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У житті вченого бувають незабутні і рідкісні моменти, коли після багаторічної важкої роботи завіса таємниць природи раптово спадає і те, що здавалося зануреним у темряву і хаос, стає світлим і гармонійним
(Gerta Theresa Cori, лауреат Нобелівської премії, 1947 року)
Реферат
Вступ. Захист об’єктів інтелектуальної власності, зокрема винаходів та корисних моделей, їх створення, застосування та пошук мають велике значення для лікарів та пацієнтів.
Мета дослідження. Провести пошук, виявити та проаналізувати патенти та винаходи, створені викладачами разом зі студентами медичного факультету УжНУ протягом 25 років.
Матеріали та методи. У патентному відділі Ужгородського національного університету виявлено і проаналізовано патенти на винаходи і корисні моделі, видані ліцензії на них і документи про їх визнання іншими способами.
Результати досліджень та їх обговорення. Виявлено 37 патентів на винаходи і корисні моделі, де авторами є
студенти та викладачі медичного факультету УжНУ. На ці патенти видано 9 ліцензій, 2 патенти визнано переможцями республіканського конкурсу студенів-винахідників, за 1 роботу, на яку потім було одержано патент на винахід
і ліцензію, студент Г.І. Кремешний, угорець за національністю, в Угорщині одержав медаль Ілони Товт (Ilona Noht),
яка присуджується щорічно спеціальною комісією Угорщини 2 студентам-медикам за їх успіхи.
Наведено досвід викладання патентознавства на медичному факультету УжНУ.
Висновки. Викладання основ патентознавства на медичному факультеті дало віддалений позитивний ефект –
студенти почали проводити разом з викладачами дослідження на світовому рівні, отримувати патенти на винаходи
та корисні моделі, оформляти ліцензії і впроваджувати їх у лікувальних закладах і одержувати перемоги в конкурсах
та визнання за кордоном.
У медичних вишах слід викладати патентознавство для покращення пошуків нових способів діагностики, лікування та профілактики захворювань в патентному фонді України та інших країн.
Kлючові слова: пошук і аналіз патентів і ліцензій на них, винахідники студенти-медики.
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In the patent department of documents for inventions and utility models, Issued teachers together with Uzhhorod National
University, carried out search and analysis of security students of the Faculty of Medicine and licenses for them from 1994 to
2019. Discovered a group of inventions that, in addition to licenses, received other recognition. The experience of teaching
patent science is given at the Faculty of Medicine, Uzhhorod National University.
Abstract
Introduction. Protection objects of intellectual property, particular inventions and utility models, their creation, applying
and search have a great significance for doctors and patients.
The aim of the study. carry through searching, discover and to analyze patents and inventions created by teachers along
with students of the medical faculty of Uzhhorod National University during 25 years.
Materials and methods. At the Patent Department of Uzhgorod National University discovered and analyzed patents for
inventions and utility models, issued licenses for them and documents about their recognition in other methods.
Results and discussion. 37 patents for inventions and utility models were discovered, where the authors are students and
teachers of the medical faculty of Uzhhorod National University, For these patents 9 licenses were issued, 2 patents were
recognized as the winners of the republican competition of students-inventors, for one work, for which then a patent for an
invention and a license was obtained, student G.I. Cremeshny, Hungarian nationality, in Hungary, received the medal of Ilo-
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na Tovt, which is awarded annually by the special commission of Hungary 2 to medical students for their successes.. The
experience of teaching patents is presented at the medical faculty of Uzhhorod National University.
Conclusions. teaching the basics of the patent science at the Faculty of medicine gave a distant positive effect – students
began to conduct together with the teachers research at the world level, Obtain patents for inventions and utility models, formalize licenses and to implement them in medical institutions and to win in competitions and recognition abroad. Patent science should be taught at medical universities to improve the search for new methods of diagnosis, treatment and prevention
of diseases in the patent fund of Ukraine and other countries.
Key words: search and analysis of patents and licenses for them, inventors students-medics.

Вступ. Словосполучення «інтелектуальна власність» ще 30-40 років тому було не тільки незвичним
але і незрозумілим людині, яка сформувалася в умовах радянської тоталітарної системи, яка взагалі вважала будь-яку власність буржуазним пережитком.
Захист інтелектуальної власності в Україні залишається актуальним.
Два президенти США (Клінтон і Бушмолодший), перебуваючи в Україні з офіційними
візитами, принизили як Україну, так і її президента,
до речі, інженера за фахом, який працював на закритому воєнному заводі і розробляв надсекретні
вироби, а також і всю систему підготовки кадрів
вищої кваліфікації, яка не забезпечувала випускникам вищих навчальних закладів навичок захисту
об’єктів інтелектуальної власності. Вони також
звинувачували Україну у крадіжці компакт-дисків.
У той же час випускник Київського політехнічного інституту В’ячеслав Петров, працюючи в Інституті математики в Києві, вперше розробив і
використав компакт-диски для запису на ЕОМ
програм та розробок [1,2].
Оскільки розроблені В. Петровим компакдиски не були відповідним чином захищені в
Україні, кмітливі музиканти записали на них музику і спокійно продавали їх на ринку, видаючи
своєю власністю як пісні, так і компакт-диски.
Після закінчення у 1985 у Москві інституту, де
готували спеціалістів з вищою освітою для захисту
об’єктів інтелектуальної власності (ЦІПК), асистентом Лазориком М.І. було розпочато роботу для
впровадження викладання основ патентознавства
на медичному факультеті майбутнім лікарям.
Після 5 років клопотань, завдяки багаторічному
заступнику декана медичного факультету доц.
В.Я. Плахотнюку, єдиному на факультеті автору
патенту на винахід, та декану факультету А.В. Обливачу, який пройшов стажування у США, рішенням Ради медичного факультету Ужгородського
державного університету від 6 березня 1992 факультеті було введено викладання курсу патентознавства замість курсу автоматизована система
управління (АСУ).
Вперше в Україні було розроблено програму
викладання, лекції і практичні заняття з цього курсу для медиків.
Наявність у патентному відділі УжНУ спеціальної літератури та описів патентів СРСР на паперових носіях за попередніх 20 років дала можливість проводити пошук патентів на практичних
заняттях ручним способом.

Знайдені патенти вводилися в комп’ютер з метою створення масиву патентної інформації для
медичного факультету.
Зараз дивним здається те, що більшість студентів-медиків до цього не бачили комп’ютера і вперше сідали працювати і боялися його.
З 1993-1994 року поступово студенти почали
активно засвоювати предмет.
У 2005 році було видано посібник для медиків [1].
Потім ввели викладання патентознавства для
фармацевтів і для них у 2008 році було видано
посібник [2].
Далі викладання основ патентознавства відмінили на медичному факультеті і ввели цей курс
для аспірантів та стоматологів, а в кінці все припинили як не потрібне для лікарів.
Незважаючи на це, окремі студенти продовжували працювати в студентському науковому гуртку на кафедрі факультетській терапії і проводили
дослідження та пошук патентів за темою кафедральної наукової роботи.
Участь студентів-гуртківців включала забір матеріалу для досліджень, залучення ними знайомих
студентів та пацієнтів для забору у них матеріалу
для проведення аналізів (контрольні групи), обстеження пацієнтів, статистичну обробку одержаного матеріалу, пошук джерел інформації в інтернеті та підготовку матеріалів для їх публічного
представлення на студентських наукових конференціях і у заявках на охоронні документи.
Щорічно протягом 25 років разом зі студентами подавалися заявки на корисні моделі та винаходи і одержувалися охоронні документи.
Найбільше охоронних документів зі студентами було одержано у 2007 році – 7.
Уже через 2 роки після початку викладання патентознавства 2 студенти факультету Д.З. Чачанідзе та М.І. Чаварга разом з науковим керівником
29.04.1994 р. подають заявку на винахід у патентне
відомство України, а 3.06.1994 року студент Чачанідзе Д.З. також з науковим керівником подає ще
одну заявку.
На подану заявку 3.06.1994 року патент на винахід одержано 30.06.1998 [4], а на подану заявку
29.04.1994 році патент одержано лише через 7 років [5].
Цей патент був першим, на який було одержано ліцензію на впровадження винаходу, де співавторами були студенти [6].
Ці патенти стосувалися удосконалення та уточнення оцінки результатів дослідження клітинних

Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина», випуск 1 (59), 2019 р.

101

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
показників крові у двох відділах судинного русла
до та після лікування.
Отже, першими студентами-винахідниками на
медичному факультеті УжНУ стали М.І. Чаварга
та Д.З. Чачанідзе, які отримали патенти на винаходи та ліцензію.
Мета дослідження. У роботі поставлено завдання підвести підсумки участі студентів медичного факультету у винахідництві й оцінити її ефективність за 25 років – з 1994 до 2019 року.
Матеріали та методи. В першу чергу в патентному фонді університету будо проведено пошук
патентів, у яких студенти-медики були співавторами.
Усього таких документів було виявлено 37, з
них 1 – на деклараційний патент, 17 – на корисну
модель та 19 патентів – на винаходи.
Співавторами в цих документах був 31 студент.
Далі були виявлені й проаналізовані ліцензії,
які видано на патенти, де співавторами були студенти. Таких документів було 9.
Потім вдалося виявити списки переможців республіканських конкурсів студентських винаходів у
студентів медфаку. Таких патентів було 2.
Усе це склало джерельну базу даної роботи. Її
наведено у списку джерел інформації.
Результати досліджень та їх результати. Ми
вважали доцільним звести всі ці результати в один
спільний список, що дало можливість після бібліографічного опису патенту зразу вказати ліцензію з
номером її, кому вона видана, дату та номери реєстрації.
При наявності переможців конкурсів вони вносилися у список поряд з патентом, який переміг на
конкурсі.
Розміщені разом патент, ліцензія і документ
про перемогу на конкурсах або інші нагороди дали
можливість комплексно оцінити ефективність одержаного патенту.
На підсумкових наукових студентських конференція студенти виступали з доповідями про винаходи та про одержані результати. Але ці відомості
ми не наводимо у цій статті.
При наведенні у тексті прізвищ авторів вказується в квадратних дужках джерело інформації,
наприклад, М.І. Чаварга [5].
Бібліографічний опис патентів є специфічним і
для більшості лікарів складним для сприйняття.
Тому слід вказати на окремі деталі, які треба мати
на увазі при пошуку та читанні охоронних документів та цієї статті.
При описі патентів використовуються так звані
коди ІНІД – цифрові позначення від 01 і практично до 89, які розміщені в колі або в дужках на охоронних документах.
Кожний код має своє призначення для читання
інформації, яка є стандартною в усьому світі.
Ми не наводимо всі коди в патентах вони є у
виданих посібниках [1,2].
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На відміну від інших публікацій автори у патентах вказуються останніми, а найбільш важливим
є номер патенту, позначення країни походження
його, дата подання заявки та публікації патенту.
Для орієнтації прізвища й ініціали студентів в
описі патентів наведені похилим шрифтом.
У списку джерел патент України на винахід позначено ПУ, делараційний патент – ДП, а патент
на корисну модель – ПКМ.
Після цього наведено номер патента, далі міжнародне позначення корисної моделі (U) або винаходу (С2).
Чорним жирним шрифтом наведено класифікацію патентів за міжнародною патентною класифікацією МПК. Далі ідуть назва патенту, дата подачі
заявки і її номер, дата публікації патенту і номер
бюлетеня, в якому він опублікований. Останніми
перераховані автори охоронних документів.
Патенти викладені за датою опублікування патенту, оскільки після подання заявки може дуже
довго проводитися кваліфікаційна експертиза.
Ліцензія має окрему позицію у списку джерел
інформації і наводиться після бібліографічного
опису патенту.
Текст ліцензії наводиться не повністю, а лише
найбільш важливі частини – дату її розгляду, назву
винаходу з номером патенту та кому вона надається.
Якщо патент став переможцем на республіканських конкурсах або має інші особливі відзнаки, то
вони наводяться окремим рядком після такого патенту.
Усе це дає можливість мати всю інформацію
про практичне застосування патенту і його оцінку
за особливими критеріями.
Ми не публікуємо і не наводимо виступи гуртківців на студентських конференціях в Україні, за
винятком 2 статей у збірнику публікацій студентської конференції на медичному факультеті УжНУ
в 2019 році [53,54] та 1 публікації в Угорщині [55],
оскільки вони стосуються теми цієї статті.
Більшість студентів мали мінімум по 2 патенти,
оскільки при поданні заявки у патентне відомство
зразу подають заявку на корисну модель і на винахід.
Відповідь про опублікування патенту на корисну модель приходить швидко.
Патент на винахід проходить так звану кваліфікаційну експертизу і лише при відсутності подібного рішення у патентному фонді 7 країн світу
видається патент, що свідчить про відповідність
його критерію абсолютної світової новизни.
3 студенти є співавторами у 3 різних патентах,
17 є співавторами кожний у 2 патентах, 3 студенти
– кожний у 3 патентах, 5 студентів – кожний у 4
патентах. Студенти Д.О. Будай та А.А. Паук є
співавтором кожний у 9 патентах.
Вагомим показником ефективності винахідницької роботи є впровадження винаходів у практичну діяльність.
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За 25 років разом зі студентами було отримання 9 ліцензій на винаходи.
У центральній міській клінічній лікарні м. Ужгород впроваджено 7 ліцензій [9,18,25,30,37,39,44],
а у Науково-практичному об’єднанні «Реабілітація» – 2 [6,10].
Зараз оформляються ще ліцензії на патент [52],
для впровадження у 3 лікарнях області.
Перші патенти студентів медичного факультету М.І. Чаварги та Д.З. Чачанідзе стосувалися визначення показників крові у різних відділах судинного русла у системі SI [4,5], результати яких
були в подальшому реалізовані при розробці концепції про існування в організмі кількіснофункціональної гетерогенності клітин крові у різних відділах судинної системи [3].
Частина патентів одержано за розроблені винаходи для визначення гормонів щитоподібної залози та гіпофізу та виявлені циркадні ритми їх активності [23,29,38,40].
Друга група патентів та ліцензій стосується обстеження сечостатевої системи неінвазивними способами,
діагностики та лікування виявлених порушень
[8,15,21,22,32,34,35,36,41,42,43,45,47,50,52].
Третя група патентів та ліцензій стосувалася
гастроентерології [11,17,18,28,33]. 4 патенти –
пульмонології [13,14,27,34].
Проблем психофізіології стосувалися 2 патенти
[7,16], як і досліджень продуктів мироточення
[49,51] та проблеми косметології [46,48].
В одному патенті запропоновано безмедикаментозний спосіб регуляції рівня артеріального тиску
[19].
У 2008 році на Всеукраїнському конкурсі «Винахід – 2008» у спеціальній номінації «За плідну

роботу з творчою молоддю» визнано переможцями студентів А.А. Паука, М.П. Дюрика,
В.В. Модинця, А.В. Сурана [31] за патент на винахід № 83280 С2 «Спосіб діагностики стану шитоподібної залози за Пауком-Лазориком» [29], та
Паука А.А [26] за патент на винахід № 62520 C2
на «Спосіб корекції та профілактики короткозорості за Пауком-Лазориком» [24].
Ці два винаходи впроваджені в Центральній міській клінічній лікарні [25,30].
У 2010 році студент медичного факультету
УжНУ
Г.І.
Кремешний
на
міжнародній
cтудентській науковій конференції в Угорщині
представив результати дослідження щитоподібної
залози та гіпофізу [55], на який потім було одержано патент України [38] та впроваджено в
Центральній міській клінічній лікарні [39].
За цю роботу Г.І. Кремешному як етнічному
угорцю було присуджено медаль Ілони Товт (Toht
Ilona).
На рисунку 1 наведено фото медалі з двох сторін, а на рисунку 2 – нагородний лист Кремешному Г.І. на медаль.
Зауважимо, що студентка 6 курсу Будапештського медичного університету Товт Ілона була абсолютно безпідставно розстріляна радянськими
військами у 1956 році під час повстання угорців.
На її честь щорічно в Угорщині спеціальною
комісією у складі 100 визнаних державних та
громадських діячів Угорщини присуджується
медаль її імені 2 студентам-медикам – одному в
Угорщині та одному етнічному студенту-медику
за кордоном за досягнення у навчальній, науковій та громадській роботі як визнання їх особливих заслуг.

Рис. 1. Медаль Ілони Товт із двох сторін
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Рис. 2. Нагородний лист Кремешному Г.І. до медалі Ілони Товт
Таким чином ужгородський студент-медик
одержав міжнародне визнання за доповідь, результати роботи були захищені патентом [38] та впроваджені видачею ліцензії [39].
Проведений аналіз дає підставу вважати, що на
медичному факультеті цілеспрямована робота зі
студентами дала позитивні результати – отримана
ціла низка патентів на корисні моделі та винаходи,
які впроваджуються в лікувальну роботу, перемагають на конкурсах і одержують міжнародне визнання.
Вважаємо доцільним викладати для майбутніх
лікарів основи патентознавства, щоб вони в майбутньому могли вести пошук нових методів діагностики та лікування пацієнтів у патентному фо-

нді України та інших країн світу і самі розробляти їх.
Висновки. 1. Викладання основ патентознавства на медичному факультеті дало віддалений позитивний ефект – студенти почали проводити разом із викладачами дослідження на світовому рівні,
що дало можливість отримувати патенти на винаходи та корисні моделі, оформляти ліцензії і впроваджувати їх у лікувальних закладах.
2. Варто ввести викладання основ патентознавства в програму медичних вузів України, що дасть
можливість майбутнім лікарям використовувати
патентну інформацію для діагностики і лікування
та розробляти самим нові способи діагностики,
лікування та профілактики захворювань.

Інформація про конфлікт інтересів. Автори заявляють по відсутність конфлікту інтересів при виконанні наукового дослідження та підготовці цієї статті.
Інформація про фінансування. Автори гарантують, що вони не отримували жодних винагород у
будь-якій формі, здатних вплинути на результати роботи.
Особистий внесок кожного автора у виконання роботи:
Лазорик М.І. – розробив концепції і дизайн дослідження, аналізував отримані результати, редагував,
оформляв заявки на винаходи та корисні моделі.
Паук А.А – проводив обстеження хворих з патологією щитоподібної залози та гіпофізу, обробляв результати досліджень і проводив лікування хворих.
Бляшинець В.В., AL-Azzam R.I.A, Бойко Ш.-С.С., Д.О. Будай С.С., Караслай С.С., Клушин В.О.,
Кремешний Г.І., Олашин В.В., Рудик І.Ю., Жупанин О.В., Яремчук М.Ю. – брали участь у дослідженнях як волонтери при наборі контрольних груп, брали участь у вибірці матеріалів, проводили
статистичну обробку одержаних результатів, готували представлення матеріалів для написання заявок на
корисні моделі та патенти, а також для представлення окремих результатів на студентських наукових
конференціях в Україні та за кордоном, вели пошук літератури в інтернеті.
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