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Обсяг в 

год. Тема та стислий зміст практичного заняття Мета заняття 

1 2 3 
2 Практичне заняття 1  

Ознайомлення з основними засадами 
патентознавства [1; 3; 5; 8; 11; 15] 
 
 

Придбання  знань  у  сфері  
інтелектуальної  власності.  
Уміння розрізнити об’єкти 
інтелектуальної власності.  Знати 
права та обов’язки 
винахідника, автора винаходу. 

2 Практичне заняття 2   
Опис і формула винаходу. Види винаходів 
[1; 3; 5; 8; 11; 15] 
 

Уміння  представити  винахід,  
корисну  модель  для 
патентування. Оформлення 
документації на патент 

2 Практичне заняття 3 
Корисна модель. Перевірка 
атентоспроможності винаходу і корисної 
моделі [2; 4; 5; 6; 8; 13] 
   
 

Придбання  навичок  оформлення  
документів  на  корисну модель.  
Закріпити  правила  та  виконати  
необхідні  процедури  для 
перевірки патентоспроможності 
винаходу і корисної моделі 

2 Практичне заняття 4 
Патентна інформація і патентна 
документація. Патентні дослідження і 
патентний пошук [2; 4; 5; 6; 8; 13] 
  
 

Придбання  навичок  формування  
документації.  Уміння знаходити  
інформацію  у  базі  патентів,  
доводити  унікальність  власного 
винаходу, корисної моделі. 

2 Практичне заняття 5 
Види ліцензій і ліцензійних договорів [1; 2; 
3; 6; 11; 14] 
 

Придбання  знань  у  сфері  
ліцензування інтелектуальної 
власності.  Уміння  складати  та 
використовувати  договори  на 
використання ліцензії 
інтелектуальної власності, 
авторського права. 

2 Практичне заняття 6 
Розрахунок ринкової ціни ліцензії на 
об`єкти 
промислової власності [1; 2; 3; 6; 11; 14] 
 

Придбання  навичок  формування  
ціни  ліцензії  на  об’єкти 
авторського  права. Розрахувати  
вартість  ліцензії  на  продукт 
інтелектуальної  власності,  що 
розробляється  під  час  виконання 
магістерської  роботи(одно  
користувальницька  ліцензія,  
універсальна 
ліцензія, тощо). 

2 Практичне заняття 7 Засвоєння  законів  у  сфері  



Законодавство України в галузі охорони 
прав на винаходи  [1; 2; 3; 9; 11; 12] 
 

Інтелектуальної  власності.  
Знання своїх прав та обов’язків у 
сфері охорони прав на винаходи 
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