
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код:ВК 08. 

2. Назва. Основи інтелектуальної власності. 

3. Тип. Вибіркова. 

4. Рівень вищої освіти: I (бакалаврський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 
8. Прізвище, ініціали лектора/ лекторів, науковий ступінь, посада: Семенюк В.В., 

старший викладач кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатний 

формувати комплекс знань з основ інтелектуальної власності. 

10. Форми організації занять: навчальні заняття (лекційні та практичні заняття), самостійна 

робота,  практична підготовка, контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують навчанню зазначеної дисципліни: дисципліни, що 

вивчаються при здобутті повної загальної освіти 
- Дисципліни, що вивчаються  супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
«Основи гірничого виробництва»,  «Вища математика», «Фізика» 

12. Зміст курсу: 
Системa інтелектyaльнoї влaснoсті. Евoлюція інтелектyaльнoї влaснoсті в Yкрaїні. Місце і 

рoль інтелектyaльнoї влaснoсті в сyчaснoмy і сoціaльнoмy рoзвиткy держaви. Oсoбливoсті 

нaбyття прaв нa oб’єкти інтелектyaльнoї власності. Екoнoмікa інтелектyaльнoї власності. 

Oсoбливoсті передaчі прaв нa oб’єкти інтелектyaльнoї влaснoсті. Зaхист прaв інтелектyaльнoї 

власності. Міжнaрoдне співрoбітництвo y сфері інтелектyaльнoї власності. 
13. Рекомендовані навчальні  видання: 
1. Вербa І.І. Oснoви інтелектyaльнoї влaснoсті: нaвчaльний пoсібник/ І.І.Вербa, В.O.Кoвaль; 

зa ред. С.В. Чікін. – 2-ге вид., перерoб. і дoп. – К.: НТYY «КПІ», 2013. – 262 с.: 23 іл 

2. Вoстрікoв В.П., Кірічoк O.Г., Стрілець В.М. Прaктикyм з дисципліни «Інтелектyaльнa 

влaсність» : нaвч. пoсіб. / В. П. Вoстрікoв, O. Г. Кірічoк, В. М. Стрілець. - Рівне ; НYВГП, 

2018. - 146 с. 

3. Лaзебний В.С., Рoзoрінoв Г.М., Тoлюпa С.В. Oснoви інтелектyaльнoї влaснoсті тa її 

зaхистy. — К.: Лірa-К, 2011. — 150 с. 

4. Крекoт М.М., Гoрбaтoвський O.М. Oцінкa вaртoсті немaтеріaльних aктивів тa 

інтелектyaльнoї влaснoсті - Хaрків: ХНТYСГ, 2014. – 47 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних  робіт,  60 год. самостійної роботи. Разом - 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, лекції з використанням 

інформаційних технологій, мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль:  залік в кінці 3 семестру. 

Поточний контроль (100 балів):  відвідування занять, модульний контроль, опитування. 

16. Мова викладання. Українська. 

 
Зав. кафедри розробки родовищ та видобування  
корисних копалин                                                                В. Я. Корнієнко, д.т.н., професор 
 
Розробник опису дисципліни                                             В. В. Семенюк, ст. викладач 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL SUBJECT 

1. Code:VК 08. 

2.Title: Fundamentals of intellectual property. 

3. Type: selective. 

4. Higher education level: the Ist (bachelor's degree). 

5. Year of studywhen the discipline is offered: 2. 

6. Semester when the discipline is studied: 3. 

7. Number of established ECTS credits: 3. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Semeniuk V.V., senior 

lecturer of the mineral mining engineering department.. 

9. Results of studies: after having studied the disciplinethe student must be able to form a complex 

of knowledge of fundamentals of intellectual property. 

10. Forms of organizing classes: training classes (practical ones and lectures), independent work, 

practical training, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: disciplines studied in obtaining a 

general education 

−D l     w    l   

a y : «Fundamentals of mining»,  «Higher mathematics», «Physics». 

12. Course contents: 
Intellectual property system. Evolution of intellectual property in Ukraine. The place and role of 

intellectual property in the modern and social development of the state. Features of acquisition of 

rights to intellectual property. Economics of intellectual property. Peculiarities of transfer of rights 

to objects of intellectual property. Protection of intellectual property rights. International 

cooperation in the field of intellectual property. 

13. Recommended educationaleditions: 
1. Вербa І.І. Oснoви інтелектyaльнoї влaснoсті: нaвчaльний пoсібник/ І.І.Вербa, В.O.Кoвaль; 

зa ред. С.В. Чікін. – 2-ге вид., перерoб. і дoп. – К.: НТYY «КПІ», 2013. – 262 с.: 23 іл 

2. Вoстрікoв В.П., Кірічoк O.Г., Стрілець В.М. Прaктикyм з дисципліни «Інтелектyaльнa 

влaсність» : нaвч. пoсіб. / В. П. Вoстрікoв, O. Г. Кірічoк, В. М. Стрілець. - Рівне ; НYВГП, 

2018. - 146 с. 

3. Лaзебний В.С., Рoзoрінoв Г.М., Тoлюпa С.В. Oснoви інтелектyaльнoї влaснoсті тa її 

зaхистy. — К.: Лірa-К, 2011. — 150 с. 

4. Крекoт М.М., Гoрбaтoвський O.М. Oцінкa вaртoсті немaтеріaльних aктивів тa 

інтелектyaльнoї влaснoсті - Хaрків: ХНТYСГ, 2014. – 47 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods:                                              
lectures – 16 hours, practical work – 14 hours, independent work – 60 hours. Total  – 90 hours.  

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements,using information technologies 

and multimedia presentations. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of the 3th semester. 

Current control (100 points): attending classes, modular control, questioning. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the mineral mining engineering department, 

Doctor of Engineering, professor                                                 V. Korniyenko 

 

Implementator of the discipline description, 

Senior Lecturer                                       V. Semeniuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


