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ВСТУП 
 

Робоча програма навчальної дисципліни за вибором студента 

«Ліцензування і патентування наукової продукції» складена для 

магістрів всіх спеціальностей НУВГП.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є патентні 

дослідження з використанням нормативної бази патентно-

інформаційної діяльності; техніко-економічні показники об’єкту 

промислової власності в порівнянні з об’єктами-аналогами; 

визначення науково-технічного рівня, патентоспроможності, 

патентної чистоти об’єктів техніки; основи франчайзингової системи 

організації бізнесу. Ліцензування і патентування як комплексна 

галузь знань послуговується загальнонауковими методами 

досліджень. 

Міждисциплінарні зв’язки. Як галузь екологічної науки 

Ліцензування і патентування ґрунтується на природничих та 

технічних науках. Вивчення дисципліни базується на знаннях 

отриманих з навчальних дисциплін відповідно до спеціальності. 

Набуті знання будуть використовуватись у подальшому у процесі 

підготовки науково-дослідних та магістерських робіт 

 
Анотація 

Ліцензування і патентування наукової продукції – це складова 

частина системи інтелектуальної власності. В умовах стрімкого 

розвитку науково-технічного прогресу в сучасному світі 

інтелектуальна діяльність людини в різних сферах духовного і 

матеріального виробництва набуває усе більшого значення. Усі 

новітні досягнення в сфері науки, літератури, мистецтва, у розвитку 

наукомістких і високотехнологічних виробництв являють собою 

результат творчої діяльності людини і є об'єктами інтелектуальної 

власності. 

Питання охорони і використання інтелектуальної власності в 

сучасних умовах переходу до ринкових відносин починають 

відігравати все важливішу роль у комерційній, підприємницькій і 

виробничій діяльності підприємств та установ України усіх форм 

власності. 
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Ключові слова: інтелектуальна власність, патент, патентні 
дослідження, ліцензійні договори, франчайзинговий договір, 
науковий твір. 

 
Annotation 

Licensing and patenting of scientific products is an integral part of 

the system of intellectual property. In the conditions of the rapid 

development of scientific and technological progress in the modern world, 

intellectual human activity in various spheres of spiritual and material 

production becoming increasingly important. All the latest achievements 

in the field of science, literature, art, in the development of high-tech and 

high-tech industries are the result of creative human activity and are the 

objects of intellectual property. 

The issues of protection and use of intellectual property in the 

current conditions of transition to market relations become an increasingly 

important in the commercial, business and productive activities of 

enterprises and institutions of Ukraine of all forms of ownership. 

 
Key words: intellectual property, patent, patent research, 

licensing agreements, franchise agreement, scientific work.  
 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна  

форма 

навчання 

Кількість 

кредитів–3,0 

Для всіх спеціальностей 

НУВГП 

За вибором студента 

Модулів - 1 Рік підготовки 

Змістових 

модулів - 2 

5-й 6-й 

Семестр 
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Загальна 

кількість годин 

- 90 

9 12 

Тижневих 

годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної 

роботи 

студента - 6 

Рівень вищої освіти: 

магістр 

Лекції 

16 2 

Практичні 

14 4 

Самостійна робота 

60 84 

Вид контролю 

залік залік 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної роботи становить:  

для денної форми навчання – 33,3% до 66,7% 

для заочної форми навчання – 6,7% до 93,3% 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета навчальної дисципліни «Ліцензування і патентування наукової 

продукції» - формування теоретичних знань, умінь та практичних 

навичок у галузі одержання інформації з питань інтелектуальної 

власності; аналіз, оцінка та синтез ідей у природоохоронній галузі; 

пошук, опрацювання та узагальнення науково-технічної інформації у 

процесі патентного пошуку; організація тематичного (предметного) 

пошуку патентної інформації в галузі екології. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Ліцензування і 
патентування наукової продукції» є проведення патентних 

досліджень; аналіз та систематизація фондових патентних матеріалів; 

розроблення регламенту пошуку; визначення ситуації щодо 

використання прав на об’єкти; визначення патентної ситуації щодо 

об’єкта господарської діяльності. 

 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

• основні засади і принципи системи інтелектуальної власності 

в Україні; 
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• інформаційно-пошукові системи; 

• принципи, методи та організаційні процедури патентних 

досліджень; 

• порядок проведення патентних досліджень згідно 

нормативним документам; 

• обов’язкові реквізити ліцензійних договорів; 

• порядок оформлення заявки на винахід (корисну модель), 

твір наукового характеру; 

• основи франчайзингової системи організації бізнесу. 

Вміти:  

• проводити патентні дослідження згідно нормативним 

документам; 

• здійснювати аналіз новизни та винахідницького рівня 

винаходу; 

• визначити рівень патентоспроможності та патентної чистоти 

об’єктів техніки; 

• оформити заявку на твір наукового характеру; 

• оформити франчайзинговий договір. 

Компетенції: 

• проводити збір, систематизацію, використання патентної та 

науково-технічної інформації; 

• здійснювати пошук, опрацювання та узагальнення 

професійної, науково-технічної інформації у процесі 

патентних досліджень. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
«Ліцензування і патентування наукової продукції» 

Змістовий модуль 1. Система інтелектуальної власності в 
Україні 

Тема1. Система інтелектуальної власності в Україні. 

Формування системи інтелектуальної власності. Основні поняття. 

Структура державного управління системою інтелектуальної 

власності. Законотворча діяльність у системі інтелектуальної 

власності. Всесвітня організація інтелектуальної власності. 

Міжнародне співробітництво України у сфері інтелектуальної 

власності. 
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Тема 2. Методологічні основи створення науково-технічної 
продукції. Специфіка створення науково-технічної продукції в 

екологічній галузі. Методологічна основа і соціальні аспекти 

науково-технічної творчості. Рівні творчої діяльності і 

винахідницьких завдань. Методи розв’язання винахідницьких 

завдань. 

Тема 3. Патентна документація і нормативна база 
патентно-інформаційної діяльності. Поняття патентної 

документації. Види патентної документації. Державна система 

патентної інформації. Пошук патентної інформації. Поняття 

патентної класифікації. Національна патентна класифікація. 

Міжнародні класифікації об’єктів промислової власності. 

Тема 4.  Патентні дослідження. Оформлення заявки на 

винахід (корисну модель). Нормативна регламентація патентних 

досліджень. Життєвий цикл об’єкта господарської діяльності (ОГД). 

Патентний формуляр. Використання патентної інформації при 

створенні і засвоєнні нової техніки. Загальні вимоги до змісту 

документів заявки. Опис винаходу (корисної моделі) та вимоги до 

нього. Формула винаходу (корисної моделі).  

Змістовий модуль 2. Авторське право. Ліцензування і 
передача технологій. 

Тема 5. Охорона прав на винаходи і корисні моделі. Охорона 

прав на раціоналізаторські пропозиції та науково-технічну 

інформацію. Основні поняття і положення. Об’єкти винаходів, їхні 

ознаки. Автори і власники охоронних документів. Авторська 

винагорода. Раціоналізаторські пропозиції. Види та зміст науково-

технічної інформації.  Конфіденційна інформація. Збереження 

конфіденційної таємниці та конфіденційної інформації. Оформлення 

і реєстрація «ноу-хау». 

Тема 6. Охорона і захист авторського права. Суміжні права. 

Види результатів творчої діяльності, що охороняються авторським 

правом. Об’єкти авторського права. Суб’єктивне авторське право. 

Суб’єкти суміжних прав. Суб’єктивні суміжні права. Захист 

авторських і суміжних прав. 

Тема 7. Франчайзинг як форма організації бізнесу та реалізації 

інтелектуальної власності.  Ліцензування і передача технологій. 

Поняття франчайзингу. Франшиза. Франчайзинговий договір. 
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Поняття ліцензування. Класифікація ліцензійних договорів. 

Обов’язкові умови та реквізити ліцензійного договору.  

Тема 8. Економічна ефективність використання об’єктів 
промислової власності. Випробовування об’єктів промислової 

власності. Сертифікація об’єктів промислової власності. Критерії 

ефективності використання об’єктів промислової власності. Вартість 

авторських прав та товарних знаків. Визначення вартості науково-

технічної інформації. Методика визначення вартості комп’ютерних 

програм. Інноваційні. 

 
 4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому 

числі 
л п. с.р. л п. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Система інтелектуальної власності  

в Україні 
Тема1. Система 

інтелектуальної 

власності в Україні 

7 2  5 9 - - 9 

Тема 2. Методологічні 

основи створення 

науково-технічної 

продукції. 

9 2 2 5 9 - - 9 

Тема 3. Патентна 

документація і 

нормативна база 

патентно-

інформаційної 

діяльності. 

10 2 2 6 10 1 1 9 

Тема 4.  Патентні 

дослідження. 

Оформлення заявки на 

винахід (корисну 

модель). 

10 2 2 6 9 - 1 9 
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Разом за змістовим 

модулем 1 

36 8 6 22 39 1 2 36 

Змістовий модуль 2. Авторське право. Ліцензування і передача 
технологій. 

Тема 5. Охорона прав 

на винаходи і корисні 

моделі. Охорона прав 

на раціоналізаторські 

пропозиції та науково-

технічну інформацію. 

12 2 2 8 12 - - 12 

Тема 6. Охорона і 

захист авторського 

права. Суміжні права. 

14 2 2 10 12 - - 12 

Тема 7. Франчайзинг як 

форма організації 

бізнесу. Ліцензування і 

передача технологій. 

14 2 2 10 14 1 1 12 

Тема 8. Економічна 

ефективність 

використання об’єктів 

промислової власності. 

14 2 2 10 13 - 1 12 

Разом за змістовим 

модулем 2 

54 8 8 38 51 1 2 48 

Усього годин 90 16 14 60 90 2 4 84 
 

5. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Система патентної інформації в Україні. 

Пошук патентної інформації. Діяльність 

патентного відділу НУВГП  

2 - 

2 Національна патентна класифікація. 

Міжнародні класифікації об’єктів 

промислової власності 

2 2 

3 Проведення патентних досліджень. Зміст і 

порядок патентних досліджень за ДСТУ 

2 - 
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3575-97 

4 Специфіка створення науково-технічної 

продукції в екологічній галузі 

2 - 

5 Оформлення заявки на науковий твір 2 - 

6 Франчайзинг як форма організації бізнесу. 

Оформлення франчайзингового договору 

2 - 

7 Економічна ефективність використання 

об’єктів інтелектуальної власності 

2 - 

 Разом  14 4 

 
6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 

Підготовка до аудиторних занять - 0,5 год./1 год. занять – 

0,5х(16+14)=15 годин. 

Підготовка до контрольних заходів – 6 годин на 1 кредит – 6х3=18 
годин. 

Опрацювання окремих тем програми або її частин, які не 

виносяться на лекціях – 27 годин. 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної форми 

навчання: 

Підготовка до аудиторних занять - 0,5 год./1 год. занять – 

0,5х(2+8)=5 годин. 

Підготовка до контрольних заходів – 6 годин на 1 кредит – 6х3=18 

годин. 

Опрацювання окремих тем програми або її частин, які не виносяться 

на лекціях – 57 годин. 

 
6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Законотворча діяльність у системі 

інтелектуальної власності 

2 5 

2 Міжнародні класифікації об’єктів 

промислової власності 

3 6 
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7. Методи навчання  

При викладанні навчальної дисципліни «Ліцензування і 

патентування наукової продукції» використовується 

інформаційно-ілюстративний та проблемний методи навчання. 

Під час лекційного курсу застосовуються презентації 

(програмне забезпечення Power Point), дискусійне обговорення 

проблемних питань. На практичних заняттях використовуються 

картографічні та друковані роздаткові матеріали..      

 
8. Методи контролю 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

«Ліцензування і патентування наукової продукції» проводиться в 

усній та письмовій формі. Контрольні завдання за змістовним 

модулем включають тестові питання.   

3 Суб’єктивне авторське право, його зміст і 

межі 

2 5 

4 Використання патентної інформації при 

створенні і засвоєнні нової техніки 

3 6 

5 Сертифікація об’єктів промислової 

власності 

2 5 

6 Критерії ефективності використання 

об’єктів промислової власності 

2 5 

7 Інноваційні процеси та 

конкурентоспроможність об’єктів 

промислової власності у ринкових умовах 

3 5 

8 Міжнародне співробітництво України у 

сфері інтелектуальної власності. 

2 5 

9 Світовий досвід франчайзингової системи 

організації біснесу 

3 5 

10 Права на об'єкти інтелектуальної власності 

як товар 

2 5 

11 Комерціалізація прав на об'єкти 

інтелектуальної власності 

3 5 

 Разом  27 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12

Основними критеріями, що характеризують рівень 

компетентності студента при оцінюванні результатів поточного та 

підсумкового контролів є: 

- виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені 

робочою програмою навчальної дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що містяться в основних та додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; 

- характер відповіді на поставлені питання (чіткість, 

лаконічність, логічність, послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання практичних задач; 

вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних заняттях та консультаціях, результати 

самостійної роботи студентів) проводиться за такими критеріями (у 

% від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до 

цілого числа). 

0% - завдання не виконане; 

40% - завдання виконане частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% - завдання виконане повністю, але містить суттєві в  

розрахунках або методиці; 

80% - завдання виконане повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірність, висновки, оформлення тощо); 

100% - завдання виконане правильно, вчасно і без зауважень. 

Контроль самостійної роботи з тем і питань, які не розглядалися 

під час аудиторних занять здійснюється шляхом:  

• перевірки викладачем наявності текстів законспектованих 

тем і питань (лекційний  конспект); 

• включення питань тем самостійного вивчення до поточних 

тестових контролів знань (тести); 

• включення питань тем самостійного вивчення до 

підсумкового контролю (тести). 

Підсумковий контроль знань відбувається на заліку у вигляді 

тестів. Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали 

оцінювання. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест  Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  
40 

 
100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

7 7 8 8 7 8 7 8 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 відмінно   

82-89 
добре  

74-81 

64-73 
задовільно  

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 
10. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни 

«Ліцензування і патентування наукової продукції» студентами всіх 

спеціальностей НУВГП  (05-02-41).  Ліхо О.А. - Рівне: НУВГП. – 2017. 

 
11. Рекомендована література 

 
Базова 

1. Ліхо О.А. Ліцензування і патентування наукової продукції у 

водогосподарській галузі: Навчальний посібник навчально-методичного 

забезпечення / О.А. Ліхо. – Рівне: Червінко А.В., 2011. – 148 с. 

2. Кузнєцов Ю.М.Патентознавство та авторське право: Підручник / 

Ю.М. КУзнєцов. – К: Кондор, 2005 – 428 с. 
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3. Сусліков Л.М. Патентознавство. Навчальний посібник / Л.М. 

Сусліков, В.С. Дьордяй. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 

232 с. 

 
Допоміжна  

1. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник. 

– К.: Либідь, 2003. – 200 с. 

2. Інтелектуальна власність в Україні. Нормативна база. – К.: КТН, 

2003. – 440с. 

3. ДСТУ 3575 – 97 «Патентні дослідження. Основні положення і 

порядок проведення», 1998. 

4. Положення про державну реєстрацію прав автора на твори науки, 

літератури і мистецтва. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів 

України від 18 липня 1995 р. № 532. 

5. Правила складання та подання заявки на видачу патенту України 

на промисловий зразок // Закон і бізнес. - № 12 (175). – 22.03.95. 

6. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на 

корисну модель. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки 

України 22.01.2001 р. № 22. 

7. Практикум по оценке интеллектуальной собственности /Г.И. 

Андреев, В.В. Витченко, С.А. Смирнов. – М.: Финансы и статистика, 

2001. 

Електронний репозиторій НУВГП 
 

1. Ліхо О.А. Ліцензування і патентування наукової продукції у 

водогосподарській галузі: Навчальний посібник навчально-методичного 

забезпечення / О.А. Ліхо. – Рівне: Червінко А.В., 2011. – 148 с. 

[Електронний ресурс ]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/3958/1/%D0%9B%D0%86%D0%A5%D0%9E%20%D0%9B%D

1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D

0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%85.pdf 

 

12. Інформаційні ресурси 

1. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.rada.kiev.ua/ 
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2. Державний комітет статистики України /  [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

3. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  http://www.nbuv.gov.ua/ 

4. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, 

майдан Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.libr.rv.ua/ 

5. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. 

Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.cbs.rv.ua/ 

6. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-

biblioteka , http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php    

 

 

 

 

 

Доцент кафедри екології, 

технології захисту навколишнього 

середовища та лісового господарства                                     О.А. Ліхо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


