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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Патентне право є важливим інститутом права інтелектуальної власності. Об’єктами 

правовідносин, що регулюються патентним правом, є результати науково-технічної 
творчості, корисні моделі, винаходи та промислові зразки. 
 

Формат курсу. Змішаний  - курс має супровід на платформі  Elearn. 

 
Пререквізити: вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння тем змістових 

модулів 1-4 навчальної дисципліни "Теорія держави і права", "Цивільне право", 
"Господарське право". 

 
Кореквізити: опанування навчальної дисципліни " Філософія права". 
 
Постреквізити: написання магістерської роботи.  

 
СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лаборатор

ні, практичні, 

семінарські)  

Результати 

навчання  
Завдання Оцінювання 

1 семестр 
Модуль 1. Загальна характеристика патентного права України  

Тема №1. 
Історія 

розвитку 
патентного 

права 

2/2 Знати історію 

розвитку 
патентного права 

та особливості його 

правової природи 

Опрацювання 

теоретичних 
питань.  

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. в 

elearn) 
Розв’яззання 

практичних 

завдань 

Відвідування 

лекції/семінару 
– 1 бал 

Робота на 

семінарському 

занятті* – 0-10 

балів 
Виконання 

завдань 

самостійної 

роботи  -2 бали 

Тема № 2. 
Джерела 

2/- Знати поняття 

творчої та 

Опрацювання 

теоретичних 

Відвідування 

лекції/семінару 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2798


патентного 
права 

інтелектуальної 
діяльності, їх 

правове значення. 

Місце патентного 

права в системі 

права 
інтелектуальної 

власності.Співвідно

шення патентного 

та авторського 

права. 

питань.  
Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. в 

elearn) 

Розв’яззання 
практичних 

завдань 

– 1 бал 
Робота на 

семінарському 

занятті* – 0-10 

балів 

Виконання 
завдань 

самостійної 

роботи  -2 бали 

Тема № 3. 
Загальні 
поняття 

патентного 
права 

2/2 Знати поняття та 
загальну 

характеристику 

патентних 
правовідносин. 

Склад 
правовідносин. 

Поняття об’єкта, 
його сутність та 

значення. 

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  

Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 

Розв’яззання 
практичних 
завдань 

Відвідування 
лекції/семінар

у – 1 бал 

Робота на 
семінарському 
занятті* – 0-15 

балів 

Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи  -2 

бали 
Тема № 4. 

Державна 
система 
правової 
охорони 

інтелектуальн
ої власності 
вцілому, та 
патентних 

прав зокрема 

2/- Знати поняття, 

ознаки патенту, 
його значення. 

Правова природа. 
Види патентів 

(патенти, 
деклараційні 

патенти тощо). 

Опрацювання 

теоретичних 
питань.  
Виконання 
самостійної 

роботи (в.т.ч. в 
elearn) 
Розв’яззання 
практичних 

завдань 

Відвідування 

лекції/семінар
у – 1 бал 

Робота на 
семінарському 

занятті* – 0-10 
балів 

Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи  -2 

бали 

Тема № 5. 
Об’єкти 

патентного 

права 

2/2 Знати поняття 
суб’єкта 

патентного права. 

Законодавче 
визначення 

статусу суб’єктів 
патентного права. 

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  

Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 

Розв’яззання 
практичних 
завдань 

Відвідування 
лекції/семінар

у – 1 бал 

Робота на 
семінарському 
занятті* – 0-15 

балів 

Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи  -2 

бали 

Тема № 6. 
Суб’єкти 

патентного 
права 

2/- Знати поняття 

гарантії захисту 

прав авторів. 

Співавторство та 
особливості його 

встановлення. 

Правове регулювання 

відносин співавторів. 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 

elearn) 
Розв’яззання 

Відвідування 
лекції/семінар

у – 1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів 
Виконання 



практичних 
завдань 

завдань 
самостійної 
роботи  -2 

бали 

Тема № 7. 
Патент: 
поняття, 

правова 
природа та 

види 

2/2 Знати поняття 
елементів заявки 

на винахід (корисну 

модель): заява про 
видачу патенту 

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  

Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 

Розв’яззання 
практичних 
завдань 

Відвідування 
лекції/семінар

у – 1 бал 

Робота на 
семінарському 
занятті* – 0-15 

балів 

Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи  -2 

бали 
Тема № 8. 

Порядок 
одержання 
патенту.  

2/- Знати поняття 

елементи заявки на 
промисловий 

зразок: заява про 
видачу патенту; 

комплект 
зображень  виробу; 
опис промислового 
зразка; креслення, 

схема тощо. 

Опрацювання 

теоретичних 
питань.  
Виконання 
самостійної 

роботи (в.т.ч. в 
elearn) 
Розв’яззання 
практичних 

завдань 

Відвідування 

лекції/семінар
у – 1 бал 

Робота на 
семінарському 

занятті* – 0-10 
балів 

Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи  -2 

бали 
Модуль 2. Окремі аспекти правової охорони патентного права 

Тема № 9. 
Експертизи 

заявки на 
винахід, 

промисловий 
зразок. 

Реєстрація і 
видача 
патенту 

2/2 Вміти вирішувати 
ситуаційні задачі 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 

elearn) 
Розв’яззання 
практичних 
завдань 

Відвідування 
лекції/семінар

у – 1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів 
Виконання 

завдань 
самостійної 

роботи  -2 
бали 

Тема № 10. 
Правосуб’єктн
ість власника 

патенту 

2/- Вміти вирішувати 
ситуаційні задачі 

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  
Виконання 

самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 
Розв’яззання 

практичних 
завдань 

Відвідування 
лекції/семінар

у – 1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів 
Виконання 

завдань 
самостійної 
роботи  -2 

бали 

Тема № 11. 2/2 Вміти вирішувати Опрацювання Відвідування 



Припинення 
дії патенту та 
визнання його 

недійсним. 

ситуаційні задачі теоретичних 
питань.  
Виконання 
самостійної 

роботи (в.т.ч. в 
elearn) 
Розв’яззання 
практичних 

завдань 

лекції/семінар
у – 1 бал 

Робота на 
семінарському 

занятті* – 0-10 
балів 

Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи  -2 

бали 

Тема № 12. 
Правовий 

захист 
особливих 

об’єктів 
патентного 

права 

2/- Вміти вирішувати 
ситуаційні задачі 

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  
Виконання 

самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 
Розв’яззання 

практичних 
завдань 

Відвідування 
лекції/семінар

у – 1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів 
Виконання 

завдань 
самостійної 
роботи  -2 

бали 

Тема № 13. 
Захист 

патентних 
прав та прав 

ноу-хау 

2/2 знати, форми та 
способи захисту 

патентних прав 
та ноу-хау 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 

elearn) 
Розв’яззання 
практичних 
завдань 

Відвідування 
лекції/семінар

у – 1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-20 

балів 
Виконання 

завдань 
самостійної 

роботи  -2 
бали 

Тема № 14. 
Договори 

щодо 
розпорядженн

я майновими 
правами на 

обєкти 
патентного 

права та ноу-
хау 

2/- знати, які види 
відповідальності 
настають в разі 
порушення цих 

прав й санкції, що 
застосовуються до 
правопорушників. 

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  
Виконання 

самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 
Розв’яззання 

практичних 
завдань 

Відвідування 
лекції/семінар

у – 1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-20 

балів 
Виконання 

завдань 
самостійної 
роботи  -2 

бали 

Тема № 15. 
Міжнародне 

співробітницт

во у сфері 
патентного 

права 

2/1 Знати систему 
захисту 

патентних прав; 

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  

Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 

Відвідування 
лекції/семінар

у – 1 бал 

Робота на 
семінарському 
занятті* – 0-20 

балів 



Розв’яззання 
практичних 
завдань 

Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи  -2 

бали 

Всього за семестр 70 

Екзамен    30 

Разом по курсу 100 

 

*  - *  - за умов заочного навчання чи дистанційного навчання робота на 

семінарському занятті може бути у формі завданнь до семінарських занять на 

платформі Elearn 

 
ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ  

 
Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Письмові роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, не оцінюються. Про наявність поважної 

причини, викладач попереджається у  письмовому вигляді у 

каналі Телеграм студентом або підтверджується деканатом. 

Перескладання окремих тем, відбувається згідно графіку 

консультацій, оприлюдненому на початку семестру. 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

Дотримання академічної доброчесності студентами та 

відповідальність за її порушення регулюються Положенням про 

академічну доброчесність у Національному університеті 

біоресурсів і природокористування України.  

Політика щодо 

відвідування: 

Пропущені заняття підлягають відпрацюванню у 

відведений для консультацій час, згідно графіку, 

оприлюдненому на початку семестру. Відпрацювання полягає в 

усних відповідях по темі пропущеного заняття (4-5 питань)  та 

виконанні завдань по темі на платформі  Elearn. 

 

 
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ  

 

Форми контролю, порядок визначення рейтингу студента, складання та перескладання 

екзаменів та заліків тощо здійснюється відповідно до Положення про екзамени та заліки у 

Національному університеті біоресурсів і природокористування України від «2 » грудня 2019 р. 

протокол № 5. 

 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати 

складання 

екзаменів заліків 

90-100 Відмінно  

Зараховано 74-89 Добре 

60-73 Задовільно  

0-59 Незадовільно  Незараховано 

 


