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ПЕРЕДМОВА 
Вивчення дисципліни «Основи патентознавства» передбачає за-

своєння навчального матеріалу у формі аудиторної та позааудитор-
ної (самостійної) робіт. Самостійна робота покликана орієнтувати 
студентів на інтенсивну роботу з вивчення теоретичних і практич-
них питань автомобілебудування, формувати практичні навички 
роботи зі спеціальною літературою, здатність до критичного осмис-
лення здобутих знань. Вона може виконуватися вдома, бібліотеці чи 
аудиторіях і повинна базуватися на систематичному вивченні лек-
ційного матеріалу, питань, розглянутих на інших видах занять та 
проблемних питаннях, досліджених самостійно. Кінцевою формою 
самостійної роботи є підготовка до підсумкового контролю – заліку. 

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів розроблені 
відповідно до робочої програми навчальної дисципліни і включа-
ють тематичний план, загальні рекомендації до організації самос-
тійної роботи з дисципліни та список рекомендованої літератури. 

 
1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Дисципліна «Основи патентознавства» викладається з метою 

надбання студентом знань у системи інтелектуальної власності у 
винахідницькій і патентно-ліцензійній діяльності, міжнародного 
співробітництва в області інтелектуальної власності, системи па-
тентної інформації та отримання навичок роботи з патентною до-
кументацією, нормативно-правовими актами в оформленні матері-
алів заявки на об’єкт промислової власності (винахід, корисну мо-
дель, промисловий зразок, знак для товарів і послуг). 

Головну увагу у даному курсі приділено порядку оформлення та 
подання заявки на винахід, передачі прав за ліцензійними догово-
рами, міжнародному співробітництву у сфері інтелектуальної влас-
ності. Набуті знання сприятимуть формуванню сучасних уявлень 
щодо основ науково-дослідної роботи, патентознавства, інтелектуа-
льної власності, що є вимогою сьогодення. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 
знати:  

• основи системи інтелектуальної та промислової власності у 
винахідницькій та патентно-ліцензійній діяльності;  

• методологічні основи створення об’єктів промислової власно-
сті та інженерної психології;  
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• основи захисту патентних прав, міжнародного співробітницт-
ва у сфері інтелектуальної власності, авторського права і суміжних 
прав, а також системи патентної інформації.  

вміти:  
• використовувати на практиці нормативно-правові акти при 

забезпеченні правової охорони науково-технічних досягнень і твор-
чої продукції, провести патентно-інформаційні дослідження в пев-
ній галузі техніки, знайти аналоги і оформити заявку на об’єкт про-
мислової власності, використовувати патентну інформацію та до-
кументацію при проведенні науково-дослідних (НДР) та інших нау-
ково-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, викорис-
тання і комерційну реалізацію об’єктів інтелектуальної власності. 

 
Змістовий модуль 1. 

Винахідництво, як невід'ємна частина інтелектуальної  
власності 

Тема 1. Система інтелектуальної власності.  

Характеристика основних понять. Поняття інтелектуальної влас-
ності та права інтелектуальної власності. Авторське право і суміжні 
права та їх правова охорона. Історія та еволюція інтелектуальної 
власності. Законодавча база та правові засади інтелектуальної влас-
ності. Структура національної системи охорони інтелектуальної 
власності. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної 
власності.  

Тема 2. Об’єкти промислової та інтелектуальної власності 

Винаходи, їхні ознаки і об’єкти. Промислові зразки. Знаки для 
товарів і послуг.  

Тема 3. Використання об’єктів інтелектуальної власності. 
Класифікаційні ознаки ліцензій. Нормативні положення ліцен-

зійної діяльності в Україні. Ліцензування об’єктів інтелектуальної 
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власності. Ліцензійні платежі.  
Тема 4. Патентна інформація, документація та патентні дос-

лідження. 

Джерела інформації та патентна документація. Міжнародні кла-
сифікації об’єктів промислової власності. Методи винахідницької та 
пошукової роботи при створенні винаходу та патентні дослідження. 

Тема 5. Порядок оформлення заявки на винахід 
Склад заявки та загальні вимоги до змісту і оформлення заяви. 

Опис винаходу та вимоги до нього. Формула винаходу і вимоги до 
неї. Принципи формування формули винаходу. Ілюстративні мате-
ріали. Експертиза заявки на винахід. Загальні положення внесення 
змін в заявку за результатами її експертизи. Оскарження рішення 
експертизи. Порядок отримання патенту в Україні.  

 
Змістовий модуль 2. 

Теоретичні основи патентознавства  
Тема 6. Правова охорона об’єктів промислової власності.  

Загальні положення. Суб'єкти права промислової власності. Об-
меження прав власника патенту та визнання патенту недійсним. 
Основні джерела правової охорони об'єктів промислової власності.  

Тема 7. Міжнародна система охорони об’єктів промислової вла-

сності.  

Основні завдання та принципи Всесвітньої організації інтелекту-
альної власності. Договори, що забезпечують охорону промислової 
власності. Паризька конвенція з охорони промислової власності. 
Вашингтонський договір про інтелектуальну власність стосовно 
інтегральних мікросхем. Договір про закони щодо товарних знаків.  

Тема 8. Оформлення патентних прав в іноземних державах. 

Оформлення патентних прав в Україні. Оформлення патентних 
прав в іноземних державах. Патентування винаходів відповідно до 
вимог європейської патентної конвенції та вимог євразійської пате-
нтної конвенції. 
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2. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ 
Самостійна робота з дисципліни є обов’язковим елементом 

успішного засвоєння оволодіння навчального матеріалу у час, 
вільний від нормованих лекційних занять. Основою самостійної 
роботи з дисципліни «Основи патентознавства» є робота над 
лекційним матеріалом та підготовка до всіх видів контролю. 

Робота над лекційним матеріалом. На лекції викладач надає сту-
денту основну інформацію, допомагає опанувати ключові знання та 
спрямовує самостійну роботу студента. Тому конспектування лекції 
є першим етапом самостійної роботи студентів. Конспект лекції до-
помагає в раціональній підготовці до практичних занять і лаборато-
рних робіт, поточного та підсумкового контролю. Правильно скла-
дений конспект є найбільш ефективним засобом самостійної робо-
ти. 

Самостійна робота студентів доповнює і закріплює теоретичні 
знання студентів, розвиває їхню активність, допомагають у набутті 
практичних навичок з навчальної дисципліни. Розпочинати підгото-
вку до цих видів навчальних занять рекомендується після опрацьо-
вування лекційного матеріалу. Студент повинен самостійно озна-
йомитися з відповідним розділом методичних вказівок і підготувати 
відповіді на контрольні запитання, подані у них. 

 
3. САМОСТІЙНА РОБОТА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

3.1. Структура самостійної роботи для студентів денної  
форми навчання 

1. Опрацювання лекційного матеріалу (0,5 год на 1 год аудитор-
них занять) – 8 год. 

2. Вивчення матеріалу, який виноситься на самостійне опрацю-
вання – 50 год. 

3. Підготовка до контрольних заходів – 2 год. 
Підготовка до аудиторних занять включає: 
- щотижневе самостійне опрацьовування прочитаних лекцій, і в 

разі виникнення питань, вияснення їх на консультації у викладача; 
- підготовка до контрольних заходів включає вивчення матеріа-

лу, що виноситься на поточний контроль. 
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3.2. Структура самостійної роботи для студентів заочної  
форми навчання 

1. Опрацювання лекційного матеріалу (0,5 год на 2 год аудитор-
них занять) – 1 год. 

2. Вивчення матеріалу, який виноситься на самостійне опрацю-
вання – 60 год. 

4. Підготовка до контрольних заходів – 21 год. 
Підготовка до аудиторних занять включає щотижневе самостійне 

опрацьовування навчальної літератури. 
Підготовка до контрольних заходів включає вивчення матеріалу, 

що виноситься на поточний контроль. 
Підсумком самостійної роботи при вивченні дисципліни „ Осно-

ви патентознавства” є контрольна робота згідно завдання та заліко-
ва робота. Контрольну роботу виконують на папері формату А4 
(210х297) з однієї сторони у рукописному чи друкованому вигляді. 
Поля: верхнє, нижнє та ліве – 20 мм, праве – 10 мм. Рисунки, схеми 
і таблиці розміщують за текстом і нумерують в межах розділу. Ро-
бота обов’язково повинен включати висновки та список літератури. 
 

3.3. Тематика і обсяг самостійної роботи студентів 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

денна форма 
навчання 

заочна 
форма 

навчання 

1. 
Тема 1. Перелік та основний зміст 
Закону України «Про охорону прав 
на зазначення походження товарів» 

10 12 

2. 
Тема 2. Особливість системи експе-
ртизи. 

10 12 

3. 
Тема 3. Система побудови патент-
ної формули в США та країнах Єв-
ропейського союзу. 

10 12 

4. 
Тема 4. Методи розробки патенту 
на винахід. 

10 12 
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5. 
Тема 5. Освоєння та практичне ви-
користання бази патентно-
інформаційних фондів 

10 12 

 Разом 50 60 
4. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

 
Змістовий модуль 1. Будова і властивості металів і сплавів 

 

Тема 1. Система інтелектуальної власності. 

1. Що таке „інтелектуальна власність”, „право інтелектуальної 
власності”? 2. Що таке патент, винахід, ліцензія? 3. Що відноситься 
до об’єктів і хто є суб’єктами права інтелектуальної власності? 4. 
Коли з’явилися перші патентні закони? Які закони щодо патентного 
права існують в Україні? 5. Коли була створена Всесвітня організа-
ція інтелектуальної власності і в чому суть її діяльності? 6. Яка різ-
ниця між матеріальними і нематеріальними об’єктами власності? 7. 
У чому полягає відмінність особистого права на об’єкт інтелектуа-
льної власності від майнового права на нього? 8. Які об’єкти інте-
лектуальної власності є результатом технічної творчості? 9. Наве-
діть перелік об’єктів промислової власності та авторського права. 
10. Що таке „копірайт” і що він охороняє?  

 
Тема 2. Об’єкти промислової та інтелектуальної власності 

1. Що таке винахід ? 2. За якими критеріями визначається вина-
хід? 3. Що може бути об’єктом винаходу, корисної моделі, промис-
лового зразка ? 4. Які елементи включає той чи інший об’єкт вина-
ходу ? 5.У чому сутність об’єкта “пристрій” ? Які його характерні 
ознаки ? 6.Що таке об’єкт винаходу “спосіб” ? У чому головна від-
мінність між об’єктами винаходу “пристрій” і “спосіб” ? 7. Які ха-
рактерні ознаки об’єкта винаходу “речовина” ? 8. Що таке винахід 
“на застосування”? 9. Якими показниками визначається новизна 
винаходу ? 10. Які характерні ознаки має локальна та світова новиз-
на ? 

 
Тема 3. Використання об’єктів інтелектуальної власності. 

1. Що таке ліцензія? 2. Назвіть класифікаційні ознаки ліцензій. 3. 
Що таке виняткова і невиняткова ліцензії? 4. Що таке повна ліцен-
зія? 5. В чому суть ліцензування патентів? 6. Які основні норматив-
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ні положення ліцензійної діяльності діють в Україні? 7. Що таке 
ліцензування товарних знаків? 8. Що таке гудвіл? 9. Що таке фран-
чиза? 10. Що є основою сучасних франчизних угод 

 
 
Тема 4. Патентна інформація, документація та патентні дос-

лідження 
1. Які джерела інформації застосовуються у винахідницьких та 

пошуковій роботі? 2. Що таке науково-технічна інформація? 3. В 
яких інформативних документах знаходиться науково-технічна ін-
формація? 4. Що таке патентна інформація? 5. Які розрізняють дже-
рела патентної інформації? 6. Що таке первинні джерела патентної 
інформації? 7. Що таке вторинні джерела патентної інформації? 8. 
Які офіційні бюлетені видаються в Україні? 9. Які відомості публі-
кують у бюлетені “Промислова власність”? 10. Які відомості вклю-
чаються в річний покажчик до офіційного бюлетеня “Промислова 
власність”? 

 
Теми 5. Порядок оформлення заявки на винахід 

1. Хто є суб’єктом права на винаходи? 2. Кого вказують у заявці 
на видачу патенту? 3. Які системи подачі заявки на  винахід є у світі 
і в чому їх відмінність? 4. Яке відомство в Україні займається 
видачею патенту і в яких напрямках воно здійснює свою діяльність? 
5. Що таке єдність винаходу? 6. З яких документів складається 
заявка на винахід? 7. Який зміст вкладається в заявку про видачу 
патенту? 8. Які вимоги висуваються до опису винаходу? 9. Як має 
виглядати і які вимоги висуваються до назви винаходу? 10. З яких 
розділів складається опис заявки? 

 
Змістовий модуль 2. Теоретичні основи патентознавства 
 

Тема 6. Правова охорона об’єктів промислової власності. 

1. Який документ є основним джерелом правової охорони? 2. За 
яких умов надається правова охорона винаходам, корисним 
моделям, промисловим зразкам? 3. Що таке авторське право і 
суміжні права? 4. На які види творі поширюється авторське право? 
5. Чи може охоронятися частина твору? 6. Які об’єкти не 
охороняються авторським правом? 7. Хто вважається співавторами? 
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8. Який термін встановлено для охорони прав авторів? 9. Як 
авторське право переходить у спадщину? 10. Чи може твір стати 
суспільним надбанням? 

 
 
Тема 7. Міжнародна система охорони об’єктів промислової 

власності 

1. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) та 
міжнародне співробітництво у сфері охорони промислової власнос-
ті. 2. Завдання і мета ВОІВ. 3. Органи ВОІВ. 4. Членство ВОІВ. 5. 
Договори, що забезпечують охорону промислової власності. 6. Па-
ризька конвенція з охорони промислової власності. Найробський 
договір про охорону олімпійської символіки. Договір про закони 
щодо товарних знаків. 7. Угоди, які полегшують отримання охоро-
ни власності в кількох державах. 8. Договір про патентну коопера-
цію (РСТ), 9. Угоди, які стверджують міжнародні класифікації. 10. 
Міжнародної класифікації промислових зразків. 

 
Тема 8. Оформлення патентних прав в іноземних державах. 

1. Порядок патентування винаходів корисних моделей і 
промислових зразків за кордоном. 2. Визначення доцільності 
патентування винаходу в іноземних державах. 3. Вибір процедури 
патентування. 4. Основні системи складання формули винаходу. 5. 
Системи експертизи, існуючі в світі. 6. Основні процедури 
патентування. Їх особливості, що недоліки і переваги. 7. 
Нормативні документи які регламентують такий порядок. 8. Буда-
пештський договір про міжнародне визнання депонування мікроор-
ганізмів для цілей патентної процедури. 9. Гаазька угода про між-
народне депонування промислових зразків. 10. Вашингтонський 
договір про інтелектуальну власність стосовно інтегральних мікро-
схем.  
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