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Силабус навчальної дисципліни 

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ» 

 

Спеціальність: 073 Менеджмент 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3,0 кредити/ 90 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

система правових відносин щодо регулювання прав 

інтелектуальної власності майнових та особистих немайнових 

прав авторів, підстави їх виникнення та здійснення. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

формування системи економіко-правових знань щодо створення 

та управління інтелектуальною власністю, як джерела 

соціального, технічного, економічного та культурного розвитку 

суспільства, а також придбання навичок щодо ефективного 

використання та захисту інтелектуальної власності у 

професійній діяльності. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- забезпечувати охорону інтелектуальної власності; 

 - знати, розуміти і застосовувати норми законодавства, що 

стосуються професійної діяльності. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Здатність обирати та використовувати методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та 

міжнародних стандартів; Здатність встановлювати цінності, 

бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає 

подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні  

стратегії та плани; Здатність до ефективного використання та 

розвитку ресурсів організації;Здатність створювати та 

організовувати ефективні комунікації в процесі управління; 

Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в 

процесі управління людьми; Здатність розробляти проекти, 

управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість; Здатність 

використовувати психологічні технології роботи з персоналом. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Інтелектуальна власність та система її 

правової охорони. Економіка інтелектуальної власності. Право 

інтелектуальної власності: авторське та суміжні права. 

Патентне право та зміст правовідносин у сфері патентного 

права. Права та правова охорона засобів індивідуалізації 

учасників цивільного обігу товарів і послуг та нетрадиційних 

результатів інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність 

в електронному суспільстві, її правова охорона. Оцінка та облік 

інтелектуальної власності. Розпорядження правами 

інтелектуальної власності та трансфер технологій. Захист прав 

інтелектуальної власності. 

Види занять: лекції, практичні (семінарські) заняття. 

Методи навчання: Лекції-бесіди, проблемні лекції, лекції-

візуалізації; семінар-диспут; семінар з використанням евристичної 

бесіди, практико-орієнтоване навчання. 



 
 

Фото за 

бажанням 

Форми навчання: опитування щодо знання теоретичного 

матеріалу, проведення тестування, рішення практичних 

ситуаційних задач, розробка та презентація кейсів, самостійна 

робота, контрольні заходи. 

Пререквізити Загальнотеоретичні, загальноекономічні та фахові знання, 

отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. 

Пореквізити Знання з навчальної дисципліни можуть бути використані під час 

написання  кваліфікаційної магістерської роботи та в майбутній 

професійній діяльності здобувачів. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

1. Вачевський М.В., Кремень В.Г., Мадзігон В.М. та ін. 

Інтелектуальна власність: теорія і практики інноваційної 

діяльності: Підручник/ За ред. проф. М. В. Вачевського [Текст] / – 

К.: ВД Професіонал, 2005. – 448с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Навчальний процес з даної дисципліни потребує використання 

мультимедійної, відео- і звуковідтворювальної, проекційної 

апаратури, а також опрацювання лекційного матеріалу в 

бібліотечному фонді НАУ 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра управління професійною освітою 

Факультет Навчально-науковий інститут неперервної освіти 

Викладач(і) 

 

ПІБ Сівашенко Тетяна Володимирівна 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: к.е.н. 

Профайл викладача: 

https://ino.nau.edu.ua/kafedri/upravlinnya-

profesijnoyu-osvitoyu/vikladaczkij-sklad 

 Тел.: 066-209-69-21 

E-mail: sivashenko@ukr.net 

Робоче місце: 8а-907 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Комплексний навчальний курс, який синтезує знання багатьох 

прикладних і теоретичних дисциплін технічного, 

технологічного циклів. Дана навчальна дисципліна спрямована 

на формування в майбутніх фахівців навичок правового 

регулювання інтелектуальної власності; основних нормативних 

правових актів у сфері правового регулювання інтелектуальної 

власності; роль і значення результатів інтелектуальної 

діяльності і засобів індивідуалізації в сучасному суспільстві, 

особливості використання інтелектуальної власності у 

цивільному обігу і порядок введення об'єктів інтелектуальної 

власності підприємства в господарський обіг; право на секрет 

виробництва (ноухау); право на засоби індивідуалізації 

юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств; право на 

використання результатів інтелектуальної діяльності в складі 

єдиної технології; законодавство про захист прав на результати 

інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації; основні 

способи використання інтелектуальної діяльності як 

додаткового джерела фінансових ресурсів господарюючих 

суб'єктів; види відповідальності за порушення прав на 

результати інтелектуальної діяльності та засоби 

індивідуалізації. 

Лінк на дисципліну У розробці для Google Classroom 



 

 

Розробник          Сівашенко Т.В. 

 

Зав. кафедри                                                                                                       Сидорчук Л.А. 

 


