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КОМУНІКАЦІЯ  

Комунікація зі студентами може здійснюваться за Е-mail викладача 

дисципліни; платформами Microsoft Teams; мессенджерами Viber, Telergram, 

WhatsApp. 

 

АНОТАЦІЯ КУРСУ   

Предмет вивчення дисципліни є відомості про права і пільги авторів 

винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів і послуг, 

про зміст патентної документації, умови проведення патентних досліджень, 

складання патентного формуляра і використання патентної інформації. 

Пререквізити і постреквізити курсу (Місце дисципліни  в освітній 

програмі): «Патентознавство» як навчальна дисципліна: ознайомлює з загальними 

питаннями інноваційної, винахідницької, патентної і раціоналізаторської 

діяльності, основами законодавства України з питань інтелектуальної власності та 

охорони прав на винаходи, корисні моделі, торгові марки. 

Базується на вивченні студентами правознавства, основ економіки, 

менеджменту та маркетингу у фармації, вищої математики, а також професійно 

спрямованих дисциплін –  фармакології, фармацевтичної хімії, технології ліків, що 

передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь 

застосовувати знання з патентознавства в процесі подальшого навчання й у 

професійній діяльності. 

Мета курсу. Мета патентознавства – освоєння необхідних знань у 

винахідницькій та патентно-ліцензійної діяльності, методологічних основ 

створення об’єктів промислової власності та інженерної психології, захисту 

патентних прав, системи патентної інформації; вміння використовувати на 

практиці нормативно-правові акти при забезпеченні правової охорони науково-

технічних досягнень і творчої продукції, провести патентно-інформаційні 
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дослідження в певній галузі техніки, знайти аналоги і оформити заявку на об’єкт 

промислової власності. 

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних засад і здобуття практичних 

навичок управління об’єктами промислової̈ власності; підвищення ефективності 

функціонування інноваційних підприємств, державних установ та інших об’єктів 

інноваційної інфраструктури. 

Очікувані результати: 

Програмні результати навчання для дисципліни: 

ПРН 1. Проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії основаній 

на гуманістичних і етичних засадах; ідентифікувати майбутню професійну 

діяльність як соціально значущу для здоров’я людини. 

ПРН 2. Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у 

професійній діяльності. 

ПРН 4. Демонструвати вміння самостійного пошуку, аналізу та синтезу 

інформації з різних джерел та використання цих результатів для рішення типових 

та складних спеціалізованих завдань професійної діяльності. 

ПРН 7. Виконувати професійну діяльність з використанням креативних 

методів та підходів. 

ПРН 8. Здійснювати професійне спілкування державною мовою, 

використовувати навички усної комунікації іноземною мовою, аналізуючи тексти 

фахової спрямованості та перекладати іншомовні інформаційні джерела. 

ПРН 9. Здійснювати професійну діяльність використовуючи інформаційні 

технології, «Інформаційні бази даних», системи навігації, Internet ресурси, 

програмні засоби та інші інформаційно-комунікаційні технології. 
 

ОПИС КУРСУ 

 Форми і методи навчання 

Курс буде викладений у формі лекцій (10 год.) та семінарських (20 год.), 

організації самостійної роботи студентів (60 год.). В якості методів навчання 

застосовуються проблемний виклад, кейс-стаді, дискусії, електронні (оглядові, 

проблемні) лекції, презентації, ділові ігри, заняття із застосуванням комп’ютерної 

техніки (ситуаційні завдання, тестові завдання). 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Загальні поняття про право та його системи. Поняття предмет і 

принципи патентного права 

Тема 2. Система джерел патентного права та його зв’язок з цивільним, 

адміністративним, господарським і кримінальним правом 

Тема 3. Об’єкти і суб’єкти патентного права. 

Тема 4. Охорона прав на об’єкти промислової власності. 

Тема 5. Правове регулювання засобів індивідуалізації учасників цивільного 

обороту, товарів і послуг 

Тема 6. Комерційна таємниця 

Тема 7. Ліцензійні угоди на об’єкти промислової власності 

Тема 8. Оформлення патентних прав в іноземних державах 
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Перелік рекомендованої літератури 

Основна література: 

1. Патентознавство та інтелектуальна власність: Патентознавство: 

навчально-методичний комплекс [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. / 

КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С.О.Пермінова. Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2019. – 58 с. 

2. Кірін Р.С. Патентологія: монографія /Р.С. Кірін, В.Л. Хоменко, І.М. 

Коросташова; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. Ун-т. – Дніпропетровськ: 

НГУ, 2015. 424 с. 

3. Патентознавство : навчальний посібник / [укл.: Л.Г. Ніколайчук, Л.Б. 

Демчук]. – Львів : Видавництво ЛКА, 2015. – 172 с. 

Додаткова література 

1. Полякова Ю.В. Міжнародний інноваційний менеджмент : навчальний 

посібник у тестах / Полякова Ю.В., Макогін З.Я. – Львів : Видавництво ЛКА, 

2015. – 240 с.2. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник.- К.: Знання, 

2016. 431с. 

2. Патентознавство: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Ф. 

Москаленко, Д.С. Волох, Л.А. Бутко [та ін.]; за ред. Професора В.Ф. Москаленка. 

– Вінниця: Нова книга, 2012. – 360 с. 

3. Дахно І. Патентознавство. Навчальний поcібник. 2015, 318 с. 

Інформаційні ресурси  

1. ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент). URL: 

https://ukrpatent.org/uk 

2. Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння 

інноваційній діяльності Державного підприємства «Український інститут 

інтелектуальної власності». URL: http://iii.ua/uk 

3. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 

червня 1996 р. (зі змінами) [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.  

4. НДІ Інтелектуальної власності. URL: http://ndiiv.org.ua/index.php/ua/ 

5. Цивільний кодекс України (зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  http://zakon.rada.gov.ua/ 

6. Реферативна база ETDE Word Energy Base. URL:  

https://www.etde.org/edb/energy.html 

7. Колекція журналів видавництва Springer URL: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uac

t=8&ved=2ahUKEwjM3fXNm7LlAhWipIsKHVf_Dk0QFjAAegQIBxAC&url=https%

3A%2F%2Fwww.springer.com%2F&usg=AOvVaw12K9oEV4RxIT2do83qljcO 

8. Електронна бібліотека IEEE Computer Society URL: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uac

t=8&ved=2ahUKEwi_1sqAnLLlAhVhtIsKHR1bCjUQFjAAegQIABAB&url=https%3

A%2F%2Fwww.computer.org%2F&usg=AOvVaw2JE-KPK7fZQvymOyIygZxZ 
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ОЦІНЮВАННЯ 

Методи поточного контролю 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті з метою 

виявлення рівня підготовки студентів за визначеною темою. Поточний контроль 

проводиться у формі усного опитування, письмового експрес-контролю, виступів 

студентів при обговоренні теоретичних питань, тестування з використанням 

набору стандартизованих завдань, контролю виконання письмової роботи.  

Форми проведення поточного контролю: фронтальне та індивідуальне 

опитування, розв’язання письмових завдань, практичних ситуацій, кейс-завдань. 

Наприкінці вивчення дисципліни розраховується поточна успішність – 

середній поточний бал. На останньому семінарському занятті викладач надає 

інформацію студентам щодо результатів їх поточної академічної успішності та 

академічну заборгованість (якщо така є). 
 

Форми і методи підсумкового контролю: 

Формою підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни 

«Патентознавство» є залік. 

Підсумковий контроль у формі заліків оцінювається за двобальною шкалою:  

– оцінка «зараховано» виставляється студенту, який виконав навчальний 

план дисципліни, не має академічної заборгованості; рівень компетентності – 

високий (творчий);  

– оцінка «не зараховано» виставляється студенту, який не виконав 

навчальний план дисципліни, має академічну заборгованість (середній бал нижче 

ніж 3,0 та/або пропуски занять); рівень компетентності – низький (рецептивно-

продуктивний).  

Багатобальна шкала характеризує фактичну успішність кожного студента із 

засвоєння навчальної дисципліни. 

Отриманий середній бал за дисципліну дозволяє здійснити конвертацію в 

оцінку за 200-бальною шкалою. При цьому підраховується тільки середній бал 

поточної успішності, тобто середнє арифметичне всіх отриманих оцінок за 

традиційною шкалою, округлене до двох знаків після коми, яке конвертується за 

200-бальною системою.  

Конвертація традиційної оцінки з дисципліни в 200-бальну виконується 

інформаційно-обчислювальним центром університету за формулою: 
бал успішності (поточної / з дисципліни) х 40 

 

національна оцінка бали 

«5» 185-200 

«4» 151-184 

«3» 120-150 

 

Конвертацію традиційної оцінки з дисципліни та суми балів за шкалою 

ECTS виробляє інформаційно-обчислювальний центр університету. 

Відповідно до отриманих балів за 200-бальною шкалою, студенти 

оцінюються за рейтинговою шкалою ЕСTS. Студенти, які навчаються на одному 
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курсі (однієї спеціальності) на підставі кількості балів, набраних з дисципліни, 

ранжуються за шкалою ЕСTS таким чином: 

 

Оцінка ECTS Статистичний показник 

«А» Найкращі 10 % студентів 

«В» Наступні 25 % студентів 

«С» Наступні 30 % студентів 

«D» Наступні 25 % студентів 

«E» Останні 10 % студентів 

 

Студенти, які одержали оцінки «FX» та «F» («2») не вносяться до списку 

студентів, що ранжуються. Такі студенти після перескладання автоматично 

отримують бал «E». Оцінка «FX» виставляється студентам, які набрали 

мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але яким не 

зарахований диференційований залік. Оцінка «F» виставляється студентам, які 

відвідали усі аудиторні заняття з дисципліни, але не набрали середнього балу 

(3,00) за поточну навчальну діяльність і не допущені до диференційованого заліку.   

 Отримання додаткових (бонусних) балів не передбачається робочою 

програмою з дисципліни. 

 

Самостійна робота студентів. 

Завданням самостійної роботи студентів є отримання додаткової інформації 

для більш поглибленого вивчення дисципліни на семінарських заняттях. 

Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із аудиторною 

роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті.  

 

ПОЛІТИКА КУРСУ  

Політика щодо дедлайнів та перескладання:  

Виконані роботи студентів, які представлені з порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної 

кількості балів за вид діяльності). Академічна заборгованість (пропущене заняття, 

незадовільні оцінки) повинна бути ліквідована у двотижневий термін.  

Політика щодо академічної доброчесності:  

У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт студента він отримує 

незадовільну оцінку і повинен повторно виконати завдання, які передбачені 

навчальною дисципліною.  

Списування під час проведення занять та заліку заборонені (в т.ч. з 

використанням мобільних пристроїв).  

Політика щодо відвідування та запізнень: 

Відвідування практичних та лекційних занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання. Студент повинен приходити на заняття відповідно до розкладу, 

затвердженому університетом. Запізнення на заняття не припустиме. 

Мобільні пристрої: 

Неприпустиме користування мобільними пристроями (телефон, планшет 

тощо) під час заняття без дозволу викладача. Дозволяється використовувати 
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зазначені мобільні пристрої в аудиторії тільки під час підготовки до семінарського 

заняття або он-лайн тестування. 

Поведінка в аудиторії: 

Поведінка в аудиторії повинна відповідати загальним вимогам ділової та 

наукової етики. Під час занять студент повинен приймати активну участь у 

навчальному процесі. Студенту необхідно виявляти дисциплінованість, 

вихованість та відповідальність. 

 

 

 

 


