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ПЕРЕДМОВА
Високоякісна підготовка фармацевтичних кадрів є важливою складовою 

реформування галузі охорони здоров’я, оскільки від рівня підготовки прові-
зорів залежить якість медичного обслуговування населення країни. У зв’язку 
з впровадженням у вищих медичних навчальних закладах України Болон-
ської системи навчання змінився підхід до організації навчального процесу.

НМУ імені О. О. Богомольця є провідним закладом у системі вищої ме- О. Богомольця є провідним закладом у системі вищої ме-О. Богомольця є провідним закладом у системі вищої ме- Богомольця є провідним закладом у системі вищої ме-Богомольця є провідним закладом у системі вищої ме-
дичної освіти та координатором діяльності ВМНЗ України з упровадження 
принципів Болонського процесу. Університет посідає четверте місце серед 
найвідоміших навчальних закладів країни. У 2011 році університет здобув 
золоту медаль у номінації “Розвиток студентської науково-дослідної робо-
ти” на щорічній виставці “Освіта і кар’єра — 2011”.

Фармацевтичний сектор  — невід’ємна складова галузі охорони 
здоров’я. Фармація України об’єднує понад 350 тис. фахівців, до складу яких 
щорічно вливаються випускники нашого фармацевтичного факультету.

Термін “інтелектуальна власність” твердо увійшов до законодавчої лек-
сики зарубіжних держав, до текстів міжнародних угод і конвенцій, а сьогод-
ні є актуальним і на території України та передбачає вивчення навчальної 
дисципліни “Патентознавство” фахівцями за спеціальністю «Фармація» на 
додипломному та післядипломному етапах.

Даний навчальний посібник покликаний систематизувати та узагальнити 
відомості про права фізичних та юридичних осіб на результати інтелектуаль-
ної діяльності. У сучасному розумінні інтелектуальна власність фармацевтич-
ної галузі — це численні винаходи, корисні моделі, відкриття, торгові найме-
нування, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, бази даних. Тому 
для спеціалістів важливо знати шляхи захисту своїх інтелектуальних прав. 

Видання даного навчального посібника є першим в Україні і присвячене 
170-річчю Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. 

Підготовлений колективом авторів навчальний посібник є результатом 
багаторічної праці, в основу якого покладено значний досвід проведення 
навчального процесу на кафедрі організації та економіки фармації НМУ 
імені О. О. Богомольця.

Ректор університету, академік НАМН України, 
віце-президент НАМНУ, член-кореспондент НАПН України, 
заслужений лікар України, заслужений діяч науки і техніки, 
доктор медичних наук, професор
 В. Ф. Москаленко
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