
Назва дисципліни  Інтелектуальна власність в міжнародному бізнесі 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу 

спеціальність 292 міжнародні економічні відносини 

освітньої програми міжнародний бізнес, 6 курс, 1 семестр. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Викладання дисципліни забезпечує кафедра 

міжнародного бізнесу та економічної теорії 

Викладач: к.е.н., доцент Соболєва Марія Володимирівна. 

Контакти: ауд. 3-78, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61077 

+38 (057) 707-53-51 mariyasoboleva@karazin.ua 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Теоретичні знання студентів щодо ролі та значення 

інтелектуальної власності в економічному розвитку країн 

світу. 

Опис 

Мета дисципліни: 

Формування у здобувачів вищої освіти теоретичних 

знань щодо інтелектуальної власності в Україні та 

міжнародної системи охорони інтелектуальної 

власності. Поглиблене вивчення відносин щодо 

функціонування об’єктів інтелектуальної власності. 

Вивчення прав та обов’язків власників охоронних 

документів на об’єкти права інтелектуальної власності. 

Розуміння механізму захисту прав інтелектуальної 

власності у разі їх порушення. 

Очікувані результати навчання  

Мати необхідні для професійної діяльності знання та 

навички з ділових комунікацій у сфері міжнародних 

економічних відносин, а також ефективно спілкуватися на 

професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та 

письмову комунікацію іноземною мовою/іноземними 

мовами. 

Креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті 

рішень на основі логічних аргументів та перевірених 

фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах 

використання різних діагностичних методологій 

провідних міжнародних організацій.  

 Систематизувати, синтезувати й упорядковувати 

отриману інформацію, ідентифікувати проблеми, 

формулювати висновки і розробляти рекомендації, 

використовуючи ефективні підходи та технології, 



спеціалізоване програмне забезпечення з метою 

розв’язання складних задач практичних проблем з 

урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів 

міжнародних економічних відносин. Приймати 

обґрунтовані рішення з проблем міжнародних 

економічних відносин за невизначених умов і вимог. 

Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні 

діяльності та опрацюванні її результатів. Аналізувати 

нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні 

звіти, грамотно використовувати нормативно-розпорядчі 

документи та довідкові матеріали, вести прикладні 

аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні 

матеріали. Досліджувати й аналізувати моделі розвитку 

національних економік та обґрунтовувати заходи 

досягнення їх стратегічних цілей в умовах трансформації 

світогосподарських відносин. Розробляти та досліджувати 

адаптивні моделі вирівнювання дисбалансів та 

нівелювання загроз глобального розвитку, пропонувати 

варіанти вирішення проблем за результатами дослідження.  

Демонструвати знання міжнародного економічного права 

та здійснювати міжнародний бізнес на його основі. 

Здійснювати аналіз міжнародного бізнесу, що реалізується 

в умовах економічної інтеграції. Аналізувати та 

вирішувати актуальні проблеми міжнародного бізнесу 

(фінансові, організаційні, маркетингові, безпекові, 

інноваційні). Розробляти стратегії транснаціональної 

корпорації. 

 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи  

Тема 1. Поняття , місце і роль інтелектуальної 

власності в економічному і соціальному розвитку 

суспільства.  

Тема 2. Система інтелектуальної власності.  

Тема 3. Набуття права на об’єкт інтелектуальної 

власності.  

Тема 4. Управління правами інтелектуальної 

власності.  

Тема 5. Захист прав на об’єкти права інтелектуальної 

власності .  

 

Методи контролю результатів навчання 

Поточний контроль у формі підготовки доповідей за 

проблемними питаннями, дискусія стосовно знаходження 

відповіді на поставлене питання; перевірка виконання 

письмових завдань, винесених на самостійну роботу 

студента за темою; підсумковий контроль у вигляді заліку. 

Мова викладання. Українська 



 


