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2020  

1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Інтелектуальна власність 

ППВВ 05 

вибіркова 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

 

Викладач Богдан Юрій Миколайович,  к.е.н., доцент 

Контактна інформація 

викладача 

Yuriy_Bogdan_36@ukr.net 

Час і місце проведення 

навчальної дисципліни 

368 

Обсяг дисципліни 120 годин, 4 кред., розподіл годин (лекції, практичні, 

самостійна робота, індивідуальні заняття), залік 

Консультації Згідно з графіком консультацій 

2. Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: економічна теорія, мікроекономіка, економіка підприємства. 

Студент має розуміти економічні основи господарювання, знати термінологію, розуміти 

закономірності функціонування підприємницьких структур.  

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Необхідність вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» є важливим для студентів 

спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» для 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. 
 

Загальні компетентності:  
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; 

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;  

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;  

 Спеціальні (фахові) компетентності:  
СК1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової 

діяльності;  

СК2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для 

обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і 

біржових структур; 

СК5. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, 

торговельній, біржовій діяльності;  

Очікувані програмні результати: 
ПРН1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й уміння 

критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях;  

ПРН2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних 

практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності 

4. Мета вивчення навчальної дисципліни 
Метою дисципліни є формування у студентів комплексу теоретичних знань і практичних навичок 

формування та управління інтелектуальною власністю, економічного обґрунтування напрямків її 

розвитку та забезпечення успішного функціонування 

5.  Завдання вивчення дисципліни 
Вивчення основних теоретико-методичних засад інтелектуальної власності як специфічного формату 

бізнесової діяльності; розкриття сутності та специфіки інтелектуальних продуктів; вивчення прийнятних 

бізнес-моделей та моделювання інтелектуальної власності; визначення ризиків інтелектуальної 

власності; розроблення моделей просування та комерціалізації інтелектуальних продуктів. 
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6. Зміст навчальної дисципліни 
Підготовка здобувачів вищої освіти з дисципліни «Інтелектуальна власність» потребує використання 

активних форм навчання, які наближують навчальний процес до реальних професійних ситуацій. 

Основними видами навчальних аудиторних занять, під час яких здобувачі вищої освіти отримують 

необхідні знання, є лекції, семінарські заняття, консультації. 

7. План вивчення навчальної дисципліни 

№ тижня Назва теми Форми 

організації 

навчання 
 

Кількість 

годин 

1. Теоретичні засади інтелектуальної власності. л 

п 

4 

2 

2. Інтелектуальні продукти: сутність і 

особливості створення 
л 

п 

4 

2 

3. Нормативно-правові засади інтелектуальної 

власності в Україні 
л 

п 

2 

- 

4. Моделювання інтелектуальної власності л 

п 

4 
3 

5. Управління інтелектуальною власністю л 

п 

2 

2 

6. Інформаційне забезпечення інтелектуальної 

власності 
л 

п 

4 

- 

7. Мотивація виробників інтелектуальних 

продуктів 
л 

п 

4 

2 

8. Ризики інтелектуальної власності 

 

л 

п 

2 

- 

9. Економічна безпека інтелектуальної власності  л 

п 

2 

3 
 

Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 

1 Теоретичні засади інтелектуальної власності. 9 

2 Інтелектуальні продукти: сутність і особливості створення 9 

3 Нормативно-правові засади інтелектуальної власності в Україні 9 

4 Моделювання інтелектуальної власності 10 

5 Управління інтелектуальною власністю 8 

6 Інформаційне забезпечення інтелектуальної власності 8 

7 Мотивація виробників інтелектуальних продуктів 7 

8 Ризики інтелектуальної власності 

 

7 

9 Економічна безпека інтелектуальної власності  7 

Разом 74 

 

 

 



 

8. Система та критерії оцінювання курсу 

  
Поточне тестування та самостійна робота Підсумкови

й тест  
Сум

а 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2   

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

1

3 

Т 

14 

Т 

15 
40 100 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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Дім «Ін Юре», 2007. – 696 с.  
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2007. – 264 с.  
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