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Назва 

дисципліни 
          ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 

                                  Інформація про викладача 

Викладач Морозова Людмила Петрівна д. ф. н. професор, професор кафедри гуманітарних, 

економічних та фінансово-облікових дисциплін. 

тел. - (067) 375-16-67 

сайт – http://vki.vin.ua/ua/wp-content/uploads/2022/09/8-Morozova-Lyudmyla-

Petrivna-26092022.pdf  

e-mail:  morozovaludmila9249@gmail.com 

                                 Опис навчальної дисципліни 

 
Обсяг 

Кредитів                                      - 3 

Лекцій                                           - 18 годин 

Семінарські                                 - 10 години 

Самостійна робота студентів – 60 годин 
Мова 

викладання 

українська 

  
Семестр / форма 

підсумкової 

атестації 

 
2 семестр / екзамен 

Політика 

академічної 

доброчесності 

https://drive.google.com/file/d/11WWuPPYioYwWi7QIE1Ctc9YqfLNIeVUN/view 

 
Короткий опис 

курсу 

Право інтелектуальної власності – це комплексна галузь юридичної науки, система 

юридичного знання, що регулює відносини, пов’язані зі створенням об’єктів 

інтелектуальної власності, а також набуттям, здійсненням та захистом особистих 

немайнових та майнових прав інтелектуальної власності. Розвиток ринкових відносин, 

посилення конкурентної боротьби між учасниками цивільного обороту, зростання 

способів та форм відтворення результатів літературно-художньої діяльності, розширення 

сфер застосування результатів науково-технічної діяльності сприяє зростанню попиту на 

об’єкти інтелектуальної власності та обумовлює необхідність подальшого вдосконалення 

системи правової охорони та захисту особистих немайнових та майнових прав суб’єктів 

права інтелектуальної власності. 

Право інтелектуальної власності є однією з навчальних дисциплін, яка дає знання з 

охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності. 

  

Мета та завдання 

курсу 

Метою викладання навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» є 

формування комплексу теоретичних знань з питань інтелектуальної власності як 

визначальної економіко-правової категорії інформаційного суспільства. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» є: 

дослідження сутності та специфіки інтелектуального капіталу та інтелектуальної 

власності; 

аналіз систем охорони та захисту інтелектуальної власності; 

виявлення напрямів розвитку інтелектуальної власності у процесі формування 

національної інноваційної системи; 
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забезпечення інтелектуального та соціального розвитку особистості через вивчення правових 

та економічних засад інтелектуальної власності. 

  
Курс має на меті 

сформувати та 

розвинути 

наступні 

компетентності 

студентів: 

Загальні 

компетентності 

 

 

 

Спеціальні 

компетентності 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій ; 

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 

 

СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими 

організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні 

стратегії та плани; 

СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів в організаці 

 

 

 

 

 

 

Програмні 

результати 

навчання 

 

 

 

 

 

 

ПРН2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 

вирішення; 

ПРН7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, 

зпредставниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; 

ПРН 10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач. 

 

  



 

 

 

Структура 

дисципліни 

 

 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин Форми 

контролю денна форма         Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л сем лаб. інд с.р. л п лаб.с с.р. лаб інд с.р. 

Змістовий модуль 1. Обґрунтування корпоративного управління на підприємстві 

Тема 1. Поняття 

інтелектуальної власності 

8 2 - - - 6 10 2      8 ВОК, О  

Тема 2. Об'єкти та 

суб'єкти права 

інтелектуальної власності 

8 - 2 - - 6 10 2      8 ВОК, О, Т.  

Тема 3. Система охорони 

інтелектуальної власності 

в Україні 

8 2 - - - 6 8       8 ВОК, Д 

Тема 4. Правова охорона 

об'єктів патентного права 

8 2 - - - 6 8       8 ВОК, П, Е 

Тема 5. Правова охорона 

засобів індивідуалізації 

учасників товарного 

обігу, їх товарів і послуг 

8 2 - - - 6 8       8 ВОК, Е, 

    СЛ 

Тема 6. Правова охорона 

об'єктів авторського 

права та суміжних прав 

10 2 2 - - 6 8       8 ВОК, О, Д, П  

Тема 7. Міжнародна 

правова охорона 

інтелектуальної власності 

10 2 2 - - 6 10 2      8 ВОК, О, Д, Е, 

Т 

Тема 8. Захист прав 

інтелектуальної власності 

10 2 2 - - 6 10  2     8 ВОК, О, Д, Е, 
П, Т, СЛ 

Тема 9. Права та 

обов'язки власників 

охоронних документів на 

об'єкти права 

інтелектуальної власності 

8 2 - - - 6 8       8 ВОК, О 

Тема 10. Правова форма 

реалізації права на об'єкт 

інтелектуальної власності 

10 2 2 - - 6 8       8 ВОК,  
П, О, Д 

ПМК 2      2              МКР 

Усього годин  90 18 10 - - 60 90 6 2     80  

 

Підсумковий контроль                                 екзамен 
 

 

                                              Політика дисципліни 
Форми контролю  усне та письмове опитування - О; 

 дискусія, диспут - Д; 

 реферати, есе - Е; 

 ведення опорного конспекту – ВОК; 

 складання термінологічного словника - СЛ; 



 презентації та виступи на наукових заходах – П; 

 тестування – Т; 

 модульна контрольна робота – МКР; 

 екзамен – ЕКЗ. 

  
Список 

рекомендованих 

джерел 

Нормативно-правові акти 
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Інформаційні ресурси 
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