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Опис навчальної дисципліни
формування системи знань і практичних умінь в питаннях
створення, правової охорони, використання та захисту прав на
об’єкти інтелектуальної власності, та організацію ліцензійної та
патентної діяльності результатів науково-технічної продукції
5 кредитів ЄКТС / 150 годин
Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза
розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних
завдань; тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: залік (ПМК)
Наявність широких знань з організації бізнесу, товарних аспектів
якості продукції
українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими
Програмні результати навчання
повинен
оволодіти здобувач
використовувати
базові
знання
з
- здатність застосовувати

Програмні результати навчання
підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й
уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в
професійних цілях (1).
застосовувати набуті знання для виявлення,
постановки та вирішення завдань за різних практичних
ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій
діяльності (2).
організовувати пошук, самостійний відбір,
якісну обробку інформації з різних джерел для
формування банків даних у сфері підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності (5).
знати вимоги до діяльності за спеціальністю,
зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку
України, її зміцнення як демократичної, соціальної і
правової держави (9).
демонструвати базові й структуровані знання у
сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
для подальшого використання на практиці (11).
володіти методами та інструментарієм для
обґрунтування управлінських рішень щодо створення
й функціонування підприємницьких, торговельних і
біржових структур (12).
використовувати знання форм взаємодії
суб’єктів ринкових відносин для забезпечення
діяльності
підприємницьких,
торговельних
та
біржових структур (13).
вміти застосовувати інноваційні підходи в
підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності
(14).
знати
нормативно-правове
забезпечення
діяльності
підприємницьких,
торговельних
та
біржових структур і застосовувати його на практиці
(16).

Компетентності, якими
повинен
оволодіти здобувач
отримані знання в практичних
ситуаціях (ЗК 2)
- здатність до пошуку,
оброблення
та
аналізу
інформації з різних джерел (ЗК
6)
критичне
осмислення
теоретичних
засад
підприємницької, торговельної
та біржової діяльності (СК 1)
здатність
обирати
та
використовувати
відповідні
методи,
інструментарій
для
обґрунтування рішень щодо
створення,
функціонування
підприємницьких, торговельних
і біржових структур (СК 2)
здатність
здійснювати
діяльність у взаємодії суб’єктів
ринкових відносин (СК 3).
здатність
здійснювати
діяльність з дотриманням вимог
нормативно-правових
документів
у
сфері
підприємницької, торговельної
та біржової діяльності (СК 6).
здатність
до
бізнеспланування,
оцінювання
кон'юнктури ринків і результатів
діяльності
у
сфері
підприємництва, торгівлі та
біржової
практики
з
урахуванням ризиків (СК 10).

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Назва теми
Види робіт
розрізі тем
Модуль 1 «Патентознавство»
Відвідування занять; захист 1.
Поняття
і
значення
домашнього
завдання; інтелектуальної власності
обговорення матеріалу занять; 2. Поняття та класифікація об’єктів
Тема 1. Система
виконання
навчальних інтелектуальної власності.
інтелектуальної
завдань; завдання самостійної 3. Джерела права інтелектуальної
власності
роботи; тестування
власності
4. Система охорони інтелектуальної
власності
Тема 2. Правова
Відвідування занять; захист 1 Суть правової охорони
охорона об’єктів
домашнього
завдання; інтелектуальної власності
промислової
обговорення матеріалу занять; 2. Поняття та ознаки засобів

Назва теми
власності

Тема 3. Правова
охорона об’єктів
авторського права і
суміжних прав

Види робіт
виконання
навчальних
завдань; завдання самостійної
роботи; тестування

Відвідування занять; захист
домашнього
завдання;
обговорення матеріалу занять;
виконання
навчальних
завдань; завдання самостійної
роботи; тестування

Відвідування занять; захист
домашнього
завдання;
обговорення матеріалу занять;
виконання
навчальних
завдань; завдання самостійної
роботи; тестування;
поточна модульна робота
Модуль 2 «Ліцензування
Відвідування занять; захист
домашнього
завдання;
Тема 5. Патентна
обговорення матеріалу занять;
інформація та
виконання
навчальних
документації
завдань; завдання самостійної
роботи; тестування
Тема 4.
Міжнародна
правова охорона
інтелектуальної
власності

Тема 6.
Розпорядження
правами
інтелектуальної
власності

Відвідування занять; захист
домашнього
завдання;
обговорення матеріалу занять;
виконання
навчальних
завдань; завдання самостійної
роботи; тестування

Відвідування занять; захист
Тема 7. Оцінка
домашнього
завдання;
прав
обговорення матеріалу занять;
інтелектуальної
виконання
навчальних
власності
завдань; завдання самостійної
роботи; тестування
Тема 8. Захист прав Відвідування занять; захист
інтелектуальної
домашнього
завдання;

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем
індивідуалізації
3. Охорона прав на засоби
індивідуалізації
4. Поняття та характеристика
нетрадиційних
об’єктів
інтелектуальної власності
1. Об’єкти авторського права
2.
Особливості
охорони
та
використання об’єктів авторського
права. Вільне використання творів
3. Об’єкти і суб’єкти суміжних
прав, виникнення суміжних прав
4. Особливості правової охорони
суміжних прав. Вільне виростання
суміжних прав
1.
Всесвітня
організація
інтелектуальної власності
2.
Міжнародна
охорона
промислової власності
З. Міжнародна охорона авторського
і суміжних прав
1. Загальні поняття про
інформаційно-патентну діяльність
2. Структура та зміст патентної
документації
3. Міжнародні патентні
класифікації
4. Патентні дослідження
1. Права і обов’язки власників
охоронних документів
2. Способи використання об’єктів
інтелектуальної власності.
3. Загальні положення про договори
щодо розпорядження майновими
правами інтелектуальної власності.
4. Ліцензія як правова форма
реалізації виключного права на
об’єкти інтелектуальної власності,
види ліцензій
5. Види ліцензійних платежів
1. Права інтелектуальної власності
як товар
2. Інтелектуальна власність як
нематеріальний актив
3. Оцінка вартості прав на об'єкти
інтелектуальної власності
1.
Система
захисту
прав
інтелектуальної власності.

Назва теми
власності

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем
обговорення матеріалу занять; 2. Дії, що визнаються порушення
виконання
навчальних прав ІВ
завдань; завдання самостійної 3.
Адміністративно-правовий
роботи; тестування
спосіб захисту ІВ
4.
цивільно-правовий
спосіб
захисту ІВ
5. Кримінальна відповідальність за
порушення прав ІВ
Види робіт

Інформаційні джерела
1.
Басова, Ю. О. Патентознавство та ліцензування [Текст] : навчальний
посібник / Ю. О. Басова, Г. М. Кожушко, І. В. Шурдук. – Полтава : ПУЕТ, 2019. – 165
2.
Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність [Текст] :
підручник / Г. О. Оборський, І. М. Чістякова, Д. Д. Татакі, [та ін.]. – Київ : Каравела, 2017.
– 232 с. + Електрон. зміст
3.
Капіца, Ю. Єдиний європейський патент і нові можливості патентуванняв
Європейському Союзі [Текст] / Ю. Капіца // Теорія і практика інтелектуальної власності. –
2016. – № 2. – С. 17–27 .
4.
Офіційний сайт Міністрества економічного розвитку і торгівлі /
Інтелектуальна
власність.
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
https://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&id=bb27fb37-4305-4686-9ea0995d1c10f028&tag=DerzhavnaSluzhbaIntelektualnoiVlasnosti
5.
Офіційний
сайт
Державного
підприємства
"Український
інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) [електронний ресурс] – режим доступу:
https://ukrpatent.org/uk
6.
Про охорону прав на винаходи та корисні моделі [Електронний варіант] :
[закон України : прийнятий Верх. Радою Укр. 23.12.1993 р., (зі змінами від 05.12.2012 р.
№ 5460 VI)] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3687-12.
7.
Про охорону прав на промислові зразки [Електронний варіант] : [закон
України : прийнятий Верх. Радою Укр. 23.12.1993 р., (зі змінами від 05.12.2012 р. № 5460
VI)] – Режим доступу: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12.
8.
Про охорону прав на знаки для товарів і послуг [Електронний варіант] :
[закон України : прийнятий Верх. Радою Укр. 23 грудня 1993р., (зі змінами від 21.05.2015
р. № 317-VIII)] – Режим доступу до журн. : // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12.
9.
Про авторське право і суміжні права [Електронний варіант] : [закон України
: прийнятий Верх. Радою Укр. 23.12.1993 р., (зі змінами від 04.11.2018 р. № 2581-VIII)] –
Режим доступу. : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12.
Програмне забезпечення навчальної дисципліни





Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із
порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від
можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів
відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин
(наприклад, лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних
модульних робіт та тестування заборонено. Мобільні пристрої дозволяється
використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в

процесі заняття.
 Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За
об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, стажування) навчання
може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichnainformaciya
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне
оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (2 бали); захист домашнього
завдання (4 балів); обговорення матеріалу занять (4 балів); виконання
50
навчальних завдань (8 бали); завдання самостійної роботи (4
балів); тестування (8 балів); поточна модульна робота (20)
Модуль 2 (теми 5-8 ): відвідування занять (2 бали); захист домашнього
завдання (4 балів); обговорення матеріалу занять (4 балів); виконання
50
навчальних завдань (8 бали); завдання самостійної роботи (4
балів); тестування (8 балів); поточна модульна робота (20)
Разом
100
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної
дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
Незадовільно з можливістю повторного
35-59
FX
складання
Незадовільно з обов’язковим повторним
0-34
F
вивченням навчальної дисципліни

