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Розділ 1. Опис навчальної дисципліни 
Таблиця 1 − Опис навчальної дисципліни «Управління інтелектуаль-
ною власністю» 
 
Місце у 
структурно-
логічній 
схемі  
підготовки 

Пререквізити: – 
Постреквізити: «Юридична техніка», «Публічно-
приватне партнерство та взаємодія зі стейкголдера-
ми» 

Мова  
викладання 

Українська 

Статус дисципліни: вибіркова 
Курс/семестр вивчення 1/1 
Кількість кредитів 
ЄКТС/кількість модулів  

3 

Денна форма навчання: 
Кількість годин: – загальна кількість: 1 семестр – 90; 2 семестр –  
– лекції: 1 семестр – 18; 2 семестр –  
– семінарські заняття: 1 семестр – 14; 2 семестр –  
– самостійна робота: 1 семестр – 58; 2 семестр –  
– вид підсумкового контролю: 1 семестр – ПМК (залік); 2 семестр –  
Заочна форма навчання: 
Кількість годин: 1 семестр – 90; 2 семестр −  
– лекції: 1 семестр – 6; 2 семестр –  
– практичні заняття: 1 семестр – 6; 2 семестр –  
– самостійна робота: 1 семестр – 78; 2 семестр –  
– вид підсумкового контролю: 1 семестр – ПМК (залік); 2 семестр −  
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Розділ 2. Перелік компетентностей 
та програмні результати навчання 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у здобува-

чів знань і умінь у сфері управління інтелектуальною власністю. За-

вдання полягають у вивченні студентами загальних питань оформлен-

ня, реєстрації і реалізації прав на результати інтелектуальної 

діяльності, а також в прищепленні навичок проведення патентно-

інформаційного пошуку, в тому числі з використанням ресурсів мере-

жі Інтернет. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Управ-

ління інтелектуальною власністю» є засвоєння здобувачами вищої 

освіти системних знань щодо управління інтелектуальною власністю 

як частиною стратегічного управління на різних рівнях, завданнями 

якого є виявлення об’єктів інтелектуальної власності та їх оцінка, ви-

бір виду правової охорони, ефективне використання і захист прав на 

об’єкти права інтелектуальної власності; набуття знань механізмів 

постановки та досягнення цілей шляхом розробки та реалізації систе-

ми комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності на всіх етапах їх 

життєвого циклу. 

Згідно з вимогами навчальної програми за результатами опану-

вання навчальної дисципліни здобувачі повинні: 

знати: 

‒ основні поняття і терміни у сфері інтелектуальної власності; 

‒ основні положення міжнародного та національного законодавства 

про інтелектуальну власність; 

‒ порядок оформлення і захисту прав на об'єкти інтелектуальної 

власності; 

‒ основи управління інтелектуальною власністю в організації; 

вміти: 

‒ проводити патентні дослідження; 

‒ складати заявки на видачу правоохоронним документів на об'єкти 

промислової власності; 

‒ укладати договори, регульовані майнові права в сфері інтелектуа-

льної власності тощо. 
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Таблиця 2. Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисци-
пліна «Управління інтелектуальною власністю», програмні результати 
навчання 
 

№ 

з/п 

Компетентності, якими 

повинен оволодіти студент 

Програмні результати 

навчання 

Загальні компетентності 

1.  Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синте-

зу (ЗК 1) 

Розв’язувати складні задачі публі-

чного управління та адміністру-

вання, враховуючи вимоги зако-

нодавства, виявляти правові 

колізії та проблеми, розробляти 

проекти нормативно-правових 

актів для їх усунення (ПРН 2) 

2.  Здатність розробляти та 

управляти проектами (ЗК 3) 

3.  Здатність удосконалювати й 

розвивати професійний, 

інтелектуальний і культур-

ний рівні (ЗК 4) 

Використовувати сучасні статис-

тичні методи, моделі, цифрові 

технології, спеціалізоване про-

грамне забезпечення для 

розв’язання складних задач публі-

чного управління та адміністру-

вання (ПРН 4) 

4.  Здатність приймати обґрун-

товані рішення та викорис-

товувати сучасні комуніка-

ційні технології (ЗК 5) 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

5.  Здатність організовувати 

діяльність органів публіч-

ного управління та інших 

організацій публічної сфери 

(СК 2) 

Здійснювати ефективне управлін-

ня інноваціями, ресурсами, ризи-

ками, проектами, змінами, якістю, 

застосовувати сучасні моделі, 

підходи та технології, міжнарод-

ний досвід при проектуванні та 

реорганізації управлінських та 

загально- організаційних струк-

тур (ПРН 6) 

6.  Здатність самостійно готу-

вати проекти нормативно- 

правових актів, аналітичні 

довідки, пропозиції, допові-

ді, надавати експертну оці-

нку нормативно-правовим 

актам на різних рівнях пуб-

лічного управління та адмі-

Уміти розробляти національ-

ні/регіональні програмні докумен-

ти щодо розвитку публічного 

управління, використовуючи сис-

темний аналіз і комплексний під-

хід, а також методи командної 

роботи (ПРН 7) 
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№ 

з/п 

Компетентності, якими 

повинен оволодіти студент 

Програмні результати 

навчання 

ністрування (СК 7) 

7.  Здатність приймати обґрун-

товані управлінські рішення 

з урахуванням питань євро-

пейської та євроатлантичної 

інтеграції (СК 10) 

Розробляти обґрунтовані управ-

лінські рішення з урахуванням 

питань європейської та євроатлан-

тичної інтеграції, враховувати 

цілі, наявні законодавчі, часові та 

ресурсні обмеження, оцінювати 

політичні, соціальні, економічні 

та екологічні наслідки варіантів 

рішень (ПРН 11) 
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Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

Програму навчальної дисципліни  

«Управління інтелектуальною власністю» обговорено і  

схвалено на засіданні кафедри правознавства 

Протокол засідання кафедри від «27» травня 2021 року № 10. 
 

Програмний зміст навчальної дисципліни 
 

МОДУЛЬ 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 

ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ 

 

Тема 1. Інновації та інтелектуальна власність, їх значення в 

сучасному світі. Поняття, зміст та загальна характеристика 

права інтелектуальної власності 
Загальна характеристика об’єктів права інтелектуальної власності. 

Об’єкти права інтелектуальної власності (об’єкти авторського права та 

суміжних прав; об’єкти права промислової власності, у т.ч. засоби 

індивідуалізації; нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власнос-

ті). Суб’єкти права інтелектуальної власності, держава як учасник 

відносин інтелектуальної власності. Загальна характеристика законо-

давства України про інтелектуальну власність та тенденцій його роз-

витку. Система правової охорони інтелектуальної власності. Поняття 

та принципи управління інтелектуальною власністю. 

 

Тема 2. Авторське право і суміжні права 

Поняття та ознаки авторського права. Авторське право в 

об’єктивному та суб’єктивному розумінні. Загальна характеристика 

джерел авторського права. Об’єкти авторського права. Літературні та 

художні твори, інші твори. Твори, які не є об’єктами авторського пра-

ва. Авторське право та право власності на носій авторських прав. 

Майнові та особисті немайнові права авторів. Майнові права воло-

дільця. Виникнення авторського права. Суб’єкти авторського права. 

Співавторство. Право слідування та строки охорони авторських прав. 

Перехід, передача авторського права. Охорона авторським правом 

творів, розміщених в Інтернеті. Види та зміст авторських прав в Інте-

рнеті. Охорона авторським правом матеріалів, розміщених у мережі 

Інтернет. 

Комп’ютерні програми, компіляції даних (бази даних) як результа-

ти інтелектуальної творчої діяльності. 
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Поняття та ознаки суміжних прав. Види суміжних прав. Об’єкти 

суміжних прав – виконання, фонограми, відеограми, програми (пере-

дачі) організацій мовлення. Суб’єкти суміжних прав. Виникнення 

суміжних прав. Майнові права інтелектуальної власності на об’єкти 

суміжних прав. Використання виконання, фонограми, відеограми та 

передачі (програми) організації мовлення. Строки чинності суміжних 

майнових прав. Здійснення суміжних прав. Поняття та засоби правової 

охорони суміжних прав. Загальна характеристика способів захисту 

суміжних прав. Порядок захисту суміжних прав. 

 

Тема 3. Право промислової власності 

Поняття та ознаки права промислової власності. Джерела права 

промислової власності та їх загальна характеристика. Правові засади 

державного регулювання промислової власності в Україні. Набуття та 

зміст права промислової власності. Поняття патентного права. 

Поняття та ознаки винаходу як об’єкта права промислової власнос-

ті. Суб’єкти винахідницьких правовідносин, їх права та обов’язки. 

Підстави виникнення, зміни та припинення винахідницьких правовід-

носин. Види винаходів. Придатність винаходу для набуття права інте-

лектуальної власності на нього. Формула винаходу та її правове зна-

чення. Порядок отримання патенту на винахід. Поняття та ознаки 

корисної моделі як об’єкта права інтелектуальної власності. Пріоритет 

винаходу (корисної моделі). Умови патентоспроможності винаходу та 

корисної моделі. Придатність корисної моделі для набуття права інте-

лектуальної власності на неї. Майнові права інтелектуальної власності 

на корисну модель. 

Поняття та ознаки промислового зразка як об’єкта права інтелекту-

альної власності. Придатність промислового зразка для набуття права 

інтелектуальної власності на нього. Майнові права інтелектуальної 

власності на промисловий зразок. 

 

Тема 4. Засоби індивідуалізації як об’єкти права інтелектуаль-

ної власності 

Правова природа засобів індивідуалізації товаровиробників. По-

няття та ознаки товарного знака. Комерційні найменування та їх види. 

Роль і функції товарних знаків у суспільному виробництві. Загальна 

характеристика законодавчих актів про знаки на товари та послуги. 

Види знаків і вимоги, яким вони повинні відповідати, щоб набути 

правової охорони. Зміст права власності на товарний знак. Особливос-
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ті дії права на знак. Міжнародно-правовий захист від комерційних 

підробок. 

Поняття та види зазначення походження товарів. Право на викори-

стання зазначення походження товарів. Суб’єкти права інтелектуаль-

ної власності на географічне зазначення. Права інтелектуальної влас-

ності на географічне зазначення. 

Доменне ім’я: правове регулювання, порядок набуття, правова охо-

рона. 

 

Тема 5. Захист права інтелектуальної власності в Україні 

Види порушень прав на об’єкти права інтелектуальної власності. 

Запобігання порушенням прав на об’єкти права інтелектуальної влас-

ності. Відстеження порушень прав інтелектуальної власності. Форми 

та способи захисту прав інтелектуальної власності: загальна характе-

ристика. Адміністративно-правовий спосіб захисту прав ІВ. Цивільно-

правовий спосіб захисту прав. Кримінальна відповідальність за пору-

шення прав ІВ. Міжнародно-правові інструменти захисту прав ІВ. 

 

МОДУЛЬ 2. УПРАВЛІННЯ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ 

 

Тема 6. Інфраструктура інтелектуальної власності. Державне 

управління інтелектуальною власністю. 

Система державного управління інтелектуальною власністю в 

Україні. Спеціалізовані органи державного управління інтелектуаль-

ною власністю. Неспеціалізовані органи державного управління, що 

здійснюють управління інтелектуальною власністю. Недержавні орга-

ни управління інтелектуальною власністю. 

Поняття та правове становище патентних повірених. 

Поняття та призначення системи колективного управління автор-

ськими і суміжними правами та історія її становлення. 

Законодавство про управління майновими правами інтелектуальної 

власності. Сфери здійснення колективного управління майновими 

правами інтелектуальної власності. 

Порядок створення організацій колективного управління та їх ви-

ди. Правове становище організацій колективного управління майно-

вими правами інтелектуальної власності, їх права та обов’язки, відпо-

відальність. Міжнародна співпраця організацій колективного 

управління. 
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Тема 7. Управління процесом створення об’єктів права інтеле-

ктуальної власності 

Загальна характеристика життєвого циклу об’єкта права інтелекту-

альної власності. Пошук та генерування нових ідей. Прогнозування 

нових технологій. Патентні дослідження на різних стадіях процесу 

розроблення нової продукції. 

Тема 8. Управління процесом набуття прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

Стратегії правової охорони результатів досліджень і розробок. Ета-

пи прийняття рішення про необхідність правової охорони та оцінка її 

доцільності. Оцінка доцільності отримання патенту. Вибір між патен-

тною охороною та засекречуванням. Розподіл прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності між суб’єктами права. 

 

Тема 9. Управління інтелектуальною власністю та її комерціа-

лізація в університетах і дослідницьких центрах 

Зростання розуміння ролі інтелектуальної власності в сучасній 

економіці та необхідності управляти нею. Вихідні умови для управ-

ління інтелектуальною власністю. Управління інтелектуальною влас-

ністю. Формальне розголошення інформації про інтелектуальну влас-

ність. Ліцензування та здійснення управління правами ІВ після 

укладення угоди. Чинники успіху впровадження технологій. Управ-

ління процесами створення об’єктів права інтелектуальної власності в 

науково-дослідних та науково-освітніх організаціях України. 

 

Тема 10. Управління процесом використання об’єктів права ін-

телектуальної власності 

Значення ІВ в управлінні. Формування портфелю інтелектуальної 

власності в організації. Запобігання втраті комерційної таємниці, пе-

редчасному розкриттю винаходів. Моніторинг інноваційної діяльності 

конкурентів. Інформаційне забезпечення управління інтелектуальною 

власністю. Інвентаризація та бухгалтерський облік об’єктів права ін-

телектуальної власності та їх оподаткування. 

 

Тема 11. Інтелектуальна власність при управлінні інноваційни-

ми проектами 

Інтелектуальна власність як основа інноваційного проекту. Особ-

ливості правової охорони результатів наукових досліджень і розробок, 

виконаних до здобуття Україною незалежності. Правове регулювання 

створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розро-
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бок. Інтелектуальна власність на різних стадіях управління інновацій-

ним проектом. Оцінка економічної ефективності інноваційних проек-

тів. 

 

Тема 12. Управління трансфером технологій 

Об'єкти та суб'єкти трансферу технологій. Форми та основні етапи 

трансферу технологій. Види договорів про трансфер технологій та 

передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності. Пошук 

партнерів, підготування та проведення переговорів щодо передачі 

прав на об’єкти права інтелектуальної власності. Передліцензійні уго-

ди. Зміст договорів про передачу прав на використання інтелектуаль-

ної власності та договорів, що супроводжують трансфер технологій. 
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Розділ 3. Тематичний план навчальної дисципліни 

з розподілом навчального часу за видами занять 
 

Таблиця 3.1. Тематичний план навчальної дисципліни «Управління 

інтелектуальною власністю» для студентів денної форми навчання 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня 

програма «Публічне адміністрування» 
 

№ 

з/п 

Назва змістових модулів, 

тем навчальної дисципліни 

Кількість годин за видами 

занять 

р
а

зо
м

 

аудиторні 

заняття 

поза-

ауди-

торна 

робота 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

за
н

я
т
т
я

 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о

б
о

т
а

 

Модуль 1. Інтелектуальна власність як об’єкт управління 

1 2 3 4 5 6 

1. Інновації та інтелектуальна власність, 

їх значення в сучасному світі. Понят-

тя, зміст та загальна характеристика 

права інтелектуальної власності 

6 2 – 4 

2. Авторське право і суміжні права 8 2 2 4 

3. Право промислової власності 9 2 2 5 

4. Засоби індивідуалізації як об’єкти 

права інтелектуальної власності 
6 2 – 4 

5. Захист права інтелектуальної власно-

сті в Україні 
7 2 – 5 

6. Інфраструктура інтелектуальної влас-

ності. Державне управління інтелек-

туальною власністю. 

9 2 2 5 

 Всього за модулем 1 45 12 6 27 

Модуль 2. Управління інтелектуальною власністю 

7. Управління процесом створення 

об’єктів права інтелектуальної влас-

ності 

7 – 2 5 

8. Управління процесом набуття прав на 

об’єкти права інтелектуальної влас-

ності 

8 2 – 6 
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1 2 3 4 5 6 

9. Управління інтелектуальною власніс-

тю та її комерціалізація в університе-

тах і дослідницьких центрах 

8 – 2 6 

10. Управління процесом використання 

об’єктів права інтелектуальної влас-

ності 

9 2 2 5 

11. Інтелектуальна власність при управ-

лінні інноваційними проектами 
6 2 – 4 

12. Управління трансфером технологій 7 – 2 5 

 Всього за модулем 2 45 6 8 31 

 Всього годин 90 18 14 58 
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Таблиця 3.2. Тематичний план навчальної дисципліни «Управління 

інтелектуальною власністю» для студентів заочної форми навчання 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня 

програма «Публічне адміністрування» 
 

№ 

з/п 

Назва змістових модулів, 

тем навчальної дисципліни 

Кількість годин за видами 

занять 

р
а

зо
м

 

аудиторні 

заняття 

поза-

ауди-

торна 

робота 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

за
н

я
т
т
я

 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о

б
о

т
а

 

Модуль 1. Інтелектуальна власність як об’єкт управління 

1 2 3 4 5 6 

1. Інновації та інтелектуальна власність, 

їх значення в сучасному світі. Понят-

тя, зміст та загальна характеристика 

права інтелектуальної власності 

6 2 – 4 

2. Авторське право і суміжні права 8 – 2 6 

3. Право промислової власності 9 – – 9 

4. Засоби індивідуалізації як об’єкти 

права інтелектуальної власності 
6 – – 6 

5. Захист права інтелектуальної власно-

сті в Україні 
7 2 – 5 

6. Інфраструктура інтелектуальної влас-

ності. Державне управління інтелек-

туальною власністю. 

9 – 2 7 

 Всього за модулем 1 45 4 4 37 

Модуль 2. Управління інтелектуальною власністю 

7. Управління процесом створення 

об’єктів права інтелектуальної влас-

ності 

7 – 2 5 

8. Управління процесом набуття прав на 

об’єкти права інтелектуальної влас-

ності 

8 – – 8 

9. Управління інтелектуальною власніс-

тю та її комерціалізація в університе-

тах і дослідницьких центрах 

8 – – 8 
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1 2 3 4 5 6 

10. Управління процесом використання 

об’єктів права інтелектуальної влас-

ності 

9 2 – 7 

11. Інтелектуальна власність при управ-

лінні інноваційними проектами 
6 – – 6 

12. Управління трансфером технологій 7 – – 7 

 Всього за модулем 2 45 2 2 41 

 Всього годин 90 6 6 78 
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Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни 
Таблиця 4.1. Тематичний план навчальної дисципліни «Управління інтелектуальною власністю», яка виклада-
ється для студентів денної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 
 

Назва теми (лекції) та питан-

ня теми (лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

Назва теми та питання семі-

нарського заняття 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

Завдання самостійної робо-

ти в розрізі тем 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

 

1 2 3 4 5 6 
Модуль 1. Інтелектуальна власність як об’єкт управління 

Тема 1. Інновації та інтелектуальна власність, їх значення в сучасному світі. Поняття, зміст та загальна хара-
ктеристика права інтелектуальної власності 

1) Загальна характеристика 
об’єктів права інтелектуальної 
власності; 2) Об’єкти права 
інтелектуальної власності 
(об’єкти авторського права та 
суміжних прав; об’єкти права 
промислової власності, у т.ч. 
засоби індивідуалізації; нетра-
диційні об’єкти права інтелек-
туальної власності); 
3) Суб’єкти права інтелектуа-
льної власності, держава як 
учасник відносин інтелектуаль-
ної власності; 4) Загальна хара-
ктеристика законодавства 
України про інтелектуальну 

2 – – Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Загальна характеристика 
об’єктів права інтелектуаль-
ної власності; 2) Об’єкти пра-
ва інтелектуальної власності 
(об’єкти авторського права та 
суміжних прав; об’єкти права 
промислової власності, у т.ч. 
засоби індивідуалізації; не-
традиційні об’єкти права 
інтелектуальної власності); 
3) Суб’єкти права інтелектуа-
льної власності, держава як 
учасник відносин інтелектуа-
льної власності; 4) Загальна 

4 
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1 2 3 4 5 6 
власність та тенденцій його 
розвитку; 5) Система правової 
охорони інтелектуальної влас-
ності. 

характеристика законодавства 
України про інтелектуальну 
власність та тенденцій його 
розвитку; 5) Система правової 
охорони інтелектуальної вла-
сності; 6) Поняття та принци-
пи управління інтелектуаль-
ною власністю. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Скласти схеми класифікації 
об’єктів права інтелектуаль-
ної власності та їх суб’єктів. 
3) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 

Тема 2. Авторське право і суміжні права 
1) Поняття та ознаки авторсь-
кого права. Майнові та особисті 
немайнові права авторів; 
2) Об’єкти авторського права; 
3) Твори, які не є об’єктами 
авторського права; 4) Суб’єкти 
авторського права. Співавторс-
тво. Право слідування; 
5) Охорона авторським правом 
творів, розміщених в Інтернеті. 

2 1) Поняття та ознаки авторського 
права. Майнові та особисті не-
майнові права авторів; 2) Об’єкти 
авторського права; 3) Твори, які 
не є об’єктами авторського пра-
ва; 4) Суб’єкти авторського пра-
ва. Співавторство. Право сліду-
вання; 5) Охорона авторським 
правом творів, розміщених в 
Інтернеті; 6) Поняття, ознаки та 
види суміжних прав; 7) Об’єкти 

2 Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Принципи авторського пра-
ва; 2) Право на авторську ви-
нагороду; 3) Право слідування 
в авторському праві; 
4) Похідні твори як об’єкти 
авторського права; 5) Правова 
охорона комп’ютерних про-
грам; 6) Проаналізуйте права 
виконавців; 7) Проаналізуйте 

4 
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1 2 3 4 5 6 
суміжних прав; 8) Суб’єкти су-
міжних прав. Майнові права 
інтелектуальної власності на 
об’єкти суміжних прав. 

права виробників фонограм; 
8) Проаналізуйте права органі-
зацій мовлення. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 
3) На прикладі обраного кон-
кретного об’єкта авторського 
права та об’єкта суміжних 
прав розписати усі можливі 
способи його використання 
(усі доступні правомочності) 
відповідно до законодавства. 

Тема 3. Право промислової власності 
1) Поняття та ознаки права 
промислової власності; 
2) Набуття та зміст права про-
мислової власності; 3) Поняття 
та ознаки, правова охорона 
винаходу як об’єкта права про-
мислової власності; 4) Поняття 
та ознаки, правова охорона 
корисної моделі як об’єкта 
права інтелектуальної власнос-
ті; 5) Поняття та ознаки, право-
ва охорона промислового зраз-

2 1) Поняття та ознаки права про-
мислової власності; 2) Набуття та 
зміст права промислової власно-
сті; 3) Поняття та ознаки, правова 
охорона винаходу як об’єкта 
права промислової власності; 
4) Поняття та ознаки, правова 
охорона корисної моделі як 
об’єкта права інтелектуальної 
власності; 5) Поняття та ознаки, 
правова охорона промислового 
зразка як об’єкта права інтелек-

2 Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Державна реєстрація вина-
ходів в Україні та в іноземних 
державах; 2) Державна реєст-
рація промислових зразків в 
Україні та в іноземних держа-
вах; 3) Державна реєстрація 
корисних моделей в Україні та 
в іноземних державах. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 

5 
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1 2 3 4 5 6 
ка як об’єкта права інтелектуа-
льної власності. 

туальної власності. словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 
3) Знайти та проаналізувати 
три патенти (на винахід, ко-
рисну модель та промисловий 
зразок). Описати застосовані 
критерії пошуку в реєстрі. 

Тема 4. Засоби індивідуалізації як об’єкти права інтелектуальної власності 
1) Поняття, ознаки та види 
знаків для товарів і послуг; 
2) Порядок набуття прав на 
знаки для товарів і послуг; 
3) Комерційні найменування та 
їх види; 4) Географічне зазна-
чення та особливості його пра-
вової охорони. 

2 – – Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Державна реєстрація товар-
них марок в Україні; 
2) Державна реєстрація фірмо-
вих найменувань в Україні; 
3) Державна реєстрація геог-
рафічного зазначення в Украї-
ні. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 
3) Проаналізувати за реєстром 
по одному знаку для товарів і 
послуг кожного виду (словес-
ний, графічний, комбінований, 

4 
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1 2 3 4 5 6 
звуковий). Віднаходження їх 
підвидів буде перевагою. 

Тема 5. Захист права інтелектуальної власності в Україні 
1) Форми та способи захисту 
права інтелектуальної власнос-
ті; 2) Досудовий спосіб захисту 
об’єктів інтелектуальної влас-
ності; 3) Особливості цивільно-
правового захисту права інте-
лектуальної власності; 
4) Цивільно-правова відповіда-
льність за порушення в сфері 
інтелектуальної власності; 
5) Адміністративно-правовий 
захист права інтелектуальної 
власності. Адміністративно-
правова відповідальність за 
порушення в сфері інтелектуа-
льної власності; 
6) Кримінально-правовий за-
хист права інтелектуальної 
власності. Кримінально-
правова відповідальність за 
порушення в сфері інтелектуа-
льної власності. 

2 – – Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Види порушень прав на 
об’єкти права інтелектуальної 
власності; 2) Запобігання по-
рушенням прав на об’єкти 
права інтелектуальної власно-
сті. Відстеження порушень 
прав інтелектуальної власнос-
ті; 3) Форми та способи захис-
ту прав інтелектуальної влас-
ності: загальна 
характеристика; 
4) Адміністративно-правовий 
спосіб захисту прав ІВ; 
5) Цивільно-правовий спосіб 
захисту прав; 6) Кримінальна 
відповідальність за порушення 
прав ІВ; 7) Міжнародно-
правові інструменти захисту 
прав ІВ. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-

5 
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ного за НМП чи у СДО. 

Тема 6. Інфраструктура інтелектуальної власності. Державне управління інтелектуальною власністю 
1) Система державного управ-
ління інтелектуальною власністю 
в Україні; 2) Спеціалізовані ор-
гани державного управління 
інтелектуальною власністю; 
3) Неспеціалізовані органи дер-
жавного управління, що здійс-
нюють управління інтелектуаль-
ною власністю; 4) Недержавні 
органи управління інтелектуаль-
ною власністю; 5) Система коле-
ктивного управління майновими 
авторськими і суміжними права-
ми; 6) Патентний повірений та 
його функції. 

2 1) Система державного управління 
інтелектуальною власністю в 
Україні; 2) Спеціалізовані органи 
державного управління інтелекту-
альною власністю; 
3) Неспеціалізовані органи держа-
вного управління, що здійснюють 
управління інтелектуальною влас-
ністю; 4) Недержавні органи 
управління інтелектуальною влас-
ністю; 5) Система колективного 
управління майновими авторськи-
ми і суміжними правами; 
6) Патентний повірений та його 
функції. 

2 Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Система державного управ-
ління інтелектуальною власніс-
тю в Україні; 2) Спеціалізовані 
органи державного управління 
інтелектуальною власністю; 
3) Неспеціалізовані органи 
державного управління, що 
здійснюють управління інтеле-
ктуальною власністю; 
4) Недержавні органи управ-
ління інтелектуальною власніс-
тю; 5) Система колективного 
управління майновими автор-
ськими і суміжними правами; 
6) Патентний повірений та його 
функції. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 

5 

Модуль 2. Управління інтелектуальною власністю 
Тема 7. Управління процесом створення об’єктів права інтелектуальної власності 

1) Загальна характеристика – 1) Загальна характеристика жит- 2 Питання для самостійного 5 
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життєвого циклу об’єкта права 
інтелектуальної власності; 
2) Пошук та генерування нових 
ідей; 3) Прогнозування нових 
технологій; 4) Патентні дослі-
дження на різних стадіях проце-
су розроблення нової продукції. 

тєвого циклу об’єкта права інте-
лектуальної власності; 2) Пошук 
та генерування нових ідей; 
3) Прогнозування нових техноло-
гій; 4) Патентні дослідження на 
різних стадіях процесу розроб-
лення нової продукції. 

опрацювання 
1) Загальна характеристика 
життєвого циклу об’єкта права 
інтелектуальної власності; 
2) Пошук та генерування но-
вих ідей; 3) Прогнозування 
нових технологій; 4) Патентні 
дослідження на різних стадіях 
процесу розроблення нової 
продукції. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 
3) Скласти структурно-логічну 
схему життєвого циклу об’єкта 
права інтелектуальної власнос-
ті. 

Тема 8. Управління процесом набуття прав на об’єкти права інтелектуальної власності 
1) Стратегії правової охорони 
результатів досліджень і розро-
бок; 2) Етапи прийняття рішен-
ня про необхідність правової 
охорони та оцінка її доцільності; 
3) Оцінка доцільності отриман-
ня патенту. Вибір між патент-
ною охороною та засекречуван-

2 – – Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Стратегії правової охорони 
результатів досліджень і роз-
робок; 2) Етапи прийняття 
рішення про необхідність 
правової охорони та оцінка її 
доцільності; 3) Оцінка доціль-

6 
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ням; 4) Розподіл прав на об’єкти 
права інтелектуальної власності 
між суб’єктами права. 

ності отримання патенту. Ви-
бір між патентною охороною 
та засекречуванням; 
4) Розподіл прав на об’єкти 
права інтелектуальної власно-
сті між суб’єктами права. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 

Тема 9. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах 
1) Управління інтелектуальною 
власністю; 2) Формальне розго-
лошення інформації про інте-
лектуальну власність; 
3) Ліцензування та здійснення 
управління правами ІВ після 
укладення угоди; 4) Чинники 
успіху впровадження техноло-
гій. Управління процесами 
створення об’єктів права інте-
лектуальної власності в науко-
во-дослідних та науково-
освітніх організаціях України. 

– 1) Розуміння ролі інтелектуаль-
ної власності в сучасній економі-
ці та необхідності управляти 
нею; 2) Вихідні умови для управ-
ління інтелектуальною власніс-
тю; 3) Управління інтелектуаль-
ною власністю; 4) Формальне 
розголошення інформації про 
інтелектуальну власність; 
5) Ліцензування та здійснення 
управління правами ІВ після 
укладення угоди; 6) Чинники 
успіху впровадження технологій. 
Управління процесами створення 
об’єктів права інтелектуальної 
власності в науково-дослідних та 

2 Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Зростання розуміння ролі 
інтелектуальної власності в 
сучасній економіці та необ-
хідності управляти нею; 
2) Вихідні умови для управ-
ління інтелектуальною влас-
ністю; 3) Управління інтелек-
туальною власністю; 
4) Формальне розголошення 
інформації про інтелектуаль-
ну власність; 5) Ліцензування 
та здійснення управління 
правами ІВ після укладення 
угоди; 6) Чинники успіху 

6 
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науково-освітніх організаціях 
України. 

впровадження технологій. 
Управління процесами ство-
рення об’єктів права інтелек-
туальної власності в науково-
дослідних та науково-освітніх 
організаціях України. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 

Тема 10. Управління процесом використання об’єктів права інтелектуальної власності 
1) Значення ІВ в управлінні. 
Формування портфелю інтелек-
туальної власності в організації; 
2) Запобігання втраті комерцій-
ної таємниці, передчасному 
розкриттю винаходів; 
3) Моніторинг інноваційної 
діяльності конкурентів; 
4) Інформаційне забезпечення 
управління інтелектуальною 
власністю; 5) Інвентаризація та 
бухгалтерський облік об’єктів 
права інтелектуальної власності 
та їх оподаткування. 

2 1) Значення ІВ в управлінні. Фор-
мування портфелю інтелектуаль-
ної власності в організації; 
2) Запобігання втраті комерційної 
таємниці, передчасному розкрит-
тю винаходів; 3) Моніторинг 
інноваційної діяльності конкурен-
тів; 4) Інформаційне забезпечення 
управління інтелектуальною вла-
сністю; 5) Інвентаризація та бух-
галтерський облік об’єктів права 
інтелектуальної власності та їх 
оподаткування. 

2 Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Значення ІВ в управлінні. 
Формування портфелю інтеле-
ктуальної власності в органі-
зації; 2) Запобігання втраті 
комерційної таємниці, перед-
часному розкриттю винаходів; 
3) Моніторинг інноваційної 
діяльності конкурентів; 
4) Інформаційне забезпечення 
управління інтелектуальною 
власністю; 5) Інвентаризація 
та бухгалтерський облік 
об’єктів права інтелектуальної 
власності та їх оподаткування. 

5 



26 

 

1 2 3 4 5 6 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 

Тема 11. Інтелектуальна власність при управлінні інноваційними проектами 
1) Інтелектуальна власність як 
основа інноваційного проекту; 
2) Особливості правової охоро-
ни результатів наукових дослі-
джень і розробок, виконаних до 
здобуття Україною незалежно-
сті; 3) Правове регулювання 
створюваних в інноваційних 
проектах результатів дослі-
джень і розробок; 
4) Інтелектуальна власність на 
різних стадіях управління інно-
ваційним проектом; 5) Оцінка 
економічної ефективності інно-
ваційних проектів. 

2 – – Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Інтелектуальна власність як 
основа інноваційного проек-
ту; 2) Особливості правової 
охорони результатів наукових 
досліджень і розробок, вико-
наних до здобуття Україною 
незалежності; 3) Правове 
регулювання створюваних в 
інноваційних проектах ре-
зультатів досліджень і розро-
бок; 4) Інтелектуальна влас-
ність на різних стадіях 
управління інноваційним 
проектом; 5) Оцінка економі-
чної ефективності інновацій-
них проектів. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 

4 
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завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 

Тема 12. Управління трансфером технологій 
1) Об'єкти та суб'єкти трансферу 
технологій; 2) Форми та основні 
етапи трансферу технологій; 
3) Види договорів про трансфер 
технологій та передачу прав на 
об’єкти права інтелектуальної 
власності; 4) Пошук партнерів, 
підготування та проведення 
переговорів щодо передачі прав 
на об’єкти права інтелектуаль-
ної власності; 
5) Передліцензійні угоди. Зміст 
договорів про передачу прав на 
використання інтелектуальної 
власності та договорів, що су-
проводжують трансфер техно-
логій. 

– 1) Об'єкти та суб'єкти трансферу 
технологій; 2) Форми та основні 
етапи трансферу технологій; 
3) Види договорів про трансфер 
технологій та передачу прав на 
об’єкти права інтелектуальної 
власності; 4) Пошук партнерів, 
підготування та проведення пере-
говорів щодо передачі прав на 
об’єкти права інтелектуальної 
власності; 5) Передліцензійні 
угоди. Зміст договорів про пере-
дачу прав на використання інте-
лектуальної власності та догово-
рів, що супроводжують трансфер 
технологій. 

2 Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Об'єкти та суб'єкти транс-
феру технологій; 2) Форми та 
основні етапи трансферу тех-
нологій; 3) Види договорів про 
трансфер технологій та пере-
дачу прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності; 
4) Пошук партнерів, підготу-
вання та проведення перегово-
рів щодо передачі прав на 
об’єкти права інтелектуальної 
власності; 5)  Зміст договорів 
про передачу прав на викорис-
тання інтелектуальної власно-
сті та договорів, що супрово-
джують трансфер технологій. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 

5 

Разом по дисципліні 18  14  58 
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Таблиця 4.2. Тематичний план навчальної дисципліни «Управління інтелектуальною власністю», яка викла-
дається для студентів заочної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»  
 

Назва теми (лекції) та питан-

ня теми (лекції) 
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Назва теми та питання семі-

нарського заняття 
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Завдання самостійної робо-

ти в розрізі тем 
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и
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1 2 3 4 5 6 
Модуль 1. Інтелектуальна власність як об’єкт управління 

Тема 1. Інновації та інтелектуальна власність, їх значення в сучасному світі. Поняття, зміст та загальна хара-
ктеристика права інтелектуальної власності 

1) Загальна характеристика 
об’єктів права інтелектуальної 
власності; 2) Об’єкти права 
інтелектуальної власності 
(об’єкти авторського права та 
суміжних прав; об’єкти права 
промислової власності, у т.ч. 
засоби індивідуалізації; нетра-
диційні об’єкти права інтелек-
туальної власності); 
3) Суб’єкти права інтелектуа-
льної власності, держава як 
учасник відносин інтелектуаль-
ної власності; 4) Загальна хара-
ктеристика законодавства 
України про інтелектуальну 
власність та тенденцій його 
розвитку; 5) Система правової 

2 – – Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Загальна характеристика 
об’єктів права інтелектуаль-
ної власності; 2) Об’єкти пра-
ва інтелектуальної власності 
(об’єкти авторського права та 
суміжних прав; об’єкти права 
промислової власності, у т.ч. 
засоби індивідуалізації; не-
традиційні об’єкти права 
інтелектуальної власності); 
3) Суб’єкти права інтелектуа-
льної власності, держава як 
учасник відносин інтелектуа-
льної власності; 4) Загальна 
характеристика законодавства 
України про інтелектуальну 
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охорони інтелектуальної влас-
ності. 

власність та тенденцій його 
розвитку; 5) Система правової 
охорони інтелектуальної вла-
сності; 6) Поняття та принци-
пи управління інтелектуаль-
ною власністю. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Скласти схеми класифікації 
об’єктів права інтелектуаль-
ної власності та їх суб’єктів. 
3) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 

Тема 2. Авторське право і суміжні права 
1) Поняття та ознаки авторсь-
кого права. Майнові та особисті 
немайнові права авторів; 
2) Об’єкти авторського права; 
3) Твори, які не є об’єктами 
авторського права; 4) Суб’єкти 
авторського права. Співавторс-
тво. Право слідування; 
5) Охорона авторським правом 
творів, розміщених в Інтернеті. 

– 1) Поняття та ознаки авторського 
права. Майнові та особисті не-
майнові права авторів; 2) Об’єкти 
авторського права; 3) Твори, які 
не є об’єктами авторського пра-
ва; 4) Суб’єкти авторського пра-
ва. Співавторство. Право сліду-
вання; 5) Охорона авторським 
правом творів, розміщених в 
Інтернеті; 6) Поняття, ознаки та 
види суміжних прав; 7) Об’єкти 
суміжних прав; 8) Суб’єкти су-
міжних прав. Майнові права 

2 Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Принципи авторського пра-
ва; 2) Право на авторську ви-
нагороду; 3) Право слідування 
в авторському праві; 
4) Похідні твори як об’єкти 
авторського права; 5) Правова 
охорона комп’ютерних про-
грам; 6) Проаналізуйте права 
виконавців; 7) Проаналізуйте 
права виробників фонограм; 
8) Проаналізуйте права органі-
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інтелектуальної власності на 
об’єкти суміжних прав. 

зацій мовлення. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 
3) На прикладі обраного кон-
кретного об’єкта авторського 
права та об’єкта суміжних 
прав розписати усі можливі 
способи його використання 
(усі доступні правомочності) 
відповідно до законодавства. 

Тема 3. Право промислової власності 
1) Поняття та ознаки права 
промислової власності; 
2) Набуття та зміст права про-
мислової власності; 3) Поняття 
та ознаки, правова охорона 
винаходу як об’єкта права про-
мислової власності; 4) Поняття 
та ознаки, правова охорона 
корисної моделі як об’єкта 
права інтелектуальної власнос-
ті; 5) Поняття та ознаки, право-
ва охорона промислового зраз-
ка як об’єкта права 
інтелектуальної власності. 

– – – Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Державна реєстрація вина-
ходів в Україні та в іноземних 
державах; 2) Державна реєст-
рація промислових зразків в 
Україні та в іноземних держа-
вах; 3) Державна реєстрація 
корисних моделей в Україні та 
в іноземних державах. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
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завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 
3) Знайти та проаналізувати 
три патенти (на винахід, ко-
рисну модель та промисловий 
зразок). Описати застосовані 
критерії пошуку в реєстрі. 

Тема 4. Засоби індивідуалізації як об’єкти права інтелектуальної власності 
1) Поняття, ознаки та види 
знаків для товарів і послуг; 
2) Порядок набуття прав на 
знаки для товарів і послуг; 
3) Комерційні найменування та 
їх види; 4) Географічне зазна-
чення та особливості його пра-
вової охорони. 

– – – Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Державна реєстрація товар-
них марок в Україні; 
2) Державна реєстрація фірмо-
вих найменувань в Україні; 
3) Державна реєстрація геог-
рафічного зазначення в Украї-
ні. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 
3) Проаналізувати за реєстром 
по одному знаку для товарів і 
послуг кожного виду (словес-
ний, графічний, комбінований, 
звуковий). Віднаходження їх 
підвидів буде перевагою. 
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Тема 5. Захист права інтелектуальної власності в Україні 

1) Форми та способи захисту 
права інтелектуальної власнос-
ті; 2) Досудовий спосіб захисту 
об’єктів інтелектуальної влас-
ності; 3) Особливості цивільно-
правового захисту права інте-
лектуальної власності; 
4) Цивільно-правова відповіда-
льність за порушення в сфері 
інтелектуальної власності; 
5) Адміністративно-правовий 
захист права інтелектуальної 
власності. Адміністративно-
правова відповідальність за 
порушення в сфері інтелектуа-
льної власності; 
6) Кримінально-правовий за-
хист права інтелектуальної 
власності. Кримінально-
правова відповідальність за 
порушення в сфері інтелектуа-
льної власності. 

2 – – Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Види порушень прав на 
об’єкти права інтелектуальної 
власності; 2) Запобігання по-
рушенням прав на об’єкти 
права інтелектуальної власно-
сті. Відстеження порушень 
прав інтелектуальної власнос-
ті; 3) Форми та способи захис-
ту прав інтелектуальної влас-
ності: загальна 
характеристика; 
4) Адміністративно-правовий 
спосіб захисту прав ІВ; 
5) Цивільно-правовий спосіб 
захисту прав; 6) Кримінальна 
відповідальність за порушення 
прав ІВ; 7) Міжнародно-
правові інструменти захисту 
прав ІВ. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 

5 

Тема 6. Інфраструктура інтелектуальної власності. Державне управління інтелектуальною власністю 
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1) Система державного управ-
ління інтелектуальною власністю 
в Україні; 2) Спеціалізовані ор-
гани державного управління 
інтелектуальною власністю; 
3) Неспеціалізовані органи дер-
жавного управління, що здійс-
нюють управління інтелектуаль-
ною власністю; 4) Недержавні 
органи управління інтелектуаль-
ною власністю; 5) Система коле-
ктивного управління майновими 
авторськими і суміжними права-
ми; 6) Патентний повірений та 
його функції. 

– 1) Система державного управління 
інтелектуальною власністю в 
Україні; 2) Спеціалізовані органи 
державного управління інтелекту-
альною власністю; 
3) Неспеціалізовані органи держа-
вного управління, що здійснюють 
управління інтелектуальною влас-
ністю; 4) Недержавні органи 
управління інтелектуальною влас-
ністю; 5) Система колективного 
управління майновими авторськи-
ми і суміжними правами; 
6) Патентний повірений та його 
функції. 

2 Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Система державного управ-
ління інтелектуальною власніс-
тю в Україні; 2) Спеціалізовані 
органи державного управління 
інтелектуальною власністю; 
3) Неспеціалізовані органи 
державного управління, що 
здійснюють управління інтеле-
ктуальною власністю; 
4) Недержавні органи управ-
ління інтелектуальною власніс-
тю; 5) Система колективного 
управління майновими автор-
ськими і суміжними правами; 
6) Патентний повірений та його 
функції. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 

7 

Модуль 2. Управління інтелектуальною власністю 
Тема 7. Управління процесом створення об’єктів права інтелектуальної власності 

1) Загальна характеристика 
життєвого циклу об’єкта права 
інтелектуальної власності; 

– 1) Загальна характеристика жит-
тєвого циклу об’єкта права інте-
лектуальної власності; 2) Пошук 

2 Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Загальна характеристика 
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2) Пошук та генерування нових 
ідей; 3) Прогнозування нових 
технологій; 4) Патентні дослі-
дження на різних стадіях проце-
су розроблення нової продукції. 

та генерування нових ідей; 
3) Прогнозування нових техноло-
гій; 4) Патентні дослідження на 
різних стадіях процесу розроб-
лення нової продукції. 

життєвого циклу об’єкта права 
інтелектуальної власності; 
2) Пошук та генерування но-
вих ідей; 3) Прогнозування 
нових технологій; 4) Патентні 
дослідження на різних стадіях 
процесу розроблення нової 
продукції. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 
3) Скласти структурно-логічну 
схему життєвого циклу об’єкта 
права інтелектуальної власнос-
ті. 

Тема 8. Управління процесом набуття прав на об’єкти права інтелектуальної власності 
1) Стратегії правової охорони 
результатів досліджень і розро-
бок; 2) Етапи прийняття рішен-
ня про необхідність правової 
охорони та оцінка її доцільності; 
3) Оцінка доцільності отриман-
ня патенту. Вибір між патент-
ною охороною та засекречуван-
ням; 4) Розподіл прав на об’єкти 
права інтелектуальної власності 

– – – Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Стратегії правової охорони 
результатів досліджень і роз-
робок; 2) Етапи прийняття 
рішення про необхідність 
правової охорони та оцінка її 
доцільності; 3) Оцінка доціль-
ності отримання патенту. Ви-
бір між патентною охороною 
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між суб’єктами права. та засекречуванням; 

4) Розподіл прав на об’єкти 
права інтелектуальної власно-
сті між суб’єктами права. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 

Тема 9. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах 
1) Управління інтелектуальною 
власністю; 2) Формальне розго-
лошення інформації про інте-
лектуальну власність; 
3) Ліцензування та здійснення 
управління правами ІВ після 
укладення угоди; 4) Чинники 
успіху впровадження техноло-
гій. Управління процесами 
створення об’єктів права інте-
лектуальної власності в науко-
во-дослідних та науково-
освітніх організаціях України. 

– – – Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Зростання розуміння ролі 
інтелектуальної власності в 
сучасній економіці та необ-
хідності управляти нею; 
2) Вихідні умови для управ-
ління інтелектуальною влас-
ністю; 3) Управління інтелек-
туальною власністю; 
4) Формальне розголошення 
інформації про інтелектуаль-
ну власність; 5) Ліцензування 
та здійснення управління 
правами ІВ після укладення 
угоди; 6) Чинники успіху 
впровадження технологій. 
Управління процесами ство-
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рення об’єктів права інтелек-
туальної власності в науково-
дослідних та науково-освітніх 
організаціях України. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 

Тема 10. Управління процесом використання об’єктів права інтелектуальної власності 
1) Значення ІВ в управлінні. 
Формування портфелю інтелек-
туальної власності в організації; 
2) Запобігання втраті комерцій-
ної таємниці, передчасному 
розкриттю винаходів; 
3) Моніторинг інноваційної 
діяльності конкурентів; 
4) Інформаційне забезпечення 
управління інтелектуальною 
власністю; 5) Інвентаризація та 
бухгалтерський облік об’єктів 
права інтелектуальної власності 
та їх оподаткування. 

2 – – Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Значення ІВ в управлінні. 
Формування портфелю інтеле-
ктуальної власності в органі-
зації; 2) Запобігання втраті 
комерційної таємниці, перед-
часному розкриттю винаходів; 
3) Моніторинг інноваційної 
діяльності конкурентів; 
4) Інформаційне забезпечення 
управління інтелектуальною 
власністю; 5) Інвентаризація 
та бухгалтерський облік 
об’єктів права інтелектуальної 
власності та їх оподаткування. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
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словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 

Тема 11. Інтелектуальна власність при управлінні інноваційними проектами 
1) Інтелектуальна власність як 
основа інноваційного проекту; 
2) Особливості правової охоро-
ни результатів наукових дослі-
джень і розробок, виконаних до 
здобуття Україною незалежно-
сті; 3) Правове регулювання 
створюваних в інноваційних 
проектах результатів дослі-
джень і розробок; 
4) Інтелектуальна власність на 
різних стадіях управління інно-
ваційним проектом; 5) Оцінка 
економічної ефективності інно-
ваційних проектів. 

– – – Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Інтелектуальна власність як 
основа інноваційного проек-
ту; 2) Особливості правової 
охорони результатів наукових 
досліджень і розробок, вико-
наних до здобуття Україною 
незалежності; 3) Правове 
регулювання створюваних в 
інноваційних проектах ре-
зультатів досліджень і розро-
бок; 4) Інтелектуальна влас-
ність на різних стадіях 
управління інноваційним 
проектом; 5) Оцінка економі-
чної ефективності інновацій-
них проектів. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 

6 
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1 2 3 4 5 6 
Тема 12. Управління трансфером технологій 

1) Об'єкти та суб'єкти трансферу 
технологій; 2) Форми та основні 
етапи трансферу технологій; 
3) Види договорів про трансфер 
технологій та передачу прав на 
об’єкти права інтелектуальної 
власності; 4) Пошук партнерів, 
підготування та проведення 
переговорів щодо передачі прав 
на об’єкти права інтелектуаль-
ної власності; 
5) Передліцензійні угоди. Зміст 
договорів про передачу прав на 
використання інтелектуальної 
власності та договорів, що су-
проводжують трансфер техно-
логій. 

– – – Питання для самостійного 
опрацювання 
1) Об'єкти та суб'єкти транс-
феру технологій; 2) Форми та 
основні етапи трансферу тех-
нологій; 3) Види договорів про 
трансфер технологій та пере-
дачу прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності; 
4) Пошук партнерів, підготу-
вання та проведення перегово-
рів щодо передачі прав на 
об’єкти права інтелектуальної 
власності; 5)  Зміст договорів 
про передачу прав на викорис-
тання інтелектуальної власно-
сті та договорів, що супрово-
джують трансфер технологій. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний 
словник до теми. 
2) Вирішення практичного 
завдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у СДО. 

7 

Разом по дисципліні 6  6  88 
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Розділ 5. Оцінювання результатів навчання 
 
Таблиця 5 − Розподіл балів за результатами вивчення навчальної 

дисципліни для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування» денної та заочної форми навчання  

Види робіт 
Максимальна 
кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-6): відвідування занять (не більше 
5 балів – за наявності конспектів семінарських занять та за 
умови присутності на них); обговорення матеріалу тем 
семінарських занять (15 балів); виконання навчальних та 
практичних завдань, завдань самостійної роботи, вибіркове 
тестування (загалом – 10 балів); поточна модульна робота 
(тестування) (20 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 7-12): відвідування занять (не більше 
5 балів – за наявності конспектів семінарських занять та за 
умови присутності на них); обговорення матеріалу тем 
семінарських занять (15 балів); виконання навчальних та 
практичних завдань, завдань самостійної роботи, вибіркове 
тестування (загалом – 10 балів); поточна модульна робота 
(тестування) (20 балів) 

50 

Разом 100 
ПМК (залік)  
Разом 100 

 
Таблиця 6 − Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за резуль-

татами вивчення навчальної дисципліни  
Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю проведення 

повторного підсумкового контролю 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни та 
проведенням підсумкового контролю 
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Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 

1. Пакет програмних продуктів Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point). 

2. Презентації Microsoft PowerPoint з тем курсу; 

3. Бази нормативних документів (Ліга:Закон, НАУ; online-системи, у 

т.ч. «Законодавство України». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index). 

4. Пакет тестів до тем навчальної дисципліни для студентів денної та 

заочної форм навчання, розміщені в системі Оpentest. 

5. http://www.el.puet.edu.ua 


