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А Мета і задачі дисципліни 
 Мета дисципліни:– формування у студентів системи знань, навичок та 

уявлень, необхідних для здійснення творчої діяльності та захисту 
майнових та особистих немайнових прав в Україні та поза її межами, що 
виникають у зв’язку зі створенням, патентно-інформаційним  
дослідженням,  охороною,  захистом,  використанням  і 
комерціалізацією об’єктів прав інтелектуальної власності як результатів 
науково-технічної творчої діяльності. 
Задачі дисципліни: формування у студентів знань та вмінь в області 
організації створення та правової охорони об’єктів інтелектуальної 
власності, засвоєння загальних понять щодо інтелектуальної власності в 
цілому та конкретних відомостей і рекомендацій з виконання окремих 
видів патентної діяльності в державних та недержавних установах; 
набуття студентами навичок  роботи  з  нормативно-правовими 
документами,  патентною  документацією,  в  оформленні  матеріалів  
заявки  на об’єкт права інтелектуальної власності. 

В Тематика дисципліни 
 ЗМ 1. Вступ в інтелектуальну власність, авторські та суміжні права  

ЗМ 2. Право промислової власності та охорона прав на об’єкти 
інтелектуальної власності 
ЗМ 3. Патентна інформація та документація, економіка та 
комерціалізація інтелектуальної власності. 
ЗМ 4. Захист прав на об’єкти права інтелектуальної власності та органи 
контролю за авторськими правами. 

С Стиль та методика навчання 
Організаційно-
методичні форми 
вивчення 

Мультимедійні лекції, самостійна робота з використанням підручників 
та додаткових джерел відкритої інформації, практичні заняття, 
консультації із викладачами. 

Форми контролю Поточні контрольні роботи, модульні контрольні роботи, залік 
D Компетентності 
 Інтегральна Компетентність. Здатність розв’язувати складні задачі і 

проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у 
процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 
ЗК 4 Здатність удосконалювати й розвивати професійний, 
інтелектуальний і культурний рівні. 
ЗК8. Здатність фахово аналізувати інформацію, оцінювати повноту та 
можливості її використання. 
ЗК10. Здатність здійснювати професійну діяльність і приймати 
обґрунтовані рішення, керуючись засадами соціальної відповідальності, 
правових та етичних норм. 

Е Основні результати навчання 
 РН 3 Знати та уміти використовувати нормативно-правові акти, що 

регулюють сферу публічного управління та адміністрування. 
РН 12 Уміти використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні 
технології у сфері публічного управління та адміністрування (у сфері 
інтелектуальної власності). 



РН 14. Уміти здійснювати ефективну комунікацію в сфері публічного 
управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, 
правових та етичних норм (з питань інтелектуальної власності). 
РН 18. Уміти розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації та 
впровадження кращих вітчизняних та зарубіжних практик діяльності 
органів публічного управління та організацій (у сфері інтелектуальної 
власності). 
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