ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
БАЗА ДАНИХ
«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ. ВИНАХОДИ І НАУКОВІ ВІДКРИТТЯ.
ПАТЕНТИ»
(у складі електронного каталогу)
База даних (БД) «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ. ВИНАХОДИ
І
НАУКОВІ ВІДКРИТТЯ. ПАТЕНТИ» існує у складі електронного каталогу з
01.01.2000 року і містить бібліографічну інформацію, яка є результатом науковоаналітичної обробки усіх видів та типів видань на всіх носіях інформації, що
надходять до Наукової бібліотеки ЗНУ, а також понад 500 найменувань
періодичних видань щорічної передплати. Джерела зберігаються у фонді
Наукової бібліотеки ЗНУ.
Кількість бібліографічних описів, що містить БД на 01.01.2014 року
становить близько 2 385 записів. Протягом року БД включає більше 170
бібліографічних записів українською, російською та іноземними мовами.
Інформація поповнюється щоденно.
За необхідністю бібліографічні описи статей анотуються.
БД має зручний і простий інтерфейс користувача. Пошук у БД ведеться за
такими ознакам: назва, прізвище автора (авторів), ключові слова, взяті з назви
публікації, рік видання, мова, вид і тип документа та іншими елементами
бібліографічного опису. Пошукові ознаки можна комбінувати і, таким чином,
поглиблювати пошук.
Основою для тематичної організації інформації в БД є діючі в Україні
систематизатори
“Бібліотечно-бібліографічна
класифікація
(ББК)”
та
“Універсальна десяткова класифікація (УДК)”. Тематично БД охоплює
публікації, які належать до наступних розділів тематичних каталогів та
локальних баз даних електронного каталогу Наукової бібліотеки ЗНУ:
ББК-Теми: Х Держава і право. Юридичні науки
Х304.3 Авторське право та винахідницьке(патентне) право
Х304.31 Право на винахід
Х304.310.2 Об'єкти права на винахід
Х304.310.3 Зміст права на майнові права винахідників
Х304.310.4 Ліцензійні угоди
Х304.310.6 Охорона прав винахідників
Х304.33 Право промислової власності
Х304.5 Право на научне відкриття. Інтелектуальна власність
Х9(4Укр)304.3 Авторське та винахідницьке (патентне) право України
Х9(4Укр)304.3-1 Історія авторського та винахідницького (патентного) права.
Х9(4Укр)304.3-3 Авторське та винахідницьке (патентне) право України.
Х9(4Укр)304.31 Право на винахід
Х9(4Укр)304.310.2 Об'єкти права на винахід
Х9(4Укр)304.310.3 Зміст права на майнові права винахідників. Патент і
його правова охорона. Патентна інформація
Х9(4Укр)304.310.4 Ліцензійні угоди

Х9(4Укр)304.310.6 Охорона прав винахідників
Х9(4Укр)304.311.1 Окремі види винаходів та їх правовий режим
Х9(4Укр)304.32 Раціоналізаторське право
Х9(4Укр)304.33 Промислова власність України
Х9(4Укр)304.39 Право на промислові малюнки та зразки. Видавниче право
Х9(4Укр)304.5 Право на наукове відкриття. Інтелектуальна власність України
Х9(4Укр)304.5-3 Право на наукове відкриття. Інтелектуальна власність
України.
Ч426 Методика викладання навчальних дисциплін
Ч426.38 Методика викладання держави і права
Ч486 Методика викладання учбових предметів у вищих навчальних закладах
Ч486.38 Методика викладання держави і права
УДК-Теми: 001.894 Винаходи та відкриття. Техніка винаходів. Робота над
винаходами та відкриттями до їх завершення чи готовності до патентування
34 Право. Юриспруденцiя
347.77 Промислова, торговельна, наукова власність та право власності.
Патентне право та право на товарний знак...
347.77.01 Сутність, властивості та означення промислової власності.
347.77.012 Патентоспроможність
347.77.013 Взаємозалежність патентів
347.77.03 Правові дії патенту. Розповсюдження або розділення прав
347.771 Патенти. Авторські свідоцтва: видача, контроль, засвідчення
печаткою
347.779.1 Реєстри промислової власності. Патентні бюро
351.854 Нагляд у сфері науки, мистецтва, літератури
Бази даних:
Електронні ресурси
Електронна бібліотека. Матеріали для навчального процесу
«Краєзнавство»
к3у Винахідництво та раціоналізація
к3уд Персоналії винахідників
«Праці викладачів та співробітників ЗНУ»
«Електронні ресурси»
«Книгозабезпеченність навчальних дисциплін»
Факультет: всі
Користувачу надаються широкі можливості для задоволення його
інформаційних потреб з названої тематики. Враховуючи те, що публікації є
засобом наукової комунікації, БД дозволяє простежити розвиток теорії, практики
та організації права на винахід (патентне право), наукове відкриття та
інтелектуальну власність в України та зарубіжних країнах, дає відомості про
напрямки наукових досліджень у цій галузі.
БД дозволяє ефективно використовувати накопичений інформаційний
ресурс з метою підготовки та неперервної освіти фахівців та наукових досліджень
у Запорізькому національному університеті.
Виробник – Наукова бібліотека Запорізького національного університету.
Програмне забезпечення „УФД/Бібліотека”.

