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ВСТУП 

 

 

«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. 

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». 

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. 

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. 

Методичні вказівки складаються з п’яти частин: вступу, тем і  погодинного 

розкладу лекцій і самостійної роботи з дисципліни «Патентознавство», переліку 

тем і питань для самостійного опрацювання, питань до іспиту, списку 

літератури. 

На самостійну роботу виносяться питання, які спрямовані на більш 

глибоке оволодіння навчальним матеріалом. Питання для самоперевірки 

охоплюють усі аспекти теми, що розглядається. Запропонований список 

літератури дозволить більш детально вивчити питання, передбачені 

навчальною програмою, розглянути різні підходи щодо висвітлення однієї 

теми. Запитання до іспиту дозволять з’ясувати рівень оволодіння студентами 

навчальним матеріалом. 

 

 

 

 

 



1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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пор. 
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(лекц.) 

Кільк. 

год. 

СРС 

Кільк. 

год. 

(лекц.) 

Кільк. 

год. 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1 Система інтелектуальної власності в 

Україні  
2 6 1 10 

2 Міжнародне співробітництво у сфері 

інтелектуальної власності 
2 6 

– 12 

3 Методологічні основи створення 

об’єктів промислової власності 
2 6 – 

10 

4 Патентна інформація та документація 2 6 1 10 

5 Охорона прав на винаходи і корисні 

моделі 
2 6 – 

10 

6 Оформлення заявки на винахід 

(корисну модель) 
2 6 – 

10 

7 Охорона прав на промислові зразки 2 6 – 10 

8 Охорона прав на раціоналізаторські 

пропозиції і науково-технічну 

інформацію 

2 6 – 

 

12 

9 Авторське право. Суміжні права 2 6 1 12 

10 Організація та економіка 

інтелектуальної власності 
2 6 1 

12 

Усього годин за VІІ семестр: 20 60 4 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

 

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 

Запитання для самоперевірки 

1. Що таке інтелектуальна власність? 

2. Назвіть складові матеріального права на об’єкти права інтелектуальної 

власності. 

3. У чому відмінність права власності на об’єкти інтелектуальної власності 

від права власності на матеріальні об’єкти власності? 

4. У чому відмінність особистого (морального) права на об’єкт 

інтелектуальної власності від майнового права на нього? 

5. Чи всі результати інтелектуальної діяльності є об’єктами інтелектуальної 

власності? 

6. Які об’єкти інтелектуальної власності є результатом технічної творчості? 

Яку назву носить ця група об’єктів і чому? 

7. Які об’єкти інтелектуальної власності є результатом художньої творчості? 

8. З яких двох груп прав складається право інтелектуальної власності? 

9. Що таке «копірайт» і що він охороняє? 

10. Який термін охорони винаходів в Україні? 

11. Який термін охорони авторського (майнового) права в Україні? 

12. Який термін охорони немайнових (особистих) прав авторів в Україні? 



13. У чому полягає економічна причина необхідності охорони прав на 

об’єкти промислової власності? 

14. У якій країні й коли вперше почали надавати виключні права на 

використання об’єктів інтелектуальної власності? 

15. Що є прообразом торговельної марки? 

16. Яка подія є знаменною для розвитку авторського права? 

17. Що стало причиною появи Статуту королеви Анни – першого закону про 

копірайт? 

18. Яка роль філософів Німеччини в розвитку авторського права? 

19. Назвіть основні переваги та недоліки системи охорони інтелектуальної 

власності в СРСР. 

20. Згідно з яким Законом України результати інтелектуальної власності 

вперше були визнані об’єктами права власності? 

21. Коли в Україні був прийнятий пакет законів, що склав основу 

спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності? Назвіть ці 

закони. 

22. Які цілі переслідує створення системи промислової власності в країні? 

23. У чому полягає роль патентної документації? 

24. Що дає автору й державі охорона та захист авторського права? 

25. Чи слід використовувати закордонні об’єкти авторського права і 

суміжних прав? 

Література: [4, с.3–275; 5, с.3–205; 6, с.2–62; 7, с.2–208; 8, с.2–270; 23, с.3–333]. 

 

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 

Запитання для самоперевірки 

1. Коли була започаткована Всесвітня організація інтелектуальної 

власності?  

2. Які керівні органи має Всесвітня організація інтелектуальної власності?  

3. Коли Всесвітня організація інтелектуальної власності набула статусу   

спеціалізованої установи ООН?  

4. Що передбачають правила про національний режим?  

5. У чому полягає правило Паризької конвенції про право пріоритету?  

6. У чому суть загальних правил Паризької конвенції?  

7. Яка мета створення Міжнародного союзу з охорони промислової 

власності?  

8. За яких умов будь-яка держава може стати членом ВОІВ?  

9. Які дії вважаються такими, що суперечать чесній практиці?  

10. Які існують міжнародні угоди про охорону засобів індивідуалізації 

учасників цивільного обороту, товарів і послуг?  

Література: [4, с.3–275; 6, с.2–62; 25, с.3–410; 29, с.2–170; 30, с.3–445]. 

 

 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 

Запитання для самоперевірки 

1. Які об’єкти інтелектуальної власності є результатом технічної творчості? 

2. Що таке промислова придатність? 



3. Якім об’єктам інтелектуальної власності в Україні надається правова 

охорона? 

4. Хто в Україні може бути суб’єктом права на винаходи, корисні моделі та 

промислові зразки? 

5. Де й коли була вперше підписана Конвенція про охорону промислової 

власності? 

6. Що передбачає Договір про патентну кооперацію (РСТ)? 

7. Що таке винахід? За якими критеріями він визначається? 

8. Що може бути об’єктом винаходу, корисної моделі, промислового зразка? 

9. Які елементи включає той чи інший об’єкт винаходу? 

10. У чому сутність об’єкта «пристрій»? Які його характерні ознаки? 

11. Що таке об’єкт винаходу «спосіб»? У чому головна відмінність між 

об’єктами винаходу «пристрій» і «спосіб»? 

12. Які характерні ознаки об’єкта винаходу «речовина»? 

13. Що таке винахід «на застосування»? 

14. Якими показниками визначається новизна винаходу? 

15. Які характерні ознаки має локальна та світова новизна? 

16. Що означає критерій «винахідницький рівень»? 

17. Що таке промислова придатність винаходу? 

18. Що є об’єктами промислового зразка? Які вони можуть бути? 

19. Які функції виконує товарний знак? 

20. Що таке словесні, образотворчі, об’ємні та комбіновані знаки? 

21. Що таке «фірмове найменування»? 

22. Що таке знаки для товарів та послуг? Які їх основні функції? 

23. Які позначення можуть бути об’єктом знака?  

24. Які позначення належать до загальновживаних символів?  

25. Які позначення не можуть бути визнані знаками для товарів і послуг? 

26. Що належить до групи позначень, які мають уже офіційно визнане 

значення для держави чи суспільства?  

27. Які знаки прийнято називати «схожими», «тотожними»?  



28. Що означає термін «сертифікаційні знаки»? 

29. У яких випадках товарний знак стає засобом реклами? 

30. Яке визначення має товарний знак відповідно до чинного закону? 

31. Що являють собою художні товарні знаки? 

32. Які зображення можуть реєструватися як словесні знаки? 

33. Які зображення можуть реєструватися як об’ємні товарні знаки? 

34. Що являє собою комбінований товарний знак? 

35. На який термін видається товарний знак? 

36. Як встановлюється пріоритет товарного знака? 

37. Які документи додаються до заявки на товарний знак? 

38. Які вимоги до фотографій товарного знака? 

39. Який термін розгляду заявки на товарний знак? 

40. Яким документом засвідчується право власності на товарний знак? 

41. Як називається словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що 

прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження 

товару? 

42. Що таке попереджувальне маркірування? 

43. Як передати право власності на товарний знак? 

44. Як передати право на використання товарного знака? 

45. Які умови ліцензійного договору на товарний знак? 

Література: [5, с.3–205; 10, с.3–140; 12, с.16–24; 15, с.3–425; 22, с.3–397]. 

 

 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 

Запитання для самоперевірки 

1. Що означає поняття «патентна інформація»?  



2. Дайте визначення поняття «офіційний патентний бюлетень». Які 

офіційні бюлетені видаються в Україні? 

3. Що таке «патентний фонд»? 

4. Які дані стосовно винаходів містять офіційні патентні бюлетені?  

5. Які джерела інформації застосовуються у винахідницьких та пошуковій 

роботі? 

6. Які розрізняють джерела патентної інформації? 

7. Що таке первинні, вторинні джерела патентної інформації? 

8. На основі яких вимог вибирають джерела інформації? 

9. Які системи відносяться до міжнародної класифікації? 

10. З чого складається міжнародна патентна класифікація? 

11. З яких елементів складається система класифікації винаходів? 

12. У чому сутність розділів, класів, підкласів, груп, підгруп? 

13. Чим визначаються бібліографічні коди? Яку інформацію вони несуть? 

14. Які методи відносяться до методів винахідницької та пошукової роботи 

при створенні винаходу? 

15. Що включають в себе патентні дослідження? 

16. Що таке життєвий цикл об’єкта господарської діяльності? 

17. У складі яких робіт виконуються патентні дослідження? 

18. Які види патентного пошуку застосовуються при патентних 

дослідженнях? 

Література: [1, с.3–213; 5, с.3–205; 14, с.3–203; 15, с.2–425; 16, с.2–37; 18, с.3–

155; 26, с.3–301; 28, с.2–230]. 

 

 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 

 



Запитання для самоперевірки 

1. Які визначення мають терміни винахід, службовий винахід, секретний 

винахід, корисна модель відповідно до законодавства України? 

2. Що Ви розумієте під поняттями «ліцензія», «дата пріоритету»?  

3. Що Ви розумієте під поняттями «винахідник», «заявник»?  

4. Чим корисна модель відрізняється від винаходу?  

5. Що може бути об’єктом винаходу?  

6. Які об’єкти в Україні не визнаються винаходами?  

7. Які об’єкти не можуть одержати правову охорону?  

8. Який же винахід (корисна модель) визнається новим?  

9. Які умови патентоспроможності винаходу й корисної моделі? 

10. Яким документом охороняються винаходи, корисні моделі?  

11. Який строк дії патентів на винаходи, службові винаходи, секретні 

винаходи та корисні моделі? 

12. Які об’єкти промислової власності охороняються патентом? 

13. Чи має силу патент України на території іншої країни? 

14. У чому полягає економічне значення винаходів? 

15. Хто виступає в ролі офіційного посередника за кордоном при 

патентуванні винаходу, що створений громадянином України? 

16. Чи має промисловий зразок формулу? 

17. Що таке промислова придатність? 

18. Які встановлені умови патентоспроможності промислового зразка? 

19. За яких умов надається правова охорона винаходам, корисним моделям, 

промисловим зразкам? 

20. Чи може бути секретним промисловий зразок, як він охороняється? 

Література: [1, с.3–213; 14, с.3–203; 16, с.1–37; 18, с.3–155; 28, с.2–230]. 

 

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. Ілюстративні матеріали. Реферат. 



Оформлення міжнародної заявки на винахід 

Запитання для самоперевірки 

1. З яких документів складається заявка на винахід? 

2. Кого вказують у заявці на видачу патенту? 

3. Який зміст вкладається в заявку про видачу патенту? 

4. Які системи подачі заявки на винахід існують у світі і чим вони 

відрізняються? 

5. Які вимоги висуваються до опису винаходу? 

6. Як має виглядати назва винаходу та які вимоги висуваються до неї? 

7. Що таке формула винаходу? З яких частин вона складається? 

8. Які ставляться вимоги до формули винаходу?  

9. Які системи формування формули винаходу застосовуються в світі? 

10. У чому сутність європейської системи формування формули винаходу? 

11. Чим відрізняються американська та європейська системи побудови 

формули патенту? 

12. Які передбачені вимоги до ілюстративних матеріалів?  

13. У якому випадку в патенті використовуються креслення? 

14. Які існують вимоги до реферату? Що включає в себе реферат на патент? 

15. З яких розділів складається опис заявки? 

16. Що таке пріоритет заявки?  

17. Що включає експертиза заявки на винахід за формальними ознаками?  

18. Що включає експертиза заявки на винахід по суті?  

19. Хто може допомогти в оформленні заявки на винахід?  

20. Які етапи включає експертиза по суті заявки на винахід?  

21. У якій послідовності викладається характеристики аналогів і прототипу 

винаходу? 

22. Яка послідовність викладення технічного рішення? 

23. Які дані наводять в розділі технічно-економічної ефективності 

пристрою? 



24. Яке відомство в Україні займається видачою патенту і в яких напрямках 

воно здійснює свою діяльність? 

Література: [1, с.3–213; 14, с.3–203; 16, с.1–37; 18, с.3–155; 28, с.2–230]. 

 

7 Охорона прав на промислові зразки 

Основні поняття та положення. Оформлення промислового зразка. 

Експертиза заявки і реєстрація патенту. Оформлення міжнародної заявки на 

промисловий зразок 

Запитання для самоперевірки 

1. Що таке промисловий зразок?  

2. Які документи повинна містити заявка на отримання патенту на 

промисловий зразок?  

3. Які розділи включає опис заявки на отримання патенту на промисловий 

зразок?  

4. Які існують вимоги щодо зображення промислового зразка?  

5. Чи перевіряють у процесі експертизи заявки відповідність 

промислового зразка умовам патентоспроможності – «новизні» та 

«промисловій застосовності»?  

6. Як в національній процедурі експертизи заявок на видачу патенту на 

промисловий зразок відбувається їх класифікація?  

7. Які має права власник патенту на промисловий зразок?  

8. Що вважається використанням промислового зразка?  

9. Який термін дії патенту на промисловий зразок?  

10. В чому особливості експертизи заявки на промисловий зразок?  

Література: [1, с.3–213; 14, с.3–203; 16, с.1–37; 18, с.3–155; 28, с.2–230]. 

 

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» 

Запитання для самоперевірки 

1. Що таке раціоналізаторська пропозиція? 

2. Які особливості оформлення раціоналізаторської пропозиції? 

3. Які є види науково-технічної інформації? 

4. Що містить науково-технічна інформація? 

5. Що охоплює поняття «конфіденційна інформація»? 

6. Які заходи передбачені для забезпечення збереження комерційної 

таємниці та конфіденційної інформації? 

7. Що таке «ноу-хау»? 

8. Який порядок оформлення та реєстрації «ноу-хау»? 

Література: [2, с.3–445; 5, с.3–205; 13, с.12–15; 17, с.1–24; 21, с.32–39; 24, с.2–

270; 32, с.3–311]. 

 

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 

Запитання для самоперевірки 

1. Що таке авторське право і суміжні права? 

2. На які види творів поширюється авторське право? 

3. Що передбачає суб’єктивне авторське право? 

4. Як відбувається процес оформлення заявки на державну реєстрацію прав 

автора? 

5. Що таке авторські договори? 

6. Чи може охоронятися частина твору? 



7. Які об’єкти не охороняються авторським правом? 

8. Хто вважається співавтором? 

9. Який термін встановлено для охорони прав авторів? 

10. Як авторське право переходить у спадщину? 

11. Чи може твір стати суспільним надбанням? 

12. Чи можна відступити особисті (немайнові) та майнові права? 

13. Який термін охорони суміжних прав? 

14. Які дії вважаються порушеннями авторського права і суміжних прав? 

Література: [5, с. 3–205; 14, 3–203; 15, с.3–425; 26, с.3–303; 28, с.2–230]. 

 

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 

Запитання для самоперевірки 

1. Що таке ліцензія? 

2. У чому полягає торгівля ліцензіями ? 

3. Яка існує класифікація ліцензійних договорів? 

4. Які права надає проста, виключна, повна ліцензія? 

5. Що належить до об’єктів ліцензійного договору? 

6. Хто виступає суб’єктом ліцензійних угод? 

7. Які умови патентування об’єктів промислової власності в зарубіжних 

країнах? 

8. Який порядок укладання ліцензійних договорів? 

9. У чому суть ліцензування патентів? 



10. Які основні нормативні положення ліцензійної діяльності діють в 

Україні? 

11. Що таке ліцензування товарних знаків? 

12. Що таке гудвіл? 

13. Що таке франшиза? Що є основою сучасних угод франшизи? 

14. Які переваги й недоліки має франшиза? 

15. Які ліцензійні обмеження вважаються законними в ЄС? 

16. Що таке ліцензування сертифікаційної марки, копірайтних творів? 

17. Що таке ліцензування секретів виробництва? 

18. Що таке ліцензування підприємницької діяльності? 

19. Хто встановлює ліцензійні умови для підприємницької діяльності? 

20. Які види господарської діяльності потребують отримання ліцензії? 

21. Що є підставою для відмови у виданні ліцензії? 

22. Які існують основні види ліцензійних платежів? Що таке паушальний 

платіж? Що таке роялті? 

23. За що встановлюються особливі розміри плати для видачі ліцензії? 

24. Чому існують відмінності між юридичним і економічним термінами 

служби об’єкта права промислової власності? 

25. Які основні способи комерціалізації прав на об’єкти промислової 

власності? 

26. У чому перевага використання прав на об’єкти промислової власності у 

власному виробництві і передачею прав за ліцензійним договором? 

27. Які переваги правовласнику дає внесення прав промислової власності до 

статутного капіталу підприємства? 

28. У чому різниця між уступкою прав на об’єкт промислової власності та 

передачею прав за ліцензійним договором? 

Література: [2, с.3–445; 4, с.3–275; 5, с.3–205; 6, с.2–62; 7, с.2–208; 8, с.2–270; 

9, с.4–142; 10, с. 2–142; 13, с.12–15; 21, с. 32–39; 23, с.3–333; 24, с.2–270; 25, 

с.2–412; 27, с.13–19; 29, с.2–170; 30, с.3–445; 32, с.2–312]. 

 



3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

 

1. Поняття інтелектуальної власності та права інтелектуальної власності 

2. Роль інтелектуального капіталу в соціально-економічному розвитку 

України 

3. Авторське право і суміжні права та їх правова охорона 

4. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності 

5. Законодавча база та правові засади інтелектуальної власності 

6. Історія та еволюція інтелектуальної власності 

7. Структура національної системи охорони інтелектуальної власності 

8. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності 

9. Методологічна основа і соціальні аспекти науково-технічної творчості 

10. Рівні творчої діяльності і винахідницьких завдань 

11. Етапи розробки винаходу 

12. Психологічні особливості науково-технічної творчості 

13. Роль творчого колективу і особи в процесі створення об’єктів 

промислової власності 

14. Етика творчості та історія деяких відкриттів, винаходів і винахідників 

15. Методи розв’язання винахідницьких завдань 

16. Знаки для товарів і послуг 

17. Патентна документація і нормативна база патентно-інформаційної 

діяльності 

18. Державна система патентної інформації. Система класифікацій 

19. Міжнародні класифікації об’єктів промислової власності 

20. Пошук патентної інформації 

21. Охорона прав на винаходи і корисні моделі. Об’єкти винаходів і їхні 

ознаки 

22. Автори й володарі охоронних документів 

23. Дата подання і пріоритет заявки 



24. Експертиза заявки і реєстрація патенту 

25. Авторська винагорода 

26. Особливості подання та експертизи міжнародної заявки на винахід 

27. Оформлення заявки на винахід (корисну модель). Склад заявки та 

загальні вимоги до її змісту й оформлення 

28. Опис винаходу та вимоги до нього. Формула винаходу. Ілюстративні 

матеріали. Реферат 

29. Оформлення міжнародної заявки на винахід. 

30. Охорона прав на промислові зразки. Оформлення промислового зразка 

31. Експертиза заявки і реєстрація патенту на промисловий зразок 

32. Оформлення міжнародної заявки на промисловий зразок 

33. Поняття та ознаки раціоналізаторської пропозиції 

34. Оформлення раціоналізаторської пропозиції.  

35. Види та зміст науково-технічної інформації 

36. Особливості конфіденційної інформації 

37. Заходи щодо збереження комерційної таємниці та конфіденційної 

інформації 

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

39. Види результатів творчої діяльності, що охороняються авторським 

правом 

40. Об’єкти авторського права.  

41. Суб’єктивне авторське право, його зміст і межі.  

42. Оформлення заявки на державну реєстрацію прав автора 

43. Авторські договори 

44. Поняття суміжних прав. Суб’єкти суміжних прав.  

45. Суб’єктивні суміжна права, їх зміст і межі 

46. Захист авторських і суміжних прав 

47. Основні поняття ліцензування. Класифікація ліцензійних договорів 

48. Види ліцензійних платежів. Порядок розгляду ліцензійних договорів 

49. Франчайзинг як один зі способів реалізації інтелектуальної власності 



50. Трансфер технологій 

51. Випробування та сертифікація об’єктів промислової власності 

52. Ефективність використання об’єктів промислової власності 

53. Способи вартісної оцінки об’єктів інтелектуальної власності 

54. Інноваційні процеси і конкурентоспроможність об’єктів промислової 

власності у ринкових умовах.  

55. Представники у справах інтелектуальної власності 
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Рецензія 

на методичні вказівки щодо самостійної роботи 

з навчальної дисципліни «Патентознавство»  

для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання  

зі спеціальностей 6.020105 – «Документознавство та інформаційна 

діяльність», 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»  

освітнього ступеня «бакалавр» 

 

Методичні вказівки написані на належному науково-методичному рівні. 

Їх мета – 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. 

Пропоновані методичні вказівки призначені для студентів ІV курсу 

денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 6.020105 –

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

бібліотечна та архівна справа» освітнього ступеня «бакалавр». 

Навчальне видання складається з п’яти частин: вступу, тем і  погодинного 

розкладу лекцій і самостійної роботи з дисципліни «Патентознавство», переліку 

тем і питань для самостійного опрацювання, питань до іспиту, списку 

літератури. 

Методичні вказівки заслуговують позитивної оцінки, їх можна 

рекомендувати до друку. 

 

Рецензент                                    доц.  О. М. Тур 



Витяг із протоколу №  

засідання кафедри українознавства 

 

 

від _______________ 2018 р. 

Присутні:  усі члени кафедри 

 

  

 

СЛУХАЛИ:  доц. Шабуніну В. В. про методичні вказівки щодо самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Патентознавство» для 

студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання зі 

спеціальностей 6.020105 – «Документознавство та інформаційна 

діяльність», 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» освітнього ступеня «бакалавр». 

  

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до друку методичні вказівки щодо самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Патентознавство» для 

студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання зі 

спеціальностей 6.020105 – «Документознавство та інформаційна 

діяльність», 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» освітнього ступеня «бакалавр». 

   

  

 

 

 Завідувач кафедри       проф. Маслак В. І.  

 

Секретар кафедри                                                 доц. Бутко Л. В. 

 



Витяг  з протоколу № ____ 

засідання науково-методичної ради факультету права,  

гуманітарних і соціальних наук 

 

від «___» ___________2018 р. 

                                    Присутні: усі члени науково-методичної ради факультету 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про рекомендацію до друку методичних вказівок щодо самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Патентознавство» для студентів ІV курсу денної та 

заочної форм навчання зі спеціальностей 6.020105 – «Документознавство та 

інформаційна діяльність», 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

освітнього ступеня «бакалавр», які підготувала до друку доцент кафедри 

українознавства Шабуніна В.В. (Інформація секретаря НМР ФПГіСН  

Тур О. М.). 

 

СЛУХАЛИ:  секретаря НМР ФПГіСН доц. Тур О. М. про методичні вказівки 

щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Патентознавство» для студентів ІV курсу денної та заочної 

форм навчання зі спеціальностей 6.020105 – 

«Документознавство та інформаційна діяльність», 029 – 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітнього 

ступеня «бакалавр», які підготувала до друку доцент кафедри 

українознавства Шабуніна В. В.    

 

УХВАЛИЛИ:  Рекомендувати до друку методичні вказівки щодо самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Патентознавство» для 

студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання зі 

спеціальностей 6.020105 – «Документознавство та інформаційна 

діяльність», 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» освітнього ступеня «бакалавр», які підготувала до друку 

доцент кафедри українознавства  Шабуніна В. В.  

  

 

Голова  НМР  факультету     проф. Т. Б. Поясок 

 

Секретар         доц. О. М. Тур 


