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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни - обов’язкова  Мова викладання - українська 

Навчальна дисципліна викладається на першому курсі у першому семестрі 

Кількість кредитів - 3, годин - 90 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 30 16 14 

заочна 12 4 8 

Самостійна робота, годин Денна - 60 Заочна - 78 

Розклад занять  

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
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 щодо проведення наукових досліджень, аналізу та 
систематизації отриманих даних та оформлення результатів дослідження у формі тез доповідей, 
наукових статей, кваліфікаційної магістерської роботи. 

 

3. Мета 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. 

 

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;  
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 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;  

 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. 
 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

http://hospitality.onaft.edu.ua/distsiplini-magistr/ 

  

5. Зміст навчальної дисципліни  

http://hospitality.onaft.edu.ua/distsiplini-magistr/ 

  

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Види контролю: поточний, підсумковий. 

Нарахування балів http://hospitality.onaft.edu.ua/distsiplini-magistr/ 

Інформаційні ресурси http://hospitality.onaft.edu.ua/distsiplini-magistr/ 

 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

 

 

Викладачі  ___ ПІДПИСАНО _ Вікторія ТКАЧ 
    підпис 

 

   ___ ПІДПИСАНО _ Тетяна КРАВЧУК 
    підпис 

 

 

Завідувач кафедри ___ ПІДПИСАНО _ Тетяна ЛЕБЕДЕНКО 
    підпис 
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