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Шостка, 2016 рік 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

  
ХТс ХМс ХТз   ХМз 

Кількість кредитів  - 

5,0 

Галузь знань 

16 Хімічна та 

біоінженерія  
13 Механічна інженерія 

 

Нормативна 

(за вибором ВНЗ) 

 

Модулів - 2 

Спеціальність: 

8.161 – Хімічні 

технології та  інженерія, 

7.133 – Галузеве 

машинобудування 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 2 1-й 1-й 5-й 5-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          

Семестр 

 

Загальна кількість 

годин -150 

1-й 1-й 1-й 1-й 

 

Лекції 

 

Для денної форми 

навчання: 

аудиторних - 32 

самостійної роботи 

студента -118 

Для заочної форми 

навчання: 

аудиторних - 8 

самостійної роботи 

студента 142 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

спеціаліст, магістр 

16 год. 16 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

16 год.  16 год. 4 год. 

Лабораторні 

- - - 

Самостійна робота 

118 

год. 

118 

год. 

142 год. 

Індивідуальні завдання: 

- ОДЗ - 

Вид контролю  

  ПМК ПМК д/з зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання дисципліни «Інтелектуальна власність» є ознайомлення 

майбутніх фахівців з методологією патентних досліджень, нормативними 

документами про правову охорону об'єктів промислової власності в Україні, а також 

придбання навичок по оформленню необхідних нормативних документів для 

патентування винаходу в Україні.  

Завдання дисципліни — надати практичну допомогу студентам в освоєнні 

патентного законодавства з захисту інтелектуальної власності. 

В даний час патентне право перетворюється на один з ефективних механізмів 

регулювання соціальної, економічної, науково-технічної, інноваційної і ринкової 

політики світової спільноти. При цьому інформація про винахід, що стала в результаті 

патентування надбанням всього суспільства, сприяє створенню на її основі нових 

технічних рішень, зокрема що відносяться до засобів іншого призначення і в інших 

областях техніки. 
 

Після засвоєння матеріалу дисципліни студент повинен: 
 

ЗНАТИ: 

  на ознайомчо-орієнтованому рівні: 

1. основні поняття та визначення щодо інтелектуальної власності; 

2. основні джерела патентного права; 

3. порядок отримання, використання патентного права, основні види його 

порушення та захисту. 

4. на понятійно-аналітичному рівні: 

5. умови патентоспроможності винаходу;  

6. методику визначення патентоспроможності винаходу (корисної моделі); 

7. методику визначення патентоспроможності промислового зразка; 

8. методику визначення відповідності знака для товарів і послуг умовам надання 

правової охорони; 

9. методику визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової 

власності.  
 

ВМІТИ: 

на діагностичному рівні: 

1. проводити патентний пошук; 

2. систематизувати та аналізувати патентну та іншу науково-технічну інформацію, 

відібрану в процесі патентного пошуку; 

3. оформляти звіт про патентні дослідження; 

4. скласти та подати заявку на видачу патенту України на винахід. 



 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Винахідницька та пошукова робота під час створення винаходу 

1.1 Джерела інформації 

1.2 Сутність будови та методика користування міжнародною класифікацією та 

патентною інформацією 

1.3 Методи винахідницької та пошукової роботи під час створення винаходу 

1.4 Поняття та ознаки винаходів 

1.5 Класифікація об'єктів винаходів 

1.6 Запитання для самостійного контролю 

Тема 2.  Правові й організаційні основи патентування винаходу 

2.1Суб'єкти права на винаходи та корисні моделі   

2.2.Правова система подачі заявки на винахід  

2.3 Перелік і зміст документів на винахід 

2.4 Принципи формування формули винаходу 

2.5 Запитання для самостійного контролю            

Тема 3. Експертиза заявки на винахід і порядок видачі патентів  

3.1 Існуючі системи експертизи 

3.2 Загальні положення про внесення змін у заявку за результатами її експертизи                                                             

Оскарження рішення експертизи   

3.3 Порядок отримання патенту в Україні 

3.4 Запитання для самостійного контролю                                

Тема 4.  Правова охорона об’єктів інтелектуальної власності 

4.1 Основні джерела правової охорони                       

4.2 Правова охорона авторського права та суміжних прав  

4.3 Правова охорона об'єктів інтелектуальної власності   

4.4 Міжнародні договори, конвенції, угоди та регіональні організації з питань 

охорони об'єктів інтелектуальної власності 

4.5 Втрата прав патентоутримувача та визнання патенту недійсним 

Тема 5.  Основні положення ліцензування   

5.1 Класифікаційні ознаки ліцензій  

5.2 Нормативні положення ліцензійної діяльності в Україні    

5.3 Ліцензування об'єктів інтелектуальної власності та обертів  господарської 

діяльності    

5.4 Ліцензійні платежі     

5.5 Запитання для самостійного контролю                  



 

 

 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 лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Винахідницька та пошукова 

робота під час створення винаходу 
20 3 3 - - 20 14 2 1   12 

1.1 Джерела інформації                   

1.2 Сутність будови та методика 

користування міжнародною 

класифікацією та патентною 

інформацією 

      

            

1.3 Методи винахідницької та 

пошукової роботи під час створення 

винаходу 

      
      

1.4 Поняття та ознаки винаходів             

1.5 Класифікація об'єктів винаходів             

1.6 Запитання для самостійного 

контролю 
            

Тема 2. Правові й організаційні 

основи патентування винаходу 
30 3 3 - - 30 12 2 1   10 

2.1Суб'єкти права на винаходи та 

корисні моделі    
            

2.2.Правова система подачі заявки на 

винахід  
            

2.3 Перелік і зміст документів на 

винахід  
            

2.4 Принципи формування формули 

винаходу   
            

2.5 Запитання для самостійного 

контролю            
            

Тема 3 Експертиза заявки на винахід 

і порядок видачі патентів 
30 4 4 - - 28  1,5 1   20 

3.1 Існуючі системи експертизи                                 

3.2 Загальні положення про внесення 
змін у заявку за результатами її 
експертизи                                                             
Оскарження рішення експертизи                    

      

      

3.3 Порядок отримання патенту в 
Україні             

            

3.4 Запитання для самостійного 
контролю            

            

Тема 4 Правова охорона об'єктів 

інтелектуальної власності 
30 3 3 - - 20 

 1,5 0,5   20 

4.1 Основні джерела правової 
охорони                       

            

4.2 Правова охорона авторського 
права та суміжних прав  

            



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4.3 Правова охорона об'єктів 
інтелектуальної власності   

                  

4.4 Міжнародні договори, конвенції, 
угоди та регіональні організації з 
питань охорони об'єктів 
інтелектуальної власності 

      

            

4.5 Втрата прав патентоутримувача 
та визнання патенту недійсним 

            

4.6 Запитання для самостійного 
контролю          

            

Тема 5 Основні положення 

ліцензування                    
40 3 3 - - 20  1 0,5   20 

5.1 Класифікаційні ознаки ліцензій                   
  

            

5.2 Нормативні положення 
ліцензійної діяльності в Україні 

            

5.3 Ліцензування об'єктів 
інтелектуальної власності та обертів  
господарської діяльності 

      
      

5.4 Ліцензійні платежі             

Всього по модульному циклу 150 16 16 - - 118 90 4 4 - - 82 

Всього за семестр 150 16 16 - - 118 90 4 4 - - 82 

Всього з навчальної дисципліни 150 16 10 - - 118 90 4 4 - - 82 

                                                         



 

5. Теми практичних занять 

(денна форма навчання) 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Нормативні документи про правову охорону об’єктів 

промислової власності в Україні 
2 

2 Оформлення матеріалів на корисну модель (пристрій) 4 

3 Оформлення матеріалів на корисну модель (спосіб) 4 

4 Оформлення матеріалів на корисну модель (речовина) 4 

5 

Оформлення договірних матеріалів для врегулювання 

правовідносин щодо об’єктів права інтелектуальної 

власності 

2 

 Всього з навчальної дисципліни  16 

 

 (заочна форма навчання) 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
1 Оформлення матеріалів на корисну модель (пристрій) 2 

2 Оформлення матеріалів на корисну модель (спосіб) 2 

 Всього з навчальної дисципліни  4 

 

6. Теми лабораторних занять 

Не передбачені навчальним планом. 

 

                                          7. Самостійна робота 

(денна форма навчання) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 

1 Винахідницька та пошукова робота під час створення 

винаходу 

18 

2 Правові й організаційні основи патентування вина ходу 40 

3 Експертиза заявки на винахід і порядок видачі патентів 40 

4 Правова охорона об'єктів інтелектуальної власності 10 

5 Основні положення ліцензування                    10 

 Разом  118 

 

 

 

 

 

 

 



 

(заочна форма навчання) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 

1 Винахідницька та пошукова робота під час створення 

винаходу 

12 

2 Правові й організаційні основи патентування винаходу 10 

3 Експертиза заявки на винахід і порядок видачі патентів 20 

4 Правова охорона об'єктів інтелектуальної власності 20 

5 Основні положення ліцензування                    20 

 Разом  82 

 

 

8. Індивідуальні завдання 

спеціальність 7.05050315 – Обладнання хімічних виробництв і підприємств 

будматеріалів 

Під час виконання ОДЗ студенти поступово опрацьовують поданий на 

лекційних заняттях матеріал у вигляді індивідуального вирішення завдань згідно 

власного варіанту по кожному з розділів теоретичного курсу. Контроль виконання 

роботи проводиться відповідно до викладеного теоретичного матеріалу 

перевіркою правильності виконання розрахунків та захисту кожного з етапів ОДЗ 

провідному викладачеві дисципліни. 

А. Завдання для самостійної роботи, передбачені навчальним планом 

1. Розробка матеріалів на передбачуваний винахід (пристрій, спосіб, 

речовина – за вибором) – 1. 

Б. Навчальний проект 

Не передбачено навчальним планом 

 

9. Методи навчання 

  

Лекції: викладення теоретичного матеріалу; оглядові лекції з використанням 

опорного конспекту; лекції-візуалізації із використанням мультимедійних 

технологій тощо.  

Практичні заняття: розв’язання типових завдань; робота над 

індивідуальними завданнями тощо.  

10. Методи контролю 

 

  Контроль і оцінювання навчальної роботи студента здійснюється за модульно-

рейтинговою системою (регламент додається). 

Письмові контрольні роботи поточного контролю; комп’ютерне тестування за 

темами, розділами; підсумковий письмовий тест.                                                                      

 

 

 



 

11. Розподіл балів, які отримують студенти (регламент додається) 

 

12. Методичне забезпечення 

№ п/п 114 з переліку розділу «Література» 

   13. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право / Ю.М. Кузнєцов //  

Підручник. – К.: Кондор, 2005. – 428 с. 

2. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності / І.І. Дахно // Навч. посібник. – К.: 

Либідь, 2003. – 200 с. 

3. Пепеляєв І.О. Конспект лекцій навчальної дисципліни «Інтелектуальна 

власність» 

4. Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право / В.М. 

Антонов. – К.: КНТ, 2005. – 519 с. 

Допоміжна 

1. Нормативна база. Інтелектуальна власність в Україні. – К.: Державне патентне 

відомство, 1992. 

2. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність / В.Д. Базилевич // Підручник. – 2-ге 

вид., стер. – К.: Знання, 2008. – 431 с. 

3. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель. 

Наказ МОН України №22 від 22.01.2001 зі змінами та доповненнями. 

5. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни 

«Інтелектуальна власність». 

6. Методичні вказівки до виконання ОДЗ з дисципліни «Інтелектуальна власність». 

7. Комплект завдань для проведення ККР з дисципліни «Інтелектуальна власність». 
 

14. Інформаційні ресурси 
1. Сайт бібліотеки СумДУ http://library.sumdu.edu.ua/ 

2. Сайт кафедри «Процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних 

виробництв» СумДУ http://pohnv.teset.sumdu.edu.ua/ 

3. Сторінка кафедри «Процеси і обладнання хімічних виробництв» ШІ СумДУ 

http://shinst.sumd.edu.ua/kaf_pohv.html 

http://library.sumdu.edu.ua/
http://pohnv.teset.sumdu.edu.ua/
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РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ 

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

" ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ " 

(1-й семестр, гр. ХМс) 

1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 150  год./5,0  кред; Лк.  

10  год./5; 

Пр.  10  год./5. 

2. Організація навчального процесу: семестрів викладання  1; модульних 

циклів 1. 

3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 100  балів  

4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи: 

а) Робота на аудиторних заняттях – максимально 32 бала: 

- лекції:   8 л. * 2 бали/л. = 16 балів; 

- практичні заняття:  8 пр.з. * 2 бали/пр.з. = 16 балів. 

б) Виконання завдань на практичних заняттях – максимально 10 балів (при 

позитивному оцінюванні з кожного практичного заняття від 1,2 до 2 балів). 

в) Виконання ОДЗ: при позитивному оцінюванні від 21 до 35 балів. 

г) Складання комплексного письмового модульного контролю – всього 35 

балів (1 м.ц.*35 балів/м.ц.). 

5. Підсумок рейтингових балів за модульними циклами: 

3-й модульний цикл (10 лк.; 20 пр. занять; ОДЗ, мод. контроль) – від 60 до 100 

балів. 

6. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: до підсумкового 

модульного контролю студент як правило допускається за умови виконання усіх 

видів запланованої навчальної роботи. У останній атестаційний тиждень 

визначається допуск (не допуск) до ОДЗ. Якщо атестаційний тиждень не є 

останнім у семестрі, то студент, який має заборгованості, має право протягом 

двох тижнів наступного модульного циклу ліквідувати заборгованості 

(відпрацювання практичних робіт). 

7. Підсумкова семестрова оцінка визначається за національною шкалою 

оцінювання та європейською шкалою оцінювання ECTS відповідно до 

накопичених рейтингових балів: 

 



Підсумкова семестрова оцінка з дисципліни 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Національна 

п’ятибальна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна 

шкала 

оцінювання 

А ВІДМІННО 5,0 (відмінно) 90≤RD≤100 

B ДОБРЕ 4,0 (добре) 82≤RD<89 

C 74≤RD<81 

D ЗАДОВІЛЬНО 3,0 (задовільно) 64≤RD<73 

E 60≤RD<63 

 

FX 

НЕЗАДОВІЛЬНО з 

можливістю повторного 

складання  

 

2,0 

(незадовільно) 

 

35≤RD<59 

 

F 

НЕПРИЙНЯТНО з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

0-34 

- при отриманні студентом рейтингового балу за наслідками модульних 

атестацій менше 35 балів, він не допускається до заходу ОДЗ і йому 

призначається повторне вивчення дисципліни; 

- при отриманні за наслідками модульних атестацій рейтингового балу, що 

відповідає незадовільній оцінці FX (35-59 балів), студентові надається право на 

дворазове складання (викладачеві та комісії) заходу підсумкового семестрового 

контролю (ПСК); 

- при повторному складанні ПСК оцінювання здійснюється без 

урахування рейтингових балів модульних атестацій. 

 

        (1-й семестр, гр. ХТс) 

1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг150  год./5,0  кред; Лк.  

16  год./5; Пр.  16  год./5. 

2. Організація навчального процесу: семестрів викладання  1; модульних 

циклів 2. 

3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 100  балів  

4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи: 

а) Робота на аудиторних заняттях – максимально 32 бала: 

- лекції:   8 л. * 2 бали/л. = 16 балів; 

- практичні заняття:  8 пр.з. * 2 бали/пр.з. = 16 балів. 

б) Виконання завдань на практичних заняттях – максимально 30 балів (при 

позитивному оцінюванні з кожного практичного заняття від 3,6 до 6,0 балів). 

в) Складання комплексного письмового модульного контролю – всього 50 

балів (1 м.ц.*35 балів/м.ц.). 

5. Підсумок рейтингових балів за модульними циклами: 
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  модульний цикл (16 лк.; 16 пр. занять; 35 мод. контроль) – від 60 до 100 

балів. 

8. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: до підсумкового 

модульного контролю студент як правило допускається за умови виконання 

усіх видів запланованої навчальної роботи. У останній атестаційний тиждень 

визначається допуск (не допуск). Якщо атестаційний тиждень не є останнім у 

семестрі, то студент, який має заборгованості, має право протягом двох тижнів 

наступного модульного циклу ліквідувати заборгованості (відпрацювання 

практичних робіт). 

9. Підсумкова семестрова оцінка визначається за національною шкалою 

оцінювання та європейською шкалою оцінювання ECTS відповідно до 

накопичених рейтингових балів: 

 

Підсумкова семестрова оцінка з дисципліни 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Національна 

п’ятибальна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна 

шкала 

оцінювання 

А ВІДМІННО 5,0 (відмінно) 90≤RD≤100 

B ДОБРЕ 4,0 (добре) 82≤RD<89 

C 74≤RD<81 

D ЗАДОВІЛЬНО 3,0 (задовільно) 64≤RD<73 

E 60≤RD<63 

 

FX 

НЕЗАДОВІЛЬНО з 

можливістю повторного 

складання  

 

2,0 

(незадовільно) 

 

35≤RD<59 

 

F 

НЕПРИЙНЯТНО з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

0-34 

- при отриманні студентом рейтингового балу за наслідками модульних 

атестацій менше 35 балів,  йому призначається повторне вивчення дисципліни; 

- при отриманні за наслідками модульних атестацій рейтингового балу, що 

відповідає незадовільній оцінці FX (35-59 балів), студентові надається право на 

дворазове складання (викладачеві та комісії) заходу підсумкового семестрового 

контролю (ПСК); 

- при повторному складанні ПСК оцінювання здійснюється без 

урахування рейтингових балів модульних атестацій. 

 

Лектор потоку  _____________ В.Р.Закусило 

      

Завідувач кафедри _____________ В.К.Лукашов 
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    РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ 

ОЦІНЮВАННЯ ПІДСУМКОВОГО  

(ТЕСТОВОГО) КОНТРОЛЮ 

з навчальної дисципліни 

" ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ " 

(І-й семестр, гр. ХТс, ХМс) 

 

1. Загальна кількість питань в тесті 33. 

2. Загальна кількість балів 35. 

3. Час тестування: 1 год. 

4. Критерії оцінювання з тестового контролю за шкалою:  

Кількість правильних  

відповідей 

Кількість балів 

ХМс ХТс 

A 30-33 31-35 45-50 

B 27-29 29-30 41-44 

C 24-26 26-28 37-40 

D 21-23 22-25 32-36 

E 20 21-24 30-31 

FX 11-19 12-20 12-29 

F ˂11 ˂ 12 ˂ 12 

  

 

 

Викладач дисципліни _____________                 В.Р.Закусило 

      

Завідувач кафедри _____________ В.К.Лукашов 
 

 

 

 


