
ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА 

для студентів V курсу фармацевтичного факультету 

на 2020-2021 н.р. 

 
Назва дисципліни «ПАТЕНТОЗНАВСТВО» 
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педагогічні 
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Короткий опис 

змісту дисципліни 

Мета: ознайомити майбутніх спеціалістів з загальними питаннями 
винахідницької, патентної і раціоналізаторської діяльності, основами 

законодавства України з питань патентознавства та практичними навиками з 

оформлення патентної та ліцензійної документації 

Завдання: дати майбутнім провізорам знання, які необхідні для того, щоб: 
•  орієнтуватися в патентній інформації та документації; 

•  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; 

• навчитись захищати права інтелектуальної власності у разі їх порушення. 

Результати навчання: вивчити та засвоїти по викладеним завданням дисципліни,  
здійснюється по завершенню модуля і включає в себе контроль теоретичних знань, 

практичних навичок і вмінь (перевірка рівня засвоєння практичних вмінь і навичок 

у формі усного опитування та розв’язування тестових завдань). 
 

Забезпечення 

загальних та 

професійних 

компетентностей 

Загальні компетентності: 

1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

5. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня 
(з 

6. експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

7. Здатність спілкуватися іншими мовами. 

8. Здатність працювати в міжнародному контексті. 
9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

10. Здатність планувати та управляти часом. 

11. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 

Професійні компетентності: 

1. Здатність застосовувати системний підхід до вирішення проблем фармації. 
2. Здатність вирішувати типові завдання відповідно до спеціалізації.  

3. Критичне осмислення наукових фактів, концепцій, теорій, принципів і методів, 

необхідних для професійної діяльності в сфері фармації. 



4. Здатність застосовувати і інтегрувати знання на основі розуміння інших 

спеціальностей. 
5. Здатність застосовувати наукові і інженерні методи, а також комп’ютерне 

програмне забезпечення для вирішення типових та комплексних завдань 

патентознавста за спеціалізацією, у тому числі в умовах невизначеності.  

6. Здатність демонструвати творчий та інноваційний потенціал в синтезі рішень і в 
розробці проектів в патентознавстві. 

7. Здатність виявляти, класифікувати і описувати ефективність систем, 

компонентів і процесів в патентознавсті на основі використання аналітичних 
методів і методів моделювання. 

8. Усвідомлення контекстів, в яких можуть бути застосовані знання 

патентознавства у фармації. 
9. Здатність використовувати математичні принципи і методи, необхідні для 

підтримки спеціалізації в фармації. 

10. Здатність забезпечувати якість продукції. 

11. Усвідомлення комерційного та економічного контекстів діяльності; здатність 
ідентифікувати фактори, що впливають на витрати в планах і проектах, 

відповідно до спеціалізації, та керувати ними; здатність застосовувати методи 

управління, адекватні поставленим цілям та завданням. 
12. Здатність застосовувати кращі світові практики, стандарти діяльності у 

патентознавсті за спеціалізацією. 

 

 

 


