
А Н О Т А Ц І Я  

 

1. Спеціальність - 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

2. Курс – 1м, семестр –1, 

3. Назва дисципліни – Законодавство в архітектурно-будівельній галузі та захист 

інтелектуальної власності 

4. Тип дисципліни – обов’язкова 

5. Кількість кредитів – 3 

6. Кількість модулів – 2 

7. Кількість змістовних модулів – - 

8. Кількість годин: всього -  90, лекції - 14, практичні - 30, самостійна робота – 46 

9. Курсова робота –  

10. Методи навчання – лекції, практичні роботи, самостійна робота 

11. Вид підсумкового контролю – залік, форма проведення – комп’ютерне тестування, 

захист ПЗ,  

12. Критерії оцінювання – рейтингове оцінювання з 100-баловою шкалою: 

- вид контролю «залік»: робота в семестрі – 85 балів; атестація -15 балів;  

13. Міждисциплінарні зв’язки: 

- які забезпечують вивченням таких ОК як: ОК4 «Випробування конструкцій 

будівель та споруд», ОК9 «Технічна експлуатація будівель та споруд», ОК10 

«Енергоефективність будівель», ОК3 «Технологічні рішення складних процесів 

при будівництві та реконструкції», ОК5 «Організація, економіка та управління 

в будівництві», ОК7 «Ефективні конструктивні рішення будівель та споруд». 

14. Мета дисципліни – полягає в формуванні у студентів сучасних фундаментальних 

знань в області авторських, суміжних і патентних прав на результати 

інтелектуальної діяльності та ознайомлення студентів з основними нормами 

законодавства України та провідних держав світу у сфері інтелектуальної власності; 

основними засобами захисту наукових пріоритетів в сфері будівництва. 

15. Зміст дисципліни: 

Модуль 1 

Тема 1. Законодавство в будівництві, спрямоване на розвиток будівельної сфери з 

урахуванням Європейських норм в будівельному проектуванні. 

Тема 2.  Інтелектуальна власність як право на результат діяльності. 

Тема 3.  Система права інтелектуальної власності. 

Модуль 2  

Тема 4.  Оцінка інтелектуальної власності в будівництві. 

Тема 5.  Економіко-правові особливості оцінки результатів інтелектуальної діяльності 

в будівництві. 

Тема 6.  Захист авторської ідеї в будівництві. 

Тема 7.  Ліцензування і передача технологій. Авторські договори. 

 

16. Перелік знань та практичних навичок по закінченню вивчення дисципліни: 

Студент повинен знати наступні питання: 

-  концепцію впровадження технологій будівельного інформаційного 

моделювання (ВІМ-технологій) в Україні; 

- основи законодавства та теоретичні аспекти захисту інтелектуальної власності в 

будівництві;  

- економіко-правові особливості оцінки результатів інтелектуальної діяльності в 

будівництві;  



- використовуючи законодавчо-нормативну базу щодо захисту інтелектуальної 

власності окреслити права розробника будівельної продукції. 

 

Студент повинен вміти: 

− застосовувати правові норми у процесі професійної діяльності та у відносинах 

інтелектуальної власності, зокрема щодо авторських та суміжних прав, прав на знаки 

для товарів і послуг та прав на інші об’єкти промислової власності;  

− визначитись з умовами ліцензування і передачею технологій, з авторськими 

договорами; 

− вирішувати проблемні правові ситуації, що виникають у сфері інтелектуальної 

власності; 

− складати проекти документів (договори, позовні заяви, заяви про забезпечення 

позову, заяви про забезпечення доказів, клопотання тощо); 

 

Мова навчання: українська 
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