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Курс та семестр, у 

якому можливе 

(планується) вивчення 

дисципліни 

Якщо читати магістрам – 3 семестр 

Факультети, студентам 

яких пропонується 

вивчити дисципліну 

Студентам факультетів: ЕГ, Транспортна інженерія 

Перелік 

компетентностей та 

відповідних 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності 

1. Здатність застосовувати фахові та фундаментальні знання у професійній діяльності 

2. Здатність до виконання дослідницької роботи на відповідному рівні з елементами наукової 

новизни 

3. Здатність працювати в команді та автономно 

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

5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) 

7. Здатність до вміння застосовувати системний підхід до вирішення інженерних проблем на 

основі досліджень в рамках спеціалізації 

8. Здатність розуміти потреби користувачів і клієнтів, враховувати соціальні, екологічні, 

етичні, економічні та комерційні міркування та важливість ергономіки при проектуванні та 

реалізації технічних рішень 

9. Здатність демонструвати широке розуміння проблем якості процесів та об’єктів та 

міждисциплінарного інженерного контексту і його основних принципів при вирішенні 

наукових та виробничих проблем 

 

Результати навчання 

1. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та 

оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику 

2. Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення комунікативних 

завдань державною та іноземними мовами 

3. Застосовувати знання у нормах чинного законодавства у сфері інтелектуальної 

власності 

4. Володіти новими інформаційними та мультимедійними технологіями й орієнтуватися 

в інформаційному просторі: здатність знаходити та систематизувати джерела 

інформації за певним критерієм; використовувати різноманітні шляхи отримання, 

перетворення та збереження інформації, актуалізувати її в ситуаціях інтелектуально-

пізнавальної діяльності з метою застосування в процесі перекладу 

5. Вміти проводити дослідницьку та/або інноваційну діяльність у створенні, експлуатації 

та ремонтів об’єктів автомобільного транспорту 

6. Вміти пропонувати нові технічні рішення, розробляти і впроваджувати нові 

енергозберігаючі технології та брати участь в наукових дискусіях і процедурах захисту 

наукових робіт різного рівня та виступів з доповідями та повідомленнями по тематиці 

проведених досліджень 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Перелік дисциплін, вивчення яких має передувати пропонованій дисципліні: 

«Ділове (наукове) спілкування іноземною мовою», «Стратегія сталого розвитку», 

«Інформаційні технології в управлінській науковій та викладацькій діяльності», «Введення в 

«Інтернет речей» та кібербезпеку», «Програмування та моделювання у системі MATLAB», 

«Соціолінгвістичні і прагматичні проблеми перекладу», «Методологія та організація 

наукових досліджень», «Переклад нормативних документів міжнародних транспортних 

організацій», «Вібраційні системи машин», «Технічна діагностика і випробування 

автомобільних двигунів», «Нові матеріалі в техніці», «Інформаційні технології в 

дослідженнях механізмів і машин», «Металеві та неметалеві матеріали спеціального 

призначення», «Математичні моделі у дослідженні машин», «Основи теорії і практики 

наукових експериментів» 

Теми аудиторних 

занять та самостійної 

роботи 

32 години лекцій  

Основні теми лекцій: 

Тема 1. Поняття та особливості права інтелектуальної власності 

Тема 2. Об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності 

Тема 3. Еволюція інтелектуальної власності 



Тема 4. Система охорони і захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Міжнародний 

досвід охорони і захисту прав інтелектуальної власності. 

Тема 5. Набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності 

Тема 6. Передача прав на об’єкти інтелектуальної власності 

Тема 7. Форми захисту прав інтелектуальної власності та їх особливості 

Тема 8. Економіка інтелектуальної власності 

Тема 9. Авторське право 

Тема 10. Суміжні права 

Тема 11. Товарні знаки. Географічні зазначення. 

Тема 12. Промислові зразки. Патенти 

Тема 13. Недобросовісна конкуренція 

Мова викладання Українська 

Список основної та 

додаткової літератури 

Рекомендована література 

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року. №436-ІV. 

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року. №435- ІV. 

3. Світличний О.П. Право інтелектуальної власності: Підручник. – Вид. 2, змін. і 

доп./О.П. Світличний. – К.: НУБіП України, 2016. – 355 с. 

4. Цибульов П. М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. – К.: 

«Інститут інтелектуальної власності і права». 2003. – 172 с. 

5. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч. закладів 

/ О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. П. Орлюк, 

О. Д. Святоцького. – К.:Видавничий Дім «Юн Юре», 2007. – 696 с. 

6. Ходаківський Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти: навч. 

Посібн. / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. – К.: «Центр учбової 

літератури», 2014. – 276 с. 

7. Інтелектуальна власність: навчально-наочний посібник / О. В. Іванюк, 

І. Л. Литвинчук. – Житомир: В. Б. Котвицький, 2014. – 163 с. 

8. Вакалюк В. А. Інтелектуальна власність: Навч. Посібник. – Ж.: ЖДТУ, 2010. – 126 с. 

9. Інтелектуальна власність: навчальний посібник / П. Т. Бубенко, В. В. Величко, С. М. 

Глухарєв; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 215 с. 

10.  Бурдаков С. Ю. Правове регулювання відносин інтелектуальної власності (предмет 

і метод) / С. Ю. Бурлаков // Форум права. – 2013. – №3. – с. 65-69 

11.  Цивільне право України: загальна частина: підручник / за ред. О. В. Дзери, 

Н. С. Кузнецової, Р. А. Майданика. – 3-тє вид., перероб і допов. – К.: Юрінком, 2010. 

– 976 с. 

12.  World intellectual property organization (WIPO). Курси дистанційного навчання. 

Основи інтелектуальної власності. Академія ВОІВ. 2020 

13.  World intellectual property organization (WIPO). The distance learning. Advanced course 

on patents. WIPO academy. 2020 

14.  World intellectual property organization (WIPO). The distance learning. Advanced course 

on patent information search. WIPO academy. 2020 

Інформаційні ресурси 

15.  Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності 

(http://sips.gov.ua/)  

16.  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (http://www.me.gov.ua) 

17.  Матусевич О. О. СДН «Лідер». Дистанційний курс. Інтелектуальна власність 

 Бібліотека університету та її депозитарій (https://library.diit.edu.ua/uk/catalog, 

https://library.diit.edu.ua/uk/catalog?category=books-and-other). 

 


