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СКОРОЧЕНИЙ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

  Інтелектуальна власність 
(назва дисципліни) 

 

Обсяг дисципліни _3__ кредитів ЄКТС, лекцій _18__ год., практичних занять 

__12_ год., лабораторних занять _-__ год., форма контролю __залік____.  

 

1. Перелік тем дисципліни: 

     Змістовий модуль 1.  Право інтелектуальної власності (ІВ) в Україні. 

Класифікація об'єктів і суб'єктів права ІВ. 

     Тема 1.  Загальні положення про ІВ. Право ІВ в Україні. 

     Тема 2.  Об'єкти промислової власності, авторського та суміжного права, 

нетрадиційних рішень. 

    Змістовий модуль 2.  Оформлення та захист прав на об'єкти ІВ.  

    Тема 3.  Оформлення прав на об'єкти ІВ. Права та обов'язки суб'єктів права ІВ. 

Припинення правової охорони. Захист права ІВ. 

    Тема 4.   Патентування об'єктів промислової власності в іноземних державах. 

Договори у сфері інтелектуальної діяльності. 

            Змістовий модуль 3.  Захист програмного забезпечення в Україні та за  

            кордоном. 

               Тема 5.   Комп'ютерне авторське право. 

               Тема 6.  Міжнародні угоди в сфері ІВ 

            Години розподіляються відповідно до змістовних модулів. 

 

2. Вимоги до попередньо набутих компетентностей – нема потреби. 

3. Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після 

опанування даної дисципліни: 

Загальні компетентності: 

1. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами в галузі ІВ, патентними повіреними). 

      2. Здатність проведення досліджень щодо створення нового інтелектуального 

продукту. 

Фахові компетентності: 

3.Здатність аналізувати предметні області, проводити патентний пошук. 

      4.Здатність реалізовувати наукові та/ або прикладні проекти у сфері інженерії 

програмного забезпечення з урахуванням можливостей по захисту прав ІВ. 

5.Здатність ефективно керувати проектними ресурсами з урахуванням варіантів 

комерціалізації об'єктів ІВ 
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           4.  Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після  

опанування даної дисципліни: 

1. Знати і застосовувати сучасні нормативно-правові документи з ІВ. 

2. Оцінювати і вибирати ефективні методи захисту програмного забезпечення з точки 

зору ІВ. 

3. Розробляти і оцінювати стратегії комерціалізації програмних засобів. 

4. Приймати ефективні організаційно -  управлінські рішення з метою захисту 

комерційної таємниці. 

5. Аналізувати необхідну для встановлення новизни об'єкта ІВ інформацію,  

            використовуючи науково – технічну літературу, бази даних та інші джерела. 

 

5. Кафедра, що пропонує дисципліну ______ПІ_________________________ 

6. Провідний викладач (П.І.Б., посада, науковий ступінь, наукове звання): 

_Дудар З.В., завідувач кафедри ПІ, професор,  к.т.н.  

 


