МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 2
Модуль 1. Інноваційний процес та інноваційна діяльність науковця.
Охороноспроможність результатів власного наукового дослідження. Сучасні
аспекти технологій патентно-інформаційного пошуку
Змістовий модуль 2. Інноваційна діяльність: сутність, об’єкти і суб’єкти.
Етапи та принципи реєстрації авторського права.
Тема 1. Інноваційна діяльність: сутність, об’єкти і суб’єкти. Етапи та
принципи реєстрації авторського права.
Визначення понять інновації та інноваційної діяльності. Об’єкти та суб’єкти
інноваційної діяльності.
Поняття інтелектуальної власності та її види. Поняття і зміст права
інтелектуальної власності. Джерела права інтелектуальної власності. Юридичні
аспекти реєстрації прав інтелектуальної власності.
Знати:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Визначення термінів інновації та інноваційної діяльності.
Перелік об’єктів інноваційної діяльності.
Перелік суб’єктів інноваційної діяльності.
Визначення інтелектуальної власності.
Види інтелектуальної власності.
Порядок реєстрації об’єктів інтелектуальної власності.

Уміти:
1. Реєструвати об’єкти інтелектуальної власності із дотриманням концепцій
авторського права.
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