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1. Опис навчальної дисципліни 

«Інтелектуальна власність та договірне право»  

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  - 3 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

  

 Обов’язкова 

 

Модулів – 1 

     

Спеціальність 073 

«Менеджмент» 

 

  

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 1  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 1  
 

Семестр – 1 

Загальна кількість 

годин – 90 
  

Тижневих годин   для   
денної форми  навчання 

 аудиторних – 1,1 год. 

 самостійної роботи 

 студента  - 2,2 год 

 Ступінь – магістр 

 

 

Лекції 

10 год.  год. 

Практичні, семінарські 

2 год. год. 

Лабораторні 

год. год. 

Самостійна робота 

78 год.  год. 

Індивідуальні завдання:  

 30 год.  год. 

Курсовий проект 

(робота) 

 год.  год. 

Вид контролю: 

 залік   

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,5 

для заочної форми навчання –  
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2. Заплановані результати навчання 

Мета якісна підготовка із теоретичних і практичних питань сфери 

інтелектуальної власності. 

Завдання вивчення дисципліни є пізнання закономірностей системи 

інтелектуальної власності у світі та конкретно в Україні. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: систему інтелектуальної власності як право на результат творчої 

діяльності людини та форми захисту прав інтелектуальної власності, методи 

оцінювання об′єктів інтелектуальної власності. 

вміти: використовувати знання, отримані при вивченні курсу, на практиці 

використовувати засоби захисту та охорони на об′єкти інтелектуальної 

власності. 
  

3. Зміст навчального матеріалу 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. 
 

4. Структура навчальної дисципліни(тематичний план) 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Інтелектуальна власність 
Тема 1. Характерис-

тика інтелектуальної 

власності, її об′єктів 

як продуктів інтеле-

ктуальної власності. 

 

 

10 

 

 

2 

   

 

3 

 

 

8 

      

Тема 2. Аналіз стану 

розвитку інтелекту-

альної промислової 

власності у промис-

лово розвитих 

країнах та в Україні. 

 

 

10 

    

 

2 

 

 

10 

      

Тема 3. Авторське 

право у використан-

ні об′єктів інтелек-

туальної власності.  

 

12 

 

2 

 

 

  

5 

 

10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 4. Охорона та 

захист об′єктів інте-

лектуальної власно-

сті. 

 

12 

 

2 

 

 

  

5 

 

10 

      

Тема 5. Оцінювання 

об′єктів інтелекту-

альної власності. 

 

17 

  

2 

  

5 

 

15 

      

Тема 6. Ліцензійні 

угоди, їх характерис-

тики та оцінювання. 

 

12 

 

2 

   

5 

 

10 

      

Тема 7. Маркетинг 

об′єктів інтелектуа-

льної промислової 

власності. 

 

17 

 

2 

   

5 

 

15 

      

Разом за змістовим 

модулем 1 

90 10   30 78       

Усього годин  90 10 2  30 78       

 

5. Теми  практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 Оформлення промислового зразка або товарного знаку, 

ліцензійних угод, підходи до оцінки вартості інтелектуальної 

власності 

2  

                                                                                   Усього годин 2  

 

6. Завдання для самостійної роботи студентів 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  20  

2 Підготовка до практичних занять 8  

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не виносяться на 

лекції  

20  

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань 30  

5 Виконання курсового проекту (роботи)   

Разом з дисципліни 78  
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7. Індивідуальні завдання 
 

№ з\п Назва індивідуального завдання (реферат)   

1. Провести патентний пошук та оформити патент (винахід, корисна 

модель, промисловий зразок). 

 

2. Правова охорона товарних знаків, знаків обслуговування і найменувань 

місць походження товарів  

 

3. Правова охорона фірмових найменувань   

4. Охорона українських винаходів, корисних моделей і промислових 

зразків за кордоном . 

 

5. Складання ліцензійної угоди  

6. Оцінювання патенту (винахід, корисна модель, промисловий зразок).  

7. Оформлення свідоцтва на товарний знак.   

 

8. Методи контролю 

Опитування, тестування, атестація, залік. 

 

                                                         9. Методи навчання  

При викладанні дисципліни використовуються сучасні технічні засоби 

мультимедійної презентації, бесіди. 

           

10. Схема нарахування балів студентів 

 

Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 

 

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 
max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 семестр (номер семестру) 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовий модуль 1. «Інтелектуальна власність» 
(назва) 

Робота на лекціях  0,4 0,8  5 2 4        

Робота на практичних / семі-

нарських заняттях 
 2  4  1 2  4 – – – 

Опрацювання тем, не винесених 

на лекції 
3  5  2 6   10       

Підготовка до практичних 

занять  
 1 2  1  1  2       

Виконання  індивідуальних 

завдань 
19 25 1 19 25       

 Проміжна сума    30  45         

 Модульний контроль  у 

поточному семестрі  

20/

–20 

40 / 

45 
– 20  40 –    
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 Контроль результатів 

дистанційного модулю 10/

5   

 

15/ 

15   

  

  10  15    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Рейтинг за творчі  здобутки 

студентів 

0/- 10/-  0 10    

Оцінка за змістовий модуль 1 – – – 60 100    

 

Примітка - оцінні бали «за творчі здобутки» не враховують в оцінку  за ЗМ. 
 

10. Методичне забезпечення навчальної дисципліни  

 

1. Розробка та оцінювання нових технічних рішень  Іванова Л.О., Котлик С.В., Малих 

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

2. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисціпліни «Інтелектуальна 

власність» для студентів напряму підготовки 7.14010101, 7.05170103, 7.05170112, 

7.05170106, 7.051701107, 7.05170101, 7.03060101/ укладачі: Л.О. Іванова, Н.М. 

Косіцина.– Одеса: ОНАХТ, 2015. – 31 с. 

3. Методические рекомендации по оцениванию рыночной стоимости интеллектуальной 

промышленной собственности // Л.А. Иванова, С.В. Котлик, С.В. Малых. – Одесса: 

Астропринт, 2010. – 52 с. 
 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Право интеллектуальной собственности.// учебник для ВТУЗов./ под ред. Е.П, Орлик, 

А.Д. Святоцкого. – К.: ІнЮре, 2006. – 700 с. 

2. Иванова Л.А. Интеллектуальная промышленная собственность / Л.А. Иванова, Т.Е. 

Шарахматова, С.В. Малых, М.А. Иванова – Тернополь: Изд. ТНТУ им. И. Пулюя, 

2015. – 221 с. 

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

жим доступа]  на сайте: biblio online.ru 

4. Про авторське право і суміжні права. Закон України від 23.12.1993. [режим доступу] 

ЛІГА ЗАКОН Універсал-Бізнес. 9.15, 2013. 

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

тоцкого О. Д. – К.: вид. Іп. Юре, – 2007. – 696 с 

Допоміжна 

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

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

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

12. 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: // virtlib.odessa.net 

 

13. Доповнення та зміни до робочої програми навчальної дисципліни 
 

Назва навчальної дисципліни 

 

№ з\п Зміст доповнень і змін 

1.  
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