
Курси неформальної освіти 2020року 

 

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка 

Степана Дем’янчука запрошує всіх бажаючих на курси неформальної освіти. 

Курси проводять досвідчені та сертифіковані викладачі університету. По 

закінченню курсів слухачі мають змогу отримати сертифікат.  

Назва програми сертифікованих курсів (загальна кількість 30 годин) 

«ОСОБЛИВОСТІ  РЕЄСТРАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА 

НА КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ» 

 

Мета:формування знань у сфері інтелектуальної власності, зокрема, 

авторського права на комп’ютерні програми. 
Завдання: навчитися набувати права власності на створені комп’ютерні 

програми, формувати вміння комерціалізації програмного продукту, 

здійснювати правову охорону та захист протягом строку експлуатації 

комп’ютерних програм.  

Вимоги до рівня осіб, які можуть розпочати навчання за програмою курсів: 

базова середня освіта, середня спеціальна освіта, вища освіта довільного 

профілю. 
Теоретичні знання з платного та безоплатного використання програмного 

забезпечення. 

Практичні уміння: створення, набуття прав власності, правовий захист 

програмного забезпечення 

Очікувані результати: Сертифікат ПВНЗ «Міжнародний економіко-

гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» 

 

Зміст програми 

№ Тема Викладач Кількість годин 

лекції практичні 
1 Авторське право в системі 

інтелектуальної власності 

доц. Юскович-

Жуковська В. І. 
2 2 

2 Об’єкти та суб’єкти авторського 

права на програмне забезпечення  

доц. Юскович-

Жуковська В. І. 
1 1 

3 Майнові та немайнові права авторів 

на ІТ-продукти 

доц. Юскович-

Жуковська В. І. 
2 2 

4 Розробка комп’ютерних програм та 

їх оцінка авторами 

доц. Юскович-

Жуковська В. І. 
2 2 

5 Правова охорона комп’ютерних 

програм, їх державна реєстрація 

доц. Юскович-

Жуковська В. І. 
2 2 

6 Комерціалізація комп’ютерних 

програм, їх безоплатне використання 

доц. Юскович-

Жуковська В. І. 
2 2 

7 Захист прав на ліцензійне програмне 

забезпечення 

доц. Юскович-

Жуковська В. І. 
2 2 

8 Припинення авторського права, 

вивід з експлуатації комп’ютерних 

програм 

доц. Юскович-

Жуковська В. І. 
2 2 

Разом: 30 годин 



 

Група складається мінімум з 5 осіб. Групи формуються в залежності від 

надходження заяв. 

Тривалість курсів: – повний корективний курс становить  (15  занять по 2 

академічні години). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СЕРТИФІКАТ 
цей сертифікат засвідчує, що 

ПІБ  
успішно закінчив курс 

«ОСОБЛИВОСТІ  РЕЄСТРАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА 

НА КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ» 

 

 

Форма навчання – денна / дистанційна 

Кількість годин – 30 годин (1 кредит ЄКТС) 

 

 
 


