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Чому дисципліна 

для мене є 

важливою/ 

корисною/ 

актуальною? 

Дана навчальна дисципліна є важливою та актуальною, яка 

спрямована на формування у здобувачів навичок правового 

регулювання інтелектуальної власності; основних нормативних 

правових актів у сфері правового регулювання інтелектуальної 

власності; роль і значення результатів інтелектуальної діяльності і 

засобів індивідуалізації в сучасному суспільстві, особливості 

використання інтелектуальної власності у ЗС України та цивільному 

обігу; основні інститути права інтелектуальної власності: авторське та 

суміжні права; патентне право; право на секрет виробництва (ноухау); 

право на засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, 

послуг і підприємств; право на використання результатів 

інтелектуальної діяльності в складі єдиної технології; законодавство 

про захист прав на результати інтелектуальної діяльності та засоби 

індивідуалізації; основні способи використання інтелектуальної 

діяльності як додаткового джерела фінансових ресурсів суб’єктів 

  
Які знання я 

отримаю? 

Знання системи авторського права та інтелектуальної власності в 

Україні.  

Знання і глибоке розуміння тенденцій розвитку військових 

технологій і ОВТ. 

Знання чинного українського та міжнародного законодавства 

стосовно авторського права та інтелектуальної власності. 

Знання нормативно-законодавчої бази з метою правового захисту 

об’єктів інтелектуальної власності, які розробляються та знаходяться в 

обігу. 

Знання та набуття навичок роботи з нормативними актами. 

Знання щодо вирішення практичних питань у сфері правового 

регулювання авторського права та інтелектуальної власності. 

Знання і глибоке розуміння застосовувати норми законодавства, що 

стосуються професійної діяльності. 

  
Які вміння я 

розвину? 

Вміння використовувати методологію творчої діяльності, сучасні 

методи розв’язання творчих задач і принципи інженерної психології і 

дизайну при створенні нової техніки і нових технологій, в тому числі 

інформаційних. 

Вміння використовувати нормативно-правові акти та міжнародні 

договори, що регулюють відносини в сфері інтелектуальної власності.  

Вміння виконувати патентно-інформаційні дослідження для 

визначення рівня ОВТ і прогнозування її розвитку.  

Вміння виявляти об'єкти права інтелектуальної власності.  

Вміння визначати права та обов'язки власників охоронних 

документів на об'єкти права інтелектуальної власності.  

Вміння використовувати положення про оформлення заявок на 

різні об’єкти інтелектуальної власності.  

Вміння використовувати методи оцінки об’єктів права 

інтелектуальної власності для подальшої їх комерціалізації, в тому 

числі для продажу ліцензій і трансферу технологій. 

  
Якого результату я 

досягну? 

Вивчення матеріалу дисципліни призводить до формування системи 

знань, вмінь та уявлень щодо предмету навчальної дисципліни. Мати 

уявлення про: засади юридичного захисту та принципів комерційної 

охорони (патентування, ліцензування); трансфер технологіями у сфері 

науки та виробництва новітніх зразків ОВТ; структуру та принципи 



трансформації наукової думки, засад формування та розвитку 

науково-технічного прогресу. 

  
Де я зможу 

застосувати 

отримані знання та 

вміння? 

Під час проведення наукових досліджень ат патентно-ліцензійної 

рроботи. 

Під час обговорення відповідних тем на наукових конференціях, 

семінарах, круглих столах, нарадах, дискусіях тощо. 

  
Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Інтелектуальна власність та система її правової охорони 

Л 1/1 Поняття інтелектуальна власність у розвитку суспільства. 

ГЗ 1/2 Система охорони інтелектуальної власності 

ГЗ 1/3 Механізми патентно-правового захисту результатів 

інтелектуальної власності. 

ГЗ 1/4. Законодавство у сфері інтелектуальної власності. 

Тема 2. Авторське право та промислова власність 

Л 2/1 Авторське право та суміжні права. 

ГЗ 2/2 Патентне право на винахід (корисну модель). 

ГЗ 2/3 Патентне право на промисловий зразок 

ГЗ 2/4 Знаки для товарів і послуг як об’єкти інтелектуальної власності. 

ГЗ 2/5 Інформаційно-аналітичне забезпечення інтелектуальної 

власності. 

ГЗ 2/6. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську 

пропозицію. 

Тема 3 Патентна пошукова робота під час створення винаходу 
ПЗ 3/1 Патентний пошук винаходів (корисних моделей). 

ПЗ 3/2. Робота з відпрацювання заявки на винахід (корисну модель). 

ПЗ 3/3. Порядок оформлення заявки на винахід (корисну модель). 

 

Індивідуальний проект. Оформлення заявки на винахід (корисну модель). 
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«Правила гри» З боку викладача:  

− забезпечення потреб та запитів здобувачів;  

− подання актуального й необхідного матеріалу;  

− наповнення дистанційного курсу на платформі Moodle;  

− дотримання педагогічної справедливості, норм та принципів 

педагогічної етики, відкритість і щирість у спілкуванні;  

− забезпечення позитивної й творчої атмосфери на навчальних 

заняттях.  

З боку здобувача:  
− готовність навчатися і змінюватися;  

− відвідування навчальних занять;  

− опрацювання лекційного матеріалу;  

− якісна підготовка до практичних та семінарських занять;  

− доброзичливість, відкритість, щирість, готовність до конструктивної 

критики;  

− оригінальність, креативність, ініціативність;  

− дотримання академічної доброчесності.  

  
Додатково Детальнішу інформацію про “Основи інтелектуальної власності” 

наведено в робочій програмі навчальної дисципліни. 

 


