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Тип дисципліни – нормативна.
Викладач – Косенюк Григорій Володимирович, кандидат технічних наук,
доцент.
Мова вивчення – українська.
Форми організації освітнього процесу – лекції, практичні заняття,
самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання.
Заплановані результати навчання. Згідно з вимогами освітньопрофесійної програми студенти повинні:
знати:
– систему правової охорони промислової власності в Україні;
– міжнародну систему правової охорони промислової власності;
– умови надання правової охорони на об’єкти права промислової
власності в Україні;
– порядок набуття прав на об’єкти права промислової власності;
– механізми використання прав на об’єкти права промислової власності.
– методологічні основи створення об’єктів промислової власності і
інженерної психології;
– систему патентної інформації та документації;
уміти:
– виявляти об’єкти права промислової власності;
– визначати права та обов’язки власників охоронних документів на
об’єкти права промислової власності;
– складати усі необхідні документи для набуття прав;
– вести діловодство за заявками про набуття прав на об’єкти промислової
власності;

– застосовувати на практиці нормативно-правові акти при забезпечені
правової охорони науково-технічних досягнень та творчої продукції;
– провести патентні дослідження в певній галузі техніки та оформити
заявку на винахід або інший об’єкт промислової власності;
– оформити заявку на реэстрацыю прав на об’єкт авторського права,
зокрема на комп’ютерні програми і бази даних.
Компетентності студента:
 використання на практиці нормативно-правових актів при забезпеченні
правової охорони науково-технічних досягнень і творчої продукції;
 проведення патентно-інформаційних досліджень в певній галузі техніки,
використання патентної інформації та документації при проведенні
науково-дослідних (НДР);
 донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та
власного досвіду в галузі професійної діяльності;
 дослідження ефективності схемотехнічних рішень і приладів
інформаційних управляючих систем;
 захист своїх прав на базі норм чинного законодавства і демократичних
принципів;
 здатність до набуття нових знань, засвоєння прогресивних технологій та
різноманітних інновацій;
 знання та розуміння основ захисту патентних прав, міжнародного
співробітництва у сфері інтелектуальної власності, авторського права і
суміжних прав, а також системи патентної інформації.
 знання та розуміння методологічних основ створення об’єктів
промислової власності та інженерної психології;
 знання та розуміння основ системи інтелектуальної та промислової
власності у винахідницькій та патентно-ліцензійній діяльності;
 наявність навичок практичної роботи з нормативно-правовими актами,
патентною документацією, в оформленні матеріалів заявки на об’єкт
промислової власності (винахід, корисну модель, промисловий зразок);
 наявність навичок практичної роботи з оформлення матеріалів заявки на
реєстрацію прав на комп’ютерну програму;
Змістові модулі (перелік тем):
Змістовий модуль 1. Система інтелектуальної власності та патентноінформаційні дослідження .

ТЕМА 1.1. Система інтелектуальної власності в Україні
ТЕМА 1.2. Патентна інформація та документація. Патентні дослідження
Змістовий модуль 2. Набуття прав на винаходи (корисні моделі),
промислові зразки, об’єкти авторського права
ТЕМА 2.1. Винаходи (корисні моделі)
ТЕМА 2.2. Порядок набуття прав на винаходи (корисні моделі)
ТЕМА 2.3. Порядок набуття прав на промислові зразки
ТЕМА 2.4. Авторське право та суміжні права
ТЕМА 2.5. Комерціалізація винаходів (корисних моделей), промислових
зразків та програмних продуктів
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доповнене, 2009. – 446 с.
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5. Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та

заявників на об'єкти промислової власності. Порядок складання та
оформлення патентного формуляра/ за ред В.Л. Петрова. – К.: Норапрінт, 2000.
6. Захист права інтелектуальної власності. Практика правозастосування.
Збірка оглядових листів з питань інтелектуальної власності Вищого
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НТУУ «КПІ» ; упоряд. С. В.Чікін, О. А.Фоя. – Електронні текстові дані (1
файл: 2,07 Мбайт). – Київ, 2012. – Назва з екрана, прийнято та розміщено
в Електронному архіві http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2190
7. Крайнєв П.П., Работягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в
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Юре", 2000. – 340 с.
8. Кузнєцов Ю. М. Патентознавство та авторське право: Підручник. – К.:
ТОВ „Кондор”, 2005. – 428 с., 2008 (ІІ вид. перероблене і доповнене) –
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України (ст. 9, 41, 54) – Режим доступу:
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15.12.93р.
№
3687-ХІІ
зі
змінами
Режим
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3792-XII
зі
змінами
Режим
доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/print.
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07.06.1996
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236/96-ВР
Режим
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Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001 р. за № 173/5364) «Про
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модель»
(із
змінами)
Режим
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Міністерстві юстиції України 30 липня 2001 р. за № 644/5835) "Про
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33. Наказ МОН України від 15 березня 2002 р. № 197 (зареєстровано в
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