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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Патентознавство» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів зі спеціальностей 

6.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність», 029 – «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа». 

«Патентознавство» – навчальна дисципліна, яка в контексті сучасних досягнень 

соціально-гуманітарного, природничо-наукового й технічного знання посилює світоглядну 

та теоретичну професійну підготовку бакалаврів зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа». У ній висвітлюються основні законодавчі акти, що регламентують 

відносини, пов’язані з інтелектуальною власністю в Україні (набуття, охорона й захист прав).  

Як наукова дисципліна вона носить інтегративний характер і знаходиться на стику ряду 

самостійних дисциплін, включаючи технічні, правові, економічні та специфічні галузі знань. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є правове регулювання відносин, що 

складаються у зв’язку зі створенням, охороною та використанням результатів творчої 

діяльності. Особливу увагу приділено питанням патентної діяльності, інтелектуальної 

власності та охорони прав на винаходи. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Патентознавство» органічно 

поєднана з такими дисциплінами як «Інтелектуальна власність», «Правознавство», «Основи 

законодавства України», «Економіка підприємства», «Основи науково-дослідної роботи», 

«Інформаційно-аналітична діяльність», «Стандартизація та сертифікація». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. 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. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Патентознавство» є: 

 регулювати відносини в практиці інноваційного підприємництва, які складаються у 

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

1.3. 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. 

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

інтелектуальної власності. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг 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. 

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 
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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 

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 
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Теми практичних занять 

1. Система інтелектуальної власності в Україні  

2. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності 

3. Методологічні основи створення об’єктів промислової власності 

4. Патентна інформація та документація 

5. Охорона прав на винаходи і корисні моделі 

6. Оформлення заявки на винахід (корисну модель) 

7. Охорона прав на промислові зразки 

8. Охорона прав на раціоналізаторські пропозиції і науково-технічну інформацію 

9. Авторське право. Суміжні права 

10. Організація та економіка інтелектуальної власності 

 

Теми семінарських занять 

1. Система інтелектуальної власності в Україні  

2. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності 

3. Методологічні основи створення об’єктів промислової власності 

4. Патентна інформація та документація 

5. Охорона прав на винаходи і корисні моделі 

6. Оформлення заявки на винахід (корисну модель) 

7. Охорона прав на промислові зразки 

8. Охорона прав на раціоналізаторські пропозиції і науково-технічну інформацію 

9. Авторське право. Суміжні права 

10. Організація та економіка інтелектуальної власності 

 

3. Рекомендована література 

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

Г. О. Андрощук, Л. І. Работягова. – К. : МАУП, 1999. – 216 с. 

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. 
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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.  

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. 
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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. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  

 Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом проведення контрольних заходів, 

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

здійснюється під час проведення практичних і семінарських 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 та семінарських занять з 

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

певного матеріалу, вироблення умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити 
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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. 

Загальні критерії оцінювання успішності студентів:  

 

Високий (творчий) рівень компетентності.  

А (90–100) = 5 (відмінно) – студент виявляє особливі творчі здібності, демонструє глибокі 

знання навчального матеріалу, що міститься в основних і додаткових рекомендованих 

джерелах; уміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв'язку та розвитку, 

чітко й лаконічно, логічно та послідовно відповідати на поставлені запитання; демонструє 

вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних задач; 

переконливо аргументує відповіді.  

 

Достатній (конструктивно-варіативний) рівень компетентності.  

В (82–89) = 4 (добре) – студент демонструє міцні ґрунтовні знання навчального матеріалу; 

вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці; вільно розв’язує 

практичні вправи та задачі; самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких 

незначна.  

С (75–81) = 4 (добре) – студент має міцні знання навчального матеріалу; уміє зіставляти, 

узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; у цілому 

самостійно застосовувати їх на практиці; виправляти допущені помилки, серед яких є 

суттєві, добирати аргументи на підтвердження своїх думок.  

 

Середній (репродуктивний) рівень компетентності.  

D (69–74) = 3 (задовільно) – студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, 

виявляє знання та розуміння основних положень, але його знання мають загальний характер; 

має труднощі з наведенням прикладів при поясненні явищ і закономірностей; з допомогою 

викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких значна 

кількість суттєвих.  

Е (60–68) = 3 (задовільно) – студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за 

початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні; його знання мають 



11 

 

  

фрагментарний характер, має труднощі з наведенням прикладів при поясненні явищ і 

закономірностей; допускає суттєві помилки.  

 

Низький (рецептивно-продуктивний) рівень компетентності.  

FX (35–59) = 2 (незадовільно з можливістю повторного складання) – студент володіє 

матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального 

матеріалу; не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований; не вміє 

застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних задач; допускає значні 

помилки.  

F (1–34) = 2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни) – студент 

володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання окремих фактів, елементів, об’єктів; 

повністю не знає матеріал, не працював в аудиторії з викладачем або самостійно. 




