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Мета курсу — формування у студентів цілісної системи знань і умінь з 

інтелектуальної власності, основних ознак об’єктів інтелектуальної власності, 
умов їх охорони, захисту та використання.  

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна пов’язана з такими фаховими 
предметами як: 

 «Іноземна мова», «Українська мова», «Правове регулювання в галузі 
культури і мистецтв», «Педагогіка і психологія», «Культура мовлення», 
«Сольний спів», «Інформаційно-комунікаційні технології в галузі музичного 
мистецтва», «Психологія спілкування», «Основи критичного мислення та 
логіки», «Основи продюсерської діяльності в галузі музичної культури», 
«Музична критика», «Інноваційне підприємництво та управління музичними 
проєктами», «Маркетинг креативних творчих студій». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатності орієнтуватися у системних основах створення, 
правової охорони, захисту і комерційної реалізації об’єктів права 
інтелектуальної власності; здатності орієнтуватись у системах правової 
охорони об’єктів права інтелектуальної власності України, особливостях 
державного регулювання інтелектуальною власністю; здатності 
використовувати знання про систему правової охорони об’єктів права 
інтелектуальної власності, міжнародну співпрацю та угоди в умовах інтеграції в 
єдиний європейський освітній простір; здатності використовувати знання про 
правову охорону об’єктів права інтелектуальної власності у процесі 
професійної діяльності. 

Програмні результати навчання (ПРН): 
знати: визначення об’єктів інтелектуальної власності, характеристику 

об’єктів і суб’єктів права інтелектуальної власності; історію права 
інтелектуальної власності; способи і процедури правової охорони прав 
інтелектуальної власності; основи економіки інтелектуальної власності; основні 
способи захисту прав інтелектуальної власності; систему міжнародного 
співробітництва у сфері інтелектуальної власності;  

уміти: визначити об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності; 
підготувати первинні документи для оформлення прав на об’єкти 
інтелектуальної власності; провести патентні дослідження; вибрати підходи до 
комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності; вибрати підходи й методи 
для оцінки вартості прав інтелектуальної власності; оцінювати характер 
порушення прав інтелектуальної власності, якщо такі є;  

володіти: готовністю до заповнення документів з використання 
авторських або суміжних прав; орієнтуватися у стилях договорів, майнових 
прав та передачі їх іншим правовласникам, котрі мають на це права. 
Зміст навчальної дисципліни 



Поняття та історія розвитку права інтелектуальної власності. Види 
прав інтелектуальної власності. Система права інтелектуальної власності.  

Джерела права інтелектуальної власності. Авторське право та суміжні 
права. Право промислової власності.  

Нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності. Оцінювання 
об’єктів інтелектуальної власності.  

Комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. Сучасні тенденції 
розвитку права інтелектуальної власності. 

 
Загальний обсяг навчальної дисципліни становить 3 кредити ЄКТС (90 

годин), у тому числі 36 години – це аудиторні навчальні заняття і 54 годин – це 
самостійна та індивідуальна робота студента. 


