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Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація дисципліни. Дисципліна «Інтелектуальна власність», 

передбачена для здобувачів зі спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» за ОПП «Публічне управління та адміністрування» ступеня 

вищої освіти «Магістр» Під час її вивчення розглядаються основні поняття 

інтелектуальної власності, умови надання правової охорони об'єктам 

авторського права, суміжних прав і прав промислової власності, механізм 

передачі прав іншій особі та здійснення правового захисту на ці об'єкти. 

Формується вміння захисту результатів своєї інтелектуальної діяльності і 

власності (за допомогою патентів) та поваги до чужої інтелектуальної 

власності. 

Мета вивчення дисципліни — опанувати основні теоретичні та 
методологічні засади регулювання відносин інтелектуальної власності за 
умов ринкової економіки, приведення законодавства з регулювання питань 
інтелектуальної власності у відповідність до Конституції України і 
міжнародних норм приватного права, новітніх вимог сучасності. 

Завданнями дисципліни є: формування у студентів системи науково-

теоретичних знань з інтелектуальної власності; визначення та розкриття 

основних проблем розуміння понять, категорій та інститутів; дослідження 

напрямів розвитку і вдосконалення законодавства у сфері інтелектуальної 

власності за умов ринкової економіки і правової держави; ирішення проблем 

захисту інтелектуальної власності в юридичній практиці та виклад їх у 

навчальному процесі. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 
 

- теоретичні засади інтелектуальної власності, концепції, основні 

напрями і проблеми розвитку; 

- удосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності; 

- тенденції та перспективи розвитку права інтелектуальної власності 

за умов ринкової економіки і демократизації суспільства; 
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- основні наукові теорії у сфері інтелектуальної власності; 

вміти: 
 

- правильно визначати проблеми інтелектуальної власності та 

законодавства у цій сфері, шляхи їх подолання; 

- тлумачити та розкривати основні поняття, інститути та категорії 

інтелектуальної власності; 

-  здійснювати наукові дослідження і забезпечувати навчальний процес. 
Вивчення інтелектуальної власності повинно базуватися на знаннях, 

здобутих студентами при опануванні фундаментальних положень цивільного 
права та інших суміжних правових дисциплін і курсів.   

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Поняття та джерела інтелектуальної власності 

2. Авторське право. 

3. Суміжні права. 

4. Промислова власність. Патентування винаходів (корисних моделей). 

5. Інші форми інтелектуальної власності. Захист та охорона інтелектуальної 

власності. 

 

Орієнтовний перелік тем практичних занять 

1. Поняття та джерела інтелектуальної власності. 

2. Поняття та ознаки авторського права.  

3. Суміжні права. 

4. Суб’єкти та об’єкти промислової власності. Патентування винаходів 

(корисних моделей) 

5. Непатентні форми інтелектуальної власності. 

 

 

Політика курсу 

Політика навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень з 

основами інтелектуальної власності» ґрунтується на засадах академічної 

доброчесності ТДАТУ імені Дмитра Моторного і складається з: 

− відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За 

пропуски занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде 

неатестований з даної дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути 

відпрацьовані під час консультацій або на Освітньому порталі 

університету; через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, 

участь у конференції, науковому проекті, міжнародному стажуванні) 

навчання може відбуватись в on-line формі на Освітньому порталі 

ТДАТУ з використанням системи Moodle або за посередництва інших 

інформаційно-комунікаційних платформ (Zoom, Google meet) чи інших 

технологій за погодженням із викладачем курсу; списування під час 

виконання проміжних контрольних заходів, диференційованого заліку 

та екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, 

комунікаційних засобів тощо; 



− здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: 

виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, 

відповідальність, дбайливо ставитись до обладнання та книжкового 

фонду ТДАТУ, виконувати графік освітнього процесу. 
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