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Мета курсу спрямована на глибоке засвоєння студентами обсягу знань, що 

формують правничий світогляд особистості, юридичне мислення, застосування 

теоретичних правових знань у практичних ситуаціях, що виникають у сфері 

патентознавства. Важливою складовою є набуття навичок самостійної роботи, 

необхідних для подальшого поглиблення й оновлення правових знань, що 

безпосередньо формує правосвідомість і правову культуру фахівця. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність 

до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел. 

Програмні результати навчання: 

знати: основи системи інтелектуальної та промислової власності у 

винахідницькій та патентно-ліцензійної діяльності; методологічні основи 

створення об’єктів промислової власності та інженерної психології; основи 

захисту патентних прав, міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної 

власності, авторського права і суміжних прав, а також системи патентної 

інформації; 

уміти: 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. 

Зміст навчальної дисципліни: 

При вивченні дисципліни "Основи патентознавства" студент має ознайомитися 

з програмою дисципліни, її структурою, формами та методами навчання, видами 

та методами контролю знань. Тематичний план навчальної дисципліни "Основи 

патентознавства" складається з двох змістових модулів, які охоплюють основи 

правового регулювання відносин, що складаються у зв’язку зі створенням, 

охороною та використанням результатів творчої діяльності. Навчальний процес 

здійснюється у таких формах: лекційні та практичні заняття, самостійна робота 

студента. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 150 

годин, у тому числі 50 годин аудиторних навчальних занять і 100 години 

самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 


