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Метою вивчення навчальної дисципліни є: є 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 та біологічна фізика. Вивчення дисципліни формує засади 

подальшого вивчення студентом таких дисциплін, як біоетика та біобезпека з основами 

охорони праці в галузі, соціальна медицина, громадське здоров'я 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, як: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони 

здоров’я за спеціальністю «Медицина» у професійній діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 

здатність вчитися і бути сучасно навченим.; здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях; знання та розуміння предметної області та професійної діяльності; навички 

використання інформаційних і комунікаційних технологій; визначеність і наполегливість 

щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; здатність діяти соціально,відповідально та 

свідомо; здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень 

здоров’я населення; обробки державної, соціальної, економічної та медичної інформації; 

здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я, 

проведення заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги і підвищення ефективності 

використання медичних ресурсів; здатність до проведення заходів щодо організації та 

інтеграції надання медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг. 
Програмні результати навчання: використовувати державну мову та знання іноземної 

мови для пошуку інформаційних медичних джерел, моніторингу сучасних тенденції розвитку 

галузі, їх аналізу та прийняття обґрунтованих рішень,  нести відповідальність за своєчасне 

набуття сучасних знань; формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності на 

підставі результату аналізу певних суспільних та особистих потреб;  усвідомлювати та 

керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, свободами та обов’язками; вести 

медичну документацію щодо пацієнта та контингенту населення на підставі нормативних 

документів, використовуючи стандартну технологію, готувати звіт про особисту виробничу 

діяльність за узагальненою формою. 
Очікувані 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: 

Концептуальні засади інноваційно-інвестиційного розвитку галузі охорони 

здоров’я: загальна характеристика системи інтелектуальної власності. Поняття права 

інтелектуальної власності, віхи становлення і розвитку інтелектуальної власності. 

Необхідність правового захисту об’єктів інтелектуальної власності. Роль інновацій для 

розвитку галузі охорони здоров’я. Класифікація інновацій.  
Загальні відомості про систему інтелектуальної власності: система джерел 

патентного права. Багатосторонні міжнародні договори у сфері промислової власності, 

учасницею яких є Україна. Двосторонні міжнародні договори України про співробітництво у 

сфері охорони промислової власності. Перелік нормативних актів України у сфері охорони 

прав інтелектуальної власності. Патентне право і його зв’язок з цивільним, адміністративним, 

господарським і кримінальним правом. Авторське право 
Авторське право та суміжні права: об’єкти авторського права, особисті немайнові та 

майнові права автора. Суб’єкти авторського права. Суміжні права. Порядок реєстрації 

авторського права 
Правова охорона об’єктів інтелектуальної власності у галузі охорони здоров’я: 

необхідність правової охорони винаходів у галузі охорони здоров’я.  Види об’єктів 

інтелектуальної власності. Авторське право та суміжні права. Системи набуття прав на 

винаходи у галузі охорони здоров’я та їх особливості. Проблемні питання реалізації прав 

інтелектуальної власності в процесі державної реєстрації лікарських засобів. Критерії 

патентоспроможності  „медичних” винаходів. Правова охорона даних клінічних випробувань 

(«ексклюзивність даних») як об’єкту інтелектуальної власності. 
Загальна характеристика об’єктів промислової власності. Спеціальне 

законодавство України у сфері промислової власності: види та класифікація об’єктів 

інтелектуальної власності. Об’єкти права промислової власності, їх різновидність, 

характеристика і особливості. Суб’єкти права промислової власності. Основні критерії 

патентоздатності об’єктів промислової власності. Об’єкти, що не відносяться до об’єктів права 

промислової власності. Охорона раціоналізаторських пропозицій, правова охорона 

комерційної таємниці. Основні положення законодавчої бази патентного права. Завдання та 

функції Державного підприємства «Український інститут промислової власності». Практичні 

аспекти захисту прав інтелектуальної власності в Україні та світі. 
Порядок отримання патентів на винаходи та корисні моделі: види патентів. Правила 

оформлення патентних прав, а також їх правовий захист. Порядок в складанні заявки на 

отримання патенту на винахід, корисну модель. 
 Патентні дослідження. Роль інформації та документації промислової власності у 

фармації. Експертиза заявки на об'єкт права промислової власності: порядок проведення 

патентних досліджень. Бази даних, інформаційно-довідкові системи Державного 

підприємства «Український інститут промислової власності». Фонд патентної документації 

громадського користування. Кваліфікаційна та формальна експертиза заявки на об’єкт права 

промислової власності. Міжнародні системи класифікації винаходів, промислових зразків, 

знаків для товарів та послуг. 
Ліцензування і передача майнових прав на винаходи, корисні моделі та інші об'єкти 

права інтелектуальної власності: ліцензійний договір як правова форма передачі прав на 

об’єкти промислової власності. Види ліцензійних договорів. Обов’язкові реквізити 

ліцензійних договорів. Порядок розрахунків за ліцензійними договорами. Встановлення 

роялті. 



Міжнародне патентне право: міжнародні правові акти з питань промислової власності. 

Міжнародне  співробітництво у сфері інтелектуальної власності. Правова охорона лікарських 

засобів відповідно до угоди щодо торгових прав на інтелектуальну власність (TRIPS).  
Економіка інтелектуальної власності: комерціалізація прав на об’єкти інтелектуальної 

власності, інтелектуальний капітал. Прогнозування розвитку нових технологій. Економічна 

оцінка інноваційних рішень. Оцінка вартості інтелектуальної власності 
Обсг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 

годин, у тому числі годин 36 аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 
 
 
 
 


