
АНОТАЦІЯ  
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ» 

для здобувачів вищої освіти «Спеціаліст», «Магістр» зі 
 спеціальності   201 «Агрономія» 

 
Цикл професійної та практичної підготовки. 
Загальна кількість годин та кредитів становить 90 годин 3 кредити ЄКСТ. 
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти – 

обов’язкова. 
Програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  здобувачів вищої освіти  
ступеня вищої освіти «Спеціаліст», «Магістр» зі спеціальності  201 «Агрономія». 

Мета навчальної дисципліни: поглиблене вивчення відносин щодо 
створення та обігу об’єктів інтелектуальної власності, тверде опанування 
правового механізму їх регулювання, отримання необхідних навиків кваліфікації 
результатів творчої діяльності, та захисту майнових та особистих немайнових 
прав авторів та володільців як в Україні так і за її межами.  

Завдання навчальної дисципліни: вивчення системи авторського права та 
інтелектуальної власності в Україні; ознайомлення з чинним українським та 
міжнародним законодавством стосовно авторського права та інтелектуальної 
власності; набуття навичок роботи з нормативними актами; застосування набутих 
знань у вирішенні практичних питань у сфері правового регулювання авторського 
права та інтелектуальної власності.  

Програма навчальної дисципліни: 
Тема 1. Інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності 
людини 
Тема 2. Об’єкти інтелектуальної власності 
Тема 3. Державна система інтелектуальної власності 
Тема 4. Міжнародна система інтелектуальної власності  
Тема 5. Охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності 
Тема 6. Правова охорона на об’єкти  інтелектуальної власності як 
інвестиційний товар  
Тема 7. Оцінювання вартості об’єктів інтелектуальної власності 
Тема 8. Захист права інтелектуальної власності. 

 У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть 
сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності: 
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
- здатність планувати та управляти часом; 
- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності; 
- здатність спілкуватися іноземною мовою;  
- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 



- здатність бути критичним і самокритичним; 
- здатність приймати обґрунтовані рішення; 
- здатність працювати в команді; 
- здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 
- здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 
- прагнення до збереження навколишнього середовища; 
Спеціальні предметі компетенції: 
- знати основні поняття і категорії в сфері правового регулювання 
інтелектуальної власності;  
- знати основні нормативні правові акти у сфері правового регулювання 
інтелектуальної власності;  
- знати роль і значення результатів інтелектуальної діяльності і засобів 
індивідуалізації в сучасному суспільстві, особливості використання 
інтелектуальної власності у цивільному обігу і порядок введення об'єктів 
інтелектуальної власності підприємства в господарський обіг;  
- знати основні інститути права інтелектуальної власності: авторське та 
суміжні права; патентне право; право на селекційні досягнення; право на 
топологію інтегральних мікросхем; право на секрет виробництва (ноу- хау); 
право на засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і 
підприємств; право на використання результатів інтелектуальної діяльності 
в складі єдиної технології;  
- знати законодавство про захист прав на результати інтелектуальної 
діяльності та засоби індивідуалізації;  
- знати основні способи використання інтелектуальної діяльності як 
додаткового джерела фінансових ресурсів господарюючих суб'єктів;  
- знати види відповідальності за порушення прав на результати 
інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації. 
Результати навчання: 
- оперувати поняттями і категоріями права на результати інтелектуальної 
діяльності та засоби індивідуалізації;  
- аналізувати, тлумачити і правильно застосовувати норми, що регулюють 
правовідносини у сфері охоронюваних результатів інтелектуальної 
діяльності і засобів індивідуалізації;  
- аналізувати юридичні факти, що вимагають захисту прав на результати 
інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації;  
- застосовувати правові акти та документи у сфері захисту результатів 
інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації;  
- встановлювати наявність правопорушення у сфері охоронюваних 
результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації. 
Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Інтелектуальна власність» є лекції, практичні заняття та самостійна робота 
здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – залік. 


