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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань: 

0201 «Культура» Професійної підготовки 

Спеціальність: 

029 – «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа»  

Модулів – 4 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 10 
4-й 4-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 120  

7-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента –  5 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

 

бакалавр 

 

 20 год.  4 год. 

Практичні заняття 

20 год. 4 год. 

Семінарські заняття 

  20 год. 4  год. 

Самостійна робота 

60 год. 108  год. 

Вид контролю: іспит 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 50 % до 50 % 

для заочної форми навчання – 11 % до 89 % 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Патентознавство» є: 

 надати студентам цілісне уявлення про навчальну дисципліну, що вивчає питання 

патентної діяльності, інтелектуальної власності та охорони прав на винаходи; 

 забезпечити всебічний розгляд системи інтелектуальної власності у винахідницькій і 

патентно-ліцензійній діяльності; 

 акцентувати увагу на методологічних засадах створення об’єктів промислової 

власності та інженерної психології; 

 формувати творчий потенціал, необхідний для самостійної постановки нових 

інженерних завдань, виявлення й оформлення об’єктів інженерної творчості та оцінки 

їх патентоспроможності, їх правового захисту. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Патентознавство» є: 

 регулювати відносини в практиці інноваційного підприємництва, які складаються у 

зв’язку зі створенням, патентно-інформаційним дослідженням, охороною, захистом, 

використанням і комерціалізацією об’єктів прав інтелектуальної власності, як 

результатів науково-технічної творчої діяльності; 

 ґрунтовно проаналізувати міжнародне співробітництво в області інтелектуальної 

власності, а також систему патентної інформації; 

 прогнозувати розвиток об’єктів інтелектуальної власності і, зокрема, промислової 

власності на основі наукової інформації та патентної документації; 

 сформувати навички практичної роботи з науковою літературою, нормативно-

правовими актами, патентною документацією; 

 виробити вміння застосовувати набуті знання в практичній суспільно корисній 

діяльності. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 основні поняття патентознавства та інтелектуальної власності, зокрема патентної 

інформації та патентних дослідження; об’єктів промислової власності; системи 

інтелектуальної власності; 

 порядок оформлення та подання заявки на винахід; 

 особливості правової охорони, а також передачі прав за ліцензійними договорами; 

 специфіку міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності, 

авторського права та суміжних прав. 
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уміти: 

 логічно та послідовно відтворювати засвоєний матеріал, використовувати під час 

відповіді схеми, діаграми тощо;  

 робити самостійні науково обґрунтовані висновки та узагальнення;  

 використовувати на практиці нормативно-правові акти при забезпеченні правової 

охорони науково-технічних досягнень і творчої продукції; 

 проводити патентно-інформаційні дослідження в певній галузі техніки, знаходити 

аналоги та оформляти заявку на об’єкт промислової власності; 

 використовувати патентну інформацію й документацію при проведенні науково-

дослідних, дослідно-конструкторських та інших науково-технічних робіт з метою 

створення конкурентоспроможної продукції; 

 працювати з патентною документацією, нормативно-правовими актами під час 

оформлення матеріалів заявки на об’єкт промислової власності (винахід, корисну 

модель, промисловий зразок, знак для товарів і послуг), а також складання ліцензій та 

інших договорів на створення, використання й комерційну реалізацію об’єктів 

інтелектуальної власності. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1.  СИСТЕМА ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Змістовий модуль 1. Система інтелектуальної власності в Україні  

Основні поняття й визначення. Поняття інтелектуальної власності та права 

інтелектуальної власності. Роль інтелектуального капіталу в соціально-економічному 

розвитку України. Авторське право і суміжні права та їх правова охорона. Об’єкти та 

суб’єкти права інтелектуальної власності. Законодавча база та правові засади інтелектуальної 

власності. Історія та еволюція інтелектуальної власності. Структура національної системи 

охорони інтелектуальної власності. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної 

власності 

Змістовий модуль 2. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності 

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). Міжнародні угоди з охорони 

промислової власності. Паризька конвенція з охорони промислової власності. Договір про 

патентну кооперацію (РСТ). Міжнародні угоди з охорони авторського права і суміжних прав. 

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Договір ВОІВ з авторського 

права (ДАП). Договір про міжнародну реєстрацію аудіовізуальних творів (FRT). Міжнародні 

угоди у сфері суміжних прав. Угоди про торгові аспекти прав на інтелектуальну власність. 
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Євразійська патентна конвенція (ЄАПК). Міжнародне співробітництво України з питань 

інтелектуальної власності 

МОДУЛЬ 2.  СТВОРЕННЯ І ПАТЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ 

Змістовий модуль 3. Методологічні основи створення об’єктів промислової власності 

 Методологічна основа і соціальні аспекти науково-технічної творчості. Рівні творчої 

діяльності і винахідницьких завдань. Етапи розробки винаходу. Психологічні особливості 

науково-технічної творчості. Роль творчого колективу і особи в процесі створення об’єктів 

промислової власності. Етика творчості та історія деяких відкриттів, винаходів і 

винахідників. Методи розв’язання винахідницьких завдань. Знаки для товарів і послуг. 

Змістовий модуль 4. Патентна інформація та документація 

 Патентна документація і нормативна база патентно-інформаційної діяльності. 

Державна система патентної інформації. Система класифікацій. Міжнародні класифікації 

об’єктів промислової власності. Пошук патентної інформації. 

МОДУЛЬ 3.  ОХОРОНА І ЗАХИСТ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ 

Змістовий модуль 5. Охорона прав на винаходи і корисні моделі 

Основні поняття й положення. Об’єкти винаходів і їхні ознаки. Автори й володарі 

охоронних документів. Дата подання і пріоритет заявки. Експертиза заявки і реєстрація 

патенту. Авторська винагорода. Особливості подання та експертизи міжнародної заявки на 

винахід. 

Змістовий модуль 6.  Оформлення заявки на винахід (корисну модель) 

Склад заявки та загальні вимоги до її змісту й оформлення. Опис винаходу та вимоги 

до нього. Формула винаходу. Опис винаходу. Ілюстративні матеріали. Реферат. Оформлення 

міжнародної заявки на винахід. 

Змістовий модуль 7. Охорона прав на промислові зразки 

Основні поняття та положення. Оформлення промислового зразка. Експертиза заявки 

і реєстрація патенту. Оформлення міжнародної заявки на промисловий зразок 

Змістовий модуль 8. Охорона прав на раціоналізаторські пропозиції і науково-технічну 

інформацію 

 Поняття та ознаки раціоналізаторської пропозиції. Оформлення раціоналізаторської 

пропозиції. Види та зміст науково-технічної інформації. Особливості конфіденційної 

інформації. Заходи щодо збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації. 

Оформлення та реєстрація «ноу-хау». Реалізація «ноу-хау» 

МОДУЛЬ 4. ОХОРОНА І ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТА СУМІЖНИХ ПРАВ 

Змістовий модуль 9. Авторське право. Суміжні права 
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Види результатів творчої діяльності, що охороняються авторським правом. Об’єкти 

авторського права. Суб’єктивне авторське право, його зміст і межі. Оформлення заявки на 

державну реєстрацію прав автора. Авторські договори.  

Поняття суміжних прав. Суб’єкти суміжних прав. Суб’єктивні суміжна права, їх зміст і межі. 

Захист авторських і суміжних прав 

Змістовий модуль 10. Організація та економіка інтелектуальної власності 

Основні поняття ліцензування. Класифікація ліцензійних договорів. Види ліцензійних 

платежів. Порядок розгляду ліцензійних договорів. Франчайзинг як один зі способів 

реалізації інтелектуальної власності. Трансфер технологій. Випробування та сертифікація 

об’єктів промислової власності. Ефективність використання об’єктів промислової власності. 

Способи вартісної оцінки об’єктів інтелектуальної власності. Інноваційні процеси і 

конкурентоспроможність об’єктів промислової власності у ринкових умовах. Представники 

у справах інтелектуальної власності 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п сем інд с.р. л п сем інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Система 

інтелектуальної 

власності в Україні  
12 2 2 2 – 6 11 1 – 

 

– 
 

– 10 

Тема 2. Міжнародне 

співробітництво у 

сфері 

інтелектуальної 

власності 

12 2 2 2 

 

 

– 6 13 

 

 

– 

 

 

– 1 – 

 

 

12 

Тема 3. 

Методологічні 

основи створення 

об’єктів промислової 

власності 

12 2 2 2 

 

 

– 6 11 – 1 – – 

 

 

10 

Тема 4. Патентна 

інформація та 

документація 
12 2 2 2 

 

– 6 11 1 – – – 

 

10 

Тема 5. Охорона 

прав на винаходи і 

корисні моделі 

12 2 2 2 

 

– 6 11 – 1 – – 

 

10 

Тема 6. Оформлення 

заявки на винахід 

(корисну модель) 

 

12 2 2 2 

 

– 
6 11 – – 1 – 

 

 

10 
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Тема 7.  Охорона 

прав на промислові 

зразки 

12 2 2 2 

– 
6 11 – 1 – – 

 

10 

Тема 8. Охорона 

прав на 

раціоналізаторські 

пропозиції і науково-

технічну інформацію 

12 2 2 2 

 

 

– 6 13 – 1 – – 

 

 

12 

Тема 9. Авторське 

право. Суміжні права 
12 2 2 2 

 

– 
6 14 1 – 1 – 

12 

Тема 10. Організація 

та економіка 

інтелектуальної 

власності 

12 2 2 2 

 

 

– 
6 14 1 – 1 – 

 

12 

Усього годин  120 20 20 20 – 60 120 4 4 4 – 108 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Система інтелектуальної власності в Україні  2 

2 Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності 2 

3 Методологічні основи створення об’єктів промислової власності 2 

4 Патентна інформація та документація 2 

5 Охорона прав на винаходи і корисні моделі 2 

6 Оформлення заявки на винахід (корисну модель) 2 

7 Охорона прав на промислові зразки 2 

8 Охорона прав на раціоналізаторські пропозиції і науково-технічну 

інформацію 
2 

9 Авторське право. Суміжні права 2 

10 Організація та економіка інтелектуальної власності 2 

 

6. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Система інтелектуальної власності в Україні  2 

2 Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності 2 

3 Методологічні основи створення об’єктів промислової власності 2 

4 Патентна інформація та документація 2 

5 Охорона прав на винаходи і корисні моделі 2 

6 Оформлення заявки на винахід (корисну модель) 2 

7 Охорона прав на промислові зразки 2 

8 Охорона прав на раціоналізаторські пропозиції і науково-технічну 

інформацію 
2 

9 Авторське право. Суміжні права 2 

10 Організація та економіка інтелектуальної власності 2 
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7. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Система інтелектуальної власності в Україні  6 

2 Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності 6 
3 Методологічні основи створення об’єктів промислової власності 6 
4 Патентна інформація та документація 6 
5 Охорона прав на винаходи і корисні моделі 6 
6 Оформлення заявки на винахід (корисну модель) 6 
7 Охорона прав на промислові зразки 6 
8 Охорона прав на раціоналізаторські пропозиції і науково-технічну 

інформацію 

6 

9 Авторське право. Суміжні права 6 
10 Організація та економіка інтелектуальної власності 6 

 

8. Методи навчання 

Лекції, бесіди, ілюстрації та демонстрації при усному викладенні, семінарські заняття, 

практичні заняття, робота в Інтернеті, самостійна робота, складання схем, порівняльних 

таблиць та есе, розв’язання тестових завдань, відповіді на питання, виконання 

індивідуальних науково-дослідних завдань. 

 

9. Методи контролю 

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом проведення контрольних заходів, 

які передбачають поточний, модульний та семестровий види контролю. Поточний контроль 

здійснюється під час проведення семінарських і практичних занять і передбачає перевірку 

знань студентів з окремих тем та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи.  

Форму проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає кафедра. 

Модульний контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання після 

закінчення логічно завершеної частини лекційних, практичних і семінарських занять з 

дисципліни – модуля. Завданням модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння 

певного матеріалу, вироблення умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити 

зміст кількох тем дисципліни, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал. 

Формою модульного контролю є модульна контрольна робота. Семестровий контроль 

проводиться у формі іспиту в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою 

навчальною програмою і в терміни, встановлені робочим навчальним планом та графіком 

навчального процесу. Відповідно до видів контролю набутих студентом знань та вмінь, 

рейтингова  система оцінювання передбачає використання наступних видів рейтингових 

оцінок: поточна, контрольна модульна, підсумкова модульна, підсумкова з дисципліни. 
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10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Підсумковий контроль – 20 балів; 

рубіжне тестування – 5 балів; 

реферат – 10 балів; 

відповідь на семінарському занятті – 5 балів; 

звіт про практичну роботу – 5 балів; 

звіт про самостійну роботу – 5 балів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Опорний конспект лекцій. 

2. Ілюстративно-картографічний матеріал. 

3. Підручники та навчальні посібники. 

4. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (КНМЗД). 

5. Нормативні документи. 

6. Профільні ресурси Інтернету. 

 

12. Рекомендована література 

1. Андрощук Г. О. Патентне право : правова охорона винаходів: навч. посіб. / 

Г. О. Андрощук, Л. І. Работягова. – К. : МАУП, 1999. – 216 с. 
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2. Вачевський М. В. Теорія і практика інноваційної діяльності : підручник / 

М. В. Вачевський, В. Г. Кремень, В. М. Мадзігон, В. Г. Скотний, Г. Є. Шевченко, 

О. М. Вачевський ; за ред. проф. М. Ф. Вачевського. – К. : ВД Професіонал, 2005. – 

448 с. 

3. Гуз А. М. Історія захисту інформації в Україні та провідних країнах світу : навч. посіб. 

/ А. М. Гуз. – К. : КНТ, 2007. – 260 с.  

4. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / І. І. Дахно. – Вид. 2-ге, 

перероб. і доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 278 с. 

5. Дейниченко Г. В. Патентознавство : навч. посіб. / Г. В. Дейниченко, В. В. Дуб. – 

Харків : ХДУХТ, 2006. – 208 с. 

6. Жаров В. О. Захист права інтелектуальної власності / В. О. Жаров. – К. : Інст. інтел. 

власн. і права, 2004. – 64 с. 

7. Законодавство України про охорону інтелектуальної власності. – (Офіційне видання). 

– К. : Парламентське видавництво, 2007. – 208 с.  

8. Інтелектуальна власність : словник-довідник / За заг. ред. О. Д. Святоцького. – У 2-х т. 

– Том 2. Промислова власність / За ред. О. Д. Святоцького., Петрова В.Л.. ; Уклад. 

Г. П. Добриніна, А. В. Кочеткова, Н. І. Мова та ін. – К. : Видавінічий Дім «Ін Юре», 

2000. – 272 с. 

9. Кириченко І. А. Судова експертиза : охорона прав на об’єкти інтелектуальної 

власності / І. А. Кириченко. – К. : Інст. інтел. власн. і права, 2004. – 144 с. 

10. Кожарська І. Ю. Право інтелектуальної власності на об’єкти промислової власності : 

навч. посіб. / І. Ю. Кожарська. – К. : Держ. і-нт. інтел. власн., 2008. – 144 с.  

11. Кормич Б. А. Інформаційна безпека : організаційно-правові основи : навч. посіб. / 

Б. А. Кормич. – К. : Кондор, 2004. – 384 с.  

12. Крайнєв П. Формування системи органів управління промисловою власністю в 

Україні / П.  Крайнєв // Інтелектуальній капітал. – 2002. – № 16 (8). – С. 16–24.  

13. Красовська А. Шляхи впровадження інноваційних проектів в Україні / А. Красовська 

// Інтелектуальна власність. – 2001. – № 3. – С. 12–15.  

14. Кузнєцов Ю. М. Основи патентознавства та авторського права / Ю. М. Кузнєцов. – 

Вид-ня 3-е, перероб. і доп. – К. : ТОВ «ЗМОК» – фірма «ГНОЗІС», 2001. – 206 с. 

15. Кузнєцов Ю. М. Патентознавство та авторське право : підручник / Ю. М. Кузнєцов. – 

К. : Кондор, 2005. – 428 с. 

16. Кузнєцов Ю. М. Оформлення патентів на винаходи / Ю. М. Кузнєцов, О. В. Литвин, 

В.Г. Кушик. – К. : НТУУ «КПІ» – Тернопіль : ТДТУ, 1997. – 37 с. 

17. Кузнєцов Ю. М. Оформлення «ноу-хау» / Ю. М. Кузнєцов, О. В. Литвин, В. Г. Кушик, 

В. А. Шевчук. – К. : НТУУ «КПІ», 1997. – 24 с. 

18. Куса С. Д. Патентна Документація України : посіб. / С. Д. Куса. – К. : ДП 

«Український інститут промислової власності», 2006. – 158 с.  
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19. Левічева О. Д. Складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для 

товарів і послуг : практич. посіб. / О. Д. Левічева, С. Т. Кривоший. – К. : ДП 

«Український інститут промислової власності», 2005. – 36 с.  

20. Марущак А. І. Інформаційне право : Доступ до інформації : навч. посіб. / 

А. І. Марущак. – К. : КНТ, 2007. – 532 с.  

21. Немчин О. Сучасний стан інноваційного розвитку України / О. Немчин, О. Б. Бутнік-

Сіверський // Інтелектуальна власність. – 2003 – № 1. – С. 32–39. 

22. Охорона промислової власності в Україні : монографія / За ред. О. Д. Святоцького, 

В. Л. Петрова. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 1999. – 400 с. 

23. Підопригора О. А. Право інтелектуальної власності України : навч. посіб. для студ. 

юрид. вузів і фак. ун-тів / О. А. Підопригора, О. О. Підопригора. – К. : Юрінком Інтер, 

1998. – 336с. 

24. Посилкіна О. В. Економіка і організація інноваційної діяльності : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закладів / О. В. Посилкіна, Г. В. Костюк, В. М. Тіманюк. – Х. : Вид-во 

НФаУ : Золоті сторінки, 2009. – 272 с.  

25. Потєхіна В. А. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / В. А. Потєхіна ; За ред. 

І. І. Дахна. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 414 с. 

26. Пріб Г. А. Патентознавство : навч. посіб. для дистанційного навчання / Г. А. Пріб ; За 

наук. ред. С. І. Табачнікова. – К. : Університет «Україна», 2007. – 304 с. 

27. Святоцький О. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності у судовому порядку / 

О. Святоцький // Інтелектуальна власність. – 1999. – № 3-4. – С. 13-19. 

28. Сусліков Л.М. Патентознавство : навч. посіб. / Л. М. Сусліков, В. С. Дьордяй. – К. : 

Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с. 

29. Цибульов П. М. Основи інтелектуальної власності / П. М. Цибульов. – К. : ІІВП, 2003. 

– 172 с. 

30. Цибульов П. М. Управління інтелектуальною власністю / За ред. П.М. Цибульова : 

монографія. – К. : «К.І.С.», 2005. – 448 с. 

31. Цивільний кодекс України. Кн. 1-4, Коментар основних положень / Упоряд. І. В. Зуб. 

– К. : Літера ЛТД, 2006. – 208 с. 

32. Чухрай Н. І. Формування інноваційного потенціалу підприємства: маркетингове та 

логістичне забезпечення / Н. І. Чухрай. – Львів : Львівська політехніка, 2002. – 314 с. 

 




