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2.1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Галузь знань 14 "Електрична інженерія" 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 

Ступінь вищої освіти «Магістр» 

Кількість кредитів ЄКТС 6  

Кількість модулів 2  

Загальна кількість годин 180  

Види навчальної діяльності та види навчальних занять, обсяг годин:  

Лекції 60/28 

Практичні заняття 30/14 

Самостійна робота 90/42  

Форма підсумкового  

контрольного заходу диференційований залік 
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2.2 ВСТУП 
Враховуючи важливість вивчення дисципліни «Методологія та організація 
наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» Міністерством 
освіти і науки України у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації 
незалежно від їх підпорядкування і форм власності з 2005/2006 рр. 
запроваджено дисципліну «Інтелектуальну власність» за програмами 
підготовки спеціалістів та магістрів для всіх спеціальностей. Цей навчальний 
курс введено з метою опанування студентами юридичних знань як запоруку 
подальшої успішної професійної діяльності пов’язаної із особливостями 
правового регулювання суспільних відносин у сфері інтелектуальної власності.  

Завданням дисципліни є 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.  
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2.3 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета вивчення дисципліни — опанувати основні теоретичні та 
методологічні засади регулювання відносин інтелектуальної власності за умов 
ринкової економіки, приведення законодавства з регулювання питань 
інтелектуальної власності у відповідність до Конституції України і 
міжнародних норм приватного права, новітніх вимог сучасності. 

 

Завданнями дисципліни є: 

- формування у студентів системи науково-теоретичних знань з 

інтелектуальної власності; 

- визначення та розкриття основних проблем розуміння понять, 

категорій та інститутів; 

- напрями розвитку і вдосконалення законодавства у сфері 

інтелектуальної власності за умов ринкової економіки і правової держави; 

- вирішення проблем захисту інтелектуальної власності в юридичній 

практиці та виклад їх у навчальному процесі. 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 
 

- теоретичні засади інтелектуальної власності, концепції, основні 

напрями і проблеми розвитку; 

- удосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності; 

- тенденції та перспективи розвитку права інтелектуальної власності за 

умов ринкової економіки і демократизації суспільства; 

- основні наукові теорії у сфері інтелектуальної власності; 

вміти: 
 

- правильно визначати проблеми інтелектуальної власності та 

законодавства у цій сфері, шляхи їх подолання; 

- тлумачити та розкривати основні поняття, інститути та категорії 

інтелектуальної власності; 

-  здійснювати наукові дослідження і забезпечувати навчальний процес. 

Вивчення інтелектуальної власності повинно базуватися на знаннях, здобутих 

студентами при опануванні фундаментальних положень цивільного права та 

інших суміжних правових дисциплін і курсів.  
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2.4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1. Методологія та організація наукових досліджень 

1 

Лекція 1 

Огляд наукових методів 

та форм науково-

дослідницької 

діяльності. Перспективи 

розвитку енергетики. 

4     

Практичне 

заняття 1 

Методика пошуку 

інформації 

 

  2  5 

Самостійна 

робота 1 

Виконати 

інформаційний пошук за 

тематикою. 

Перспективні напрямки 

альтернативної 

енергетики Тестовий 

контроль 

   6  

2 

Лекція 2 

Інформаційний пошук. 

Техніка роботи з 

інформаційними 

матеріалами. 

4     

Практичне 

заняття 2 

Структура БВ 

Складання формули 

винаходу 

 

  2  5 

Самостійна 

робота 2 

Скласти перелік 

видань та Інтернет 

ресурсів за 

актуальною науковою 

проблематикою 

виробництва та 

переробки продукції 

сільського 

господарства 

Тестовий контроль 

   6  

3 

Лекція 3 Патентна інформація 4     

Практичне 

заняття 3 

Структура та 

складання заявки на 

винахід.  

 

  2  5 

Самостійна 

робота 3 

Закордонні патентні 

агенцтва. Патентні 

бази даних в Інтернеті 

Тестовий контроль 

   6  

4 
Лекція 4 

Психологія 

винахідницької 
4     
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діяльності. Алгоритм 

винахідництва 

Практичне 

заняття 4 

Апроксимація 

експериментальних 

даних нелінійними 

функціональними 

залежностями. 

 

  2  5 

Самостійна 

робота 4 

Провести патентний 

пошук. Тестовий 

контроль 

   6  

5 

Лекція 5 

Основи теорії 

моделювання та 

аналізу розмінностей 

4     

Практичне 

заняття 5 

Перевірка 

значимості 

коефіцієнтів регресії. 

  

  2  5 

Самостійна 

робота 5 

 Знайти інформацію 

по сучасним 

вимірювальним 

перетворювачам. 

Тестовий контроль 

   6 5 

6 

Лекція 6 
Планування 

експериментів 
4     

Практичне 

заняття 6 

Статистична 

оцінка результатів 

багатофакторного 

експерименту.  

 

  2  5 

Самостійна 

робота 6 

Знайти інформацію по 

технології 

нетрадиційної 

енергетики. Тестовий 

контроль 

   6  

7 

Лекція 7 

Елементи теорії 

оптимізації 

 

4     

Практичне 

заняття 7 

Аналіз моделювання 

управління машино-

тракторним агрегатом. 

1. Оформити звіт 

 

  2  5 

Самостійна 

робота 7 

Почати патентний 

пошук для оформленя 

заявки на винахід 

   6  

8 

Лекція 8 

Елементи теорії 

оптимізації 

 

4     

Практичне 

заняття 8 

 Аналіз моделювання 

управління машино-

тракторним агрегатом. 

  2  5 
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Математична обробка  

Оформити звіт 

Самостійна 

робота 8 

Поняття цільової 

функції. Поняття 

штрафної функції. 

   6  

 

ПМК 1 

Підсумковий 

контроль за змістовий 

модуль 1 

- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 -  96 год. 32  16 48 50 

Змістовий модуль 2. Основи інтелектуальної власності 

9 

Лекція 9 

Поняття та джерела 

інтелектуальної 

власності 

4 - - - - 

Практичне 

заняття 9 

Поняття та джерела 

інтелектуальної 

власності 

- - 2  6 

10 Лекція 10 Авторське право 4  - - -  

Практичне 

заняття 10 

Поняття та ознаки 

авторського права 
  2  6 

Лекція 11  Суміжні права 4 - - -  

Практичне 

заняття 11 

Суб’єкти та об’єкти 

суміжних прав 
- - 2 - 6 

11 

Лекція 12 Промислова власність 4  - - -  

Практичне 

заняття 12 

Суб’єкти та об’єкти 

промислової власності 
  2  6 

Самостійна 

робота 12 

Методологічні основи 

створення об’єктів прав 

промислової власності 

- - - 10  

12 

 Лекція 13 
Патентування 

винаходів (корисних 

моделей) 

4  - - -  

Практичне 

заняття 13  

Патентування 

винаходів (корисних 

моделей) 

 

- - 2 - 6 

Самостійна 

робота 13 

Патентні дослідження: 

пошук документів для 

визначення рівня 

техніки. 

- - - 10  

Самостійна 

робота 14 

Процедура подання 

заявки на одержання 

патенту. 

   12  

Лекція 14 
Інші форми 

інтелектуальної 

власності 

4 - - -  

Практичне 

заняття 14  

Непатентні форми 

інтелектуальної 

власності. 

  2  6 

13 
Лекція 15 

Захист та охорона 

інтелектуальної 
4     
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власності 

Практичне 

заняття 15 

Захист 

інтелектуальної 

власності у 

цивільному, 

крімінальному та 

адміністративному 

праві 

- - 2  4 

Самостійна 

робота 15 

Комерціалізація 

об’єктів права 

інтелектуальної 

власності 

   10  

 

ПМК 2 

Підсумковий 

контроль за змістовий 

модуль 2 

    10 

Всього за змістовий модуль 2 – 34 год. 28  14 42 50 

Всього з навчальної дисципліни - 180 год. 60  30 90 100 

 

2.5 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. 

ОСНОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Тема 9. Поняття та джерела інтелектуальної власності. [1; 7, с.5…22; 

11, с.3…45; 13, с.4…70] 

9.1. Поняття інтелектуальної власності. Поняття та зміст 

інтелектуальної власності. Значення інтелектуальної власності. Поняття творчої 

діяльності. 

9.2. Суб’єкти та об’єкти інтелектуальної власності. Поняття, ознаки та 

сутність об’єктів інтелектуальної власності. 

9.3. Джерела права інтелектуальної власності. Поняття та ознаки 

джерел права інтелектуальної власності. Система джерел права інтелектуальної 

власності 

 

Тема 10. Авторське право.. [2; 7, с.23…48, с.49…64; 11, с.46…74, 

с.75…90; 14, с.45…70, с.71…102] 

10.1. Поняття та ознаки авторського права. Авторське право в 

об’єктивному та суб’єктивному розумінні. Загальна характеристика джерел 

авторського права. Суб’єкти авторського права. Об’єкти авторського права. 

Авторське право та право власності на носій авторських прав. Майнові та 

особисті немайнові права автора. Майнові права власника. Право наслідування 

та строки охорони авторських прав. 

10.2. Поняття та ознаки авторського договору. Загальна 

характеристика окремих видів авторських ліцензійних договорів. Міжнародна 

торгівля ліцензіями. Поняття, ознаки, зміст, порядок укладення та виконання 

договорів на створення, видання, поширення та використання об’єктів 

авторського права. 
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Тема 11. Суміжні права[2; 7, с.49…64; 11, с.75…90; 14, с.71…102] 

11.1.Поняття та ознаки суміжних прав. Види суміжних прав. Суб’єкти 

та об’єкти суміжних прав. Виникнення суміжних прав. 

11.2. Поняття та засоби охорони суміжних прав. Загальна 

характеристика способів захисту суміжних прав. Порядок захисту суміжних 

прав. 

 

Тема 12. Промислова власність. [3; 4; 7, с.65…91; 11, с.90…122; 

14,с.103…130] 

12.1. Поняття та ознаки промислової власності. Правові засади 

державного регулювання промислової власності в Україні. Набуття та зміст 

права промислової власності. 

12.2. Поняття та ознаки винаходу, корисної моделі та промислового 

зразка як об’єктів промислової власності. Поняття та ознаки винаходу як 

об’єкта промислової власності. Суб’єкти винахідницьких правовідносин, їх 

права та обов’язки. Підстави виникнення, зміни та припинення винахідницьких 

правовідносин. Види винаходів.  

Поняття та ознаки корисної моделі як об’єкта інтелектуальної власності. 

Пріоритет винаходу (корисної моделі). Умови патентоспроможності винаходу 

та корисної моделі. Придатність корисної моделі для набуття права 

інтелектуальної власності на неї. Майнові права інтелектуальної власності на 

корисну модель. 

Поняття та ознаки промислового зразка як об’єкта інтелектуальної 

власності. Придатність промислового зразка для набуття права інтелектуальної 

власності на нього. Майнові права інтелектуальної власності на промисловий 

зразок. 

12.3. Поняття та ознаки недобросовісної конкуренції. 
Види захисту від недобросовісної конкуренції. Правова характеристика 

недобросовісної реклами, демпінгу, промислового шпигунства та підкупу 

покупців конкурента. Система органів управління у сфері захисту від 

недобросовісної конкуренції. Захист від недобросовісної конкуренції. 

 

Тема 13. Патентування виноходів (корисних моделей). [3; 4; 7, 

с.65…91; 11, с.90…122; 14,с.103…130] 

13.1. Визначення патенту. Критерії патентоспроможності. 

Оформлення прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. 

13.2. Подання заявки та її експертиза. Правил складання та подання 

заявки на видачу патенту України. 

13.3. Формула винаходу, корисної моделі і вимоги до неї. Структура 

формули винаходу (корисної моделі). 

13.4. Ілюстративні матеріали. Реферат. Основні вимоги до 

ілюстративних матеріалів. Реферат та вимоги до нього. 

 

Тема 14. Інші форми інтелектуальної власності. [1; 5; 7, с.120…201; 11, 

с.130…152, 15, с.256…300] 
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14.1. Поняття та ознаки компонування інтегральної мікросхеми. 
Придатність компонування інтегральної мікросхеми для набуття права 

інтелектуальної власності на нього. Придатність компонування інтегральної 

мікросхеми для набуття права інтелектуальної власності на нього. Засвідчення 

набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної 

мікросхеми. Визнання прав інтелектуальної власності на компонування 

інтегральної мікросхеми недійсними. 

14.2. Поняття та об’єкти раціоналізаторської пропозиції. Обсяг 

правової охорони раціоналізаторської пропозиції. Суб’єкти права 

інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. Захист права 

інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. 

14.3. Правова охорона селекційних досягнень. Поняття сорту рослин 

та породи тварин. Види прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу 

тварин. Правова охорона селекційних досягнень у деяких зарубіжних країнах. 

14.4. Правова природа засобів індивідуалізації товаровиробників. 

Поняття та ознаки товарного знаку. Комерційні найменування та їх види. 

Роль і функції товарних знаків у суспільному виробництві. Набуття права 

інтелектуальної власності на географічне зазначення. 

 

Тема 15. Захист та охорона інтелектуальної власності. [1; 7, 

с.210…300; 9,с.5…67; 10; 12, с.5…78; 22, с.10…68] 

15.1. Поняття правового захисту інтелектуальної власності. Форми 

захисту прав інтелектуальної власності: судові та позасудові. Суб’єкти 

звернення за захистом інтелектуальної власності. 

15.2. Процесуальні гарантії захисту прав інтелектуальної власності. 
Судова практика захисту прав інтелектуальної власності. Виконання рішень у 

справах про порушення прав інтелектуальної власності. Державний контроль у 

сфері інтелектуальної власності. Повноваження державних органів у сфері 

інтелектуальної власності. 

15.3. Охорона прав інтелектуальної власності в цивільному, 

адміністративному та кримінальному праві. Охорона прав інтелектуальної 

власності в адміністративному та кримінальному праві. 
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2.6 ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

1 Тема 9. Поняття та джерела інтелектуальної власності. 

9.1. Поняття інтелектуальної власності. 

9.2. Суб’єкти та об’єкти інтелектуальної власності. 

9.3. Джерела права інтелектуальної власності. 

2 Тема 10. Авторське право. 

10.1. Поняття та ознаки авторського права.  

10.2. Поняття та ознаки авторського договору. 

3 Тема 11. Суміжні права. 

11.1.Поняття та ознаки суміжних прав. 

11.2. Поняття та засоби охорони суміжних прав. 

4 Тема 12. Промислова власність. 

12.1. Поняття та ознаки промислової власності. 

12.2. Поняття та ознаки винаходу, корисної моделі та промислового зразка  

як об’єктів промислової власності. 

12.3. Поняття та ознаки недобросовісної конкуренції. 

5 Тема 13. Патентування виноходів (корисних моделей. 

.1. Визначення патенту. Критерії патентоспроможності.  

13.2. Подання заявки та її експертиза.  

   13.3. Формула винаходу, корисної моделі і вимоги до неї.       

13.4. Ілюстративні матеріали. Реферат. 

6 Тема 14. Інші форми інтелектуальної власності. 

14.1. Поняття та ознаки компонування інтегральної мікросхеми. 

14.2. Поняття та об’єкти раціоналізаторської пропозиції. 

14.3. Правова охорона селекційних досягнень. 

14.4. Правова природа засобів індивідуалізації товаровиробників. 

7 Тема 15. Захист інтелектуальної власності. 

15.1. Поняття правового захисту інтелектуальної власності.  

15.2. Процесуальні гарантії захисту прав інтелектуальної власності. 

15.3. Охорона прав інтелектуальної власності в цивільному, 

адміністративному та кримінальному праві. 
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