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Загальна інформація про дисципліну 

Мета та цілі курсу 

Формування системи знань, вмінь та практичних навичок у сфері інтелектуальної власності, а саме набуття базових знань з економіки та 
правової охорони інтелектуальної власності, а також оволодіння знаннями та практичними навичками у сфері охорони, захисту та 
використання об’єктів права інтелектуальної власності. 
Оцінювання характеру порушення прав інтелектуальної власності, якщо такі виникають; визначення основних способів та процедури 
захисту прав інтелектуальної власності враховуючи як національне законодавство, так і систему міжнародного законодавста та 
співробітництва у галузі інтелектуальної власності; оперування знаннями для створення системи правової охорони інтелектуальної 
власності в Україні, яка б відповідала міжнародним стандартам; проведення патентних досліджень у певній галузі техніки, оформлення 
заявки на патент або корисну модель, програмний продукт, знак для товарів та послуг; використання патентної інформації та 
документації при проведенні науково-дослідних, проектно-конструкторських, проектно-технологічних розроблень з метою створення 
конкурентоспроможної продукції на підприємствах; використання можливостей інтелектуальної власності у глобальній комп’ютерній 
мережі Інтернет. 

Формат курсу 
Змішаний – курс, що передбачає проведення лекцій, практичних робіт та консультації для кращого розуміння викладеного матеріалу і має 
супровід в електронному навчальному курсі системи A-Tutor, має структуру, контент, завдання і систему оцінювання. 

Результати 
навчання згідно 

ПРН 1. Знати і розуміти сучасний методичний та понятійний апарат, а також технологію проведення наукових досліджень у сфері 
індустрії гостинності. 
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ОПП ПРН 7. Знати і вміти використовувати об’єкти інтелектуальної власності в діяльності підприємств галузі, здійснювати комплексний аналіз 
інтелектуальної власності. 

Обсяг курсу Кількість кредитів ECTS – 4; лекції – 28 год.; практичні заняття – 14 год.; самостійна робота – 78 год. 

Ознаки курсу Рік навчання – 1; семестр – 2; обов'язковий; кількість модулів – 2. 

Пререквізити 
Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Інтелектуальна власність» значно підвищиться, якщо студент попередньо опанував 
матеріалом таких дисциплін, як: «Економіка підприємств сфери послуг», «Комплексний аналіз діяльності підприємства», «Стандартизація, 
сертифікація і метрологія». 

 

Структура курсу 
Лекція 1  

(2 год.) Система інтелектуальної власності Практичне 
заняття 1 

(2 год.) 

Система інтелектуальної власності 
Право на результати науково-технічної 

творчості та комерційні позначення 
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Опрацювання 
теоретичних основ 

прослуханого 
лекційного 
матеріалу 

Лекція 2  
(2 год.) 

Право на результати науково-технічної 
творчості та комерційні позначення 

Лекція 3  
(2 год.) 

Правова охорона комерційного (фірмового) 
найменування, торгівельної марки, географічного 

позначення 
Практичне 
заняття 2 

(2 год.) 

Правова охорона комерційного (фірмового) 
найменування, торгівельної марки, 

географічного позначення 
Правова охорона програм для ЕОМ і баз даних Лекція 4  

(2 год.) Правова охорона програм для ЕОМ і баз даних 

Лекція 5  
(4 год.) 

Правова охорона компонування інтегральних мікросхем 
та раціоналізаторських пропозицій 

Практичне 
заняття 3 

(2 год.) 

Правова охорона компонування інтегральних 
мікросхем та раціоналізаторських пропозицій 

Патентна інформація і документація 
Методика проведення патентних досліджень 

Опрацювання 
окремих розділів 
програми, які не 

виносяться на лекції 
Лекція 6  

(2 год.) Патентна інформація і документація 

Лекція 7  
(2 год.) Методика проведення патентних досліджень 

Опрацювання 
законодавчих та 

нормативних 
документів 

Лекція 8  
(2 год.) Авторське право Практичне 

заняття 4 
(2 год.) 

Авторське право 
Суміжне право Лекція 9  

(2 год.) Суміжне право 

Лекція 10  
(2 год.) Передача прав на об’єкти інтелектуальної власності 

Практичне 
заняття 5 

(2 год.) 

Передача прав на об’єкти інтелектуальної 
власності 

Нормативно-правове регулювання виключних 
прав інтелектуальної власності на засоби 

індивідуалізації 
товарів та послуг у мережі Інтернет 

Виконання 
індивідуальних 

завдань 
Лекція 11  

(2 год.) 

Нормативно-правове регулювання виключних прав 
інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації 

товарів та послуг у мережі Інтернет 

Лекція 12  
(2 год.) 

Майнові права інтелектуальної власності у системі 
цивільних та господарських відносин Практичне 

заняття 6 
(2 год.) 

Майнові права інтелектуальної власності у 
системі цивільних та господарських відносин 

Комерціалізація об’єктів права 
інтелектуальної власності 

Підготовка до 
проведення 

контрольних заходів 
(здача змістових 
модулів, заліку) 

тощо 

Лекція 13  
(2 год.) Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності 

Лекція 14  
(2 год.) 

Оцінювання вартості прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності 

Практичне 
заняття 7 

(2 год.) 

Оцінювання вартості прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності 
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Політика курсу 

Політика 
контролю 

Використовуються такі засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: поточне опитування; залікове модульне 
тестування та опитування; презентації результатів виконаних завдань та досліджень; оцінювання результатів виконаних 
самостійних робіт; студентські презентації та виступи на наукових заходах; бесіди та обговорення проблемних питань, методи 
дискусійного характеру (дискусії), ректорська контрольна робота; робота в проблемних групах, тренінгові завдання, індивідуальні 
консультації, іспит 

Політика щодо 
консультування 

Консультації протягом семестру проводяться згідно затвердженого на кафедрі графіка на початку навчального семестру 

Політика щодо 
перескладання 

Перескладання заліку відбувається в терміни, визначені графіком навчального процесу 

Політика щодо 
академічної 

доброчесності 

Списування під час контрольних робіт та заліків заборонені (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 
дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування – за умов дистанційної форми навчання 

Політика щодо 
відвідування 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом навчального процесу. За об’єктивних причин (наприклад, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу та деканатом 

Система оцінювання 
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Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за 
національною 

шкалою 
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90-100 А відмінно Аудиторна та самостійна робота Аудиторна та самостійна робота 

82-89 В добре Теоретичний курс 
(тестування) Практична робота Теоретичний курс 

(тестування) 
Практична 

робота 

75-81 С добре 20 20 15 20 

25 100 

67-74 D задовільно 

Лекції №1-6 

Практичне 
заняття №1 5 

Лекції №7-10 

Практичне 
заняття №5 5 

60-66 Е задовільно Практичне 
заняття №2 5 Практичне 

заняття №6 5 

35-59 FX 

незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

Практичне 
заняття №3 5 Практичне 

заняття №7 5 

1-34 F 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

Практичне 
заняття №4 5 

Інд. 
завдання/ 

тези 
5 

 


