Анотація
Право інтелектуальної власності
Мета дисципліни: полягає в глибокому засвоєнні знань щодо правового
регулювання відносин, які мають місце під час виникнення, використання,
регулювання та охорони об’єктів інтелектуальної власності.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни
Знати: предмет, метод права інтелектуальної власності; систему і
структуру права інтелектуальної власності; систему принципів права
інтелектуальної власності, їх зміст; поняття, види та систему джерел права
інтелектуальної

власності;

правовідносини,

суб’єкти,

об’єкти

права

інтелектуальної власності; особливості правової охорони об'єктів права
інтелектуальної власності.
Володіти:

аналізувати

предмет

права

інтелектуальної

власності;

теоретичними знаннями для розгляду правових ситуацій в сфері права
інтелектуальної власності; самостійно вивчати питання курсу; самостійно
виконувати семінарські завдання; виконувати самостійну роботу за допомогою
навчально-методичної літератури; визначати, що відноситься до об’єктів
інтелектуальної власності.
Зміст дисципліни за темами:
Тема №1. Загальні положення права інтелектуальної власності.
Тема № 2. Авторське право та суміжні права.
Тема № 3. Правова охорона торговельної марки (знаку для товарів і
послуг).
Тема № 4. Правова охорона фірмових найменувань.
Тема № 5. Правова охорона винаходів і корисних моделей.
Тема № 6. Правова охорона промислових зразків.
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http://ur.sau.sumy.ua/2014/175/kuznecova-marina-yuriivna.html
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