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Загальний опис дисципліни 
Мета: формування у майбутніх фахівців сучасного рівня правової культури та системного уявлення про 

правову охорону результатів інтелектуальної діяльності – авторського права, права промислової 

власності і засобів індивідуалізації, вироблення навичок користування нормативними актами, набуття 

практичних навичок роботи із сучасними об'єктами права інтелектуальної власності і використання 

отриманих знань в організації господарського обороту інтелектуальної власності у складі майнового 

комплексу підприємств. 

Завданням є 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. 

Знати:основні поняття і категорії в сфері правового регулювання інтелектуальної власності; основні 

нормативні правові акти у сфері правового регулювання інтелектуальної власності; роль і значення 

результатів інтелектуальної діяльності, особливості використання інтелектуальної власності у 

цивільному обігу і порядок введення об'єктів інтелектуальної власності підприємства в господарський 

обіг;основні інститути права інтелектуальної власності: авторське та суміжні права; патентне право; 

право на селекційні досягнення; право на секрет виробництва (ноу-хау); законодавство про захист прав 

на результати інтелектуальної діяльності; відповідальності за порушення прав на результати 

інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації. Вміти: оперувати поняттями і категоріями права 

на результати інтелектуальної діяльності; аналізувати, тлумачити і правильно застосовувати норми, що 

регулюють правовідносини у сфері результатів інтелектуальної діяльності, які охороняються; 

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;встановлювати наявність правопорушення у сфері результатів 

інтелектуальної діяльності , які охороняються;визначати загальні підстави притягнення до цивільно-

правової, адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про 

інтелектуальну власність. 

Компетентності: здатність застосовувати базові фундаментальні знання з фізіології травлення, лактації, 

відтворення та систем організму с.-г. тварин, необхідних для вирішення практичних задач професійної 

діяльності; володіти основними процесами новітніх технологій виробництв продукції тваринництва; 

збирати та аналізувати інформацію, використовувати та управляти інформацією; навички організації, 

проведення та оформлення результатів наукового експерименту 

Програмні результати навчання: проводити аналіз наявної інформації на її відповідність умовам 

необхідності та достатності для забезпечення ефективної діяльності; застосовувати одержані знання з 

математичного аналізу однієї та багатьох змінних для досліджень у галузі тваринництва; до образного 

мислення, уміння моделювати та розв’язувати поставлені задачі аналітичним методом у різних областях 

математики та практики, розвиток логічного та аналітичного мислення, уміння обґрунтовувати та чітко 

формулювати висновки. 

Зміст за темами 

1. Система інтелектуальної власності в Україні. 

2. Патентна інформація та документація 

3. Авторське право 

4. Суб'єкти та об'єкти суміжного права 

5. Право промислової власності 

6. Захист права інтелектуальної власності в Україні. 

7. Поняття інтелектуальної власності і її охорони. 

8.Форми та способи захисту прав інтелектуальної власності, судовий і адміністративний порядок захисту. 

9.Кримінальна відповідальність за порушення прав. 


