
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКИЙ                                          
ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Навчально-науковий інститут загальноуніверситетської підготовки                   

                  Кафедра суспільно-гуманітарних наук 
 
 
 

 

                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                              Зав. кафедри СГН  
                                              доц. ____________ О.М. Максимець  
                                              «___» _______________2018 р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«Інтелектуальна власність» 
 

для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» 
зі спеціальності 208 «Агроінженерія» 

(на основі ступеня вищої освіти «Бакалавр) 
             механіко-технологічний факультет

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 

            2018– 2019 н.р. 



 2 

Робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» для 

здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 208 

«Агроінженерія» - Мелітополь, ТДАТУ, 2018. - 14 с. 

 
 
 
 

 

Розробник: к.і.н., доцент Мельник О.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри суспільно-гуманітарних 

наук Протокол № 1 від «3» вересня 2018 року  

Завідувач кафедри суспільно-гуманітарних наук 

доц. _________________   О.М. Максимець 

 

 
 

 

Схвалено методичною комісією ННІ ЗУП для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія». 

Протокол № ___ від «____»___________2018 року  

Голова, доц. _________  Г.Г. Тараненко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Мельник О.О. 2018 рік 



 3 

1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Галузь знань, 

спеціальність,ступінь  

вищої освіти 

Характеристика навчальної 
 

Найменування показ- дисципліни 
 

 

ників 
   

 

денна форма навчання 
 

 
 

  

    
 

 

Галузь знань  

20 Аграрні науки та 

продовольство 

(шифр і назва) 

   
 

    
 

Кількість кредитів -3 Обов’язкова 
 

    
 

    
 

    
 

Загальна кількість го- Спеціальність 
Курс Семестр  

дин – 90 годин 208 «Агроінженерія»  

   
 

     
 

     
 

Змістових модулів –2  2 1-й 
 

     
 

     
 

  
Вид занять 

Кількість 
 

  
годин  

   
 

  Лекції 14 год. 
 

 
 Практичні   

 

аудиторних занять – 16 год. 
 

 

Ступінь вищої освіти заняття 
 

 

2 год. 
  

 

«Магістр» Семінарські 
  

 

самостійна робота - 
 

 

 
заняття 

 
 

студента – 4 год.    
 

 

Самостійна 
60 год. 

 

  
 

  
робота  

    
 

  Форма контролю:  
 

  диференційований залік  
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2 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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3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Поняття та види інтелектуальної власності 

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

11, с.3…45; 13, с.4…70] 

Історія становлення та розвитку правової охорони результатів 

інтелектуальної власності в Україні та світі. Загальна характеристика основних 

теорій у сфері інтелектуальної власності. Офіційні підходи до визначення 

поняття інтелектуальної власності. Поняття та зміст інтелектуальної власності. 

Значення інтелектуальної власності. Поняття творчої діяльності. Право 

інтелектуальної власності в об’єктивному та суб’єктивному розумінні. 

Співвідношення понять інтелектуальної власності та власності. 

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

с.75…90; 14, с.45…70, с.71…102] 

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. Види та зміст авторських прав в Інтернеті. Загальна характеристика 

окремих видів авторських ліцензійних договорів.  

 Тема 3. Суміжні права [2; 7, с.23…48, с.49…64; 11, с.46…74, с.75…90; 

14, с.45…70, с.71…102] 

Види суміжних прав. Суб’єкти та об’єкти суміжних прав. Виникнення 

суміжних прав. Майнові права інтелектуальної власності на об’єкти суміжних 

прав. Використання виконання, фонограми, відеограми та передачі (програми) 

організації мовлення. Терміни дії суміжних майнових прав. Реалізація 

суміжних прав. 

  

Змістовий модуль 2. Патентні та напатентні об’єкти інтелектуальної 

власності 

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

14,с.103…130] 

Джерела права промислової власності та їх загальна характеристика. 

Правові засади державного регулювання промислової власності в Україні. 

Набуття та зміст права промислової власності. Поняття та ознаки винаходу як 

об’єкта промислової власності.  

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. 

Міжнародно-правова регламентація захисту від недобросовісної 

конкуренції. Види захисту від недобросовісної конкуренції. Правова 

характеристика недобросовісної реклами, демпінгу, промислового шпигунства 
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та підкупу покупців конкурента. Система органів управління у сфері захисту 

від недобросовісної конкуренції. Захист від недобросовісної конкуренції. 

 Тема 5. Патентування винаходів. [3; 4; 7, с.65…91; 11, с.90…122; 

14,с.103…130] 

 Суб’єкти винахідницьких правовідносин, їх права та обов’язки. Підстави 

виникнення, зміни та припинення винахідницьких правовідносин. Види 

винаходів. Придатність винаходу для набуття права інтелектуальної власності 

на нього. Формула винаходу та її правове значення. Порядок отримання 

патенту на винахід. 

Тема 6. Інші форми інтелектуальної власності. [1; 5; 7, с.120…201; 11, 

с.130…152, 15, с.256…300] 

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. Право попереднього користувача на компонування інтегральної 

мікросхеми. Захист права інтелектуальної власності на компонування 

інтегральної мікросхеми. 

Обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції. Суб’єкти права 

інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. Права суб’єктів 

права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. Захист 

права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. 

Поняття сорту рослин та породи тварин. Види прав інтелектуальної 

власності на сорт рослин, породу тварин. Суб’єкти права інтелектуальної 

власності на сорт рослин, породу тварин. Термін дії майнових прав 

інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин. Порядок та умови 

патентування сортів рослин та порід тварин. 

Правова охорона селекційних досягнень у деяких зарубіжних країнах. 

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

Роль і функції товарних знаків у суспільному виробництві. Види знаків та 

вимоги, яким вони повинні відповідати, щоб набути правової охорони. Зміст 

права власності на товарний знак. Міжнародно-правовий захист від 

комерційних підробок. Набуття права інтелектуальної власності на географічне 

зазначення. Суб’єкти права інтелектуальної власності на географічне 

зазначення. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення. 

 

Тема7. Захист та охорона інтелектуальної власності. [1; 7, с.210…300; 

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

Форми захисту прав інтелектуальної власності: судові та позасудові. 

Суб’єкти звернення за захистом інтелектуальної власності. Процесуальні 

гарантії захисту прав інтелектуальної власності. Судова практика захисту прав 

інтелектуальної власності. Виконання рішень у справах про порушення прав 

інтелектуальної власності. Охорона прав інтелектуальної власності в 

адміністративному та кримінальному праві. 
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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.. Поняття та види інтелектуальної власності 

 

1-2 

Лекція 1 

Поняття та джерела 

інтелектуальної 

власності 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 1 

Поняття та джерела 

інтелектуальної 

власності 
- - 2  7 

Самостійна 

робота 1 

Основні теорії у сфері 

інтелектуальної 

власності 
- - - 10 6 

 

3-4 

 

Лекція 2 Авторське право 2  - - - - 

Практичне 

заняття 2 

Поняття та ознаки 

авторського права   2  7 

Самостійна 

робота 2 

Майнові права автора 

та іншої особи, що має 

авторське право. 

Право на авторську 

винагороду. 

- - - 10 7 

5-6  

Лекція 3  Суміжні права 2 - - - - 

Практичне 

заняття 3 

Суб’єкти та об’єкти 

суміжних прав 
- - 2 - 6 

Самостійна 

робота 3  

Використання 

виконання, 

фонограми, 

відеограми та 

передачі (програми) 

організації мовлення. 

Терміни дії суміжних 

майнових прав. 

Реалізація суміжних 

прав. 

- - - 10 7 

 

ПМК 1 

Підсумковий 

контроль за змістовий 

модуль 1 

- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 -  42 год. 6  6 30 50 

Змістовий модуль 2. Патентні та напатентні об’єкти інтелектуальної власності 

11-12 
Лекція 4 Промислова власність 2  - - - - 

Практичне Суб’єкти та об’єкти   2  5 
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заняття 4 промислової власності 

Самостійна 

робота 4 

Значення, види та 

зміст науково-

технічної інформації. 

Право на 

конфіденційну 

(нерозкриту) 

інформацію. 

- - - 7 5 

 

 

13-14 

Лекція 5 
Патентування 

винаходів (корисних 

моделей) 

2  - - - - 

Практичне 

заняття 5  

Патентування 

винаходів (корисних 

моделей) 

 

- - 2 - 5 

Самостійна 

робота 5 

Процедура подання 

заявки на одержання 

патенту. 

- - - 8 5 

 

15-18 Лекція 6 
Інші форми 

інтелектуальної 

власності 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 6  

Непатентні форми 

інтелектуальної 

власності. 

  2  5 

Самостійна 

робота 6 

Поняття та ознаки 

компонування 

інтегральної 

мікросхеми.  Поняття 

та ознаки 

раціоналізаторської 

пропозиції. 

Складання, поняття та 

розгляд заяви на 

раціоналізаторську 

пропозицію. 

   8 5 

Лекція 7 
Захист та охорона 

інтелектуальної 

власності 

2     

Практичне 

заняття 7-8 

Захист 

інтелектуальної 

власності у 

цивільному, 

крімінальному та 

адміністративному 

праві 

- - 4  5 

 Самостійна 

робота 7 

Захист та охорона 

інтелектуальної 

власності. Юридична 

відповідальність за 

порушення 

законодавства у сфері 

інтелектуальної 

   7 5 
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власності. 

 

ПМК 2 

Підсумковий 

контроль за змістовий 

модуль 2 

    10 

Всього за змістовий модуль 2 – 48 год. 8  10 30 50 

Всього з навчальної дисципліни - 90 год. 14  16 60 100 

 
5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ  
ПМК 1 

 

1. Історія становлення та розвитку правової охорони результатів 

інтелектуальної власності в Україні та у світі. 

2. Загальна характеристика основних теорій у сфері інтелектуальної 

власності. 

3. Загальна характеристика деліктної, рентної, персональної теорій 

інтелектуальної власності. 

4. Сутність теорії права нематеріальних благ. 

5. Поняття та зміст інтелектуальної власності. 

6. Співвідношення понять інтелектуальної власності та власності. 

7. Види інтелектуальної власності. 

8. Система джерел права інтелектуальної власності. 

9. Угода ТРІПС: загальна характеристика. 

10. Автор як суб’єкт інтелектуальної власності. 

11. Поняття співавторства та його види. 

12. Володільці прав інтелектуальної власності. 

13. Правонаступництво та спадкоємство прав інтелектуальної власності. 

14. Вільні користувачі прав інтелектуальної власності. 

15. Поняття, ознаки та сутність об’єктів інтелектуальної власності. 

16. Способи використання об’єкта інтелектуальної власності. 

17. Поняття правового захисту інтелектуальної власності. 

18. Форми захисту прав інтелектуальної власності: судові та позасудові. 

19. Державний контроль у сфері інтелектуальної власності. 

20. Суб’єкти авторського права. 

21. Об’єкти авторського права. 

22. Майнові та особисті немайнові права автора. 

23. Право слідування та терміни охорони авторських прав. 

24. Охороноздатність за авторським правом матеріалів, розміщених у 

мережі Інтернет. 

25. Види та зміст авторських прав в Інтернеті. 

26. Поняття, ознаки та види авторського ліцензійного договору. 

27. Поняття, ознаки та види суміжних прав. 

28. Майнові права інтелектуальної власності на об’єкти суміжних прав. 

29. Використання виконання, фонограми, відеограми та передачі 

(програми) організації мовлення. 
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30. Поняття та засоби охорони суміжних прав. 

31. Поняття та ознаки промислової власності. 

  

ПМК 2 

1. Набуття та зміст права промислової власності. 

2. Поняття та ознаки винаходу як об’єкта промислової власності. 

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

власності. 

4. Поняття та ознаки промислового зразка як об’єкта інтелектуальної 

власності. 

5. Захист права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та 

промисловий зразок. 

6. Поняття та ознаки недобросовісної конкуренції. 

7 . Поняття та ознаки компонування інтегральної мікросхеми. 

8 . Придатність компонування інтегральної мікросхеми для набуття 

права інтелектуальної власності на нього. 

9. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на компонування 

інтегральної мікросхеми. 

10. Захист права інтелектуальної власності на компонування 

інтегральної мікросхеми. 

11. Охорона репрографії. 

12. Аудіо- і відеозаписи. 

13. Супутники, типи супутників. 

14. Поняття та об’єкти раціоналізаторської пропозиції. 

15. Правова охорона селекційних досягнень. 

16. Порядок та умови патентування сортів рослин та порід тварин. 

17 . Поняття та ознаки товарного знаку. 

18 . Комерційні найменування та їх види. 

19. Роль та функції товарних знаків у суспільному виробництві. 

20. Види знаків та вимоги, яким вони повинні відповідати, щоб набути 

правової охорони. 

21. Міжнародно-правовий захист від комерційних підробок. 

22. Набуття права інтелектуальної власності на географічне зазначення. 

60. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення.
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