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Семестр, у якому можливе 

(планується) вивчення дисципліни 

2 семестр 

Факультети/ННЦ Здобувачі 3 рівня вищої освіти за всіма напрямками 

Перелік компетентностей та 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Перелік компетентностей 

Здатність орієнтуватися в чинному законодавстві з 

правової охорони об’єктів інтелектуальної власності 

Здатність правильно користуватися юридичною 

термінологією, застосовувати правові норми у 

науковій діяльності 

Здатність реалізовувати права та дотримуватись 

відповідальної поведінки в суспільстві 

Здатність захистити авторське право у сучасному 

науковому середовищі 

Здатність дотримуватися принципів академічної 

доброчесності 

Перелік результатів навчання 

Вміти аналізувати зміст нормативних актів у сфері 

інтелектуальної власності 

Вміти аналізувати зміст нормативних актів, 

застосовувати теоретичні знання та принципи 

нормативних актів у практичному житті 

Вміти набувати, використовувати та захищати права 

на об’єкти інтелектуальної власності 

Вміти визначати умови надання правової охорони 

Вміти вирішувати проблемні ситуації 

Вміти вирішувати питання стосовно оформлення 

патентної документації на об'єкти промислової 

власності 

Вміти вирішувати питання стосовно оформлення 

авторських свідоцтв на об’єкти авторського права 

Оформляти і захищати результати інтелектуальної 

діяльності 

Дотримуватись етичних норм, враховувати 

авторське право та норми академічної 

доброчесності при проведенні наукових досліджень, 

презентації їх результатів та у науково-педагогічній 

діяльності 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні для 

вивчення дисципліни 

Правознавство 

Психологія 

Соціологія 

Основні теми дисципліни Лекції – 36 год. 

Загальна характеристика законодавства в сфері 

права інтелектуальної власності – 2 год. 



Авторське право та його  зміст. Об’єкти та суб’єкти 

авторського права – 4 год. 

Суміжні права. Колективне управління майновими 

правами  авторів. Захист авторського права і 

суміжних прав – 3 год. 

Право промислової власності. Право 

інтелектуальної власності на винахід, корисну 

модель, промисловий зразок та на компонування 

інтегральних мікросхем – 2 год. 

Право інтелектуальної власності на комерційне 

найменування та торговельну марку – 2 год. 

Договори у сфері розпорядження майновими 

правами інтелектуальної власності – 2 год. 

Міжнародно-правова охорона інтелектуальної 

власності – 2 год. 

Самостійна робота – 54 год. 

Мова викладання  Українська 
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