
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 

Мета курсу – формування у студентів цілісної системи знань і умінь в 
сфері права інтелектуальної власності щодо: 1) поняття, класифікації та 
основних ознак об’єктів інтелектуальної власності, умов їх охорони, захисту та 
використання; 2) правил оформлення, подачі та розгляду заявок на одержання 
патентної охорони щодо об’єктів права промислової власності; 3) умов захисту 
об’єктів авторського і суміжних прав і порядку цивільного обороту майнових 
прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 4) сутності і особливостей 
здійснення прав на засоби індивідуалізації. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Право інтелектуальної власності» має 
безпосередній зв'язок із такими дисциплінами як: «Приватне право: проблеми, 
тлумачення, застосування».  
 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність коректно розмежовувати речові права і права 
інтелектуальної власності; самостійно формулювати найбільш складні 
проблеми розуміння і застосування права щодо регулювання і захисту прав 
інтелектуальної власності; спроможність формулювати обґрунтовані пропозиції 
щодо зміни законодавства про права інтелектуальної власності. 

Програмні результати навчання: 
знати: історію виникнення права інтелектуальної власності; термінів, 

визначень, понять, класифікаційних ознак об’єктів інтелектуальної власності; 
підстав надання правової охорони щодо прав на об’єкти промислової власності; 
умови захисту об’єктів авторського і суміжних прав; правила оформлення, 
подачі та розгляду заявок на об’єкти промислової власності; основні етапи 
експертизи об’єктів промислової власності; зміст патентної інформації та 
документації; методи оцінки об’єктів інтелектуальної власності; структуру, 
види та порядок укладання ліцензійних договорів на використання об’єктів 
інтелектуальної власності; 

вміти: виявляти об’єкти промислової власності і визначати їх 
відповідність критеріям патентоспроможності; виявляти об’єкти авторського і 
суміжних прав; користуватися нормативними актами і документами, які діють у 
сфері охорони прав інтелектуальної власності; користуватися Міжнародною 
патентною класифікацією (МПК), Міжнародною класифікацією промислових 
зразків (МКПЗ), Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації 
знаків (МКТП) та бюлетенем “Промислова власність”; оформляти та 
розглядати заявки на об’єкти промислової власності; проводити експертизу 
об’єктів промислової власності; проводити патентний пошук; проводити оцінку 
об’єктів інтелектуальної власності; укладати ліцензійні договори на 
використання об’єктів інтелектуальної власності; самостійно поновлювати та 
доповнювати знання, удосконалювати вміння, набувати навички професійної 
діяльності магістра. 

володіти: понятійно-категоріальним апаратом права інтелектуальної 
власності. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Об’єкти промислової власності. Введення до інтелектуальної власності. 

Правова охорона об’єктів інтелектуальної власності. Правова охорона 



винаходів, корисних моделей та промислових зразків. Правова охорона засобів 
індивідуалізації. Оформлення патентних прав на винахід, корисну модель, 
промисловий зразок та знак для товарів і послуг. Експертиза об’єктів 
промислової власності. 

Об’єкти авторського і суміжних прав. Оцінка та захист прав на об’єкти 
інтелектуальної власності. Авторське і суміжні права. Оцінка інтелектуальної 
власності. Використання і передача прав на  об’єкти інтелектуальної власності. 
Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 120 годин, у т. ч. – 60 годин аудиторних занять і 60 годин – 
самостійна та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 
 


