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Рацпропозиції 
Авторське право 
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Рацпропозиції 
Внутрішньоуніверситетський 
документ 



Рацпропозиції 
Заповнюєте Бланк Заяви на рацпропозицію 

+ Висновок 

ОПИС ПРОПОЗИЦІЇ містить обов’язкові пункти: 
недоліки існуючої конструкції виробу або процесу, які усуваються 
пропозицією; 
ціль пропозиції; 
зміст пропонованого рішення, включаючи дані, достатні для його 
практичного здійснення без участі автора (співавторів); 
відомості про позитивний ефект. 

  

ВИСНОВОК ЩОДО ПРОПОЗИЦІЇ містить: 
оцінку новизни пропозиції; 
оцінку корисності (позитивного ефекту) пропозиції. 

Графічні матеріали, схеми тощо подаються в Додатках, підписані 
всіма співавторами, із вказанням дати заповнення та, для технічних 
рішень, дати виготовлення. 



Рацпропозиції 
Відсилаєте на пошту: 

racio@bsmu.edu.ua 
+ номер телефону відповідальної особи 

Ми перевіряємо електронний варіант: 
 

- відповімо, якщо потрібно переробити 
- зателефонуємо, якщо все добре 

Друкуєте (1 шт), підписуєте у всіх співавторів 
+ того, хто робив Висновок 

Приносите у інноваційний відділ 
(Театральна, 2 поверх) 

mailto:racio@bsmu.edu.ua


Рацпропозиції 
Ми: - віддаємо на підпис Олександру ІВАЩУКУ 
       - рішення приймає в.о. ректора Оксана Андрієць 
       - печатку 
       - виписуємо Свідоцтво. 

Телефонуємо відповідальній особі 

Приходите в інноваційний відділ, 
(Театральна, 2 поверх) 

забираєте Свідоцтво та розписуєтеся в Журналі  

При втраті можна отримати Дублікат 



Авторське право 



Авторське право 
Заповнюєте Бланк Заяви на авторське право 

Для цього є: 
- Інструкція заповнення заяви; 
- Додаток до інструкції – Об’єкти авторського права; 
 
- Заява на авторське право на твір (Махрова) – це заповнений приклад 
для одного автора; 

Називаєте: 
Заява на авторське право на твір (Прізвище 

першого автора) 

Конвертуєте в .pdf 



Авторське право 
Створюєте документ в .pdf 
що містить оригінал твору 

(з усіма потрібними сторінками журналу…)  

Для цього є: 
- Твір (Махрова) – це приклад з усіма потрібними сторінками; 
 
Для створення документа зі збірника у .pdf можна використати 
програму doPDF вона працює як принтер 

Називаєте: 
Твір (Прізвище першого автора) 

Підписуєте електронним підписом (Дія): 
Посилання в Links 



Авторське право 

Відсилаєте на пошту (зі своєї пошти): 
copyright@ukrpatent.org 

Проплачуєте: 
 

255 грн - за підготовку до державної 
реєстрації авторського права 

 

8,50 грн - за оформлення та видачу свідоцтва 
авторського права 

 

(Реквізити в Links) 
 

Зберігаєте у .pdf 

mailto:copyright@ukrpatent.org


Авторське право 
Якщо потрібна наша допомога 

 
Робоча пошта: 

 
avtorpravo@bsmu.edu.ua 

 

mailto:avtorpravo@bsmu.edu.ua


Дякую за увагу! 


