
Право інтелектуальної власності 
Тип дисципліни: за вибором студента 
Семестр: четвертий 
Обсяг дисципліни: Загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: 
лекції – 32, практичні – 16. 
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Результати навчання:  

Студент повинен знати:  
 основні положення законодавства України та міжнародно-правових угод у галузі 

правової охорони результатів інтелектуальної діяльності; 
 матеріали, пов’язані з набуттям фізичними та юридичними особами майнових та 

немайнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 
 основні характеристики об’єктів, які відносяться до інтелектуальної власності; 
 системи правової охорони засобів індивідуалізації товаровиробників; 
 основні поняття та правила в області охорони промислової власності, авторського 

права, суміжних прав, патентного права та комерційної таємниці, які необхідні в 
області соціології; 

 роль інтелектуальної власності та її місце в соціально-економічному розвитку 
суспільства та держави, в тому числі в ході соціологічних досліджень; 

 значення авторського права і суміжних прав. 
вміти: 

 користуватися нормативно-правовими актами, які регулюють питання у сфері 
інтелектуальної власності;  

 аналізувати роль інтелектуальної власності в економічному і культурному 
розвитку нашого суспільства;  

 реалізовувати свої права в процесі набуття, реалізації та захисту прав 
інтелектуальної власності; 

 укладати договори у сфері інтелектуальної власності;  
 доповнювати і удосконалювати набуті знання та навички на практиці. 

Спосіб навчання: аудиторне 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

 Соціологія. 
 Правознавство. 

Зміст навчальної дисципліни: 
- Загальна характеристика джерел права інтелектуальної власності. 
- Суб’єкти права інтелектуальної власності.  
- Об’єкти права інтелектуальної власності.  
- Поняття та характерестика авторського права. 
- Суміжні права. Колективне управління майновими правами авторів.  
- Захист авторського права і суміжних прав. 
- Право інтелектуальної власності на комерційне найменування та торговельну 

марку. 
- Право інтелектуальної власності на винахід.  
- Інтелектуальна власність на комерційну таємницю.  
- Інші види інтелектуальної власності. 
- Договори у сфері інтелектуальної власності. 
- Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності. 
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Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  
• Поточний контроль (60%): відповіді на семінарських заняттях, виконання 
рефератів та індивідуальних завдань. 
• Підсумковий контроль (40%, залік). 
Мова навчання: українська 
Кафедра: Правознавства, соціології та політології 


