
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ» 

 

Мета: надання здобувачам вищої освіти знань як запоруку подальшої 

успішної професійної діяльності пов’язаної із особливостями правового 

регулювання суспільних відносин у сфері інтелектуальної власності. 

Завдання: набуття студентами компетенції щодо здатності 

орієнтуватися у системних основах створення, правової охорони, захисту і 

комерційної реалізації об’єктів права інтелектуальної власності; здатності 

орієнтуватись у системах правової охорони об’єктів права інтелектуальної 

власності України, особливостях державного регулювання інтелектуальною 

власністю; здатності використовувати знання про систему правової охорони 

об’єктів права інтелектуальної власності, міжнародну співпрацю та угоди в 

умовах інтеграції в єдиний європейський освітній простір; здатності 

використовувати знання про правову охорону об’єктів права інтелектуальної 

власності у процесі професійної діяльності. 

Предмет дисципліни: об’єкти права інтелектуальної власності. 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Тема 1. Поняття та зміст права інтелектуальної власності. 

Тема 2. Авторське право. 

Тема 3. Суміжні права. 

Тема 4. Об’єкти та суб’єкти патентного права. 

Тема 5. Захист прав інтелектуальної власності. 

Тема 6. Правове регулювання засобів індивідуалізації товарів і послуг. 

Тема 7. Захист прав інтелектуальної власності. 

Тема 8. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін) 

 

2. Опис дисципліни 

2.1. Код навчальної дисципліни. ВПП 2.2.1.11 

2. 2. Назва. Право інтелектуальної власності. 

2.3. Тип. Вибіркова дисципліна професійної підготовки. 

2.4. Рік навчання. 3.  

2.5. Семестр. 6.  

2.6. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.7. П.І.Б лектора. Яснолоб І.О. 

2.8. Програмні результати навчання.  

демонструвати знання теорій, методів і функцій перекладу, сучасних 

мовних концепцій; демонструвати навички перекладу та редагування; 

демонструвати уміння орієнтуватися в базових поняттях, основних 

відомостях з різних розділів мовознавства; виявляти уміння спланувати й 

реалізувати комунікативний намір, встановити та підтримати контакт зі 

співрозмовниками, змінювати мовленнєву поведінку залежно від 

комунікативної ситуації; застосовувати методи перекладу для забезпечення 

ефективної роботи перекладача; демонструвати знання та вміння 

використовувати словниковий запас для спілкування у різних сферах життя; 

здійснювати спілкування в усній і писемних формах вільно, коректно та 

ефективно; демонструвати навички використання сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій в перекладі; проявляти навички практичного 

застосування сучасної мови в усному та писемному мовленні; показувати 

навички адекватного сприйняття, розуміння, оцінювання і відтворювання 

почутого чи прочитаного; демонструвати здатність вирішувати засобами 

іноземної мови актуальні завдання спілкування в різних сферах життя; 

виконувати дослідження індивідуально та/або в групі.  

2.9. Зміст навчальної дисципліни. (Навести перелік тем дисципліни) 

Поняття та зміст права інтелектуальної власності. Авторське право. Суміжні 

права. Об’єкти та суб’єкти патентного права. Захист прав інтелектуальної 

власності. Правове регулювання засобів індивідуалізації товарів і послуг. 

Захист прав інтелектуальної власності. Відповідальність за порушення прав 

інтелектуальної власності. 

2.10. Рекомендована література.  

1. Салухіна Н.Г., Язвінська О.М. Стандартизація та сертифікація 

товарів і послуг. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 336 с. 

2. Дубініна А. А., Селютіна Г. А., Ленерт С. О., Селютін В.М. 

Сертифікація товарів. Харків: ХДУХТ, 2016. 285 с. 

3. Звягинцева О. Б. Стандартизация и сертификация продукции и услуг. 

Одесса: БВВ, 2008. 206 с. 

4. Кириченко Л. С., Самойленко А. А. Стандартизацiя i сертифiкацiя 

товарiв та послуг. Харків: Ранок, 2008. 240 с.  

5. Студеняк І. П., Ажнюк Ю. М., Чучка І. М. Основи стандартизації та 

сертифікації товарів і послуг. Київ: Кондор, 2007. 152 с. 



2.11. Методи контролю:  

− поточний контроль (контроль виконання практичних завдань; 

тестування; контроль виконання завдань з самостійної роботи). 

− підсумковий контроль – залік. 

2.12. Мова викладання. Державна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


