
Анотація на дисципліну  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 

 (курс за вибором)  
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу —  формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань щодо 
системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні і світі, 
практичних умінь та навичок щодо застосування профільного законодавства в 
сфері охорони прав інтелектуальної власності; поглиблене вивчення відносин 
щодо створення та обігу об’єктів інтелектуальної власності, тверде опанування 
правового механізму їх регулювання, отримання необхідних навиків 
кваліфікації результатів творчої діяльності та захисту майнових та особистих 
немайнових прав авторів та володільців як в Україні, так і за її межами. 
Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як фармацевтичне 
право та законодавство, фармацевтичний менеджмент і маркетинг, організація 
та економіка фармації. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність визначати особливості інтелектуальної власності 
та законодавства у цій сфері, тлумачити та розкривати основні поняття та 
категорії інтелектуальної власності, здійснювати наукові дослідження та 
патентувати їх результати.  
Програмні результати навчання: 
знати: теоретичні засади інтелектуальної власності, концепції, основні напрями 
і проблеми розвитку, удосконалення законодавства у сфері інтелектуальної 
власності, тенденції та перспективи його розвитку за умов ринкової економіки і 
демократизації суспільства, основні наукові теорії у сфері інтелектуальної 
власності; 
уміти: правильно визначати проблеми інтелектуальної власності та 
законодавства у цій сфері, шляхи їх подолання, тлумачити та розкривати 
основні поняття, інститути та категорії інтелектуальної власності, здійснювати 
наукові дослідження і забезпечувати навчальний процес; 
володіти: навичками знань в системі законодавства та інших правових актів, на 
підставі яких здійснюється правова охорона об’єктів інтелектуальної власності, 
в сфері охорони прав інтелектуальної власності, системі авторського права та 
інтелектуальної власності в Україні. 
Зміст навчальної дисципліни: 



ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. Поняття 
інтелектуальної власності. Джерела права інтелектуальної власності. Суб’єкти 
інтелектуальної власності. Об’єкти інтелектуальної власності.  Захист та 
охорона інтелектуальної власності. 
ФОРМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. Авторське право. Суміжні права. 
Промислова власність. Інші форми інтелектуальної власності. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 50 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль. 
 


