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Мова викладання Українська 
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Посада -  завідувач відділу інтелектуальної власності та маркетингу 

інновацій. 

Науковий ступінь – кандидат сільськогосподарських наук. 

e-mail: patent_zemlerob@ukr.net 

Передумови для 

вивчення дисципліни 

Необхідною складовою частиною підготовки аспірантів у галузі сільського 

господарства є вивчення та знання методів пошуку технічних рішень 

різнопланових завдань. Предметом вивчення дисципліни є оцінки 

патентних ситуацій, процедури реєстрації об’єктів права інтелектуальної 

власності й об’єктів авторського права відповідно до чинного 

законодавства України; підходи до оцінки та бухгалтерського обліку ОПІВ, 

ознайомлення з основними принципами охорони прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності на рівні України й міжнародному рівні. 

Мета дисципліни Мета дисципліни: надання необхідного обсягу знань про об’єкти права 

інтелектуальної власності, про оформлення матеріалів заявки та реєстрацію 

ОПІВ, оволодіння навиками захисту права інтелектуальної власності, 

набуття досвіду з обліку нематеріальних активів. 

Завдання дисципліни  ознайомитися з основними правилами патентування інтелектуальної 

власності; 

 ознайомитися із структурою патентів та основних їх частин; 

 ознайомитися із правилами оформлення патентів на винахід і 

корисну модель; 

 вміти оформлювати пакет матеріалів заявки на сорт рослин; 

 ознайомитися із принципами охорони та захисту прав на ОПІВ; 

 ознайомитися з методикою проведення патентних досліджень; 

 вивчити принципи оцінки й обліку нематеріальних активів. 

У результаті вивчення 

даної дисципліни 

аспіранти повинні 

знати: 

Принципи та методику оформлення прав на нове технічне рішення. 

У результаті вивчення 

даної дисципліни 

аспіранти повинні 

1. самостійно виконувати пошук нового технічного рішення 

поставленої задачі; 

2.  самостійно оформлювати патент на винахід , корисну модель;  



вміти: 3. самостійно оформлювати пакет документів заявки на сорт рослин. 

Організація навчання Види занять: Форми навчання: 

 очна (денна, вечірня)  заочна  

лекцій  25 25 

самостійна робота 5 5 
 

Формат дисципліни Дисципліна викладається в очному форматі із застосуванням 

мультимедійних засобів. За необхідності (індивідуальні графіки, 

дистанційна робота) можуть бути використана платформа Zoom.  

Структура курсу Модуль 1. Розгляд процедури реєстрації ОПІВ, принципи та засади охорона 

прав на ОПІВ. 

Модуль 2. Оцінка рівня новизни, промислової придатності та 

конкурентоспроможності, основи бухгалтерського обліку та оцінки 

вартості ОПІВ, патентна та ліцензійна діяльність. 

Методи навчання Під час лекційного курсу застосвуються слайдові презентації  у програмі 

Power Point, дискусійне обговорення проблемних питань.  

Самостійна робота передбачає опрацювання додаткових джерел 

літератури, інформації з інернет-сайтів, відеоматеріалів.   

Політика навчання Політика, щодо академічної доброчесності: очікується, що письмові есе 

здобувачів будуть їх оригінальними дослідженнями, розрахунками  чи 

міркуваннями. Виявлення ознак  академічної недоброчесності в письмовій 

роботі здобувача (списування, відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикація, фальсифікація, обман) є підставою для її нарахування 

викладачем. 

Політика, щодо відвідування занять: очікується, що здобувачі відвідають 

усі лекції і практичні заняття курсу. Здобувачі мають інформувати 

викладача про неможливість відвідати заняття. Відпрацювання 

пропущених занять згідно графіку  консультацій викладача. За об’єктивних 

причин навчання може відбуватися в режимі он-лайн. 

Політика, щодо виконання завдань: позитивно оцінюється 

відповідальність, креативність, старанність здобувача. 

Політика оцінювання: засоби та критерії оцінювання прописані в робочій 

програмі дисципліни, розміщеної на сайті Інституту.  

 

  

 


