОГОВІР  

між  співавторами про вклад у створення  об‘єкта права 

інтелектуальної власності та розподіл винагороди 

 

Ми, які нижче підписалися, перелік співавторів, іменовані далі Співавтори, керуючись 

законодавством України у сфері правової охорони об‘єктів права інтелектуальної власності, на 

ґрунті взаємної вигоди і при повній згоді домовилися про таке: 

1. Ми стверджуємо, що нашою спільною творчою працею з Київським національним 

університетом імені Тараса Шевченка створено об‘єкт права інтелектуальної власності під 

назвою «…назва винаходу», який, на нашу думку, відповідає вимогам законодавства, що 

висуваються до патенту України на винахід (корисну модель). 

Ми стверджуємо, що жодному з нас невідома інформація, яка б свідчила, що існує 

такий же /або тотожний об‘єкт права інтелектуальної власності, створений творчою працею 

іншої (інших) осіб. 

2. Ми погоджуємося з тим, що вклад кожного з нас у створення винаходу (корисної 

моделі) «…назва винаходу..» є таким, як зазначено у довідці, що додається. 

3. Співавтори домовилися про те, що відповідно до вкладу у створення винаходу 

«…назва винаходу» будь-яка винагорода від використання винаходу (корисної моделі) у 

господарській діяльності іншими особами при продажу в Україні чи за кордоном власником 

патенту тільки після фактичного отримання доходу від такого використання, а саме 50% від 

сум, одержаних ліцензіатом від продажу ліцензії, буде розподілятися у такому порядку: 

1   П І Б - % 

2.   

3.   

4. Співавтори зобов’язуються вживати заходи щодо додержання та забезпечення умов 

конфіденційності стосовно інформації про об‘єкт права інтелектуальної власності, а в разі 

подання заявки на набуття прав інтелектуальної власності зберігати конфіденційність 

інформації до офіційної публікації компетентним відомством відомостей щодо заявки або про 

видачу охоронного документу. 

У разі порушення цього зобов’язання співавтор(и) будуть нести відповідальність 

відповідно до діючого законодавства. 

5. Співавтори домовилися, що всі спірні питання щодо створеного ними об‘єкта права 

інтелектуальної власності вони вирішуватимуть за взаємною згодою. У разі неможливості 

досягти взаємної згоди Співавтори звернуться до компетентної особи або ж до суду. 

Укладено “…. ” ________ 2018 року у …… примірниках, один із яких знаходиться у Власника 

патенту. 

 

________________          П І Б                ……………….. 

 

_________________                       ………………… 

  

 

 

Президент Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна»                                                      П.М. Таланчук  



ДОДАТОК  

до Договору між співавторами  

об‘єкта права інтелектуальної 

 власності від “___” _____________202_р. 

 

ДОВІДКА 

про творчий вклад у створення об‘єкта права інтелектуальної власності 

 

Ми, співавтори об‘єкта права інтелектуальної власності, підтверджуємо, що 

кожний із нас вніс такий вклад у створення патенту на ……………під назвою 

«назва винаходу» :    

 

Прізвище, ініціали 

Вклад 

Виконана робота Відсоток 

   

   

   

 

             Підпис                                         Прізвище, ініціали 

 

________________                                                  

  

________________                                                  

 

________________                                                  

 

 

 
 



 

Додаток 5 

 

АНКЕТА ВИНАХІДНИКА 

 

 

ПІБ 

 

 

Посада 

 

 

Вчений ступінь 

 

 

Дата народження 

 

 

Адреса проживання 

 

 

Телефон, електронна 

адреса 

 

 

Факультет 

 

 

Кафедра 

 

 

Телефон кафедри 

 

№ теми, в рамках якої  

подається заявка 

 

 

 

 Винахідник (підпис)                              ______________ 

 

 

 Дата заповнення анкети                        ______________ 

 

Анкета заповнюється окремо на кожного винахідника
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