
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми "Документознавство та інформаційна діяльність",  

"Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю" 

Освітнього рівня  бакалавр 

Спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

Галузь знань  02 Культура і мистецтво 

 

1. Назва освітньої компоненти  ПАТЕНТОЗНАВСТВО 

 

2. Тип  основна 

 

3. Обсяг: 
КредитівECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

3 90 18  18  54 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Документознавство 

2. Діловодство 

 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

 

5. Компетенціївідповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

Особливості та закономірності розвитку документно-інформаційних 

потоків та масивів як штучно створеної підсистеми соціальних 

комунікацій 

Аналізувати закономірності розвитку документно-інформаційних 

потоків та масивів як штучно створеної підсистеми соціальних 

комунікацій 

Інноваційні технології виробництва інформаційних продуктів і послуг, 

підвищення якості інформаційного обслуговування користувачів 

інформаційних, бібліотечних та архівних установ 

Впроваджувати інноваційні технології виробництва інформаційних 

продуктів і послуг, підвищення якості інформаційного обслуговування 

користувачів інформаційних, бібліотечних та архівних установ 
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Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

Знати технології оцінки рівня новизни та винахідницького рівня 
Проведення патентного пошуку, аналіз документів, зокрема раніше 

опублікованих патентів 

Знати принципи корегування формули винаходу та опису у 

відповідності із запитом експерта та клієнта 

Ведення супроводу патентного діловодства 

 

Знати процедуру підготовки звітів по запитах патентного органу для 

клієнтів 

Вміти підготувати документацію на винаходи та інших процедурних 

документів 

 
Ведення листування та діловодства за поточними заявами з патентним 

відомством та патентними заявами  

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Знати, розуміти та застосовувати в практичній діяльності законодавчі та галузеві нормативні документи 

2. Оцінювати результати діяльності та відстоювати прийняті рішення 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  

Вид 

заняття 
Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 

Документаційне 

оформлення 

об’єктів 

інтелектуальної 

власності 

Лекція 1 
Тема 1. Система 

інтелектуальної власності 

Знати сутність та поняття 

інтелектуальної власності; 

законодавчу базу України у 

сфері інтелектуальної 

власності 

   

Лекція 2 

Тема 2. Міжнародне 

співробітництво в галузі 

інтелектуальної власності 

Знати специфіку та загальні 

положення міжнародно-

правової охорони 

інтелектуальної власності 

   

    Лекція 3 

Тема 3. Документне 

оформлення і правова 

охорона винаходів, 

корисних моделей та 

промислових зразків 

Знати специфіку 

документного оформлення і 

правової охорони винаходів, 

корисних моделей та 

промислових зразків. 

   

Лекція 4 

Тема 4. Документне 

оформлення і правова 

охорона знаків для 

товарів та послуг 

Знати документне 

оформлення і правову 

охорону знаків для товарів та 

послуг 
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Лекція 5 

Тема 5. Документне 

оформлення і правова 

охорона нетрадиційних 

об'єктів права 

інтелектуальної власності 

Знати специфіку 

документного оформлення і 

правової охорони 

нетрадиційних об'єктів права 

інтелектуальної власності 

   

Лекція 6 
Тема 6. Патентна 

інформація 

Знати джерела патентної 

інформації; міжнародні 

класифікації об’єктів права 

інтелектуальної власності. 

   

Лекція 7 
Тема 7. Патентні 

дослідження 

Знати принципи та методи 

винахідницької та пошукової 

роботи при створенні 

винаходу; зміст і порядок 

патентних досліджень 

   

Практичне 

заняття 1 

Тема 1. Система 

інтелектуальної власності 
 

Вміти  визначати  об’єкти 

права інтелектуальної 

власності; самостійно 

знаходити та застосовувати 

норми чинного 

законодавства України з 

інтелектуальної власності. 

  

Практичне 

заняття 2 

Тема 2. Міжнародне 

співробітництво в галузі 

інтелектуальної власності 

 

Вміти самостійно 

знаходити та застосовувати 

норми міжнародного 

законодавства з 

інтелектуальної власності; 

охарактеризовувати 

принципи  міжнародного 

співробітництва  у сфері 

інтелектуальної власності 

  

Практичне 

заняття 3 

Тема 3. Документне 

оформлення і правова 

охорона винаходів, 

корисних моделей та 

промислових зразків 

 

Вміти. оформлювати 

патентну документацію. 
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Практичне 

заняття 4 

Тема 4. Документне 

оформлення і правова 

охорона знаків для 

товарів та послуг 

 

Вміти  оформлювати 

патентну документацію.  

 

  

Практичне 

заняття 5 

Тема 5. Документне 

оформлення і правова 

охорона нетрадиційних 

об'єктів права 

інтелектуальної власності 

 

Вміти  оформлювати 

патентну документацію.  

 

  

Практичне 

заняття 6 

Тема 6. Патентна 

інформація 
 

Вміти оформлювати 

супутню патентну 

документацію. 

  

Практичне 

заняття 7 

Тема 7. Патентні 

дослідження 
 

Вміти проводити патентні 

дослідження, здійснювати 

розгорнутий патентний 

пошук 

  

Самостійна 

робота 

Тема 1. Система 

інтелектуальної власності 

Тема 2. Міжнародне 

співробітництво в галузі 

інтелектуальної власності 

Тема 3. Документне 

оформлення і правова 

охорона винаходів, 

корисних моделей та 

промислових зразків 

Тема 4. Документне 

оформлення і правова 

охорона знаків для 

товарів та послуг 

Тема 5. Документне 

оформлення і правова 

охорона нетрадиційних 

об'єктів права 

інтелектуальної власності 

Тема 6. Патентна 

Знати сутність та поняття 

інтелектуальної власності; 

законодавчу базу України у 

сфері інтелектуальної 

власності 

Знати специфіку та загальні 

положення міжнародно-

правової охорони 

інтелектуальної власності 

Знати специфіку 

документного оформлення і 

правової охорони винаходів, 

корисних моделей та 

промислових зразків. 

Знати документне 

оформлення і правову 

охорону знаків для товарів та 

послуг 

Знати специфіку 

документного оформлення і 

Вміти  визначати  об’єкти 

права інтелектуальної 

власності; самостійно 

знаходити та застосовувати 

норми чинного 

законодавства України з 

інтелектуальної власності. 

Вміти самостійно 

знаходити та застосовувати 

норми міжнародного 

законодавства з 

інтелектуальної власності; 

охарактеризовувати 

принципи  міжнародного 

співробітництва  у сфері 

інтелектуальної власності 

Вміти. оформлювати 

патентну документацію. 

Вміти оформлювати 

супутню патентну 
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інформація 

Тема 7. Патентні 

дослідження 

правової охорони 

нетрадиційних об'єктів права 

інтелектуальної власності 

Знати джерела патентної 

інформації; міжнародні 

класифікації об’єктів права 

інтелектуальної власності. 

Знати принципи та методи 

винахідницької та пошукової 

роботи при створенні 

винаходу; зміст і порядок 

патентних досліджень 

документацію. 

Вміти проводити патентні 

дослідження, здійснювати 

розгорнутий патентний 

пошук 

 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

Українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1. Паладій М.В. Сфера інтелектуальної власності в Україні: проблемні питання державного управління в умовах інтеграції в міжнародні 

співтовариства / М.В.Паладій. – К., 2011. – 240 с. 

2. СторожукЛ.О.Курс лекцій з  дисципліни «Основи патентознавства та авторське право» / Л.О. Сторожук,Л.С.Червінський. – К., 2012. – 48 с. 

3. Мікульонок І. О.Інтелектуальна власність : навч. посіб. / І. О. Мікульонок. –3-тє вид., переробл. і допов. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 238 c.  

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

Поточний контроль – тестові завдання та завдання, які потребують розгорнутої відповіді. 

Семестровий контроль – залік, іспит. 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Для проведення практичних занять з метою формування загальних та фахових компетенцій використовується спеціалізована лабораторія 

"Віртуальний офіс", яка оснащена сучасними комп’ютерами та ліцензійним програмним забезпеченням. 

 

 

 

 

 

 


