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1.

Мета навчальної дисципліни і очікувані результати навчання

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та
практичних навичок за такими дисциплінами:
- Правознавство.
Метою дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів основних
професійних компетентностей:
- здатність застосовувати Закони України та вирішувати проблеми правового
регулювання господарської діяльності в будівництві.
Програмні результати навчання:
знати:
- основні нормативно-правові акти господарського права, що регулюють
будівництво;
- поняття і види капітального будівництва;
- порядок укладання господарського договору в сфері будівництва;
- види діяльності в сфері будівництва, що підлягають обов’язковому
ліцензуванню;
- основні види правопорушень в сфері капітального будівництва та
відповідальність за їх вчинення;
розуміти:
- причинно-наслідкові зв’язки правового регулювання господарської
діяльності в будівництві;
володіти:
- методикою правового регулювання господарської діяльності в будівництві
згідно діючого законодавства України;
вміти:
- використовувати на практиці положення нормативно-правових актів
господарської діяльності;
- складати базові господарські договори в сфері капітального будівництва;
- орієнтуватися в процесі ліцензування визначених видів будівельної
діяльності;
- диференціювати правопорушення в сфері капітального будівництва.

2. Програма навчальної дисципліни
2.1. Лекції
№п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Назва тем
Підприємництво в Україні. Будівельна діяльність в господарських
відносинах, поняття господарських договорів.
Поняття та види капітального будівництва. Способи та стадії
капітального будівництва
Будівельне законодавство. Спеціально уповноважені органи держави
у сфері капітального будівництва та їх основні функції.
Відповідальність за порушення господарських зобов’язань та види
господарсько-правової відповідальності.
Основні інститути інтелектуальної власності. Захист інтелектуальної
власності, авторське право і суміжні права.
Об’єкти та суб’єкти права промислової власності. Охорона винаходів
і корисних моделей. Патентна інформація та документація. Патентні
дослідження
Ліцензування та передача технологій.
Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної
власності
Всього

Кількість
годин
денна
2
2
2
2
2
2

2
2
16

2.2. Лабораторні заняття
Навчальним планом не передбачені.
2.3. Практичні заняття
№п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Назва тем
Підприємництво в Україні. Будівельна діяльність в господарських
відносинах, поняття господарських договорів.
Поняття та види капітального будівництва. Способи та стадії
капітального будівництва
Будівельне законодавство. Спеціально уповноважені органи держави
у сфері капітального будівництва та їх основні функції.
Відповідальність за порушення господарських зобов’язань та види
господарсько-правової відповідальності.
Основні інститути інтелектуальної власності. Захист інтелектуальної
власності, авторське право і суміжні права.
Об’єкти та суб’єкти права промислової власності. Охорона винаходів
і корисних моделей. Патентна інформація та документація. Патентні
дослідження
Ліцензування та передача технологій.
Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної
власності
Всього

Кількість
годин
денна
2
2
2
2
2
2

2
2
16

2.4. Самостійна робота
№
п/п
1
2
3
4

Кількість
годин
денна
14
16

Зміст роботи
Закріплення матеріалу лекцій.
Виконання індивідуального завдання
- контрольної роботи.
Підготовка до практичних занять.
Повторення теоретичних і методичних основ курсу.
Всього

14
14
58

3. Тематика індивідуальних та/або групових завдань
З дисципліни передбачено виконання контрольної роботи.
За формою контрольна робота повинна відповідати певним вимогам:
необхідно за стандартом оформити титульну сторінку; викласти матеріал у
відповідності до запропонованого плану, зробити відповідні висновки;
обов’язковим є список літератури, в якому повинно бути не менш 5 наукових,
методичних або оригінальних джерел; зміст обраної теми треба розкрити на 1215 сторінках аркушів формату А-4 (текст 14 шрифтом через інтервал 1,5).
Тематика та методичні рекомендації до виконання контрольної роботи [5].
4. Критерії оцінювання та засоби діагностики
Мінімальний рівень та максимальний рівень оцінювання щодо «заліку» за
навчальною дисципліною «Правове регулювання господарчої діяльності в
будівництві та інтелектуальна власність» складає 60 і 100 балів і може бути
досягнений наступними засобами оцінювання:
Засоби оцінювання
Вид контролю
Контрольна робота
Контроль знань:
- Поточний контроль знань (стандартизовані
тести).
- Усне опитування на практичних заняттях.
Разом

1

20

Максималь
на
кількість
балів
30

2

20

40

4

20
60

30
100

Мінімальна
Кількість
кількість
у семестрі
балів
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