«ПАТЕНТОЗНАВСТВО ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО»
Дисципліна «Патентознавство та авторське право» спрямована на визначення
сутності і місця права як системи норм, що регулюють суспільні відносини, які виникають
у зв'язку з створенням та використанням об’єктів права інтелектуальної власності які
належать до патентного та авторського права. Правове регулювання цих відносин в
Україні триває довгий час, як за часів існування УРСР так і нинішній період. Наша
держава займає високий рівень у інтелектуальній сфері. Це активно проявляється через
бурхливий розвиток ІТ технологій в світі, які стоять на межі авторського права та права
патентного.
Знання основних положень двох інститутів права інтелектуальної власності
необхідні як для автора комп’ютерної програми, так і для винахідника, який створює
пристрій для роботи цієї програми. Держава зацікавлена в розвитку цих відносин,
створенні найсприятливіших умов для цього як на локальному так і на глобальному
(світовому) масштабі. Від цього залежить і розвиток бізнесу в Україні.
В рамках даної дисципліни викладаються основні поняття, принципи регулювання,
суб’єкти(учасники) відносин, об’єкти цих відносин, права та обов’язки авторів,
винахідників, відповідальність за правопорушення у сфері авторського та патентного
права.
Мета курсу «Патентознавство та авторське право» – полягає у формуванні
знань у сфері законодавства з інтелектуальної власності України та Міжнародних актів,
аналізі стану сучасного позитивного права, пошуку шляхів удосконалення правового
регулювання вітчизняного законодавства.
Завдання курсу «Патентознавство та авторське право» – зосередити увагу
студентів на сфері відносин зі створення та використання об’єктів авторського права та
патентного права, вмінню аналізувати ті чи інші види прояву їх зовні; навчитися
знаходити прогалини у правовому регулюванні, аргументувати власну позицію для
вирішення проблеми; навчитися застосовувати набуті раніше знання з вивчених раніше
дисциплін; визначати головні пріоритети для суспільства у регулюванні відносин з
інтелектуальної діяльності; знати і використовувати чинну нормативно-правову базу
України.
Результати навчання полягають в:
- вмінні орієнтуватися в основних нормативних актах України щодо регулювання
суспільних відносин у сфері інтелектуальної власності;
- можливості аналізувати законодавчу базу України при здійсненні прав авторів
та винахідників;
- засвоєнні практики вирішення правових проблем у інтелектуальній сфері
діяльності;
- формуванні у студентів теоретичних знань та практичних умінь і навичок в
галузі правового регулювання права інтелектуальної власності.
Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:
- застосовувати на практиці нормативно-правові акти при забезпечені правової
охорони науково-технічних досягнень та творчої продукції;
- проводити патентні дослідження в певній галузі техніки та оформляти заявку
на винахід або інший об’єкт промислової власності, заявку на об’єкт
авторського права, зокрема на комп’ютерні програми і бази даних, документи
на комерційну таємницю;
- використовувати патентну інформацію та документацію при проведенні
науково-дослідних,
проектно-конструкторських,
проектно-технологічних
розробок з метою створення конкурентоспроможної продукції.
Методика викладання: із застосуванням інтерактивного зв’язку (лекційних та
практичних занять).

Оцінювання знань: усне та письмове опитування, реферативні, практичні, тестові
завдання (проміжне оцінювання знань), модульні контрольні роботи (рубіжний контроль),
залік (підсумкове оцінювання).

