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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

12 – «Інформаційні 

технології» 

Нормативна 

Модулів – 1  Спеціальність 122 – 

«Комп’ютерні науки» 

Рік підготовки 
(курс) 

Змістових модулів – 2 
Освітньо-професійна 

програма 

«Інформаційні 

управляючі системи та 

технології» 

5-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ____РГР___ 
                             ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

9-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1,7 

самостійної роботи 

студента – 3,3 

 

Освітній ступінь: 

«Магістр» 

10 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 

Лабораторні 

– 

Самостійна робота 

60 год. 

Вид контролю: 

диф. залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 30/60 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність та патентознавство» 

є підвищення рівня підготовки магістрів зі спеціальності: 122 – «Комп’ютерні 

науки» за освітньо-професійною програмою «Інформаційні управляючі системи 

та технології» – через 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, зокрема на 

комп’ютерні програми і бази даних, документи на комерційну таємницю, 

використати патентну інформацію та документацію при проведенні науково-

дослідних, проектно- конструкторських, проектно-технологічних розробок з 

метою створення конкурентоспроможної продукції; навичок роботи з 

нормативно-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), а також ліцензійного 

договору на передачу права або використання об’єкту права інтелектуальної 

власності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 складові системи права ІВ; об’єкти права ІВ; систему законодавства у сфері 

ІВ;  

 структуру державної системи правової охорони ІВ;. 
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 складові системи науково-технічної інформації; 

 методологічні основи створення об’єктів промислової власності; 

 засоби і методи проведення патентних досліджень; 

 правила складання та подання заявок на отримання прав ІВ; 

 мету і основні способи комерціалізації об’єктів права ІВ; 

 методи і способи управління правами ІВ;  

 практичні шляхи використання та захисту прав ІВ; 

 міжнародне законодавство у сфері ІВ. 

вміти: 

 користуватися правовою, науковою, довідковою та нормативною 

літературою;  

 визначати об’єкти права ІВ; 

 вибирати систему правової охорони об’єктів права ІВ; 

 визначати патентоспроможність цих об’єктів; присвоювати класифікаційні 

індекси об’єктам права ІВ; 

 оформлювати та подавати заявки на отримання державних охоронних 

документів; 

 проводити патентні дослідження в певній галузі техніки та оформити заявку 

на винахід або інший об’єкт промислової власності, заявку на об’єкт 

авторського права; 

 складати авторські угоди на розпорядження правами ІВ; 

 використовувати патентну інформацію та документацію при проведенні 

науково-дослідних, проектно-конструкторських, проектно-технологічних 

розробок з метою створення конкурентоспроможної продукції. 
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3. Програма 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.  
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5.3 Суміжні права.  

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). 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Примітка: 

*  − 9 семестр. 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л. п.з. с.р. 

1 2 3 4 5 

Модуль 1 
*
 

Змістовий модуль 1. Загальні питання інтелектуальної власності 

Тема 1.  Система інтелектуальної власності 

. 

6 1  2 3 
Тема 2. Система законодавства та правової 

охорони 
6 1 2 3 

Тема 3. Патентна інформація і патентні 

дослідження 
7 1 2 4 

Тема 4. Системи класифікацій.  8 1 2 5 

Тема 5. Авторське право та суміжні права 8 1 2 5 

Разом за змістовим модулем 1 35 5 10 20 

Змістовий модуль 2. Промислова власність та заявки 

Тема 6. Промислова власність.  7 1 2 4 

Тема 7. Правила складання та подання 

заявки.  
8 2 2 4 

Тема 8. Розгляд заявки на винахід (корисну 

модель).  
13 1 4 8 

Тема 9. Міжнародна заявка на винахід.  11 1 2 8 

Разом за змістовим модулем 2 39 5 10 24 

ІНДЗ (КР, РГ, к/р):  контрольна робота 6 - - 6 

Семестровий контроль:  диф. залік 10 - - 10 

Усього годин 90 10 20 60 
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5. Теми семінарських занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

…    

 

6. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

 Модуль 1   

1.  Ідентифікація об’єктів права інтелектуальної 

власності.  

2 - 

2.  Патентні дослідження. Основні положення та порядок 

проведення. Патентний пошук. Види пошуків. 

2 - 

3.  Міжнародна патентна класифікація. Класифікування 

винаходів (корисних моделей). 

4 - 

4.  Складання опису винаходу. Особливості складання 

опису для різних об’єктів. 

4 - 

5.  Оформлення та подання заявки на винахід (корисну 

модель) та авторський твір. 

4 - 

6.  Процедура проведення експертизи по заявці на 

винахід. Листування з УкрПатентом стосовно заявки. 

4 - 

 Усього годин  20  

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
дфн зфн 

1 2 3 4 

1    

2    

….    
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8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 
1 2 3 4 

 Модуль 1   

1 Система інтелектуальної власності. 4 - 

2 Система законодавства та правової охорони 5 - 

3 Патентна інформація і патентні дослідження 5 - 

4 Системи класифікацій.  5 - 

5 Авторське право та суміжні права 5 - 

6 Промислова власність.  5  

7 Правила складання та подання заявки.  5 - 

8 Розгляд заявки на винахід (корисну модель).  5 - 

9 Міжнародна заявка на винахід.  5 - 

    

 Усього забезпечення аудиторних занять 
*
 30 - 

 Забезпечення індивідуальних завдань: контрольна 

робота 

6 - 

 Забезпечення семестрового контролю: диф. залік 10 - 

 Усього  60 - 

 

Примітка: 

* − кількість годин самостійної роботи відведених на підготовку до лекцій, 

практичних занять та ін. види аудиторної роботи. 

 

9. Методи навчання 

Лекції, бесіди, ілюстрації та демонстрації при усному викладенні; методи 

закріплення матеріалу та відповіді на питання, практичні заняття. 

 

10. Методи контролю 

Контрольні роботи, тестування, усне опитування, реферати, диф. залік. 
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11. Розподіл балів, що отримують студенти 

Модуль 1 
 

Вид занять Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Сума 

 Т1–Т5 Т6 – Т9  

Лекції (відвідування, 

конспект, опитування) 
6 4 10 

Лабораторні роботи 
(виконання, звіт, 

захист) 
2 4 4 4 2 4 20 

Поточний контроль:           

реферат 5 5 10 

опитування 10 10 20 

ін. види  

поточн. контр. 
10 10 20 

д. залік          20 

Усього:          100 

 

Примітка: 

Т1, Т2, ..., Т9 – теми 

 

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 
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12. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки щодо виконання практичних занять з навчальної 

дисципліни «Інтелектуальна власність та патентознавство» для студентів 

магістратури денної форми навчання зі спеціальності 122– «Комп’ютерні науки» 

за освітньою програмою «Інформаційні управляючі системи та технології» – 

Кременчук : видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2017. – 

60 с. 

 

13. 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 / 
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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. 

12. Янкова С. Державна реєстрація договорів, які стосуються права автора 

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

 

14. Інформаційні ресурси 

 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу : http://rada.gov.ua. 

2. Офіційний сайт Президента України [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу:  www.president.gov.ua . 

3. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України «Урядовий портал 

України» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу : 

http://www.kmu.gov.ua.    

4. Офіційний сайт Державного департаменту інтелектуальної власності 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу : http://www.sdip.gov.ua.  

http://www.president.gov.ua/

