
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 

 

1. Мета, основні завдання та предмет дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: формування системи економіко-правових 

знань щодо створення та управління інтелектуальною власністю, а також здобуття 

навичок ефективного використання та захисту інтелектуальної власності у 

професійній діяльності. 

Завдання навчальної дисципліни: формування у студентів системи 

науково-теоретичних знань з інтелектуальної власності, знати сутність та 

специфіку інтелектуального капіталу та інтелектуальної власності:  визначення та 

розкриття основних проблем розуміння його понять, категорій та інститутів. 

Набуття студентами універсальних професійних компетентностей з використання 

та захисту об’єктів інтелектуальної власності в діяльності підприємства. 

Предмет дисципліни – система правових відносин щодо регулювання прав 

інтелектуальної власності. 

2. Професійні компетенції. В процесі опанування навчальної дисципліни 

здобувач вищої освіти набуває таких загальних та професійних компетентностей: 

Загальні компетентності: 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;  

- навики здійснення безпечної діяльності; - визначеність і наполегливість 

щодо поставлених завдань і взятих обов’язків;  

- здатність працювати в команді;  

- здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

- Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

- Здатність бути критичним і самокритичним. 

- Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

 

Спеціальні компетентності: 

- знання основних понять і категорій в сфері правового регулювання 

інтелектуальної власності; 

- знання основних нормативних правових актів у сфері правового 

регулювання інтелектуальної власності; 

- знання ролі і значення результатів інтелектуальної діяльності і засобів 

індивідуалізації в сучасному суспільстві, особливості використання 

інтелектуальної власності у цивільному обігу і порядок введення об'єктів 

інтелектуальної власності підприємства в господарський обіг; 

- знання основних інститутів права інтелектуальної власності;  

- обґрунтування основних способів використання інтелектуальної діяльності 

як додаткового джерела фінансових ресурсів господарюючих суб'єктів; 

- знання видів відповідальності за порушення прав на результати 

інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації. 



2. Тематичний план дисципліни 

 

ТЕМА 1. Поняття та особливості права інтелектуальної власності. 

ТЕМА 2. Система охорони інтелектуальної власності в Україні та світі. 

ТЕМА 3. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. 

ТЕМА 4. Інтелектуальна власність в електронному суспільстві. 

ТЕМА 5. Економіка інтелектуальної власності.  

ТЕМА 6. Оцінка вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності. 

ТЕМА 7. Захист прав на об'єкти інтелектуальної власності. 

 

4. Дисципліна викладається кафедрою економічної кібернетики. 

5. Викладацький склад: 

Коханевич Т.П., викладач. 
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