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ВСТУП 

Програма вивчення обов′язкової навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність»  

складена для галузі знань 13 « Механічна інженерія», спеціальності  133 «Галузеве 

машинобудування», ступінь вищої освіти – магістр 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є інтелектуальна власність, до якої 

відносять: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгівельні марки, географічні 

зазначення, сорти рослин, породи тварин, комерційні таємниці, твори літератури і мистецтва, 

бази даних, комп′ютерні програми, фонограми та відеограми тощо та право розпоряджатися і 

захищати це право.  

 

 Міждисциплінарні зв’язки: в дисципліні застосовуються знання, отримані при 

вивченні дисциплін право та економіка. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модуля: 

1. Інтелектуальна власність 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» є якісна  

підготовка із теоретичних і практичних питань сфери інтелектуальної власності відносно 

харчових технологій. 
 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» є пізнання 

закономірностей системи інтелектуальної власності у світі та конкретно в Україні.  

 

1.3 Студенти повинні:  

знати:  

• систему інтелектуальної власності, як право на результат творчої діяльності людини;  

• форми захисту та охорони прав інтелектуальної власності; 

• методи оцінювання інтелектуальної власності. 

вміти:  

• використовувати знання, отримані при вивченні курсу, у своїй практичної діяльності; 

• оцінити вартість об′єктів інтелектуальної власності; 

• використовувати засоби захисту та охорони на об′єкті інтелектуальної власності. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредиту ЕСТS 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Інтелектуальна власність 

Тема 1. Характеристика інтелектуальної власності, її об′єктів як продуктів 

інтелектуальної власності.  

        Тема 2. Аналіз стану розвитку інтелектуальної промислової власності у промислово 

розвитих країнах та в Україні.  

         Тема 3. Авторське право у використанні об′єктів інтелектуальної власності.  

         Тема 4. Охорона та захист об′єктів інтелектуальної власності. 

         Тема 5. Оцінювання об′єктів інтелектуальної власності. 

         Тема 6. Ліцензійні угоди, їх характеристики та оцінювання. 

         Тема 7. Маркетинг об′єктів інтелектуальної промислової власності. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Право інтелектуальної власності / підручник для Вузів / Під ред. Орлюк О. О., Свя-

тоцкого О. Д. – К.: вид. Іп. Юре, 2007. – 696 с 
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2. Иванова Л.А., Шарахматова Т.Е., Малых С.В., Иванова М.А.  Интеллектуальная про-

мышленная собственность / Л.А. Иванова,– Тернополь: Изд. ТНТУ им. И. Пулюя, 

2015. – 221 с. 

3. Позднякова Е.А. Авторское право /учебник для ВТУЗов. М.: Изд. Юрайт, 2015. [Елек-

тронний ресурс]. – Режим доступу: biblio online.ru 

4. Про авторське право і суміжні права. Закон України від 23.12.1993.  [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: ЛІГА ЗАКОН Універсал-Бізнес. 9.15, 2013. 

 

Додаткова 

1. Малых С.В. Интеллектуальная промышленная собственность как товар и основа ин-

новаций / Одесса: Полиграф, 2009. – 253 с. 

2. Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» К., 2015-2016, №1-6 

3. Іванова Л. А., Котлік С. В., Малих С. В. Розробка та оцінювання нових технічних 

рішень //навчальний посібник/ Одеса: Астропринт,  2012. – 63 с. 

 
Інформаційні ресурси 

 
1. Одеська наукова бібліотека Національного університету ім. І.І. Мечнікова вул. 
Преображенська, 24 
2. Одеська державна бібліотека ім. М. Горького, вул. Пастера, 13. 

3. Велика Одеська бібліотека, http:vitlib.odessa.net 

   

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

 

4.     Засоби діагностики успішності навчання:  опитування, бесіди, тестування, 

презентації. 

 

 

 

 

 

 


