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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

Загальний обсяг 

дисципліни,  

кредити ЄКТС / години 

4 кредити / 120годин 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (24 год.), семінарські (20 год.),самостійна 

робота (76 год.) 

Заочна форма: лекції (6 год.), семінарські (4 год.),самостійна робота 

(110 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Дотримання академічної доброчесності 

здобувачами освіти передбачає самостійне виконання навчальних 

завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів 

навчання.  

Очікується, що здобувачі вищої освіти  будуть дотримуватися 

принципів академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її 

порушення, що визначається нормативними документами 

Університету, зокрема Кодексу академічної доброчесності, Етичного 

кодексу, і т.д.  

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності. 

Відвідування занять.  Відвідування занять є обов’язковим. 

Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття.  Якщо студент відсутній з поважної причини, він/вона 

презентує виконані завдання під час консультації викладача, згідно 

графіку. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися 

термінів виконання усіх видів робіт, які передбачені навчальною 

дисципліною. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, навчання 

за кордоном за програмами обміну студентів, пандемія) навчання 

може відбуватись у дистанційному режимі, за умови письмового 

розпорядження із керівником факультету чи ЗВО. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти.  Освіта майбутніх 

фахівців в галузі права має базуватись не тільки на оволодінні 

основними аспектами професійної діяльності, а й бути 

зорієнтованою на креативно-практичну професійну діяльність, 

основою якої є креативна компетентність майбутнього фахівця.  

Креативна ініціатива за дисципліною за умови дотримання 

академічної доброчесності заслуговує на оцінення найвищім балом 

за виконану роботу, відповідно до розподілу балів, які отримують 
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здобувачі вищої освіти за дисципліною. 

Що будемо вивчати?  

 

Навчальна дисципліна спрямована на надання студентам знань щодо 

норм права, які регулюють суспільні відносини, що пов'язані із 

створенням, розпорядженням правами та захистом прав суб’єктів 

авторського права. 

Чому це треба вивчати?  Метою навчальної дисципліни є формування у студентів 

фундаментальних знань змісту основних інститутів: щодо охорони 

авторських та суміжних прав; щодо основних прав та обов’язків всіх 

учасників авторсько-правових відносин; щодо особливостей правової 

охорони різних об’єктів авторського та суміжних прав; щодо захисту 

авторських прав цивільно- правовими способами. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Знання джерел правового регулювання відносин інтелектуальної 

власності та ролі судової практики, суб’єктів, об’єктів права 

інтелектуальної власності, змісту особистих немайнових та майнових 

прав інтелектуальної власності;  сутності авторського права і 

суміжних прав. 

Уміння застосовувати норми національного законодавства України 

та міжнародних нормативно-правових актів, які спрямовані на 

охорону відповідних об’єктів інтелектуальної власності та виявляти 

проблеми такого застосування. 

Уміння складати правові документи задля реалізації прав 

інтелектуальної власності та їх повноцінному захисту. 

Уміння приймати обґрунтовані рішення щодо реалізації норм права 

інтелектуальної власності у практичній діяльності. 

Уміння орієнтуватися у законах України та відповідних нормативних 

актах щодо захисту патентного права та авторських і суміжних прав. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність використовувати отримані знання як механізм для 

самостійного навчання освоїти нові області інтелектуальної 

власності. 

Здатність професійно застосовувати норми чинного законодавства 

щодо захисту прав власників об’єктів інтелектуальної власності. 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі інтелектуальної власності.  Здатність визначати та 

використовувати спосіб охорони авторських прав, орієнтуватись у 

сучасному стані правового регулювання відповідних відносин, 

вирішувати проблемні ситуації, оформляти кваліфікаційні 

документи, надавати кваліфіковану допомогу авторам та іншим 

суб’єктам права інтелектуальної власності, вирішувати актуальні 

проблеми регламентації відповідних правовідносин, визначати 

напрями удосконалення законодавства у сфері інтелектуальної 

власності. 

Зміст дисципліни Основні  поняття і положення в сфері інтелектуальної власності. 

Міжнародне законодавство в сфері авторського права. Законодавство 

України у сфері охорони авторського права. 

Основні аспекти Закону України «Про авторське право і суміжні 

права»: об’єкти і суб’єкти авторського права,  об’єкти, що не 

охороняються авторським правом, немайнові і майнові  права 

авторів. 

Вільне використання твору, співавторство, авторське право в 

Інтернеті, авторське право на комп’ютерні програми, бази даних, 

авторське право в поліграфії та ін.. 

Система набуття авторських прав: процедура реєстрації авторських 




