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1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
В сучасний період знання та інформація перетворилися на провідний невідчужуваний, 

структурно багатоманітний та непередбачуваний ресурс нового суспільства на якому 

ґрунтується інтелектуальна діяльність та інтелектуальна власність. Необхідною умовою 

ефективного створення і використання об’єктів інтелектуальної власності в Україні є наявність 

національної патентної системи, основними завданнями якої є охорона економічних і 

моральних прав авторів об’єктів, а також стимулювання творчої діяльності громадян в рамках 

державної політики, сприяння розширенню і використанню об’єктів права інтелектуальної 

власності на внутрішньому ринку і зовнішньому ринках.  

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 Години Кредити Семестр  

І  

Всього годин за навчальним планом, з них: 90 3 120  

Аудиторні заняття, у т.ч:  30  30  

лекції 30  30  

лабораторні роботи     

практичні заняття     

Самостійна робота, у т.ч:  60  60  

підготовка до аудиторних занять 20  20  

підготовка до контрольних заходів 20  20  

виконання курсової роботи     

опрацювання розділів програми, які 

не викладаються на лекціях 

20  20  

підготовка до екзамену     

Форма підсумкового контролю   залік  



  

 

3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета дисципліни: Вивчення складових системи інтелектуальної власності в Україні та 

міжнародної системи охорони інтелектуальної власності. Проведення аналізу алгоритмів 

правової охорони об’єктів патентного права та нетрадиційних об’єктів інтелектуальної 

власності. Аналіз алгоритму правової охорони об’єктів авторського права, вивчення прав та 

обов’язків власників охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності. Знання 

механізму захисту прав інтелектуальної власності у разі їх порушення.   

  В результаті вивчення вибіркової дисципліни «Інтелектуальна власність» студенти 

мають вміти відбирати і аналізувати необхідну інформацію за темою наукового дослідження, 

формулювати задачі дослідження і розробляти теоретичні передумови, оформляти заявку на 

винахід згідно з вимогами стандартів. Студенти мають знати методи теоретичних та 

експериментальних досліджень, принципи організації і проведення винахідницької роботи та 

систему правової охорони інтелектуальної власності.  

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії Вивчення вибіркової 

дисципліни «Інтелектуальна власність»: 1. Формує основні структурні компоненти, які 

отримують студенти після вивчення даної дисципліни: – політична і соціальна – вміння 

працювати у напрямку досягнення суспільно корисних цілей; – комунікативна – володіння 

технологіями усного і письмового спілкування в тому числі різними мовами; – спеціальна – 

готовність до самостійного виконання професійних дій, об’єктивна оцінка власної праці, 

готовність вжиття конкретних дій у разі необхідності; – когнітивна – здатність навчатися 

протягом життя, здатність до підвищення та актуалізації власного потенціалу, саморозвитку.  

Методи навчання: практичний (навчально-продуктивна праця), наочний (ілюстрації, 

демонстрації), словесний (пояснення, роз'яснення, розповідь, бесіда, лекція, дискусія), робота з 

нормативами та науково-технічною літературою (аналіз, пошук інформації), відео-метод 

(перегляд відео-контенту).  

Форми навчання колективна, аудиторна (лекції), поза аудиторні (підготовка до 

аудиторних занять та контрольних заходів, опрацювання розділів програми, які не 

викладаються на лекціях), індивідуальна, групова. 
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