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Мета курсу – підготовка спеціалістів які володіють теоретичною базою та 

практичними навичками з законодавчих основ набуття, передачі, охорони і захисту прав 
на об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема промислової власності в Україні і 
світі. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Основи патентознавства» в структурно-
логічній схемі дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких дисциплін як: 
іноземна мова, філософія, медична хімія, медична та біологічна фізика, анатомія людини, 
фізіологія, біологічна хімія, фармакологія та медична рецептура, патоморфологія та 
патофізіологія, мікробіологія та інтегрується з ними. Вивчення дисципліни формує засади 
подальшого вивчення студентом таких дисциплін, як економіка охорони здоров'я, 
маркетинг медичних послуг, менеджмент та лідерство в медсестринстві, клінічне 
медсестринство в педіатрії, клінічне медсестринство в хірургії, клінічне медсестринство 
у внутрішній медицині, клінічне медсестринство в професійній патології та інших 
дисциплін, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами «по вертикалі» в процесі 
подальшого навчання та у професійній діяльності, надає можливість отримати практичні 
навички та формувати професійні вміння.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 
необхідність його  сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні; здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя; здатність до 
абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях; знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 
здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватися 
іноземною мовою; навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; здатність 
приймати обґрунтовані рішення; здатність працювати у команді; навички 
міжособистісної взаємодії; здатність діяти на основі етичних міркувань; здатність 
застосовувати професійні та правові стандарти в повсякденній професійній практиці; 
здатність орієнтуватися у визначенні групової належності лікарських засобів, 
особливостях їх фармакокінетики та фармакодинаміки; здатність виявляти зв’язок 
клінічних проявів захворювань з результатами додаткових методів дослідження; 
здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, розуміти природу, динаміку, 
принципи організації охорони здоров’я. 

Програмні результати навчання: належно вести відповідну медичну 
документацію; аналізувати та використовувати у повсякденній медсестринській 
діяльності результати сучасних українських та іноземних досліджень за професійним 
спрямуванням; усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, 
свободами та обов’язками; підвищувати загальноосвітній культурний рівень на основі 
знань про історичний розвиток суспільства. 



Очікуванні результати навчання: 
знати: основні методи визначення та оцінки в патентній інформації та документації; 

теоретичні основи, сучасні принципи та правові засади складових міжнародної системи 
патентознавства та патентознавства України; об‘єкти права інтелектуальної власності; 
суб‘єкти права інтелектуальної власності; набуття прав на деякі об‘єкти інтелектуальної 
власності (зокрема, винахід, корисна модель, промисловий зразок, торговельна марка - 
знак для товарів і послуг); використання деяких об‘єктів прав інтелектуальної власності 
в господарській діяльності; захист прав інтелектуальної власності. 

вміти: досліджувати і правильно формувати ознаки новизни в розроблюваних 
об’єктах; допомагати в створенні нових технологічних процесів; грамотно оформити 
заявку на винахід; грамотно аналізувати технічні рішення з метою визначення їх 
охороноспроможності і патентної чистоти по різних країнах; ознайомитись зі складовими 
міжнародної системи патентознавства та патентознавства України; оволодіти алгоритмом 
правової охорони об'єктів патентного права (винаходів, корисних моделей, промислових 
зразків) в Україні та іноземних державах та алгоритмом правової охорони об'єктів 
авторського права (творів літератури, науки та мистецтва; ознайомитись з правами та 
обов'язками власників охоронних документів на об'єкти патентного права; научитись 
захищати права інтелектуальної власності у разі їх порушення. 

Зміст навчальної дисципліни: 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПАТЕНТУВАННЯ ЯК ОСНОВНОЇ 

ФОРМИ ЗАХИСТУ ОБ'ЄКТІВ ВЛАСНОСТІ. Концептуальні засади інноваційно-
інвестиційного розвитку галузі охорони здоров’я. Загальні відомості про систему 
інтелектуальної власності. Авторське право та суміжні права. Правова охорона об’єктів 
інтелектуальної власності у галузі охорони здоров’я.  Загальна характеристика об’єктів 
промислової власності. Спеціальне законодавство України у сфері промислової 
власності. 

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПАТЕНТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ 
ВЛАСНОСТІ. Порядок отримання патентів на винаходи та корисні моделі. Патентні 
дослідження. Роль інформації та документації промислової власності у фармації. 
Експертиза заявки на об'єкт права промислової власності. Ліцензування і передача 
майнових прав на винаходи, корисні моделі та інші об'єкти права інтелектуальної 
власності. Міжнародне патентне право. Економіка інтелектуальної власності. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі годин 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної 
роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 


