
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»  

Мета: є розширення та поглиблення в студентів системних знань у сфері 

механізму правового регулювання та здійснення прав інтелектуальної власності 

передбачених цивільним законодавством України та ознайомлення із 

особливостями їх правового регулювання. 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач 

- здатність шукати, обробляти та аналізувати норми права у врегулюванні  

відносин у сфері права інтелектуальної власності; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

- здатність використовувати іншомовну літературу у професійній сфері; 

- навички роботи в комп'ютерних мережах, збір, аналіз та управління  

інформацією, навички використання програмних засобів; 

- здатність до здійснення дослідницької діяльності на основі знання та  

критичного аналізу правових проблем, вміння обирати оптимальні методи 

дослідження, обробляти результати досліджень, аналізувати їх з урахуванням 

актуальних наукових і практичних джерел;  

- здатність кваліфіковано тлумачити та застосовувати нормативно-правові  

акти щодо регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності; 

- здатність давати кваліфіковані юридичні висновки та консультації у сфері  

інтелектуальної діяльності. 

 

Програмні результати навчання 

Знання: 

положень цивільного законодавства що регулюють відносини у сфері 

інтелектуальної власності; назви закону, дату його прийняття, структуру, зміст 

окремих норм відповідних нормативних актів, що стосуються конкретних 

питань, винесених на практичні заняття; загальних положень про право 

інтелектуальної власності; авторського права і суміжних прав; патентного права; 



правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і 

послуг; нетрадиційних об’єктів прав інтелектуальної власності; договорів у 

сфері інтелектуальної власності; захисту прав інтелектуальної власності; 

розуміння особливостей реалізації та застосування норм права щодо 

регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності. 

Вміння і навички: 

вільно оперувати юридичними поняттями та категоріями в сфері інтелектуальної 

власності; проводити збір і інтегрований аналіз відповідного матеріалу з різних 

джерел; здійснювати аналіз суспільних відносин у сфері інтелектуальної 

власності у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення 

шляхів її розв’язання; оцінювати недоліки та переваги аргументів, аналізуючи 

відповідну проблему; пояснювати природу та зміст правових явищ та процесів у 

сфері інтелектуальної власності; виявляти спеціальні знання у дослідженні 

відповідного субінституту права інтелектуальної власності та використовувати 

їх на практиці. 

 


