
1. Код. ФПС4. 
2. Назва. Інтелектуальна власність. 
3. Тип. За вибором студента. 
4. Рівень вищої освіти. 2. 
5. Рік навчання. 1. 
6. Семестр. 1. 
7. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 
8. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. О.Г. Кірічок., канд. техн. наук, доцент. 
9. Результати навчання: 
Формування знань про об’єкти інтелектуальної власності, оформлення та захист прав на 
об’єкти інтелектуальної власності. 
10. Форми організації занять:навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи.  
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:: 
«Вступ до фаху», «Дослідження операцій в транспортних системах», «Загальний курс 
транспорту», «Основи менеджменту», «Основи теорій систем і управління», «Основи економіки 
транспорту», «Комерційна робота на транспорті», «Основи зовнішньоекономічної діяльності», 
«Транспортно-експедиційна робота» та інші дисципліни, що безпосередньо формують 
компетенції фахівця відповідної спеціальності. 
12.Зміст: 
Система інтелектуальної власності. Об’єкт права промислової власності (винаходи, корисні 
моделі, промислові зразки). Оформлення прав на об’єкти промислової власності.Суб’єкти права 
промислової власності і їх права. Патентний пошук. Право інтелектуальної власності на наукове 
відкриття. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. Міжнародні 
договори з інтелектуальної власності. Економіка інтелектуальної власності. 
13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Право інтелектуальної власності: академічний курс: Підручник для студентів ВНЗ / О.А. 
Підіпригара, О.А. Бутнік  / За ред. О.А. Підіпригори. – К.: Концерн «Видавничий дім» ІнЮре, 2004. 
– 272 с. 
2. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник. – К.: 
Юрінком Інтер, 2004. – 512 с. 
3. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні 
моделі» № 1771-ІІІ від 01.06.2000 р. 
4. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» № 3688-ХІІ від 15.12.1993 р. 
5. Інтелектуальна власність в Україні: правові основи і практика. У 4-х томах / За ред. А.Д. 
Святоцького. – Т. 1. Введення в інтелектуальну власність.– Т. 2. Авторське право і суміжні права, 
476 с. – Т.3. Промислова власність, 666 с. – Т. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 16 год. лекцій, 14 год. 
практичних занять, 60 год. самостійної роботи. Разом - 90 год. 
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, використання 
мультимедійних засобів.          
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
- поточний контроль (100 балів): тестування, опитування; 
- підсумковий контроль -  залік в кінці семестру. 
16. Мова навчання.Українська. 
 
 
Завідувач кафедри транспортних технологій 
і технічного сервісу, 
к.т.н., доцент                                                                                     М.Є. Кристопчук 

 
Розробник: 
к.т.н., доцент                                                                                     О.Г. Кірічок 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Name. Intellectual Property. 

2. Index. ФПС4. 

3. Type. For the student's choice. 

4. The level of higher education. 2.  

5. Academic year. 1. 

6. Semester. 1. 

7. Number of ECTS credits. 3. 

8. Full name of lecturer, degree, position.V.S. Gavrish, PhD. Sc. sciences. 

9. Content. 

The intellectual property system. Industrial property rights (patents, utility models, industrial designs). 

Registration of industrial property.Subjects of industrial property rights and their rights.A patent 

search.Intellectual property in scientific discovery.Intellectual property for innovations.International 

treaties on intellectual property.Economics of Intellectual Property. 

10. Language of studies. Ukrainian. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


