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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ: 

 

 

 

Ступінь освіти – магістр  

   Навчальна дисципліна викладається на 

заочній формі навчання та має такі 

міждисциплінарні зв’язки: 

•Цивільне право та процес,  

•Основи римського приватного права, 

•Господарська право. 
 



ОПИС ДИСЦИПЛІНИ: 

   Метою викладання навчальної дисципліни 
“Право інтелектуальної власності” є засвоєння 
здобувачами теоретичного матеріалу та  змісту 
законодавства у сфері права інтелектуальної 
власності України, визначення проблемних 
питань його застосування, оволодіння 
навичками правильного використання цих знань 
в процесі зайняття науковою діяльністю за 
обраним фахом, вивчення основних наукових 
течій в цій сфері. 



ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ФОРМУВАННЯ ЯКИХ 

ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 

   Загальні компетентності:  

• ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

• ЗК 2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.  

• ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

• ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

• ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

• ЗК 7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

 



ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ФОРМУВАННЯ ЯКИХ 

ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 

   Спеціальні компетентності:  
• СК 1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для 
розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях 
правової невизначеності.  

• СК 4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та 
міжнародних правових систем з правовою системою України.  

• СК 5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та 
принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів 
публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції.  

• СК 6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, 
давати розгорнуту юридичну аргументацію. 

• СК 7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад 
(принципів) та процедур судочинства в Україні.  

• СК  21. Здатність до пошуку, оброблення, аналізу та 
представлення інформації з різних джерел.  



РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 

• РН.1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і 
явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового 
регулювання.  

• РН.3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення 
матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну 
літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та 
перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи 
дослідження.  

• РН.6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти 
опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі 
аргументи. РН.7. Дискутувати зі складних правових проблем, 
пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання. 

•  РН.8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, 
ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для 
проведення наукових досліджень та практичної діяльності.  

• РН.13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих 
правових інститутів.  



ВАМ ПРОПОНУЮТЬСЯ 6 ТЕМ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ: 

Тема 1. Загальні положення про інтелектуальну власність  

Тема 2. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності 

Тема 3. Виникнення та припинення права інтелектуальної 
власності 

Тема 4. Права і обов’язки суб’єктів інтелектуальної власності 

Тема 5. Договори у сфері інтелектуальної діяльності  

Тема 6. Колективне управління майновими правами 
інтелектуальної власності 

 



ДЯКУЮ 

ЗА УВАГУ! 


