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Тема: Основи технічної творчості та патентознавства в швейній галузі  

Мета: охарактеризувати основи технічної творчості та патентознавства в швейній галузі; 

розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес 

до спеціальності. 

Хід уроку: 

Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» визначено, які 

результати діяльності людини не визнаються винаходами (корисними моделями). Правова 

охорона згідно з цим законом не поширюється на такі об’єкти технології: сорти рослин і 

породи тварин; 

• біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не відносяться до 

небіологічних та мікробіологічних процесів; 

• топографії інтегральних мікросхем; 

• результати художнього конструювання. 

    Винахід (корисна модель) може бути секретний і службовий. 

     Пріоритет, авторство і право власності на винахід охороняються державою і 

засвідчуються патентом (деклараційним па тентом). 

    Пріоритет, авторство і право власності на корисну модель засвідчуються деклараційним 

патентом. 

    Строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки до 

центрального органу виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної 

власності Установи. 

   Строк дії деклараційного патенту на винахід становить 6 років від дати подання заявки до    

Установи (на сьогодні такі па тенти не видаються). 

    Строк дії деклараційного патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання 

заявки до Установи. 

   Строк дії патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід і деклараційного 

патенту на секретну корисну модель Дорівнює строку засекречування винаходу (корисної 

моделі), але не може бути довшим від визначеного законом строку дії охорони винаходу 

(корисної моделі). 

    Дія патенту (деклараційного патенту), виданого на спосіб одержання продукту, 

поширюється і на продукт, безпосередньо одержаний цим способом. 

Патентоздатність — це властивість, якої набуває об’єкт господарської діяльності (продукт 

або спосіб) у разі відповідності умовам надання правової охорони винаходу згідно з 

законом. 

     Відповідно до закону, винахід відповідає умовам патентозтдатності, якщо він є новим, 

має винахідницький рівень і є промислово придатним. 

    Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово 

придатною. 

    Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. 

Об’єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні 

враховуватися лише окремо. 

   Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати 

подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. 

    Такий рівень стосовно заявленої пропозиції визначається за всіма видами інформації, 

загальнодоступними в Україні та за кордоном, до дати пріоритету винаходу. Це означає, що 

до дати пріоритету заявки сутність цього або тотожного рішення не була розкрита ні в 



Україні, ні за кордоном для невизначеного кола осіб настільки, що стало можливим його 

використання, тобто законом встановлюється принцип світової новизни. 

    У швейній галузі може бути впроваджене все вище зазначене. 

Питання для самоперевірки: 

1. Які є види винаходу? 

2. Що таке патент? 

 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми. 

     Рекомендована література: підруч. за ред.  О. Ежова, О. Гурьянова « Проектування 

технологічних процесів швейного підприємства»; Валентина Горобчишина, Людмила 

Буханцова «Проектування технологічних процесів швейного підприємства» 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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