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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність та 

патентознавство» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки магістра зі спеціальності 122 − «Комп’ютерні науки» за освітньо-

професійною програмою «Інформаційні управляючи системи та технології». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є стратегія розвитку ІУС 

базована на стратегії розвитку підприємства.  

Міждисциплінарні зв’язки: 

Дисципліна «Інтелектуальна власність та патентознавство» базується на 

вивченні дисциплін: «Системний аналіз», «Теорія автоматизованих систем 

контролю і управління», «Моделювання систем». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Загальні теоретичні питання діагностики системи 

2. Тестування та відладка контролерів. Безпека. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1 Метою вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність та 

патентознавство» є здобуття студентами: знання системи інтелектуальної 

власності і, зокрема, промислової власності в винахідницькій та патентно-

ліцензійній діяльності, методологічних основ створення об’єктів промислової 

власності та інженерної психології, міжнародного співробітництва у галузі 

інтелектуальної власності, захисту патентних прав, авторського права та 

суміжних прав, а також системи патентної інформації; вміння застосовувати на 

практиці нормативно-правові акти при забезпечені правової охорони науково- 

технічних досягнень та творчої продукції, провести патентні дослідження в певній 

галузі техніки та оформити заявку на винахід або інший об’єкт промислової 

власності, заявку на об’єкт авторського права. 

1.2. Основними  завданнями вивчення дисципліни «Інтелектуальна 

власність та патентознавство» є отримання навичок роботи з нормативно-
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правовими документами, патентною документацією, в оформленні матеріалів 

заявки на об’єкт права інтелектуальної власності (винахід, корисну модель, 

промисловий зразок, знак для товарів та послуг, топографія інтегральної 

мікросхеми, твори науки, літератури і мистецтва тощо). 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

‒ діагностичні моделі ПЛК функціонально-структурного і логічного рівнів з 

урахуванням особливостей функціонування ПЛК; 

‒ можливості сучасних електронних технологій і вимог міжнародних 

стандартів проектування; 

‒ методи синтезу вбудованих на кристал або печатну плату програмно-

апаратних засобів тестового та функціонального діагностування; 

вміти: 

‒ аналізувати сучасний стан і тенденції розвитку типових структур ПЛК; 

‒ особливості функціонування ПЛК, як управляючих пристроїв промислового 

призначення; 

‒ застосовувати методи синтезу легко тестуємих та самоперевіряємих модулів 

генераторів детермінованих, псевдовипадкових і псевдовичерпних тестів; 

‒ застосовувати методи синдромно – сигнатурних аналізаторів на зсувних 

регістрах з лінійними і нелінійними зворотними зв'язками; 

‒ застосовувати методи синтезу для реалізації вбудованих засобів 

діагностування модулів ПЛК. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальні питання інтелектуальної власності . 

Тема 1. Система інтелектуальної власності 

1.1. Мета і задачі курсу.  

1.2. Основні поняття і визначення.  

1.3. Рівні творчої діяльності і винахідницьких задач.  

1.4. Етапи розробки винаходу. 

1.5. Історія деяких відкриттів, винаходів і винахідників.* 

Тема 2. Система законодавства та правової охорони ІВ 

2.1. Система законодавства України у сфері інтелектуальної власності.  

2.2 Державна система правової охорони інтелектуальної власності.  

2.3 Міжнародна система інтелектуальної власності*. 

Тема 3. Патентна інформація і патентні дослідження 

3.1. Патентна документація. Класифікація винаходів.  

3.2 Міжнародні класифікації об’єктів промислової власності.  

3.3 Пошук патентної інформації. Патентні дослідження. Патентний 

формуляр. Державна система патентної інформації.  

3.4 Нові інформаційні технології. Використання патентної інформації 

при створенні і засвоєнні нової техніки.  

Тема 4. Системи класифікацій  

4.1. Загальні принципи побудови класифікацій.  

4.2. Класифікації різних об’єктів права ІВ.   

4.3. Міжнародна патентна класифікація. 

4.4. Рекласифікування. Національні патентні класифікації. 

Тема 5. Авторське право та суміжні права 

5.1. Об’єкти та суб’єкти авторського права.  

5.2. Співавторство.  

5.3 Суміжні права.  
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5.4 Державна реєстрація авторського права на твір. 

Змістовий модуль 2. Промислова власність та заявки. 

Тема 6. Промислова власність.  

6.1. Об’єкти винаходів і їхні ознаки (корисної моделі).  

6.2 Автори і володарі охоронних документів..  

6.3 Умови патентоздатності винаходу (корисної моделі). 

6.4 Група винаходів. Об’єкти що не визнаються винаходами. 

Тема 7. Правила складання та подання заявки 

7.1 Вимоги до заявки (юридичні, формальні, право пріоритету тощо).  

7.2 Склад заявки.  

7.3 Опис винаходу (корисної моделі).  

7.4 Формула винаходу (корисної моделі). 

Тема 8. Розгляд заявки на винахід (корисну модель).  

8.1 Види експертизи заявки на винахід (корисну модель).  

8.2 Особливості розгляду заявки залежно від об’єкта права ІВ*.  

8.3 Рішення експертизи. 

Тема 9. Міжнародна заявка на винахід.  

9.1 Договори які встановлюють Міжнародну систему охорони ІВ.  

9.2 Основні засади Паризької конвенції.  

9.3 Договір про патентну кооперацію (РСТ). 

9.4 Інші міжнародні договори й угоди. Євразійська патентна конвенція 

(ЄАПК). 

 

 



7 

 

  

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Тофіло А. В. Експертиза об’єктів промислової власності: заявки на 

винаходи і корисні моделі / А. В. Тофіло. – К. : Ін-ст. інт. власн. і права, 2006. – 

176 с. 

2. Роїна О. М. Інтелектуальна власність та її захист : нормативно-правове 

регулювання / О. М. Роїна. – К. КНТ, 2006. – 480 с. 

3. Дроб’язко В. С. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник / 

В. С. Дроб’язко, Р. В. Дроб’язко. – К. : Юрінков інтер, 2004. – 512 с. 

4. Цибульов П. М. Основи інтелектуальної власності : навч. посібник / 

П. М. Цибульов – К. : Ін-ст. інт. власн. і права, 2006. – 124 с. 

5. Добриніна Г. П. Патентна інформація та документація. Патентні 

дослідження : навч. посібник / Г. П. Добриніна. – К. : Ін-ст. інт. власн. і права, 

2006. – 120 с. 

6. Кажарська І. Ю. Право промислової власності: винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки : навч. посібник. / І. Ю. Кажарська. – К. : Ін-ст. інт. власн. і 

права, 2006. – 144 с. 

7. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність : підручник / В. Д. Базилевич. – 

К. : Знання, 2006. – 431 с. 

Допоміжна 

8. Антонов В. М. Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право / 

В. М.  Антонов. – К. : КНТ, 2007. – 520 с. 

9. Жаров В. О. Захист права інтелектуальної власності : навч. посібник / 

В. О. Жаров. – К. : Ін-ст. інт. власн. і права, 2006. – 88 с. 

10. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель від 

15.04.2002 р. N 332/6652 зі змінами та доповненнями. 

11. Право інтелектуальної власності : підручник для студентів вищих 

навчальних закладів / О. А. Підопригора, О. Б. Бутнік-Сіверський, В. С. Дроб'язко 

та ін. ; за ред. О. А. Підопригори. – К. : ВД «ІнЮре», 2002. – 623 с. 
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12. Янкова С. Державна реєстрація договорів, які стосуються права автора 

на твір / С. Янкова // Інтелектуальна власність. – 2010. – № 10. – С. 17 – 22. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  диф. залік. 

 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування на лабораторних 

роботах, виконання лабораторних робіт, електронні тести для проведення 

поточного контролю та для визначення підсумкових знань студентів; проведення 

контрольних робіт для оцінювання залишкових знань з теорії. 


