
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра матеріалознавства та ливарного виробництва 

 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПАТЕНТОЗНАВСТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри  

Протокол № 1 від 30 серпня 2019 р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кропивницький – 2019 



ЗМІСТ 
1. Загальна інформація  

2. Анотація до курсу  

3. Мета та цілі курсу  

4. Результати навчання (компетентності)  

5. Організація навчання курсу  

6. Система оцінювання курсу  

7. Політика курсу  

8. Рекомендована література  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Патентознавство 

Викладач (-і) Кропівна Альона Володимирівна 

Контактний телефон викладача (0522) 55-93-59 

E-mail викладача  

 
vlkropivny@gmail.com 

Формат дисципліни Денна 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС, 120 год.  

 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

moodle.kntu.kr.ua Distance learning CNTU 

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку 

індивідуальних занять зі студентами, розміщеному на 

інформаційному стенді кафедри та moodle.kntu.kr.ua 

курс Патентознавство  

Також можливі консультації шляхом листування через 

електронну пошту 

2. Анотація до навчальної дисципліни 

  Головним чинником сталого економічного розвитку держави є зростання 

інтелектуального потенціалу нації і, в першу чергу, впровадження науково-технологічних 

новацій.  Особливо велике значення відіграє група об’єктів інтелектуальної власності – 

промислова власність. До неї відносять: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, 

знаки для товарів і послуг, зазначення походження товарів, технічна документація, 

секрети виробництва тощо.  

Сучасний працівник сфери документознавства та інформаційних технологій повинен 

володіти глибокими знаннями стосовно створення, набуття прав, охорони, захисту і 

комерційної реалізації  об’єктів права промислової власності. На сьогодні усі передові 

підприємства у своєму штаті мають патентознавців. Ця професія є однією із гілок 

документознавства. Сучасний працівник сфери документознавства та інформаційних 

технологій повинен володіти глибокими знаннями стосовно створення, набуття прав, 

охорони, захисту і комерційної реалізації  об’єктів права промислової власності.  
3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни "Патентознавство" є освоєння необхідних знань системи 

інтелектуальної та промислової власності у винахідницькій та патентно-ліцензійної 

діяльності, методологічних основ створення об’єктів промислової власності та інженерної 

психології, захисту патентних прав, міжнародного співробітництва у сфері системи 

патентної інформації; вміння використовувати на практиці нормативно-правові акти при 

забезпеченні правової охорони науково-технічних досягнень і творчої продукції, провести 

патентно-інформаційні дослідження в певній галузі техніки, знайти аналоги і оформити 

заявку на об’єкт промислової власності. Патентознавство як навчальний предмет ставить 

за мету підготовку фахівців, які володіють теоретичною базою та практичними навичками 

з законодавчих основ набуття, передачі, охорони і захисту прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності, зокрема промислової власності в Україні і світі.    

 Предмет навчальної дисципліни «Патентознавство» – регулювання відносин в 

практиці інноваційного підприємництва, які складаються у зв’язку із створенням, 

патентно -  інформаційним дослідженням, набуттям прав, охороною, захистом, 

використанням і комерціалізацією об’єктів прав  промислової власності.  

Основні завдання курсу полягають у забезпеченні інтелектуального і соціального 

розвитку фахівців  шляхом навчання   основам   документального оформлення та 

правових     аспектів промислової власності. 



    4. Результати навчання (компетентності) 
Відповідно до вимог освітньої програми в результаті вивчення дисципліни " 

Патентознавство" студенти повинні знати: 

- основні   поняття   системи   правової   охорони промислової власності; 

- складові системи промислової  власність  в  нормах  законодавства України; 

 - складові міжнародної системи охорони інтелектуальної власності; 

- об'єкти права промислової власності; 

-система патентної інформації; 

- алгоритм правової охорони об'єктів патентного права (винаходів, корисних моделей, 

промислових зразків); 

- алгоритм правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту 

(торговельних марок, географічних зазначень, фірмових найменувань); 

- права та обов'язки власників охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної 

власності; 

- процедуру захисту прав інтелектуальної власності у разі їх порушення. 

В результаті вивчення дисципліни " Патентознавство" студенти повинні вміти: 

-застосовувати на практиці нормативно правові акти при забезпеченні правової охорони 

науково-технічних досягнень; 

-працювати з нормативно -  правовими документами та патентною документацією; 

-проводити патентні дослідження в певній галузі; 

- оформити заявку на об’єкт  промислової власності; 

-скласти ліцензійний договір на передачу права або використання об’єктів прав  

промислової власності; 

-скласти позивні документи до суду у випадку порушення прав на об’єкти промислової 

власності. 

 

Професійна компетентність, яка отримується студентами після вивчення навчальної 
дисципліни 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми  

у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи або у процесі навчання,  

що передбачає застосування положень і методів інформаційної, бібліотечної 

та архівної справи і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. 

 

Складові компетентності, які отримуються студентами після вивчення 

 навчальної дисципліни 

1. Здатність здійснювати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, моніторинг, організацію, 

зберігання, розповсюдження та надання в користування інформації та знань у будь-яких 

форматах.  

2. Здатність використовувати методи систематизації, пошуку, збереження, класифікації 

інформації для різних типів контенту та носіїв.  

3. Здатність аналізувати закономірності розвитку, документно-інформаційних потоків та 

масивів, як штучно створеної підсистеми  

соціальних комунікацій.  

4. Здатність підтримувати ділову комунікацію з усіма суб’єктами інформаційного ринку, 

користувачами, партнерами, органами влади та управління, засобами масової інформації.  

5. Здатність проектувати та створювати документно-інформаційні ресурси, продукти та 

послуги.  

6. Здатність адмініструвати соціальні мережі, електронні бібліотеки та архіви.  

7.Здатність використовувати автоматизовані інформаційно-пошукові системи, 

організовувати електронні бібліотеки та архіви.  

8. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності, постійного 

підвищення рівня інформаційної культури.  
 



 

5. Організація навчання 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

Види занять Загальна кількість годин 

лекції 14 

 практичні  28 

самостійна робота 72 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) Нормативний /  

вибірковий  

1 029 

«Інформаційн

а, бібліотечна 

та архівна 

справа» 

3 вибірковий 

Тематика курсу 

Тема Кількість год. 

 

лекції практ. 

зан. 

сам. роб. 

Модуль І.  
Тема №1. Інтелектуальна власність як право 

на результат творчої діяльності людини.   

2  4 

Тема №2. Мета і принципи правової 

охорони 

1  4 

Тема №3. Система інтелектуальної 

власності. 

1  4 

Тема №4. Охорона прав на об'єкти 

промислової власності. 

4 6 24 

Тема №5. Охорона права на комерційну 

таємницю та ноу-хау 

1 4 9 

Модуль 2. 

Тема №6. Міжнародна патентна 

класифікація 

1 2 5 

Тема №7. Пошук патентної інформації 1 2 5 

Тема №8. Джерела патентної інформації 1  3 

Тема №9. Види робіт під час проведення 

патентних досліджень 

 6 5 

Тема №10. Ліцензування та передавання 

технологій 

1 6 5 

Тема №11. Захист прав промислової   

власності 

1 2 4 

Всього 14 28 72 

 

6. Система оцінювання курсу 

 

Загальна система оцінювання курсу Загальна система оцінювання навчальної є 

уніфікованою в межах ЦНТУ і визначається 

Положенням про організацію освітнього процесу в 

ЦНТУ, затвердженим Вченою радою, протокол № 2 



від 30.10.2017 р. (зі змінами, внесеними Вченою 

радою, протокол №6 від 26.02. 2018 р.) – текст 

розміщений на офіційному веб - сайті університету 

www.kntu.kr.ua 

Вимоги до письмової роботи Вивчення дисципліни передбачає  підготовку  

студентами денної форми навчання рефератів. 

Максимальна оцінка роботи – 30 балів. Вивчення 

дисципліни передбачає обов’язкове виконання  

студентами заочної форми навчання письмової 

домашньої контрольної роботи за індивідуальним 

варіантом відповідно до порядкового номера студента 

за списком в навчальних журналах академгрупи. 

Максимальна оцінка роботи – 30 балів. Завдання до 

виконання контрольної роботи містяться в методичних 

вказівках до вивчення дисципліни.  

Вимоги до самостійної роботи 1. Поглиблене вивчення питань тем за методичними 

вказівками викладача.  

2. Систематичне опрацювання лекційного матеріалу, 

запропонованої базової та допоміжної літературу з 
питань курсу.  

3. Самостійна підготовка до заліку.  

     У процесі підготовки за темами (питаннями) курсу, 

що віднесені для самостійного опрацювання, 

студентам слід звернути особливу увагу на засвоєння 

зазначених ключових понять та термінів. 

Обов’язковим вважається ведення студентами 

робочого конспекту, який повинен містити 

розгорнутий або тезисний огляд питань, що віднесені 

для самостійного опрацювання, а також визначення 

ключових понять і термінів.  

        У процесі вивчення курсу для поточного 

контролю самостійної роботи студентів денної форми 

навчання та якості засвоєння ними матеріалу викладач 

використовує проведення поточних контрольних робіт 

та тестування.  

       Самостійна робота студентів заочної форми 

навчання передбачає самостійне вивчення окремих 

питань тем за методичними вказівками викладача. 

Студент повинен опрацювати необхідний обсяг 

навчальної літератури та нормативно-правових актів. 

У ході засвоєння програми курсу, під час підготовки 

до заліку, студентам рекомендується звертатись до 

першоджерел (нормативно-правових актів) і до 

монографічної літератури, в якій висвітлено основні 

погляди на відповідні проблемиохорони та захисту 

обєктів інтелектуальної власності. 

 

Практичні заняття         Система оцінювання практичних занять 

визначена Положенням про організацію освітнього 

процесу в ЦНТУ, затвердженим Вченою радою, 

протокол № 2 від 30.10.2017 р. (зі змінами, внесеними 

Вченою радою, протокол №6 від 26.02. 2018 р.) – 

текст розміщений на офіційному веб - сайті 

університету www.kntu.kr.ua 



Умови допуску до підсумкового 

контролю  
       Порядок та організація контролю знань 

студентів, зокрема, умови допуску до підсумкового 

контролю визначаються Положенням про рубіжний 

контроль успішності і сесійну атестацію студентів 

ЦНТУ, затвердженим Вченою радою, протокол № 3 

від 27.11.2017 р. – текст розміщений на офіційному 

веб - сайті університету www.kntu.kr.ua 

7. Політика курсу 

         Університет – це організація, яка суворо дотримується усіх вимог законодавства, 

стандартів і правил та очікує від своїх студентів відповідної поваги і дотримання правових 

норм. Університет гарантує забезпечення рівних прав усім студентам незалежно від 

їхнього соціального статусу, статі, віку, національності, релігійних та інших уподобань і 

сподівається, що взаємовідносини між самими студентами, студентами і викладачами, а 

також студентами та іншими членами суспільства базуватимуться на взаємоповазі та 

загальновизнаних принципах культури, моралі і етики. 

         Студент старанно і чесно навчається з метою здобуття високоякісної освіти і навичок 

для задоволення своїх потреб, вимог держави, роботодавців, суспільства.  

8. Рекомендована література 

1.  Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. - К.: 

"Інститут інтелектуальної власності і права", 2005. -112 с. 

2.  Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Підручник. –К.:Кондор, 2005. -

428 с. 

3.  Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика - Наук.-практ, вид-: у 4-

х т. / За заг. ред. О. Д Святоцького-  

Т.3. Промислова власність. - К.: Видавничий дім "ІнЮре", 1999.-656с. 

 Т.4. Оцінка інтелектуальної власності. Бухгалтерський облік та  оподаткування.- К.: 

Видавничий дім "ІнЮре", 1999. -384с. 

4. Правові основи винахідництва та іноваційного підприємництва Методичні вказівки до 

вивчення дисципліни.-Кіровоград: КНТУ, 2005. 

5. Інтелектуальна власність. Методичні вказівки до вивчення.– Кіровоград. КНТУ. 

2007 

6. Андрощук Г.А. Работягова Л.И. Патентное право: правовая охрана изобретений: Уч. 

пособие. К.: МАУП, 1999. 

7. Волынец-Руссет Э.Я. Коммерческая реализация изобретений и «ноу-хау» М.: Юристъ, 

1999. 

8. Винахід. К.: Ін Юре, 1999. 

9. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності. – К.: Либідь, 2002. 

10. 6.    Збірник нормативних актів з питань промислової власності./ Уклад. Жаров В.О. и 

др.: Під ред. Петров В.Л.: Держпатентне відомство України. – К.: Вища школа, 1998. 

11. Знак для товарів і послуг. К.: Ін Юре, 1999. 

12. Корисна модель К.: Ін Юре, 1999. 

13. Лещенко В.М. Патентное дело: правовые аспекты. М.: Издат. ПРИОР, 1999 

14. Основы патентного  дела. Учебное пособие./ Брумберг Г.В.– Х.: ЧПФ «Схид вантаж», 

2002. 

15. Охрана промышленной собственности в Украине: Монография / А.Д. Святоцкий, В.Л. 

Петров и др./ под ред. Святоцкого А.Д. Инс-т интеллект. собственности и права. – К.: 

Ін Юре, 1999. 

16.   Патентование и лицензирование. – Х.: ЧПФ «Схид вантаж», 2002. 

17. Плотников В.Ю. Плотникова Е.Н. Патентование изобретений и продажа лицензий на 

внешнем рынке. М.: ЗАО «Бизнес Интел-синтез», 1999.  

18. Промисловий зразок. К.: Ін Юре, 1999. 



19.   Реєстрація договорів про передачу прав на об’єкти промислової власності К.: Ін Юре, 

1999. 

20.  Кожарская И.Ю., Прахов Б.Г. Патентное право. - К.: Інст. інтел. власн, і права, 2003. - 

140 с. 

21.  Тофило  А.В,   Экспертиза   обьектов   интеллектуальной собственности: заявки на 

изобретения и полезные модели, -К.: Інст. інтел. власн. і права, 2004. - 176с. 

22. Зинов В.Г. Управление интеллектуальной собственностью -М.:Дело, 2003.-512с. 

23. Кириченко І.А. Судова експертиза: охорона прав на об'єкти інтелектуальної власності. 

- К.: Інст. інтел. власн. і права 2004 -144с. 

24. Добриніна Г.П, Пархоменко В.Д. Патентна інформація і документація. Патентні 

дослідження. – К.: Інст. інтел. власн і права, 2004.- 96 с. 

Законодавство України про інтелектуальну власність 

1.   Конституція України, від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР; 

2.   Цивільний кодекс України, від 16.01.2003 р. № 435-ІV; 

3.  Господарський кодекс України, від 16.01.2003 р. № 436-IV; 

4.  Кодекс України про адміністративні правопорушення  від 07.12.1984р. №8073-Х 

5.   Кримінальний кодекс України, від 05.04.2001 р. № 2341-III; 

6.  Митний кодекс України, від 11.07.2002 р. № 92-ІV; 

7.  Цивільний процесуальний кодекс України, від 18 03.2004 р № 1618-ІV; 

8.  Господарський процесуальний кодекс України, від 06.11 1991 р №1798-ХІІ; 

9.  Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.1993 №7-93; 

11. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" 15.12.1993 №3687-

ХІІ; 

12. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" від 15.12.1993№3688-ХІІ; 

15. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", від 15.12.1993 

№3689-ХІІ; 

Міжнародні договори з інтелектуальної власності 
1.   Конвенція    про    заснування    Всесвітньої    організації інтелектуальної власності, від 

14.07.1967 р. 

2. Паризька конвенція про охорону промислової власності, від 20.03.1883р. 

3. Договір про патентну кооперацію, від 19.06.1970 р. 

4. Договір про патентне право, від 01.06.2000 р. 

5. Женевський акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків, від 

02.07.1999 р. 

6. Мадридська Угода про міжнародну реєстрацію знаків, від 14.04.1891 р, 

7. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, від 15.04.1994 р. 

 

Методичне забезпечення 

1.  Патентознавство: методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 

“Документознавство та інформаційна діяльність” /Укладач А.В. Кропівна.  – Кіровоград: 

КНТУ, 2010. –   с.62. 

 

 


