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1.Пояснювальна записка 

1.1.Мета та завдання навчальної дисципліни  

Метою дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень з 
основами інтелектуальної власності» є надання теоретичних та практичних знань 
щодо організації наукових досліджень та застосування сучасних методів 
дослідження на підприємствах готельного і ресторанного бізнесу, систематизації 
та аналізу отриманих даних проведених наукових досліджень, поняття права 
інтелектуальної власності та особливостей захисту цього права в Україні. 
Основні завдання вивчення дисципліни «Методологія і організація наукових 
досліджень з основами інтелектуальної власності» зводяться до вивчення: 
методології і організації наукових досліджень; видів та етапів наукових 
досліджень; планування наукового дослідження; методів наукових досліджень у 
готельно-ресторанному господарстві (маркетингові дослідження послуг 
(продукції) та дослідження якісних характеристик продукції підприємств сфери 
гостинності); інформаційного забезпечення наукових досліджень; систематизації 
та аналізу отриманих даних проведених наукових досліджень на підприємствах 
готельного та ресторанного бізнесу з метою створення нових технологій та видів 
послуг (продукції) у сфері гостинності; поняття, системи та джерел права 
інтелектуальної власності та особливостей захисту цього права в Україні; набуття 
вмінь набуття вмінь щодо проведення наукових досліджень, аналізу та 
систематизації отриманих даних та оформлення результатів дослідження у формі 
тез доповідей, наукових статей, кваліфікаційної магістерської роботи. 

 

В результаті вивчення курсу «Методологія і організація наукових 

досліджень з основами інтелектуальної власності» студенти повинні 

знати: 

 цілі та завдання наукових досліджень;  

 наукову термінологію; 

 методологію проведення наукових досліджень;  

 значення методологічної підготовки для професійної діяльності вченого;  

 особливості організації та проведення наукових досліджень; 

 характеристики основних методів наукового дослідження у сфері 

гостинності; 

 особливості інформаційного забезпечення наукових досліджень; 

 правила оформлення результатів НДР у формі тез доповідей, статей, 

кваліфікаційної магістерської роботи; 

 поняття, система та джерела права інтелектуальної власності та 

особливості захисту цього права в Україні. 

а також сформувати вміння і практичні навички з: 

 визначення проблеми дослідження, формулювання мети та визначення 

об’єктів наукового дослідження, обирання раціонального методу дослідження; 

 пошуку, аналізу, систематизації та упорядковування даних для вирішення 

комплексних задач професійної діяльності; 

 організації та проведення дослідження;  
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 діагностики концепції підприємств сфери гостинності, в тому числі 

шляхом дослідження їх конкурентоспроможності та споживачів; 

 діагностики якості та безпечності продукції закладів ресторанного 

господарства; 

 систематизації та аналізу отриманих даних проведених наукових 

досліджень на підприємствах готельного та ресторанного бізнесу з метою 

створення нових технологій та видів послуг (продукції) у сфері гостинності; 

 написання та оформлення результатів НДР у формі тез доповідей, статей, 

кваліфікаційної магістерської роботи; 

 визначення права інтелектуальної власності та захисту цього права в 

Україні. 
 

1.2.Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Методологія і організація 

наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» здобувач вищої 

освіти отримує наступні програмні компетентності та програмні результати 

навчання, які  визначені в Стандарті вищої освіти зі спеціальності 241 «Готельна-

ресторанна справа» та освітньо-професійній програмі «Готельна-ресторанна 

справа» підготовки магістрів. 
 

Інтегральна компетентність: 

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру готельно-ресторанної справи. 

Загальні компетентності: 

ЗК2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел  

ЗК3. Здатність до аналізу, оцінки, синтезу, генерування нових ідей 

ЗК 4. Здатність працювати в команді  

ЗК 5. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології 

ЗК 6. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій, використовувати міждисциплінарні дослідження аналізу 

стану розвитку глобальних та локальних  ринків готельних та ресторанних 

послуг для розв’язання складних задач розвитку готельного і ресторанного 

бізнесу  

СК 2. Здатність систематизувати та синтезувати інформацію для 

врахування крос-культурних особливостей функціонування  суб’єктів 

готельного та ресторанного бізнесу 

СК 10. Здатність застосовувати принципи соціальної відповідальності в 

діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.  

СК 11. Здатність до самостійного опанування новими знаннями, 

використання інноваційних технологій у сфері готельного та ресторанного 

бізнесу. 

СК 12. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі 

готельно-ресторанної справи у мультидисциплінарних контекстах, у нових 

або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/01/12/241-hotelno-restoranna-sprava-mahistr.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/01/12/241-hotelno-restoranna-sprava-mahistr.doc
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/241m-grs2021.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/241m-grs2021.pdf
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Програмні результати навчання: 

ПНР 6. Відшуковувати необхідні дані в науковій літературі, базах даних та 

інших джерелах, аналізувати та оцінювати ці дані, систематизувати й 

упорядковувати інформацію для вирішення комплексних задач професійної 

діяльності 

ПНР 11. Здійснювати дослідження та/або провадити інноваційну діяльність з 

метою отримання нових знань та створення нових технологій та видів послуг 

(продукції) в сфері готельно-ресторанного бізнесу та в ширших 

мультидисциплінарних контекстах 

ПНР 12. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та 

аргументацію до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються 

 

1.3.Міждисциплінарні зв’язки 

Дисципліна вивчається після дисципліни «Основи наукових досліджень»; 

передує вивченню дисципліни «Інноваційне підприємництво та управління стартап 

проектами», виконанню курсового проекту з дисципліни «Інновації в індустрії 

гостинності» та кваліфікаційної роботи магістра. 

 

1.4.Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 
Кількість кредитів ECTS- 3, годин - 90 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 30 16 14 

заочна 12 4 8 

Самостійна робота, годин Денна - 60 Заочна - 78 

 
 

2. Зміст дисципліни 

2.1.Програма змістовних модулів 

Змістовний модуль 1: Методологія і організація наукових досліджень у сфері 

гостинності з основами інтелектуальної власності 
№ 

теми 
Зміст теми Денна Заочна 

1.  Вступ. Наука як система знань. Форми організації та управління 

наукою в Україні. Поняття «наукове дослідження». Організація та 

види наукових досліджень. Поняття «метод», «методика» і 

«методологія». Головні компоненти методики наукового дослідження. 

2 0,5 

2.  Види, етапи та обґрунтування доцільності проведення наукового 

дослідження. Суть, мета, об’єкт і предмет наукового дослідження. 

Види та етапи наукових досліджень. Етапи науково-дослідної роботи. 

Формулювання теми дослідження, визначення предмета, об’єкта, 

мети та завдання дослідження. 

2 0,5 

3.  Методи наукових досліджень у готельно-ресторанному господарстві: 

маркетингові дослідження послуг (продукції) та дослідження якісних 

характеристик продукції підприємств сфери гостинності. Методологія 

маркетингових досліджень послуг (продукції). Дослідження якості та 

безпечності продукції закладів ресторанного господарства. 

2 0,5 
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4.  Основні напрямки та методи маркетингових досліджень в сфері 

гостинності: опитування, спостереження, експертні оцінки, фокус-

групи; методи, засновані на зборі та аналізі внутрішньої інформації, 

методика SERVQUAL, методи оцінки конкурентоспроможності, 

економіко-математичні методи. Аналіз  результатів досліджень з 

метою створення нових технологій та видів послуг (продукції) у сфері 

гостинності. 

2 0,5 

5.  Основні напрямки та методи наукових досліджень якості та 

безпечності продукції закладів ресторанного господарства. 

Органолептичні та фізико-хімічні показники. Аналіз  результатів 

наукових досліджень з метою створення нових технологій та видів 

продукції для закладів ресторанного господарства. 

2 0,5 

6.  Інформаційне забезпечення наукових досліджень. Поняття про 

наукову інформацію та її роль в проведенні наукових досліджень. 

Види джерел інформації. Пошук, аналіз, систематизація та 

упорядковування даних для вирішення комплексних задач 

професійної діяльності. Правила наведення цитат та бібліографічних 

посилань у текстах наукових робіт. 

2 0,5 

7.  Підготовка та написання тез доповідей, наукової статті, 

кваліфікаційної магістерської роботи. Суть та форма доповідей на 

конференції, побудова доповіді. Наукова стаття: поняття, функції, 

побудова тексту статті. Вимоги та оформлення до кваліфікаційних 

магістерських робіт. Обґрунтування теми, розробка змісту, 

проведення наукового дослідження, апробація результатів 

дослідження в рамках кваліфікаційної магістерської роботи. 

2 0,5 

8.  Поняття, система та джерела права інтелектуальної власності. Право 

інтелектуальної власності як підгалузь цивільного права. Основні 

інститути права інтелектуальної власності. Характеристика об’єктів 

права інтелектуальної власності. Система законодавства з питань 

інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної власності. 

Поняття форм, порядку і способів захисту права на об'єкти 

інтелектуальної власності. 

2 0,5 

 

2.2. Перелік практичних занять 
№ 

п.з. 

Назва практичного заняття 
Денна Заочна 

1.1 Методологія і організація наукових досліджень. 2 1 

1.2 Види, етапи та обґрунтування доцільності проведення наукового 

дослідження. 

2 1 

1.3 Основні напрямки та методи маркетингових досліджень в сфері 

гостинності 

2 1 

1.4 Основні напрямки та методи наукових досліджень якості та 

безпечності продукції закладів ресторанного господарства. 

2 1 

1.5 Інформаційне забезпечення наукових досліджень. 2 1 

1.6 Підготовка та написання тез доповідей, наукової статті, 

кваліфікаційної магістерської роботи. 

2 2 

1.7 Право інтелектуальної власності та особливості захисту цього права 

в Україні. 

2 1 
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2.3.Перелік завдань до самостійної роботи 
№ 

теми 
Назва теми Денна Заочна 

Завдання до 

самостійної роботи [2] 

1.  Методологія і організація наукових 

досліджень. 

5 7 Опрацювати матеріал 

за даною темою  

2.  Види, етапи та обґрунтування доцільності 

проведення наукового дослідження. 

5 8 Опрацювати матеріал 

за даною темою  

3.  Методи наукових досліджень у готельно-

ресторанному господарстві 

5 8 Опрацювати матеріал 

за даною темою  

4.  Основні напрямки та методи 

маркетингових досліджень в сфері 

гостинності 

5 7 Опрацювати матеріал 

за даною темою  

5.  Основні напрямки та методи наукових 

досліджень якості та безпечності 

продукції закладів ресторанного 

господарства. 

5 7 Опрацювати матеріал 

за даною темою  

6.  Інформаційне забезпечення наукових 

досліджень. 

5 7 Опрацювати матеріал 

за даною темою  

7.  Підготовка та написання тез доповідей, 

наукової статті, кваліфікаційної 

магістерської роботи. 

5 7 Опрацювати матеріал 

за даною темою  

8.  Право інтелектуальної власності та 

особливості захисту цього права в 

Україні. 

5 7 Опрацювати матеріал 

за даною темою  

9.  Індивідуальне завдання «Діагностика 

концепції підприємства сфері 

гостинності»  

20 20 Провести діагностику 

концепції підприємства 

сфері гостинності 

 

 

3. Критерії оцінювання результатів навчання 

Нарахування балів за виконання змістовного модуля 

 

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одиниць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одиниць  

Сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Методологія і організація наукових досліджень у сфері гостинності  

з основами інтелектуальної власності  

Робота на лекціях 1 1,5 8 8 12 2 2 3 

Робота на практичних заняттях 1/1,5 2/2,5 7 7 14 4 6 10 

Самостійна робота 1/2 1,5/3 8 8 12 8 16 24 

Виконання індивідуальних 

завдань 
7/6 12/13 1 7 12 1 6 13 
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Проміжна сума    30 50  30 50 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
  1 30 50 1 30 50 

Оцінка за змістовий модуль 1    60 100  60 100 

Можливість отримання додаткових балів 

Рейтинг за творчі здобутки  

студентів (у тому числі 

результатів неформальної 

освіти) 

0  10 –  0  10 –  0  10 

 

Критерії оцінювання до модульних контрольних робіт та заліку 
Модульні контрольні роботи складаються з відповідей на тестові питання  

(15 питань) та  розв’язання однієї задачі. 
Таблиця 1 

Загальні критерії оцінювання 
№ 

з\п 

Вид роботи Максимальний 

бал 

Пояснення до нарахування балів 

1 2 3 4 

1 Відповіді на тестові 

питання  (15 питань) 

30 Максимальний бал – 2 бали за кожну 

відповідь. 

2 Розв’язання задачі 20 Максимальний бал нараховується за 

умов, що завдання виконано повністю, 

відповідь обґрунтовано, висновки та 

пропозиції аргументовано і оформлено 

належним чином 

 Разом 50  

 

Завдання до заліку складаються: з відповідей на два теоретичних питання, 

розв’язання 20 тестів та однієї аналітичної задачі.  
 

 
Таблиця 2 

Загальні критерії оцінювання 
№ 

з\п 
Вид роботи Максимальний 

бал 
Пояснення до нарахування балів 

1 2 3 4 

1 Відповіді на теоретичні 

питання  (2 питання) 
40 За надану повну обґрунтовану 

відповідь на два питання 

(максимальний бал – 20 балів за 

кожну відповідь) 

2 Розв’язання тестів 40 За кожний правильно розв’язаний 

тест нараховується 2 бали. 

2 Розв’язання задачі 20 Максимальний бал нараховується за 

умов, що завдання виконано повністю, 

відповідь обґрунтовано, висновки та 

пропозиції аргументовано і оформлено 

належним чином 

 Разом 100  
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4. Інформаційні ресурси 
 

1.  Навчальний посібник «Організація і проектування готельного господарства» для 

студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера 

обслуговування» денної та заочної фори навчання СВО бакалавр та магістр / за 

заг.ред. Л.А. Тітомир – Одеса, 2021. 
2.  Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень. [текст] : навч. посіб. / 

Г. О. Бірта, Ю.Г. Бургу– К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 142 с. 

3.  Методика та організація наукових досліджень : Навч. посіб. / С. Е. Важинський, Т 

І. Щербак. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 260 с. 

4.  Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібник / О.І. Гуторов; 

Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва – Х.: ХНАУ, 2017. – 272 с. 

5.  Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Організація та 

методологія наукових досліджень» для аспірантів (здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії) / уклад.: О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань. – Харків : 

Право, 2019. – 40 с. 

6.  Решетілова Т.Б. Маркетингові дослідження: підручник : [Електронний ресурс] / 

Т.Б. Решетілова, С.М. Довгань ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – 

Електрон. текст. дані. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – 357 с.  

7.  Павловська Л. Д., Маркетингові дослідження : навч. посібник : [Електронний 

ресурс] / Л. Д. Павловська, Д. В. Павловський. – Житомир: Вид. О. О. Євенок, 

2017. – 344 с.  

8.  Жегус О. В. Маркетингові дослідження : навч. посібник : [Електронний ресурс] / 

О.В. Жегус, Т.М. Парцирна. – Харків: ФОП Іванченко І.С., 2016. – 237 с.  

9.  Захарчук В. Г. Технологія продукції ресторанного господарства: навчальний 

посібник. / В. Г. Захарчук, Т. А. Кунділовська, Г. Є. Гайдукович. – Одеса: ОНЕУ, 

Атлант ВОІ СОІУ, 2016 р. – 479 с.  

 


