
АНОТАЦІЯ НА ВИБІРКОВУ ДИСЦИПЛІНУ 
«АВТОРСЬКЕ ПРАВО У ВОКАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ» 

 

Мета дисципліни – полягає у підготовці майбутніх фахівців з музичного мистецтва для 
самостійного вирішення професійних завдань у сфері регулювання правових відносин, 
пов’язаних з інтелектуальною власністю (оформлення авторських та суміжних прав на 
музичний твір).  
Міжпредметні зв’язки. Навчальна дисципліна пов’язана з такими спеціалізованими 
предметами як філософія, іноземна мова, діловий етикет, менеджмент і маркетинг в мистецтві; 
педагогіка і психологія.   
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетентностей:  
здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово; здатність розуміння 
предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність до розв’язання проблем; 
здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність спілкуватися іноземною мовою; 
здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  
Програмні результати навчання (ПРН): 
знати: поняття інтелектуальної власності та систему права інтелектуальної власності; 
принципи та джерела права інтелектуальної власності; процедуру патентування об’єктів 
промислової власності; нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності; поняття та види 
захисту і охорони об’єктів інтелектуальної власності. 
уміти: використовувати джерела права інтелектуальної власності; захищати своє авторське 
право та суміжні права; розраховувати економічну вартість об’єктів інтелектуальної власності; 
патентувати винаходи, корисні моделі та промислові зразки; здійснювати захист своїх 
порушених прав. 
володіти: засобами роботи чинного законодавства, яке регулює відносини в сфері авторського 
права та суміжних прав, права промислової власності та аналізувати його недоліки; 
нормативно-правовими актами для забезпечення правової охорони науково-технічних 
досягнень і творчої продукції; методами патентування винаходів, корисних моделей, творчих 
здобутків та промислових зразків; принципами для створення системи правової охорони 
інтелектуальної власності, яка б відповідала міжнародним стандартам.  

Зміст навчальної дисципліни 
Загальні положення про інтелектуальну власність. Інтелектуальна власність та її значення. 
Загальна характеристика законодавства України про інтелектуальну власність. Міжнародно-
правова охорона права інтелектуальної власності. 
Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності. Поняття та класифікації об’єктів 
права інтелектуальної власності. Поняття та класифікація суб’єктів права інтелектуальної 
власності. Автори - творці об’єктів інтелектуальної власності. Вторинні суб’єкти права 
інтелектуальної власності. 
Авторське право та суміжні права: поняття, зміст та особливості. Поняття, зміст, 
особливості авторського права. Поняття, зміст, особливості суміжних прав. 
Патентне право. Захист права інтелектуальної власності. Поняття, зміст і особливості 
патентного права. Патент та порядок його одержання. Права інтелектуальної власності на 
винахід, корисну модель, промисловий зразок. 
Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Загальна 
характеристика правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і 
послуг. Комерційне (фірмове) найменування. Торговельна марка (знак для товарів і послуг). 
Право інтелектуальної власності на географічне зазначення. 
Договори у сфері інтелектуальної власності. Ліцензійний договір. Договір про передання 
виключних майнових прав інтелектуальної власності. Договір про створення за замовленням і 



використанням об’єктів права інтелектуальної власності. Договір комерційної концесії 
(франчайзингу). 
Загальний обсяг навчальної дисципліни становить 3 кредити ЄКТС (90 годин), у тому числі 36 
годин – це аудиторні навчальні заняття і 54 годин – це самостійна та індивідуальна робота 
студента. 
Форма семестрового контролю: залік – 6 семестр 
 
 


