
 

 

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 
 

Кафедра Соціально-гуманітарних дисциплін 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої освіти бакалавр 

Галузь знань 
07 – Управління та адміністрування, 12 – Інформаційні 

технології, 13 – Механічна інженерія 

Спеціальність 

071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 

051 Економіка, 122 Комп’ютерні науки, 131 Прикладна 

механіка,  

Обсяг дисципліни в 

кредитах ЕСTS 
3 /90 год. 

Курс  3 

Семестр  5 

Статус дисципліни Вибіркова компонента Soft skills 

Мова викладання  українська 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; 

тестування; поточна модульна робота  

Підсумковий контроль: залік 

Мета та завдання 

навчальної дисципліни 

Мета дисципліни: вивчення та засвоєння студентами 

основних понять, інститутів, принципів та джерел 

правового регулювання відносин, пов’язаних із творчою, 

інтелектуальною діяльністю, як на національному, так і 

на міжнародному рівні. 

Завдання дисципліни: сформувати у студентів поняття 

інтелектуальної власності; ознайомити з національним і 

міжнародним законодавством, що регулює відносини у 

сфері інтелектуальної власності; вивчити історію 

виникнення авторського та суміжного права; визначити 

місце і роль інтелектуальної власності в економічному і 

соціальному розвитку держави. 

Інтегральна 

компетентність, загальні 

компетентності, спеціальні 

(фахові компетенції) 

Загальні компетентності (ЗК) для спеціальності 071 

«Облік і оподаткування»: 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗК03. Здатність працювати в команді.  



ЗК04.Здатність працювати автономно.  

ЗК05. Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності.  

ЗК06. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів). 

ЗК07. Здатність бути критичним та самокритичним. 

ЗК12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК13. Здатність проведення досліджень на відповідному 

рівні. 

ЗК15. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, вести здоровий спосіб життя. 

Загальні компетентності (ЗК) для спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування»: 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях 

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному 

рівні 

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК10. Здатність працювати у команді. 

ЗК14. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

Загальні компетентності (ЗК) для спеціальності 073 

«Менеджмент»: 

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності та примножувати досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя.  

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, 

синтезу.  

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 



ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК10. Здатність до проведення досліджень на 

відповідному рівні.  

ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК13. Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності.  

ЗК15. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів). 

Загальні компетентності (ЗК) для спеціальності 075 

«Маркетинг»: 

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя.  

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК5. Визначеність і наполегливість щодо поставлених 

завдань і взятих обов’язків.  

ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК8. Здатність проведення досліджень на відповідному 

рівні.  

ЗК11.Здатність працювати в команді. 

Загальні компетентності (ЗК) для спеціальності 051 

«Економіка»: 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

Загальні компетентності (ЗК) для спеціальності 122 

«Комп’ютерні науки»: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК6. Здатність вчитися й оволодівати сучасними 

знаннями.  



ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  

ЗК8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК9. Здатність працювати в команді.  

ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення 

ЗК13. Здатність діяти на основі етичних міркувань. 

ЗК15. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

Загальні компетентності (ЗК) для спеціальності 131 

«Прикладна механіка»: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК5. Здатність працювати в команді.  

ЗК6. Визначеність і наполегливість щодо поставлених 

завдань і взятих обов’язків. 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК11. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК15. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

Форми проведення занять Лекції, практичні (семінарські) заняття 

Програмні результати 

навчання 

Програмні результати (Р) для спеціальності 071 

«Облік і оподаткування»: 

ПР15. Володіти загальнонауковими та спеціальними 

методами дослідження соціально-економічних явищ і 

господарських процесів на підприємстві.  

ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, 

проявляти лідерські якості та відповідальність у роботі, 

дотримуватися етичних принципів, поважати 

індивідуальне та культурне різноманіття. 

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави 



ПР23. Зберігати та примножувати досягнення і цінності 

суспільства на основі розуміння місця предметної області 

у загальній системі знань, використовувати різні види та 

форми рухової активності для ведення здорового способу 

життя. 

Програмні результати (Р) для спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування»: 

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати.  

ПР18. Демонструвати базові навички креативного та 

критичного мислення у дослідженнях та професійному 

спілкуванні. 

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових знань. 

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави. 

ПР23. Визначати досягнення і ідентифікувати цінності 

суспільства на основі розуміння місця предметної області 

у загальній системі знань, 10 використовувати різні види 

та форми рухової активності для ведення здорового 

способу життя. 

Програмні результати (Р) для спеціальності 073 

«Менеджмент»: 

Р2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та 

примножувати досягнення суспільства, використовувати 

різні види та форми рухової активності для ведення 

здорового способу життя. 

Р12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. 

Р15. Демонструвати здатність діяти соціально 

відповідально та громадсько свідомо на основі етичних 

міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та 

міжкультурності.  

Р16. Демонструвати навички самостійної роботи, 

гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути 

критичним і самокритичним. 

Програмні результати (Р) для спеціальності 075 

«Маркетинг»: 

Р12. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і 

самокритичним. 

Р15. Діяти соціально відповідально та громадсько свідомо 

на основі етичних принципів маркетингу, поваги до 

культурного різноманіття та цінностей громадянського 

суспільства з дотриманням прав і свобод особистості. 

Р18. Демонструвати відповідальність у ставленні до 

моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень 

суспільства у професійній маркетинговій діяльності. 

Програмні результати (Р) для спеціальності 051 



«Економіка»: 

РН 14.  Знаходити оптимальні, обґрунтовані, творчі 

рішення для розв'язування професійних завдань. 

РН 15.  Володіти навичками  міжособистісної взаємодії, 

які дають змогу досягати професійної мети  

Програмні результати (Р) для спеціальності 122 

«Комп’ютерні науки»: 

ПР1. Застосовувати знання основних форм і законів 

абстрактно-логічного мислення, основ методології 

наукового пізнання, форм і методів вилучення, аналізу, 

обробки та синтезу інформації в предметній області 

комп'ютерних наук. 

Програмні результати (Р) для спеціальності 131 

«Прикладна механіка»: 

РН15. Враховувати при прийнятті рішень основні 

фактори техногенного впливу на навколишнє середовище 

і основні методи захисту довкілля, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності. 

Зміст дисципліни  Змістовий модуль 1. Поняття інтелектуальної 

власності  

Тема 1. Основні поняття і визначення інтелектуальної 

власності. Еволюція понять «авторське право» та 

«інтелектуальна  власність»  

Тема 2. Місце і роль інтелектуальної власності в 

економічному і соціальному розвитку держави  

Тема 3. Об'єкти і суб'єкти права інтелектуальної 

власності  

Тема 4. Система охорони інтелектуальної власності в 

Україні  

Тема 5. Міжнародна система охорони інтелектуальної 

власності  

Змістовий модуль 2. Набуття прав на об’єкти 

інтелектуальної власності 

Тема 6. Правова охорона об’єктів патентного права 

Тема 7. Правова охорона нетрадиційних об'єктів права 

інтелектуальної власності 

Тема 8. Правова охорона об'єктів авторського права і 

суміжних прав 

Тема 9. Міжнародна охорона об’єктів промислової 

власності 

Оцінювання результатів 

навчання 

Здійснюється шляхом складання суми балів, отриманих 

під час поточного та підсумкового контролю. 

Оцінювання здійснюється за національною шкалою 

(відмінно, добре, задовільно, незадовільно) та за шкалою 

ЄКТС, де: 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 



90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно з 
можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

 


