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1. Пояснювальна записка 

1.1. Мета та завдання 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. 
 

Завдання складається з вивчення основ винахідницької діяльності, основ 

законодавства в сфері захисту прав інтелектуальної власності, виробіток 

навичок проведення патентного пошуку та складання охоронних документів. 
 

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 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. 

 

1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність 

та патентознавство» здобувач вищої освіти отримує наступні програмні 

компетентності та програмні результати навчання, які визначені в Стандарті 

вищої освіти зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» та освітньо-професійній програмі «Автоматизоване управління 

технологічними проесами». 

Загальні компетенції 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (УМ3, АВ2). 

Спеціальні компетенції 

СК2. Здатність проектувати та впроваджувати високонадійні системи 

автоматизації та їх прикладне програмне забезпечення, для реалізації функцій 

управління та опрацювання інформації, здійснювати захист прав 

інтелектуальної власності на нові проектні та інженерні рішення (Зн1, Ум3). 

http://nmv.onaft.edu.ua/download/standart/151m-akt.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/download/standart/151m-akt.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/151m-autp2017.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/151m-autp2017.pdf


 

Програмні результати навчання: 

РН11. Дотримуватись норм академічної доброчесності, знати основні 

правові норми щодо захисту інтелектуальної власності, комерціалізації 

результатів науково-дослідної, винахідницької та проектної діяльності (Ск2). 

 

1.3. Міждисциплінарні зв’язки 

Попередні – Теорія автоматичного керування, послідовні – Методологія та 

організація наукових досліджень, Методика викладання в ЗВО. 
 

1.4. Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 

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 лабораторні практичні 

денна 40 20 - 20 

заочна 8 4 - 4 

Самостійна робота, годин Денна - 80 Заочна - 112 

 
2. Зміст навчального матеріалу дисципліни 

2.1. Програма змістових модулів 
 

Змістовий модуль 1. Технологія розв’язання винахідницьких задач, 

патентознавство 
 

№ 

теми 
Зміст теми 

Кількість год. 

денна заочна 

1.  Загальні положення. Основні поняття патентознавства 

(„відкриття”, „винахід”, „корисна модель”, „промисловий 

зразок”, „знак для охорони товарів та послуг”, „заявка на 

винахід”, „патентний пошук”, „патентна чистота”, „звіт про 

патентні дослідження”, „патент“). Об’єкти винаходів, 

корисних моделей, промислових зразків. 

2 0,5 

2.  Міжнародне патентування. Міжнародний патент, 

оформлення заявки на отримання міжнародного патенту. 

Світові патентні організації.  

1 0,5 

3.  Ліцензування. Ліцензійне використання винаходів, 

корисних моделей, промислових зразків, програм для ЕОМ, 

баз даних та топографій інтегральних мікросхем. Зарубіжне 

патентування і ліцензування винаходів. Нормативна база 

ліцензійної діяльності в Україні щодо винаходів, 

промислових зразків, програм для ЕОМ, баз даних та 

топографій інтегральних мікросхем. 

1 0,5 

4.  Право інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність. 

Державна система правової охорони об’єктів інтелектуальної 

власності. Автори та власники охоронних документів та 

захист їх прав. Об’єкти, суб’єкти та джерела права 

інтелектуальної власності. 

2 0,5 



 

5.  Патентно-технічна інформація. Класифікація винаходів. 

МПК. УДК. Джерела інформації. Первинна та вторинна 

реферативна науково-технічна інформація у фондах 

бібліотек. Стандарти. Промислові каталоги. Патентна 

документація. Ресурси Інтернету. 

2 0,5 

6.  Патентні дослідження. Суть та порядок проведення. 

Патентний пошук. Складання звіту про патентний пошук. 
8 1 

7.  Оформлення та патентування винаходів. Подання, 

складання та оформлення документів для одержання патенту 

на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Процедура 

реєстрації об’єктів інтелектуальної власності. 

4 0,5 

Разом з дисципліни 20 4 

 

2.2. Перелік практичних занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість годин 

Денна форма  Заочна форма  

1 Тема 1. Засвоєння суті основних понять 

патентознавства 
1 0,5 

1 Тема 2. Знайомство з правилами міжнародного 

патентування 
1 0,25 

1 Тема 3. Ліцензування в Україні та за кордоном  1 0,25 

2 Тема 4. Система правової охорони об’єктів 

інтелектуальної власності 
1 0,5 

2 Тема 5. Міжнародна патентна класифікація, УДК, 

джерела патентно-технічної інформації. 
2 0,5 

3-5 Тема 6. Проведення патентного пошуку в патентному 

відділі ОНАХТ, бібліотеці ОНАХТ, у мережі Internet 
8 1,5 

6-7 Тема 7. Оформлення документів та подача заявки для 

видачі патенту на винахід (корисну модель) 
6 0,5 

Всього: 20 4 

 

2.3. Перелік завдань для самостійної роботи студентів 
 

№

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість годин 

Денна 

форма  
Заочна 

форма  

1 
Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до 

практичного заняття за темою: «Загальні положення» 
5 10 

2 
Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до прак-

тичного заняття за темою: «Міжнародне патентування» 
5 10 

3 
Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до 

практичного заняття за темою: «Ліцензування» 
5 10 

4 

Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до 

практичного заняття за темою: «Право інтелектуальної 

власності» 

5 10 



 

5 

Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до 

практичного заняття за темою: «Патентно-технічна 

інформація» 

5 10 

6 
Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до 

практичного заняття за темою: «Патентні дослідження». 
5 10 

7 

Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до 

практичного заняття за темою: «Оформлення та 

патентування винаходів». 

10 10 

8 

Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань - 

вивчення об’єкту винаходу (корисної моделі), патентно-

технічний пошук, складання та оформлення комплекту 

документів та подача заявки щодо отримання патенту на 

винахід (корисну модель) за темою випускної роботи 

магістра 

40 42 

Разом з дисципліни 80 112 

 

3. Критерії оцінювання результатів навчання 

Види контролю: поточний, підсумковий – залік. 
 

Нарахування балів за виконання змістового модуля 
 

Вид роботи, що 

підлягає контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

К
іл

ь
к
.р

о
б

іт

,о
д

и
н

и
ц

ь
 

Сумарні 

бали 
К

іл
ь
к
.р

о
б

іт

,о
д

и
н

и
ц

ь
  

Сумарні 

 бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 семестр (номер семестру) 

Змістовий модуль 1. «Технологія розв’язання винахідницьких задач, 

патентознавство» 

Робота на лекціях 0,4/3,5 0,7/4,5 10 4 7 2 7 9 

Робота на практичних 

заняттях 
0,8/3 1,1/3,5 10 8 11 2 6 7 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
1 1,5 1 1 1,5 4 4 6 

Підготовка до 

практичних занять 
0,8/2,5 1,1/3,5 10 8 11 2 5 7 

Виконання індивіду-

альних завдань 
9/13 14,5/16 1 9 14,5 1 13 16 

Проміжна сума – – – 30 45 – 35 45 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
20/20 40/45 1 20 40 1 20 45 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
10 15  10 15  5 10 



 

Рейтинг за творчі 

здобутки студентів 
0 10  0 10  0 2 

Оцінка за змістовий 

модуль 1 
– – – 60 100 – 60 100 

Разом 60...100 60...100 
 

4. Інформаційні ресурси  

базові 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Інтелектуальна власність і основи 

патентознавства» [Електронний ресурс] / Укладач С.О. Воінова. – Одеса: 

ОНАХТ, 2019. – 130с. (CD носій).  

2. Методические рекомендации по курсу «Технология решения 

изобретательских задач в патентоведении» (практические занятия) для 

студентов дневной и заочной форм обучения. – Одесса, ОГАПТ. – 162 с. 

(находятся на кафедре АПП, Б-321, 10 экземпляров). 

3. Электронное учебное пособие по курсу «Технология решения 

изобретательских задач, патентоведение». [Электронный ресурс] / Сост. доц. 

каф. АПП Воинова С.А. (6 Мб на СD-RW) (на каф. АТПіРС, Б-321, 1 экз.). 

4. Мультимедийный электронный учебник (автоматизированная 

обучающая система) «Патентоведение». [Электронный ресурс]: Курс включает 

лекции, практические занятия, упражнения, справочно-поисковую систему / 

Джумахаджаев А.З. – М., 2003. Режим доступа: http://intellect.uz/e_uchebnik_ru. 

htm – Загл. с экрана. 

5. Методичні вказівки до складання комплекту документів щодо 

отримання патенту на винахід (корисну модель) з дисципліни «Інтелектуальна 

власність та патентознавство» для студентів спеціальності 7.05020201 та 

8.05020201 - «Автоматизоване управління технологічними процесами» денної 

та заочної форми навчання / Укладач С.О. Воінова.- Одеса: ОНАХТ, 2015.- 40с. 
6. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. пос. – Київ: Либідь, 

2003. – 200 с. – ISBN 966-06-0263-4. 

7. Дахно И.И. Патентоведение. – Харьков: Ксилон, 1997.-313с. 

8. Дьордяй В.С. Патентознавство. Навч. посібн.- Київ: ЦНЛ, 2005.– 232с. 

9. Жаров В.О. Захист права інтелектуальної власності. Навч. пос. – К.: 

ЗАТ “Інститут інтелектуальної власності”, 2003. – 64 с. 

10. Галянтич М. Адміністративно – правовий захист прав суб’єктів 

промислової власності // Інтелектуальна власність. – 2001. - № 1–2. – С. 14–16. 

11. Жаров В.О. Інтелектуальна власність в Україні: правові аспекти 

набуття, здійснення та захисту прав.- К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2000. – 

188с. 
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