
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Право інтелектуальної власності 

 

1. Мета викладання дисципліни «Право інтелектуальної 

власності» полягає у формуванні у студентів знань та вмінь в області 

організації створення та правової охорони об’єктів інтелектуальної власності; 

про особливості правової охорони й захисту прав інтелектуальної власності в 

національному та міжнародному вимірі, про комерціалізацію результатів 

інтелектуальної, творчої діяльності та трансфер технологій, про передачу 

знань між накою, освітою та промисловістю; про роль інтелектуальної 

власності в національній економіці та інноваційному процесі. 

Завдання вивчення дисципліни «Право інтелектуальної власності»: 

1. засвоїти фундаментальні поняття у сфері інтелектуальної 

власності та орієнтацію на їх взаємозв’язок; 

2. орієнтуватися у видах інтелектуальної власності, її 

розпізнавальних особливостях що відображені у законодавстві України та у 

міжнародних конвенціях інтелектуальної власності; 

3. засвоїти навики створення „ноу-хау” та об’єктів авторського 

права, творчого підходу згідно з встановленими вимогами. 

Дисципліна викладається після курсів «Педагогіка», «Педагогічний 

менеджмент», «Методи прийняття управлінських рішень» і ін., та основних 

методик початкової освіти, перед виробничою практикою. 

2. Вивчення даної дисципліни гарантуватиме формування таких 

компетентностей: 

Інтегральна компетентність. 

Педагогічна компетентність: 

здатність:  

– володіти собою, позбавлятися емоційного напруження; 

– розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, 

які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, у сфері 

менеджменту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та 

методів соціальних та поведінкових наук; 

– діяти соціально відповідально та свідомо; 

– застосовувати знання у складних та кризових ситуаціях в умовах 

неповної/недостатньої інформації. 

 

 

 



3. Зміст навчальної дисципліни: 

Тема 1 Система інтелектуальної власності в Україні та її правова охорона. 

Тема 2. Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному 

розвитку суспільства. 

Тема 3. Створення об'єктів промислової власності. 

Тема 4. Об'єкти і суб'єкти права інтелектуальної власності 

Тема 5. Система охорони інтелектуальної власності в Україні 

Тема 6. Правова охорона об'єктів авторського права 

Тема 7. Міжнародна правова охорона інтелектуальної власності 

Тема 8. Права та обов'язки власників охоронних документів на об'єкти права 

інтелектуальної власності  

Тема 9. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності 

Тема 10. Ліцензійний договір, вимоги до його укладення 

Тема 11. Права та обов'язки власника авторського права 

Тема 12. Використання і передача прав на об'єкти інтелектуальної власності. 

Оцінка вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності 

Тема 13. Економіка інтелектуальної власності 

Тема 14. Система захисту прав інтелектуальної власності 

Тема 15. Адміністративний порядок захисту прав 

Тема 16. Судовий порядок захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності 

4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни. Дисципліна вивчається 

на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор філософії» в обсязі 

120 годин, у тому числі 24 годин аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 

4 год. – практичні заняття, 2 год. – консультація), 96 годин самостійної 

роботи.Форма семестрового контролю: екзамен. 

5. Форма семестрового контролю: екзамен. 

6. Інформація про викладача: Рарок Олександр Васильович – 

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри управління 

персоналом та економіки праці 
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