МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 1
Модуль 1. Інноваційний процес та інноваційна діяльність науковця.
Охороноспроможність результатів власного наукового дослідження. Сучасні
аспекти технологій патентно-інформаційного пошуку
Змістовий модуль 1. Інноваційний процес: функції, задачі, етапи. Основи
авторського права.
Тема 1. Інноваційний процес: функції, задачі, етапи. Основи авторського
права.
Визначення та структура інноваційного процесу. Функції та задачі
інноваційного процесу. Етапи, стадії та моделі інноваційного процесу та їх
зміст.
Визначення поняття та основні принципи авторського права. Зміст, суб’єкти,
об’єкти правових відносини у сфері інтелектуальної власності. Правові основи
захисту прав інтелектуальної власності. Виникнення авторських прав та строк
чинності.
Знати:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Поняття інноваційного процесу.
Структуру інноваційного процесу.
Функції інноваційного процесу.
Основні задачі інноваційного процесу та шляхи їх реалізації.
Етапи інноваційного процесу, зміст та послідовність їх виконання.
Свої права та обов’язки у сфері охорони авторських прав.
Базові принципи авторського права.
Основи правових відносини у сфері інтелектуальної власності.
Терміни чинності авторського права для різних видів інтелектуальної
діяльності.

Уміти:
1. Реалізувати основні задачі інноваційного процесу, дотримуючись
етапності процесу.
2. Дотримуватись вимог авторського права при створенні об’єктів власної
інтелектуальної власності.
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