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Спеціальні (предметні) компетентності
1. Здатність застосовувати фахові та фундаментальні знання у професійній діяльності
2. Здатність до виконання дослідницької роботи на відповідному рівні з елементами наукової
новизни
3. Здатність працювати в команді та автономно
4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)
7. Здатність до вміння застосовувати системний підхід до вирішення інженерних проблем на
основі досліджень в рамках спеціалізації
8. Здатність розуміти потреби користувачів і клієнтів, враховувати соціальні, екологічні,
етичні, економічні та комерційні міркування та важливість ергономіки при проектуванні та
реалізації технічних рішень
9. Здатність демонструвати широке розуміння проблем якості процесів та об’єктів та
міждисциплінарного інженерного контексту і його основних принципів при вирішенні
наукових та виробничих проблем
Результати навчання
1. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та
оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику
2. Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення комунікативних
завдань державною та іноземними мовами
3. Застосовувати знання у нормах чинного законодавства у сфері інтелектуальної
власності
4. Володіти новими інформаційними та мультимедійними технологіями й орієнтуватися
в інформаційному просторі: здатність знаходити та систематизувати джерела
інформації за певним критерієм; використовувати різноманітні шляхи отримання,
перетворення та збереження інформації, актуалізувати її в ситуаціях інтелектуальнопізнавальної діяльності з метою застосування в процесі перекладу
5. Вміти проводити дослідницьку та/або інноваційну діяльність у створенні, експлуатації
та ремонтів об’єктів автомобільного транспорту
6. Вміти пропонувати нові технічні рішення, розробляти і впроваджувати нові
енергозберігаючі технології та брати участь в наукових дискусіях і процедурах захисту
наукових робіт різного рівня та виступів з доповідями та повідомленнями по тематиці
проведених досліджень

Опис дисципліни
Попередні
умови, Перелік дисциплін, вивчення яких має передувати пропонованій дисципліні:
необхідні для вивчення «Ділове (наукове) спілкування іноземною мовою», «Стратегія сталого розвитку»,
«Інформаційні технології в управлінській науковій та викладацькій діяльності», «Введення в
дисципліни
«Інтернет речей» та кібербезпеку», «Програмування та моделювання у системі MATLAB»,

Теми
аудиторних
занять та самостійної
роботи

«Соціолінгвістичні і прагматичні проблеми перекладу», «Методологія та організація
наукових досліджень», «Переклад нормативних документів міжнародних транспортних
організацій», «Вібраційні системи машин», «Технічна діагностика і випробування
автомобільних двигунів», «Нові матеріалі в техніці», «Інформаційні технології в
дослідженнях механізмів і машин», «Металеві та неметалеві матеріали спеціального
призначення», «Математичні моделі у дослідженні машин», «Основи теорії і практики
наукових експериментів»
32 години лекцій
Основні теми лекцій:
Тема 1. Поняття та особливості права інтелектуальної власності
Тема 2. Об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності
Тема 3. Еволюція інтелектуальної власності

Мова викладання

Тема 4. Система охорони і захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Міжнародний
досвід охорони і захисту прав інтелектуальної власності.
Тема 5. Набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності
Тема 6. Передача прав на об’єкти інтелектуальної власності
Тема 7. Форми захисту прав інтелектуальної власності та їх особливості
Тема 8. Економіка інтелектуальної власності
Тема 9. Авторське право
Тема 10. Суміжні права
Тема 11. Товарні знаки. Географічні зазначення.
Тема 12. Промислові зразки. Патенти
Тема 13. Недобросовісна конкуренція
Українська
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