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Назва дисципліни «Патентознавство» 

Кафедра Судової медицини та медичного правознавства 

Науково-педагогічні 

працівники, які 

викладатимуть 

дисципліну 

д.мед.н., професори Бачинський В.Т., Ванчуляк О.Я., Савка І.Г, 

к.мед.н., доценти Заволович А.Й. Павлюкович О.В.,  

Гараздюк М.С.  

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 діяти соціально відповідально та громадянсько 

свідомо.   

2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

3. Прагнення до збереження навколишнього середовища.  

4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 

вчитися і бути сучасно навченим.  

5. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  

6. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

7. Здатність до адаптації та дії у новій ситуації.  

8. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово, здатність спілкуватися іноземною мовою 

(переважно англійською) на рівні, що забезпечує ефективну 

професійну діяльність.  

9. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

10. Здатність до вибору стратегії спілкування, здатність 

працювати в команді та з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності.  

11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт.   

12. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

Фахові компетентності: 

1. Здатність використовувати у професійної діяльності 

знання нормативно-правових, законодавчих актів України та 

рекомендацій належних фармацевтичних практик.  

2. Здатність здійснювати діяльність з розробки та 

оформлення документації щодо чіткої визначеності 

технологічних процесів виготовлення та виробництва 

лікарських засобів. 

 


