
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: СГП 3; 

2. Назва: Основи патентознавства; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Ігнатюк Роман Михайлович, 

к.т.н., доцент; 

9. Результати навчання:  

• 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, 

використовувати патентну інформацію та документацію при проведенні науково-дослідних (НДР) та 

інших науково-технічних робіт з метою створення конкурентоспроможної продукції; 

•  отримати навички практичної роботи з нормативно-правовими актами, патентною 

документацією, в оформленні "ноу-хау" і матеріалів заявки на об’єкт промислової власності (винахід, 

корисну модель, промисловий зразок, знак для товарів і послуг), а також складання ліцензії та інших 

договорів на створення, використання і комерційну реалізацію об’єктів інтелектуальної власності. 

10. Форми організації занять: лекційні заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: вступ до фаху, експлуатаційні 

матеріали, автомобілі, технологія конструкційних матеріалів, взаємозамінність стандартизація і 

технічні вимірювання, матеріалознавство, автомобільні двигуни, технічна експлуатація автомобілів, 

основи технології виробництва та ремонту автомобілів, основи технічної діагностики автомобілів, 

автотехнічна експертиза, організація автомобільних перевезень. 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: виробничо-технічна база 

підприємств автомобільного транспорту, спеціалізований рухомий склад автомобільного транспорту. 

12. Зміст курсу: система інтелектуальної власності, об’єкти промислової та інтелектуальної 

власності, використання об’єктів інтелектуальної власності, патентна інформація, документація та 

патентні дослідження, порядок оформлення заявки на винахід, правова охорона об’єктів промислової 

власності, міжнародна система охорони об’єктів промислової власності, оформлення патентних прав 

в іноземних державах. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Пентюк Б.М. Основи патентознавства та інтелектуальної власності / Б.М. Пентюк, І.І. 

Назаренко, М.М. Вірник// Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2007 -195 с.  

2. Вачевський М.В. Соціально - економічні аспекти використання інтелектуальної власності в 

сучасних умовах. Теорія і практика: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 

296 с. 

3. Гарькавий А.Д., Середа Л.П., Кузнєцов Ю.М. Інтелектуальна власність в аграрному 

виробництві: Навч. посіб. - Вінниця : Тірас, 2004. – 194 с. 

4. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2003. – 200 с. 

5. Драпак Г.А., Скиба М.А. Основи інтелектуальної власності: Навч. посібник. – Хмельницький: 

ТУП, 2003. – 135 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів навчання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 1 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування. 

16. Мова викладання: українська. 
 

В.о. завідувача кафедри автомобілів       В.М. Глінчук  

та автомобільного господарства               к.т.н., доцент 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF TRAINING DISCIPLINE 

1. Code: SGP 3; 

2. Title: Fundamentals of Patent Science; 

3. Type: Required; 

4. The level of higher education: II (Master); 
5. Year of study as proposed discipline: 1; 

6. Semester when studied discipline: 1; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of lecturer / lecturers, scientific degree, position: Ihnatiuk Roman Mikhailovich, 

Candidate of Technical Sciences, docent; 

9. Learning outcomes: 
• to use in practice legal acts while ensuring the legal protection of scientific and technological 

achievements and creative products, to conduct patent information research in a certain field of technology, 

to find analogues and to apply for an industrial property object, to use patent information and documentation 

during scientific research -research (GDR) and other scientific and technical works for the purpose of 

creating competitive products; 

• to acquire skills of practical work with normative-legal acts, patent documentation, registration of the 

know-how and materials of the application for the object of industrial property (invention, utility model, 

industrial design, sign for goods and services), as well as drawing up a license and other agreements on the 

creation, use and commercial realization of intellectual property. 

10. Forms of organization of classes: lectures, independent work, practical training, control measures. 

11 • Disciplines preceding the study of the specified discipline: introduction to the specialty, maintenance 

materials, cars, technology of construction materials, interchangeability standardization and technical 

measurements, materials science, automobile engines, technical exploitation of cars, basis of technology of 

production and repair of cars, basis of technical diagnostics of cars, automotive expertise, organization of 

road transport. 

• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: production and technical base of 

enterprises of motor transport, specialized mobile warehouse of motor transport. 

12. Content of the course: intellectual property system, objects of industrial and intellectual property, use of 

intellectual property objects, patent information, documentation and patent research, procedure for 

processing an application for invention, legal protection of industrial property objects, international system 

of protection of objects industrial property, registration of patent rights in foreign countries. 

13. Recommended editions: 
1. Pentiuk B.M. Fundamentals of Patent and Intellectual Property / B.M. Pentiuk, II Nazarenko, MM 

Virtue // Textbook. - Vinnitsa: VNTU, 2007 -195 p. 

2. Vachevsky M.V. Socio - economic aspects of the use of intellectual property in modern conditions. 

Theory and Practice: A Manual. - K .: Center for Educational Literature, 2004. - 296 p. 

3. Garkavy A.D., Sereda L.P., Kuznetsov Yu.M. Intellectual property in agrarian production: Teaching. 

manual - Vinnitsa: Tiras, 2004. - 194 p. 

4. Dakhno I.I. Intellectual Property Law: Teaching. manual. - K.: Lybid, 2003. - 200 p. 

5. Drapak G.A., Skyba M.А. Fundamentals of Intellectual Property: Teaching. manual. - Khmelnitsky: 

TUP, 2003. - 135 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 h. lectures, 14 h. practical classes, 60 h. independent work. Together - 90 hours. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, the introduction of business and role 

games, case studies, individual and group research tasks, the use of multimedia learning tools. 

15. Forms and evaluation criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: completion at the end of 1 semester. 

Current control (100 points): testing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Teaching language: ukrainian. 
 

Acting head of the department of automobile     V.M. Glinchuk  

and automobile industry             Cand. of Tech. Scien., Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


