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І. Основна мета засвоєння курсу сформувати у студентів знання про найбільш важливі 

положення авторського права і суміжних прав, патентного права, засобів індивідуалізації 

учасників цивільного обороту і вироблених ними товарів та їх ролі в системі інтелектуальної 

власності, формування у студентів комплексу знань про правову охорону об'єктів 

інтелектуальної власності та встановлення форм і способів їх використання, дати уявлення 

студентам про аспекти, зміст та особливості правового регулювання інтелектуальної власності. 

ІІ. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі  
Дисципліна «Основи авторського права» дозволяє набути студентам додаткових фахових 

компетентностей при опануванні циклу професійної підготовки. 

ІІІ. Завдання дисципліни: системне вивчення правового регулювання відносин у сфері 

інтелектуальної власності 

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної 

дисципліни 
Основні знання: 

 про місце авторського права серед комплексу законів про інтелектуальну власність як 

частини цивільного права,  

 про історію розвитку зарубіжного та вітчизняного авторсько-правового законодавства,  

 про систему міжнародної охорони авторських прав; 

 основні положення і норми авторського права в Україні,  

 володіти основною термінологією, що відноситься до авторського права,  

 освоїти структуру і концепцію основного документа - Закону України "Про авторське 

право і суміжні права" 

Основні вміння: 

 в конкретній ситуації виділити об'єкти і суб'єктів авторського права,  

 скласти авторський договір при дотриманні інтересів автора і свого видавництва,  

 юридично точно взаємодіяти з будь-якими третіми особами (організаціями по 

управлінню майновими правами на колективній основі, арбітражами, судами тощо),  

 користуватися іншими нормативними і рекомендованими документами по захисту 

особистих не майнових і майнових (виключних) прав автора.  

V. Короткий зміст дисципліни 
Тема 1.Інтелектуальнавласність в Україні. 

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

Тема 3.Охорона авторського права і суміжних прав. 

Тема 4.Охорона патентного права. 

Тема 5.Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів і послуг. 

Тема 6. Право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки. 

Тема 7.Охорона комерційної таємниці. 



Тема 8.Міжнародно-правоваохорона права інтелектуальної власності. 

Тема 9.Захист права інтелектуальної власності. 

Тема 10.Охоронановихтехнологічнихоб’єктів. 

VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання 

курсу 
Кафедра інформатики і кібернетики факультету інформатики, математики, економіки. 

VІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу 
На вивчення дисципліни відводиться 150 годин (5 кредитів ЄКТС). 

Дисципліна викладається у 8-му семестрі. 

VІІІ.  Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни 

1. Бондаренко С.В. Авторське право та суміжні права. – К.: Ін-т інтел. власн. і 

права, 2008. – 288 с. 

2. Гапотій В.Д., Солоненко А.М. Захист права інтелектуальної власності в Україні: 

навч. посіб. / В.Д. Гапотій, А.М. Солоненко. – Мелітополь: ТОВ "Видавничий будинок ММД", 

2011. – 360 с. 

3. Жаров В.О. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності. Захист прав на 

об’єкти промислової власності. Захист авторських і суміжних прав: конспект лекцій / 

В.О. Жаров. – К.: ЗАТ "Інститут інтелектуальної власності, 2000. – С. 68. 

ІХ. Система оцінювання: 
Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на лабораторних заняттях, 

оцінювання 2-х модульних тестових контрольних робіт, виконання творчих індивідуальних 

завдань. 

Підсумковий контроль: залік у 8-му семестрі. 
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