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1. Загальна інформація
Навчальна дисципліна викладається на першому курсі у першому семестрі денної та
заочної форм навчання
Тип дисципліни
обов’язкова
Мова викладання
українська
Кількість кредитів - 5, годин - 150
Форма навчання
Денна
Заочна
лаборапраклабора- пракАудиторні заняття, годин:
всього
лекції
всього лекції
торні

спец. 051
Самостійна робота, годин
Форма підсумкового контролю
Розклад занять

20

20


130
екзамен

тичні



4

4

торні

тичні


146
екзамен



2. Анотація навчальної дисципліни
Дисципліна «Інтелектуальна власність» має економічну та правову природу. В умовах
розвитку ринкових відносин, та структурних змін в економіці, прискорений розвиток
конкурентоспроможних, високотехнологічних галузей в усьому світі орієнтуються на
максимальне використання об’єктів інтелектуальної власності.
3. Мета навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» є формування у
студентів здатностей: використовувати нормативно-правові акти та міжнародні договори, що
регулюють відносини в сфері інтелектуальної власності; виявляти об'єкти права інтелектуальної
власності; визначати права та обов'язки власників охоронних документів на об'єкти права
інтелектуальної власності; використовувати адміністративний порядок захисту прав на об'єкти
права інтелектуальної власності.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» є вивчення
основних теоретичних та методичних питань інтелектуальної власності; розкриття сутності та
структури об’єктів інтелектуальної власності; вивчення законодавства в сфері інтелектуальної
власності та процесу управління інтелектуальною власністю.
В результаті вивчення даного курсу студенти повинні
знати: основні теоретичні та методичні питання інтелектуальної власності; сутність і
структуру об’єктів інтелектуальної власності та процесу їх створення; нормативно-правові
засади інтелектуальної власності; особливості управління інтелектуальної власністю.
вміти: створювати та виявляти інтелектуальні продукти; розрізняти види об’єктів
інтелектуальної власності, застосовувати законодавчу базу інтелектуальної власності,
управляти процесами використання інтелектуальної власності на підприємстві.

Самостійна робота студентів включає опрацювання конспекту лекцій та додаткової
літератури, підготовку до практичних занять, виконання індивідуальних завдань.
4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною
5. Зміст навчальної дисципліни
6. Система оцінювання та інформаційні ресурси
Види контролю: поточний; підсумковий: екзамен  спец. 051 денної і заочної ф. н.
Нарахування балів
Інформаційні ресурси
7. Політика навчальної дисципліни
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з
урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну
доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу».
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