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Опис навчальної дисципліни
отримання знань, необхідних для охорони прав на об'єкти
промислової власності, авторських і суміжних прав;
ознайомлення студентів з винахідницькою діяльністю в
Україні та за кордоном за відповідним фахом і набуття
навичок для оформлення заявочних матеріалів на об'єкти
інтелектуальної власності
4 кредити ЄКТС/120 годин (лекції 16 год., практичне
заняття 32 год., самостійна робота 72 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота
поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; навчальна робота
на практичних заняттях; захист виконання домашнього
завдання; виконання індивідуальних завдань; самостійна
робота з підготовки до занять та виконання домашніх
завдань; поточні модульні контрольні роботи
Підсумковий контроль - екзамен
Наявність знань з основ наукових досліджень, технології
галузі, сучасних досліджень харчової науки, інноваційних
технологій, що викладаються у закладах вищої освіти.
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати
навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти студент
Загальні компетентності
Здатність застосовувати інформаційні і Володіти інформаційною базою для доведення
комунікаційні технології для пошуку та необхідності
впровадження
інновацій
з
аналізу науково-технічної інформації, врахуванням основ економіки та інформаційних
організації
наукових
досліджень, технологій (П 6).
оброблення
одержаних
результатів,
впровадження інновацій (ЗК-01).
Навички у сфері правового захисту Володіти теоретичними знаннями щодо системи
інтелектуальної власності (ЗК-04).
правової охорони інтелектуальної власності в
Україні і світі, уміти готувати документи, пов’язані
з процедурою охорони прав інтелектуальної
власності (П 4).
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
Вміння
складати
та
оформлювати Самостійно
аналізувати
та
оформлювати
науково-технічну
та
нормативну результати наукових та виробничих випробувань у
документацію, наукові звіти, доповіді, вигляді науково-технічної документації, наукових
статті, охоронні документи та ін. (СК-03). звітів, охоронних документів, статей, тез наукових
конференцій (П 3).
Здатність до удосконалення існуючих та Володіти теоретичними знаннями щодо системи
розроблення нових технологічних рішень, правової охорони інтелектуальної власності в
оптимізації технологічних процесів (СК- Україні і світі, уміти готувати документи, пов’язані
04).
з процедурою охорони прав інтелектуальної
власності (П 4).
Тематичний план навчальної дисципліни
Назва теми

Види робіт

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем
Модуль 1. Передумови та стимули розвитку інтелектуальної власності в ринковій економіці
Тема 1. Мета і цілі
Відвідування занять, захист
Питання для самопідготовки:
дисципліни. Загальні
завдань самостійної роботи
1. Створення системи
положення
студентів
промислової власності в Україні.
законодавства України
2. Інтелектуальна власність в
про інтелектуальну
економічному розвитку держави.
власність
3. Інтелектуальна власність в
соціальному розвитку держави.
4. Закони України, які
гарантують охорону прав
інтелектуальної власності.
Тема 2. Право
Відвідування занять; виконання
Питання для самопідготовки:
інтелектуальної
навчальної роботи на практичних
1. Зародження теорії власності в
власності в Україні
заняттях; завдання самостійної
епоху Стародавнього світу та
роботи; захист виконання
Середньовіччя.
домашнього завдання та
2. Еволюційний розвиток теорії
результатів практичних завдань;
власності у XVII – XIX ст.
тестування
3. Сучасний розвиток теорії
власності.
4. Сутність та структура
інтелектуальної власності.
Тема 3. Об’єкти права Відвідування занять; виконання
Питання для самопідготовки:
інтелектуальної
навчальної роботи на практичних
1. Сутність та природа

власності

заняттях; завдання самостійної
роботи; захист виконання
домашнього завдання та
результатів практичних завдань;
тестування

авторського права.
2. Порівняльна характеристика
патентного та авторського прав;
3. Вирішення розрахункового
завдання.

Підготувати реферати на теми:
- «Об’єкти промислової
власності і їх роль у
економічному розвитку
окремого суб’єкта
господарювання та держави в
цілому»;
- «Нетрадиційні об’єкти
інтелектуальної власності»;
- «Об’єкти авторського права і
суміжних прав»;
- «Суб’єкти права інтелектуальної власності»;
- «Структура і функції державної
системи правової охорони
інтелектуальної власності в
Україні»;
- «Міжнародна система правової
охорони об’єктів інтелектуальної власності».
Тема 4. Суб’єкти права Відвідування занять, захист
Питання для самопідготовки:
інтелектуальної
завдань самостійної роботи
1. Характеристика суб’єктів
власності
студентів; поточна модульна
права інтелектуальної власності.
контрольна робота
2. Суб’єкти авторського права;
3. Розглянути права суб’єктів
суміжних прав.
Модуль 2. Патентування винаходів в Україні та за кордоном
Тема 5. Оформлення
Відвідування занять; виконання
Питання для самопідготовки:
права на об’єкти
навчальної роботи на практичних
1. Порядок оформлення та
інтелектуальної
заняттях; завдання самостійної
подання заявки на винахід.
власності
роботи; захист виконання
2. Експертиза заявки на винахід
домашнього завдання та
(корисну модель).
результатів практичних завдань;
3. Провести патентний пошук за
тестування
результатами магістерських
досліджень
4. Виявити прототип і аналог до
об’єкту магістерських
досліджень.
Тема 6. Права і
Відвідування занять; виконання
Сформулювати формулу
обов’язки суб’єктів
навчальної роботи на практичних
винаходу для об’єкту
права інтелектуальної
заняттях; завдання самостійної
магістерських досліджень
власності
роботи; захист виконання
домашнього завдання та
результатів практичних завдань;
тестування
Тема 7. Охорона та
Відвідування занять; виконання
Підготувати реферати на теми:
захист прав
навчальної роботи на практичних
- «Патентне право, його
інтелектуальної
заняттях; завдання самостійної
принципи та суб’єкти патентного
власності
роботи; захист виконання
права»;
домашнього завдання та
- «Процедура видачі патенту»;
результатів практичних завдань;
- «Патентування винаходів в

тестування

Тема 8. Патентування
об’єктів промислової
власності в іноземних
державах

Відвідування занять; виконання
навчальної роботи на практичних
заняттях; завдання самостійної
роботи; захист виконання
домашнього завдання та
результатів практичних завдань;
тестування

Тема 9. Міжнародні
угоди в сфері
інтелектуальної
власності

Відвідування занять; виконання
навчальної роботи на практичних
заняттях; завдання самостійної
роботи; захист виконання
домашнього завдання та
результатів практичних завдань;
тестування; поточна модульна
контрольна робота.

іноземних державах»;
- «Знаки для товарів і послуг, їх
види і правова охорона»;
- «Зарубіжний досвід захисту
авторського права».
Вирішити ситуаційні завдання.
Вирішити розрахункові завдання:
- визначити значення
мінімальних, середніх та
максимальних ставок роялті і за
результатами розрахунків
зробити висновки.
- розрахувати вартість
промислового зразка.
За результатами проведених
робіт підготувати комплект
заявочних документів на винахід:
заявка, опис винаходу, формула
винаходу і реферат.
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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.
• Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних
модульних робіт та тестування не дозволяється (у т. ч. із використанням мобільних девайсів).
Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування, підготовки
практичних завдань в процесі заняття та роботи в базі патентів України.
• Політика щодо відвідування: відвідування занять є обовⸯязковим компонентом. За
обⸯєктивних причин навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із
провідним викладачем.
• Політика зарахування результатів неформальної освіти:
http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Види робіт

Максимальна
кількість балів

Модуль 1. (теми 1-4) відвідування занять (4,0 бали); навчальна робота
на практичних заняттях (2,0 бали); самостійна робота з підготовки до
занять та виконання домашніх завдань (2,0 бали); захист виконання
домашнього завдання (2,0 бали); виконання поточної модульної
контрольної роботи (10,0 балів)
Модуль 2. (теми 5-9) відвідування занять (8,0 балів); навчальна робота
на практичних заняттях (6,0 балів); самостійна робота з підготовки до
занять та виконання домашніх завдань (6,0 балів); захист виконання
домашнього завдання (6,0 балів); виконання індивідуальних завдань (4,0
бали); виконання поточної модульної контрольної роботи (10,0 балів)
Підсумковий контроль (іспит)
Разом

20

40

40
100

Шкала оцінювання знань студентів за результатами підсумкового контролю з навчальної
дисципліни «Інтелектуальна власність»
Сума балів за всі види
навчальної діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59

Оцінка за
шкалою
ECTS
А
В
С
D
Е
FX

Оцінка за національною шкалою
відмінно
добре
задовільно
незадовільно з можливістю повторного складання

Сума балів за всі види
навчальної діяльності

0-34

Оцінка за
шкалою
ECTS

Оцінка за національною шкалою

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
дисципліни

