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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни - обов’язкова  Мова викладання - українська 

Навчальна дисципліна викладається на першому курсі у першому семестрі для денної та 

заочної форми навчання 

Кількість кредитів ECTS- 4, годин – 120 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 40 20 20 

заочна 8 4 4 

Самостійна робота, годин Денна -80 Заочна - 112 

Розклад занять   

2. Анотація навчальної дисципліни 

Дисципліни «Інтелектуальна власність та патентознавство» розв’язує завдання вивчення 

основ винахідницької діяльності, основ законодавства в сфері захисту прав інтелектуальної 

власності, виробітку навичок проведення патентного пошуку та складання охоронних 

документів. 

3. Мета навчальної дисципліни 

Мета викладання дисципліни полягає в підвищенні рівню підготовки фахівців шляхом 

розвитку у кожного студента інтересу до винахідницької діяльності, потреби пошуку нових 

технічних рішень у сфері автоматичного управління, оволодіння методами пошуку, засвоєння 

основ патентознавства, надбання студентами знань, які розвивають творчі здібності та навички 

патентних досліджень і захисту об’єктів інтелектуальної власності (винаходів, корисних 

моделей, комп’ютерних програм, баз даних web-сторінок та ін.), і, як наслідок, підвищення 

рівня використаних ними в практичній діяльності нових технічних рішень, їх правового захисту 

та патентної чистоти. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: 

• основні поняття винахідництва та патентно-ліцензійної роботи; 

• об’єкти та відмінні риси винаходів, корисних моделей, промислових зразків та знаків 

для охорони товарів та послуг; 

• питання реєстрації об’єктів інтелектуальної власності, знаків для охорони товарів та 

послуг, комп’ютерних програм; 

• систему міжнародної класифікації об’єктів інтелектуальної власності; 

• основи законодавства країни про винахідництво, авторське право та охорону об’єктів 
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інтелектуальної власності; 

вміти: 

• проводити пошук, аналізувати патентну, науково-технічну інформацію; 

• складати документи для одержання патенту на винахід, корисну модель, промисловий 

зразок та свідоцтва на знаки для охорони товарів та послуг; 

• складати звіт з патентних досліджень. 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

5. Зміст навчальної дисципліни 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Нарахування балів 

Інформаційні ресурси 

7. Політика навчальної дисципліни 

Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

Викладач  ________________ С.О. Воінова 

    підпис 

Завідувач кафедри ________________ В.А. Хобін 

    підпис 
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