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«Інтелектуальний бізнес та інноваційний розвиток» 

 

Обсяг 

навчальної 

дисципліни 

Загальна кількість годин на дисципліну: 90 годин, 3 кредити.  

Семестр: 5.  

3 рік навчання. 

Дні, час, місце 

проведення 

навчальної 

дисципліни 

За розкладом занять.  

Кафедра організації та економіки фармації 

Одеса, вул. Малиновського, 37 

Викладач(-і) 
Д.фарм.н., проф. Ліана УНГУРЯН 

К.фарм.н., ст.викл. Ірина ВИШНИЦЬКА 

 

Контактна 

інформація 

E-mail: iryna.vyshnytska@onmedu.edu.ua 

 liana.unguryan@onmedu.edu.ua 
 

Консультації: з 14.30 до 16.00 щовівторка, з 09.00 до 13.00 

щосуботи  

 

КОМУНІКАЦІЯ 

 

Комунікація зі здобувачами буде здійснюватися аудиторно (очно). 

Під час дистанційного навчання комунікація здійснюється через 

платформу Microsoft Teams, а також через листування електронною поштою, 

месенджери Viber (через створені у Viber групи для кожної групи, окремо через 

старосту групи).  

 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предметом є вивчення основних положень з інтелектуальної власності: її 

сутність, місце і роль у соціально-економічному розвитку держави, охорону і 

захист; економічної оцінки об’єктів інтелектуальної власності. 

Пререквізити: ознайомлює з загальними питаннями, основами законодавства 

України з питань інтелектуальної власності та охорони прав на об’єкти 

інтелектуальної власності; базується на вивченні студентами вступу у 

фармацію, фармацевтичного права і законодавства, вищої математики, а також 

професійно спрямованих дисциплін – фармакології, фармацевтичної хімії, 

технології ліків, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами.  
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Постреквізити: закладає основи формування умінь застосовувати знання 

з інтелектуальної власності в процесі подальшого навчання й у професійній 

діяльності. 

Метою є формування знань щодо основних положень з інтелектуальної 

власності: її сутність, місце і роль у соціально-економічному розвитку держави, 

охорону і захист; формування у студентів практичних навичок щодо 

економічної оцінки об’єктів інтелектуальної власності. 

Завдання: вивчення теоретичних понять, категорій, систем для захисту 

прав і попередження правопорушень у сфері інтелектуальної власності. 

Очікувані результати. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен: 

 знати методи аналітичного аналізу та застосування набутих знань. 

Мати спеціалізовані знання про становлення вітчизняної фармації, особливості 

системи охорони здоров’я, специфіку фармацевтичної освіти в різні часи. 

 вміти узагальнювати  фармацевтичні дані за характерними ознаками  

захисту інтелектуальної власності; оформлювати заявки на авторські свідоцтва 

та  свідоцтва на знаки для товарів і послуг; оформлювати заявки на патенти на 

корисні моделі, промислові зразки, винаходи; здійснювати бібліографічний 

пошук фармацевтичних літературних джерел; складати договори щодо 

використання інтелектуальної власності та передачі прав на неї. 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Форми і методи навчання. Дисципліна буде викладатися у формі 

семінарських занять (30 год.) і організації самостійної роботи студентів (60 

год.).  

Консультації – індивідуальні.  

При проведенні семінарських занять використовуються методи навчання: 

словесні, наочні, практичні; пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

проблемне викладання, частково-пошуковий, дослідницький; самостійної 

роботи здобувачів з осмислення й засвоєння нового матеріалу роботи із 

застосування знань на практиці та вироблення вмінь і навичок, методи 

організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; стимулювання й 

мотивація навчання, контролю, самоконтролю. 

 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Система інтелектуальної власності 

Тема 2. Авторське право і суміжні права. Промислова власність 

Тема 3. Оформлення прав на об’єкти інтелектуальної власності. Роль 

інформації та документації промислової власності у фармації 

Тема 4. Договори у сфері інтелектуальної діяльності 
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Тема 5. Економіка інтелектуальної власності 

Тема 6. Стимулювання і заохочення інтелектуальної діяльності 

Тема 7. Захист права інтелектуальної власності 

 

Перелік рекомендованої літератури: 

1. Аксютіна А.В., Нестерцова-Собакарь О.В., Тропін В.В. та ін. 

Інтелектуальна власність: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / За заг ред 

канд. юрид. наук, доц. Нестерцової-Собакарь О.В. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-

т внутр. справ, 2017. – 140 с. 

2. Дергачова В.В. Інтелектуальна власність: навчальний посібник / В.В. 

Дергачова, С.О. Пермінова. К. : НТУУ «КПІ», 2015. 416 с. 

3. Інтелектуальна власність: навчальний посібник / [ Т.Г.Васильців, В.В. 

Апопій, Р.Л. Лупак, О.О. Ільчук]. – Львів: Видавництво Львівської комерційної 

академії, 2015. – 252 с. 

4. Інтелектуальна власність: навчальний посібник / [Вівчар О.І., Вовна 

І.М., Дишкант М.В., Зайцева-Калаур І.В., Мартинюк В.П., Москалюк Н.Б., 

Якубівська Ю.Є.]; під ред. В.П. Мартинюка. Тернопіль: ТНЕУ, 2015. 360 с. 

5. Посібник для суддів з інтелектуальної власності / Бенедисюк І. М. та ін. 

Київ : К.І.С., 2018. 424 с. 

Додаткова література 

1. Коноваленко В. Операции с интеллектуальной собственностью: 

оформление, налогооблажение. – Харьков: Центр “Консульт”, 2017. – 296 с. 

2. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник.- К.: Знання, 

2016.- 431с. 

3. Патентознавство: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Ф. 

Москаленко, Д.С. Волох, Л.А. Бутко [та ін.]; за ред. Професора В.Ф. 

Москаленка. – Вінниця: Нова книга, 2015. – 360с. 

4. Наукознавчий аналіз становлення фармацевтичної логістики в Україні/ 

Бєляєва О.І. , Унгурян Л.М., Прилипко Н.А., Вишницька І.В. // Международный 

научный журнал Польша. Journal of Education, Health and Sport Vol. 6, No 12. - 

2016. - Р. 951 – 967. 

5. Роль стандартизації в cистемі раціональної фармакотерапії/ Л. М. 

Унгурян, І. В. Вишницька, О. І. Бєляєва, І. Б. Пєткова, Ю.С. Каравелкова // II 

International Scientific and Practical Conference “Topical issues Of Science And 

Education” /Open Access Peer-reviewed Journal Science Review 7(7), December 

2017, Vol.7. – Р. 55-57. 

6. Implementation of Standards of Good Pharmacy Practice in the World: A 

Review/ Liana Unhurian, Oksana Bielyaieva, Irina Vyshnytska, Natalia Suschuk, 

Irina Petkova // Asian Journal of Pharmaceutics. Jan-Mar 2018 (Suppl). 12 (1). – Р. 

42-46 
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7. Pharmaceutical Law and Legislation : the textbook for applicants for higher 

education / А.А. Kotvitskaya, I.V. Kubarieva, A.V. Volkova et al. Kharkiv : NUPh : 

Golden Pages, 2019.204 p. 

8. Justine Pila and Paul Torremans. European Intellectual Property Law: 

Second Edition, 2019. 712 p. 

9. Tanya Aplin and Jennifer Davis. Intellectual Property Law: Text, Cases, and 

Materials, Fourth Edition, 2020. 952 p. 

 

Електронні ресурси:  

1. Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння 

інноваційній діяльності Державного підприємства «Український інститут 

інтелектуальної власності». URL: http://iii.ua/uk 

2. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 23 

грудня 1993 р. № 3769-XII ВР (зі змінами) [Електронний ресурс].  URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/ 

3. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21 квітня 1993 

р. N 3117-12 ВР (зі змінами) [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/ 

4. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 23 

грудня 1993 р. №  3771-12 ((зі змінами) [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/ 

5. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»  від 23 грудня 

1993 № 3770-12 (зі змінами) [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/ 

6. Закон України „Про авторське право і суміжні права” від 23 грудня 

1993 р. № 3793-12 (зі змінами) [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/ 

7. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 

28 червня 1996 р. (зі змінами) [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.  

8. НДІ Інтелектуальної власності. URL: http://ndiiv.org.ua/index.php/ua/ 

9. ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент). 

URL: https://ukrpatent.org/uk 

10. Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння 

інноваційній діяльності Державного підприємства «Український інститут 

інтелектуальної власності». URL: http://iii.ua/uk 

11. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 р. (зі змінами) [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. 

12. Цивільний кодекс України (зі змінами) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  http://zakon.rada.gov.ua/ 

13. FDA [Е-resource]. - Access:https://www.fda.gov 
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14. Personal Data in Competition, Consumer Protection and Intellectual 

Property Law: Towards a Holistic Approach?/ Mor Bakhoum, Beatriz Conde 

Gallego, Mark-Oliver Mackenrodt, Gintarė Surblytė-Namavičienė: MPI Studies on 

Intellectual Property and Competition Law, 2018. (eBook). URL: 

https://doi.org/10.1007/978-3-662-57646-5 

15. WHO [Е-resource]. - Access:https://www.who.int 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

До контрольних заходів належить поточний контроль. Поточна 

навчальна діяльність здобувачів контролюється на семінарських заняттях. 

Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки здобувачів: усне 

опитування; тестові завдання; написання наукових повідомлень. Поточне 

оцінювання студентів відбувається на кожному семінарському занятті (повинно 

бути опитано не менше 30 % студентів). Поточна навчальна діяльність 

здобувача оцінюється за 4-бальною (традиційною) шкалою: “5”,“4”, “3”, “2”. 

Самостійна робота здобувача, яка передбачена в програмі, 

контролюється і оцінюється при поточному контролі: захист реферату на 

семінарському занятті; виготовлення навчальних засобів (наочні засоби - 

презентації, стенди тощо).  

Підсумковий контроль не передбачено програмою.  

Як результат вивчення даної дисципліни здобувач отримує «залік», який 

виставляється на підставі поточної навчальної діяльності здобувача за умов: 

відсутності пропусків занять або вчасного їхнього відпрацювання, середнього 

балу за поточну навчальну діяльність не менше 3,00. Залік виставляється у кінці 

вивчення дисципліни на підставі поточних оцінок у вигляді середнього балу 

(тобто середнє арифметичне всіх отриманих оцінок за традиційною шкалою, 

округлене до 2 (двох) знаків після коми). Отримане середнє арифметичне з 

дисципліни дозволяє здійснити конвертацію в оцінку за 200-бальною шкалою 

для подальшого ранжування за рейтинговою шкалою (ECTS). Відповідно до 

отриманих балів за 200-бальною шкалою, здобувачі оцінюються за 

рейтинговою шкалою ЕСTS.  

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Самостійна робота здобувача, яка передбачена в програмі, 

контролюється і оцінюється при поточному контролі. 

 

ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання відповідає загальним 

правилам в ОНМедУ. Пропуски занять з неповажних причин відпрацьовуються 
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за розкладом черговому викладачу. Пропуски з поважних причин 

відпрацьовуються за індивідуальним графіком з дозволу деканату. 

 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань. Неприйнятними у навчальній 

діяльності для учасників освітнього процесу є використання під час 

контрольних заходів заборонених допоміжних матеріалів або технічних засобів. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до  академічної відповідальності: зниження результатів оцінювання; 

повторне проходження оцінювання.  

 

Політика щодо відвідування та запізнень: 

Форма одягу: медичний халат. 

Обладнання: зошит, ручка. 

Стан здоров’я: здобувачі хворі на гострі інфекційні захворювання, у тому 

числі на респіраторні хвороби, до заняття не допускаються. 

Здобувач, який спізнився на заняття, може бути на ньому присутній, але 

якщо в журналі викладач поставив «нб», він повинен його відпрацювати у 

загальному порядку. 

 

Використання мобільних пристроїв:  

Мобільні пристрої можуть бути застосовані здобувачами з дозволу 

викладача, якщо вони потрібні для виконання завдання. 

 

Поведінка в аудиторії:  

Поведінка здобувачів та викладачів в аудиторіях має бути робочою та 

спокійною, суворо відповідати правилам, встановленим у відповідності до 

Кодексу академічної етики та взаємин університетської спільноти Одеського 

національного медичного університету. 

https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Kodeks-akademichnoi-etiki-ta-vzaiemin-universitetskoi-spilnoti-ONMedU-zi-zminami.pdf
https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Kodeks-akademichnoi-etiki-ta-vzaiemin-universitetskoi-spilnoti-ONMedU-zi-zminami.pdf

