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Загальний опис освітнього компонента 

Мета освітнього компонента: 

Метою освітнього компонента є підготовка спеціалістів для захисту авторських і патентних 

прав при дослідженнях, розробці, проектуванні, експлуатації об’єктів інтелектуальної власності у 

галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки з урахуванням сучасних національних 

та міжнародних законів.  

Предметом вивчення освітнього компонента є система понять про специфіку інтелектуальної 

власності як результату інтелектуальної творчої праці людини у будь-якій сфері людської 

життєдіяльності; закони у галузі інтелектуальної власності, об’єкти авторського та патентного 

права. 

Завдання освітнього компонента: 

 Основними завданнями вивчення освітнього компонента "Інтелектуальна власність" є:  

- теоретична та практична підготовка здобувачів вищої освіти із загальним принципам 

функціонування та методично-правового забезпечення державної системи управління 

інтелектуальною власністю; 

- ознайомлення здобувачів вищої освіти із основними засадами роботи з інтелектуальною 

власністю; 

- ознайомленням з вітчизняним та світовим досвідом охорони та захисту прав інтелектуальної 

власності; 

- вивчення загальних проблем, перспектив інноваційного розвитку України в сфері  

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки; 

- систематизація і розширення знань у студентів про теоретико-методологічні та правові 

аспекти інтелектуальної власності; 

- створення опису винаходу (власної інженерної розробки). 

Після вивчення освітнього компонента «Інтелектуальна власність» здобувач вищої 

освіти очікувано буде здатен продемонструвати наступні результати навчання:  

ДРН 1. Аналізувати патентну інформацію щодо тенденцій розвитку у галузі 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки  

ДРН 2. Використовувати нормативно-законодавчу базу з метою правового захисту об’єктів 

інтелектуальної власності. 

ДРН 3. Вибирати напрямки та методики наукового дослідження  з урахуванням сучасних 

проблем в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки 

Методи викладання, що пропонуються:  
Лекція-розповідь з поясненням, лекція-презентація з демонстрацією та використанням 

інтерактивних технологій. Практичні роботи з розрахунками за індивідуальним завданням. 

Тестування (опитування), з використанням навчальних і контролюючих тестів. 

 

Тематика лекційних занять: 

1. Поняття інтелектуальної власності. 

2. Система права інтелектуальної власності. 

3. Авторське право. 

4. Суміжні права. 

5. Винахідницька робота під час створення винаходу. 

6. Пошукова робота під час створення винаходу. 



7. Правові основи патентування винаходу. 

8. Організаційні основи патентування винаходу. 

9. Експертиза заявки на винахід.  

10. Порядок видачі патентів за результатами експертизи. 

11. Основні джерела правової охорони інтелектуальної власності. 

12. Правова охорона об’єктів інтелектуальної власності. 

13. Основні види ліцензій. 

14. Основні положення ліцензування. 

15. Інститут патентних повірених. 

 

Тематика практичних занять: 

1. Вивчення основних понять інтелектуальної власності. 

2. Вивчення системи прав інтелектуальної власності. 

3. Ознайомлення з авторськими правами, авторський договір 

4. Патентний пошук, міжнародна патентна класифікація. 

5. Структура наукового відкриття. 

6. Вивчення технічної проблеми, створення технічного рішення. 

7. Пошук аналогів та прототипів 

8. Вивчити структуру патенту і його опису. 

9. Складання заяви на винахід 

10. Створення формули винаходу. 

11. Створення опису винаходу. 

12. Оформлення прав на винахід. 

13.  Розрахунок економічного ефекту власної інженерної розробки. 

14. Створення ліцензійного договору. 

15. Структура раціоналізаторської пропозиції. 
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