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Анотація курсу 
«Патентування та ліцензування 

підприємницької діяльності» 

• Дисципліна «Патентування та ліцензування підприємницької
діяльності» дозволить здобувачам усвідомити, що підприємництво є
одним з найважливіших чинників розвитку національної економіки.
Більше того, підприємництво є передумовою інноваційного типу
економічного зростання, який базується на підприємницькій
ініціативі в сфері науково-технічної та організаційно-економічної
діяльності, враховує специфіку ринкової економіки та законодавче і
правове поле, в якому здійснюється підприємницька діяльність.

• Викладання проводиться у формі: лекцій, практичних занять,
самостійної роботи, консультацій із викладачем.

• Види контролю: поточний, підсумковий, самоконтроль.
• Форми контролю знань: опитування під час практичного заняття,

контрольні роботи, тестування , індивідуальні завдання, екзамен.
• Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою та національною

системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно, неприйнятно).



• Метою курсу  «Патентування та ліцензування підприємницької 
діяльності» є забезпечення достатнього рівня компетентностей 
майбутніх фахівців з питань організаційно-правового забезпечення 
розвитку підприємництва в частині ліцензування i патентування 
окремих видів діяльності.

• Компетентності, які будуть сформовані у здобувачів за
результатами вивчення:

• ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
• ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
• ЗК 14.Здатність працювати у міжнародному контексті.
• СК 10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та

мотивувати персонал організації.
• СК 13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у

професійній діяльності.
• Результати навчання:
• РН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації,

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.
• РН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки

функціонування організації.
• РН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення,

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.



Інформаційний обсяг курсу:

• Тема 1. Ліцензування підприємницької
діяльності як засіб державного регулювання

• Тема 2. Види підприємницької діяльності,
які підлягають патентуванню і ліцензуванню

• Тема 3. Порядок одержання патенту та
ліцензії

• Тема 4. Відповідальність за порушення
законодавства патентування/ліцензування

• Тема 5. Правове регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
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