
ЛЕКЦІЙНИЙ МОДУЛЬ 

Змістовий модуль 1. Основи інтелектуальної власності 

   

Тема 1. Інтелектуальна власність як право на результати творчої 

діяльності людини. 

План 

1. Поняття інтелектуальної власності. 

2. Еволюція інтелектуальної власності. 

3. Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному 

розвитку держави. 

 

Мета: Сформувати поняття про інтелектуальну власність, ознайомити 

студентів з історією та еволюцією авторського права, з основними категоріями 

дисципліни, дати їх загальну характеристику.  

Основні поняття теми: інтелект, інтелектуальна творчість, 

інтелектуальний продукт, інтелектуальна власність, майнова та немайнова 

інтелектуальна власність, авторське право, суміжні права, промислова власність, 

гудвіл, наукове відкриття, винахід, корисна модель.  

 

Рекомендована література: 

1. Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право. – К.: 

КНТ, 2005. – 520 с.  

2. Інтелектуальна власність: Навчальний посібник / За ред. П.М.Цибульова. – К.: 

УкрІНТЕІ, 2006. – 276 с. 

3. Основи інтелектуальної власності. – К.: Юридичне видавництво «Ін-Юре», 

1999. – 578 с. 

4. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. – 

К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2005. - 108 с. 

 

Тема 2. Система інтелектуальної власності. 

План 

1. Складові системи інтелектуальної власності. 

2. Об’єкти права інтелектуальної власності. 

3. Суб’єкти права інтелектуальної власності. 

4. Законодавчі акти України про інтелектуальну власність. 

5. Державна система управління інтелектуальною власністю. 

6. Міжнародна система інтелектуальної власності. 

 

Мета: Сформувати поняття про складові системи інтелектуальної 

власності; об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності; ознайомити 

студентів із Законами України у сфері інтелектуальної власності; державною 

системою правової охорони інтелектуальної власності; міжнародними 

договорами, що діють у сфері інтелектуальної власності. 

Основні поняття теми: система інтелектуальної власності, об’єкти   права 

ІВ, винахід, корисна модель, промисловий зразок, торгівельна марка, сорт 

рослин, топографія інтегральної мікросхеми, комерційна таємниця, відкриття, 



раціоналізаторська пропозиція, об’єкти авторського права, суб’єкти авторського 

права. 

 

Рекомендована література: 

1. Закон України «Про авторське право і суміжні права» // Відомості Верховної 

Ради України, 1994. - №13.  

2. Інтелектуальна власність в Україні: Правові засади: У 4-х т. / Заг. ред. 

О.Д.Святоцького. – К.: «Ін Юре», 1999. – 672 с.  

3. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П. Популярно про інтелектуальну власність: 

абетка / Заг ред. М.В.Паладія. – К.: ТОВ «Альфа-ПІК», 2004. – 56 с. 

 

Тема 3. Правова охорона інтелектуальної власності.  

План 

1. Мета і принципи правової охорони інтелектуальної власності. 

2. Охорона прав на об’єкти промислової власності. 

3. Охорона об’єктів авторського права і суміжних прав. 

4. Охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності за кордоном. 

 

Мета: Сформувати поняття про цілі основні принципи правової охорони 

інтелектуальної власності; ознайомити студентів з охороною прав на об’єкти 

промислової власності, об’єкти авторського права і суміжних прав, об’єкти 

інтелектуальної власності за кордоном.  

Основні поняття теми: правова охорона інтелектуальної власності, 

принципи правової охорони ІВ, право на винахід, корисну модель і промисловий 

зразок, патент, промислова придатність, авторське право, суміжні права, 

особисті (немайнові) права, майнові права.  

 

Рекомендована література: 

1. Бондаренко С.В. Авторське право і суміжні права: Навчальний посібник. – К.: 

Ін-т інтел. власн. і права, 2004. – 260 с. 

2. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. Посібник. – Київ: Либідь, 

2002. – 200 с. 

3. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. 

посібник – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с. 

 

Тема 4. Захист прав інтелектуальної власності. 

План 

1. Система захисту прав інтелектуальної власності та її призначення. 

2. Дії, що визнаються порушенням права інтелектуальної власності. 

3. Способи захисту права інтелектуальної власності. 

4. Захист прав інтелектуальної власності в рамках угоди TRIPS.  

 

Мета: Сформувати  поняття про систему захисту прав інтелектуальної 

власності та її призначення; ознайомити студентів з діями, що визнаються 

порушенням права інтелектуальної власності; способами захисту права 

інтелектуальної власності, захист прав інтелектуальної власності в рамках угоди 

TRIPS.  



Основні поняття теми: захист прав на ІВ, порушення прав ІВ, категорії 

спорів; форми захисту права ІВ; порядок захисту права ІВ; способи захисту права 

ІВ, адміністративно-правовий спосіб захисту прав, цивільно-правовий спосіб 

захисту прав; кримінальна відповідальність.  

 

Рекомендована література: 

1. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. 

посібник – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с. 

2. Жаров В.О. Захист права інтелектуальної власності. Захист авторського права 

і суміжних прав. Захист права промислової власності. Навчальний посібник. 

– К.: Ін-т інтел. власності і права, 2003. – 64 с. 

3. Цивільний кодекс України. Книга четверта «Право інтелектуальної 

власності» від 16.01.2003 р., № 435-ІV. 

 

 

Змістовий модуль 2. Управління інтелектуальною власністю. 

Тема 5. Маркетинг інтелектуальної власності. 

План 

1. Поняття інтелектуального капіталу та його структура. 

2. Поняття маркетингу інтелектуальної власності. 

3. Етапи та стадії життєвого циклу інноваційного товару. 

4. Маркетинг у ліцензійній торгівлі. 

5. Економічна оцінка інноваційних проектів.  

6. Оцінка вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

 

Мета: Сформувати поняття маркетингу інтелектуальної власності, надати 

уявлення про інтелектуальний капітал ті його структуру,  ознайомити студентів 

з етапами та стадіями життєвого циклу інноваційного товару; пошуком, відбором 

та генеруванням ідей для створення нового продукту; прогнозуванням нових 

технологій; маркетингом у ліцензійній торгівлі; економічною оцінкою 

інноваційних проектів; оцінкою вартості прав на об’єкти інтелектуальної 

власності.  

Основні поняття теми: інтелектуальний капітал, структура 

інтелектуального капіталу, маркетинг інтелектуальної власності; життєвий цикл 

товару; економічна оцінка інноваційних проектів; вартість прав на об’єкти ІВ; 

методи оцінки; оцінка вартості авторських і суміжних прав; оцінка вартості 

гудвілу. 

 

Рекомендована література: 

1. Економіка і маркетинг виробничо-підприємницької діяльності: Навчальний 

посібник / За ред.. П.Г.Перерви, О.М.Гаврись, М.І.Погорєлова. – Харків: НТУ 

«ХПІ», 2004. – 640 с.  

2. Козырев А.Н. Оценка интеллектуальной собственности. – М.: Экспертное 

бюро, 1997. – 280 с. 

3. Пузыня Н.Ю. Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных 

активов. СПб: Питер, 2005. – 352 с. 



4. Цыбулев П.Н. Маркетинг интеллектуальной собственности: Учеб. Пособие. – 

К.: Инст. интел. собств. и права, 2004. – 184 с. 

 

Тема 6. Передання прав на об’єкти права інтелектуальної власності. 

План 

1. Сутність і причини передання прав. 

2. Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності. 

3. Зміст договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності.  

 

Мета: Сформувати поняття про сутність і причини передання прав на 

об’єкти інтелектуальної власності; ознайомити студентів з видами та змістом 

договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, 

вибором ліцензіата. 

Основні поняття теми: передавання прав на об’єкти ІВ; форма торгової 

угоди; ліцензія виключна, одинична, невиключна; ліцензійний договір; 

структура ліцензійного договору; ліцензіар; ліцензіат. 

 

Рекомендована література: 

1. Економіка інтелектуальної власності: використання і передача прав на 

об’єкти інтелектуальної власності // Укладач Л.А.Меняйло. – К.: Ін-т інтел. 

власн. і права, 2000. – 168 с. 

2. Зинов В.Г. Управление интеллектуальной собственностью: Учебное пособие. 

- М.: Дело, 2003. – 512 с.  

 

Тема 7. Комерціалізація та управління інтелектуальною власністю.  

План 

1. Способи комерціалізації інтелектуальної власності. 

2. Використання об’єктів права інтелектуальної власності у виробництві 

товарів і послуг.  

3. Внесення прав на ОПІВ до статутного капіталу підприємства.  

4. Порівняння економічної ефективності різних способів комерціалізації ОПІВ.   

5. Поняття та принципи управління інтелектуальною власністю 

6. Управління інтелектуальною власністю на різних етапах життєвого циклу 

ОПІВ. 

 

Мета: Сформувати уявлення про комерціалізацію інтелектуальної 

власності; ознайомити студентів зі способами комерціалізації інтелектуальної 

власності. Сформувати поняття про управління інтелектуальною власністю; 

ознайомити студентів з принципами управління інтелектуальною власністю, 

управлінням інтелектуальною власністю на різних етапах життєвого циклу. 



Основні поняття теми: комерціалізація інтелектуальної власності; 

способи комерціалізації; ліцензійний договір, договір комерційної концесії 

(франшизи), договір лізингу, економічна ефективність способів комерціалізації 

ОПІВ; управління інтелектуальною власністю; принципи управління 

інтелектуальною власністю; етапи життєвого циклу об’єктів права 

інтелектуальної власності. 

 

Рекомендована література: 

1. Бабаскин С.Я., Зинов В.Г. Коммерциализация технологий: Теория и 

практика. – М.: Монолин, 2002. – 240 с.  

2. Вачевський М.В. Соціально-економічні аспекти використання 

інтелектуальної власності в сучасних умовах. Теорія і практика. Навчальний 

посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 376 с. 

3. Крайнєв П.П. Інтелектуальна економіка: управління інтелектуальною 

власністю. – К.: Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2004. – 448 с. 

4. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Зінов В.Г., Суіні В.Г. Управління 

інтелектуальною власністю / За ред. П.М.Цибульова: монография. – К. 

«К.І.С.», 2005. – 448 с. 

 

Тема 8. Інтелектуальна власність в електронному суспільстві.  

План 

1. Правова охорона комп’ютерних програм і баз даних. 

2. Особливості правового регулювання окремих ресурсів мережі Інтернет. 

3. Товарні знаки як доменні імена. 

4. Реєстрація комп’ютерних програм і баз даних. 

5. Вільне відтворення і адаптація комп'ютерної програми або бази даних. 

 

Мета: Сформувати поняття про правову охорона комп’ютерних програм і 

баз даних; ознайомити студентів з особливостями правового регулювання 

окремих ресурсів мережі Інтернет; товарними знаками як доменними іменами; 

реєстрацією комп’ютерних програм і баз даних; вільним відтворенням і 

адаптацією комп'ютерної програми або бази даних. 

Основні поняття теми: правова охорона комп’ютерних програм; правова 

охорона баз даних; правове регулювання ресурсів мережі Інтернет; товарні знаки 

як доменні імена; реєстрація комп’ютерних програм; реєстрація баз даних; 

відтворення комп'ютерної програми; відтворення бази даних. 

 

Рекомендована література: 

1. Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право. – К.: 

КНТ, 2005. – 520 с. 

2. Дмитришин В., Березанська В. Інтелектуальна власність на програмне 

забезпечення в Україні. – К. : Вірлен, 2005. – 304 с. 

3. Клімушин П.С., Григоряк М.В. Особливості управління інтелектуальною 

власністю в умовах розвитку інформаційного суспільства [Електрон. ресурс]. 

– Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2013-2/doc/2/02.pdf 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2013-2/doc/2/02.pdf


4. Нагорняк Г. Стан та проблеми захисту інформаційних продуктів як об’єктів 

авторського права у мережі Інтернет [Електрон. ресурс] / Г. Нагорняк, 

І. Нагорняк, З. Оксентюк // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2012. 

– Вип. 2 (7). – С. 209–217.  

5. Петренко С. А. Правове регулювання інноваційного розвитку сфери 

інформаційних технологій / С. А. Петренко // Теоретичні і практичні аспекти 

економіки та інтелектуальної власності. – К. : НДІ інтелектуальної власності, 

2009. – С. 43–47.  

6. Селиванов М. В. Защита прав на компьютерную программу: теория и 

практика / М. В. Селиванов. – Х. : Эспада, 2004. – 176 с. 

 

  



Зміст практичних занять з курсу 

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ» 

   

1. Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні.  

2. Складові системи інтелектуальної власності. 

3. Правова охорона об’єктів права інтелектуальної власності. 

4. Організація захисту прав інтелектуальної власності. 

5. Оцінка й облік  інтелектуальної власності. 

6. Проблеми комерціалізації та управління інтелектуальною власністю. 

7. Формування інституту інтелектуальної власності в Україні. 

 

Тема 1. Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності в 

Україні. 

 

1. Сучасний стан розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні.  

2. Історичні передумови розвитку інтелектуальної власності в Україні і світі. 

3. Мета та основні завдання національної стратегії розвитку сфери 

інтелектуальної власності в Україні.  

4. Напрями розвитку інтелектуальної сфери в Україні. 

 

Джерела:  

1. Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право. – 

К.: КНТ, 2005. – 520 с.  

2. Інтелектуальна власність: Навчальний посібник / За ред. П.М.Цибульова. 

– К.: УкрІНТЕІ, 2006. – 276 с. 

3. Основи інтелектуальної власності. – К.: Юридичне видавництво «Ін-Юре», 

1999. – 578 с. 

4. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. 

– К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2005. - 108 с. 

 

Методичні вказівки 

Ключові терміни та поняття: інтелект, інтелектуальна творчість, 

інтелектуальний продукт, інтелектуальна власність, національна стратегія, 

напрями розвитку інтелектуальної сфери,  мета, напрями та основні завдання 

національної стратегії,  основні завдання національної стратегії розвитку сфери 

інтелектуальної власності.  

Особливу увагу слід звернути на такі питання: 

 Результат інтелектуальної праці як об’єкт власності. 

 Особливості права інтелектуальної власності. 

 Еволюція правової охорони інтелектуальної власності у світі.  

 Етапи в еволюції правової охорони інтелектуальної власності.  

 Еволюція правової охорони інтелектуальної власності в Україні. 

 Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності: мета, 

напрями та основні завдання. 

 

Завдання 



Скласти словник основних понять теми. 

 

Тема 2. Складові системи інтелектуальної власності. 

 

1. Складові системи інтелектуальної власності. 

2. Об’єкти права інтелектуальної власності. 

3. Суб’єкти права інтелектуальної власності. 

4. Законодавчі акти України про інтелектуальну власність. 

5. Державна система управління інтелектуальною власністю. 

6. Міжнародна система інтелектуальної власності. 
 

Джерела:  

1. Закон України «Про авторське право і суміжні права» // Відомості Верховної 

Ради України, 1994. - №13.  

2. Інтелектуальна власність в Україні: Правові засади: У 4-х т. / Заг. ред. 

О.Д.Святоцького. – К.: «Ін Юре», 1999. – 672 с.  

3. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П. Популярно про інтелектуальну власність: 

абетка / Заг ред. М.В.Паладія. – К.: ТОВ «Альфа-ПІК», 2004. – 56 с. 

 

Методичні вказівки 

Ключові терміни та поняття: система інтелектуальної власності, об’єкти   

права ІВ, винахід, корисна модель, промисловий зразок, торгівельна марка, 

сорт рослин, топографія інтегральної мікросхеми, комерційна таємниця, 

відкриття, раціоналізаторська пропозиція, об’єкти авторського права, суб’єкти 

авторського права, Конституція України, Цивільний кодекс, спеціальні 

закони, підзаконні акти 

Особливу увагу слід звернути на такі питання: 

 Поділ об’єктів права інтелектуальної власності за різними критеріями, їх 

характеристика. 

 Поділ суб’єктів права інтелектуальної власності за різними критеріями, їх 

характеристика Державна система правової охорони та управління 

інтелектуальною власністю. 

 Діяльність Державного департаменту інтелектуальної власності, 

Українського інституту промислової власності (Укрпатент), Українського 

центру інноватики та патентноі-нформаційних послуг, Фонду патентної 

документації громадського користування, Українського агентства з 

авторських і суміжних прав (УААСП), Інституту інтелектуальної власності і 

права (ІІВП), Державного підприємства «Інтелзахист», суспільних 

організацій.  

 Діяльність державних інспекторів з питань інтелектуальної власності. 

 Закони України про інтелектуальну власність. 

 Приєднання України до міжнародних договорів з питань інтелектуальної 

власності.  

 

 

Завдання 



Скласти словник основних понять теми. 

 

Тема 3. Правова охорона об’єктів права інтелектуальної власності. 

 

1. Мета, завдання і принципи правової охорони інтелектуальної власності. 

2. Охорона прав на об’єкти промислової власності. 

3. Охорона об’єктів авторського права і суміжних прав. 

4. Охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності за кордоном. 

 

Джерела:  

1. Бондаренко С.В. Авторське право і суміжні права: Навчальний посібник. – 

К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2004. – 260 с. 

2. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. Посібник. – Київ: Либідь, 

2002. – 200 с. 

3. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. 

посібник – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с. 

 

Методичні вказівки 

Ключові терміни та поняття: правова охорона інтелектуальної власності, 

принципи правової охорони інтелектуальної власності, право на винахід, 

корисну модель і промисловий зразок, патент, промислова придатність, 

авторське право, суміжні права, особисті (немайнові) права, майнові права.  

Особливу увагу слід звернути на такі питання: 

 Мета, завдання і принципи правової охорони інтелектуальної власності. 

 Склад державної системи правової охорони. 

 Реєстрація авторських і суміжних прав. Критерії охороноздатності.  

 Форми і способи правової охорони об’єктів авторських і суміжних прав. 

 Документи, що засвідчують право власності на об’єкти промислової 

власності.  

 Об’єкти правової охорони винаходу об’єктів промислової власності. 

 Підстави для дострокового припинення дії охоронних документів на об’єкти 

промислової власності. 

 Охоронні документи на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності.  

 Критерії охороноздатності нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності 

сортів рослин.  

 Дострокове припинення дії охоронних документів. 

 Об’єкти, що не можуть одержати правову охорону. 

 Особивості охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності за кордоном. 

 

Завдання 

Скласти словник основних понять теми. 

 

Тема 4. Організація захисту прав інтелектуальної власності. 

 

1. Система захисту прав інтелектуальної власності та її призначення. 

2. Дії, що визнаються порушенням права інтелектуальної власності. 

3. Способи захисту права інтелектуальної власності. 



4. Захист прав інтелектуальної власності в рамках угоди TRIPS.  

 

Джерела:  

1. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. 

посібник – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с. 

2. Жаров В.О. Захист права інтелектуальної власності. Захист авторського 

права і суміжних прав. Захист права промислової власності. Навчальний 

посібник. – К.: Ін-т інтел. власності і права, 2003. – 64 с. 

3. Цивільний кодекс України. Книга четверта «Право інтелектуальної 

власності» від 16.01.2003 р., № 435-ІV. 

 

Методичні вказівки 

Ключові терміни та поняття: захист прав на ІВ, порушення прав ІВ, 

категорії спорів; форми захисту права ІВ; порядок захисту права ІВ; способи 

захисту права ІВ, адміністративно-правовий спосіб захисту прав, цивільно-

правовий спосіб захисту прав; кримінальна відповідальність.  

Особливу увагу слід звернути на такі питання: 

 Сутність, основні риси та принципи патентного права. 

 Об'єкти патентного права. 

 Поняття «контрафакція», «піратство» у сфері інтелектуальної власності. 

Методи боротьби з цими явищами. 

 Поняття «плагіат», «академічна недоброчесність» у сфері авторського права. 

 Вирішення проблеми охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності в 

інформаційній мережі. 

 Особливості адміністративно-правового способу захисту прав. 

 Особливості цивільно-правового способу захисту прав.  

 Захист прав інтелектуальної власності в рамках угоди TRIPS. 

 

Завдання 

Скласти словник основних понять теми. 

 

Тема 5. Оцінка й облік  інтелектуальної власності. 

 

1. Поняття інтелектуального капіталу та його структура. 

2. Маркетинг інтелектуальної власності. 

3. Етапи та стадії життєвого циклу інноваційного товару. 

4. Маркетинг у ліцензійній торгівлі. 

5. Економічна оцінка інноваційних проектів.  

6. Оцінка вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

 

Джерела: 

1. Економіка і маркетинг виробничо-підприємницької діяльності: Навчальний 

посібник / За ред.. П.Г.Перерви, О.М.Гаврись, М.І.Погорєлова. – Харків: НТУ 

«ХПІ», 2004. – 640 с.  

2. Козырев А.Н. Оценка интеллектуальной собственности. – М.: Экспертное 

бюро, 1997. – 280 с. 



3. Пузыня Н.Ю. Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных 

активов. СПб: Питер, 2005. – 352 с. 

4. Цыбулев П.Н. Маркетинг интеллектуальной собственности: Учеб. Пособие. 

– К.: Инст. интел. собств. и права, 2004. – 184 с. 

 

Методичні вказівки 

Ключові терміни та поняття: інтелектуальний капітал, структура 

інтелектуального капіталу, маркетинг інтелектуальної власності; життєвий цикл 

товару; економічна оцінка інноваційних проектів; вартість прав на об’єкти ІВ; 

методи оцінки; оцінка вартості авторських і суміжних прав; оцінка вартості 

гудвілу. 

Особливу увагу слід звернути на такі питання: 

 Структура інтелектуального капіталу.  

 Поняття маркетингу інтелектуальної власності. 

 Етапи та стадії життєвого циклу інноваційного товару. 

 Пошук, відбір та генеруванням ідей для створення нового продукту. 

 Прогнозування нових технологій.  

 Економічна оцінка інноваційних проектів. 

 Поняття маркетингу у ліцензійній торгівлі. 

 Особливості оцінки вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

 

Завдання 

Скласти словник основних понять теми. 

 

Тема 6. Проблеми комерціалізації та управління інтелектуальною 

власністю. 

 

1. Комерціалізація інтелектуальної власності як складова обігу 

інтелектуального капіталу.  

2. Економіко-правові аспекти ліцензування.  

3. Види ліцензій. 

4. Економічна ефективність різних способів комерціалізації ОПІВ. 

5. Поняття управління інтелектуальною власністю. Принципи управління 

інтелектуальною власністю. 

6. Управління інтелектуальною власністю на різних етапах життєвого циклу. 

 

Джерела: 

1. Бабаскин С.Я., Зинов В.Г. Коммерциализация технологий: Теория и 

практика. – М.: Монолин, 2002. – 240 с.  

2. Вачевський М.В. Соціально-економічні аспекти використання 

інтелектуальної власності в сучасних умовах. Теорія і практика. Навчальний 

посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 376 с. 

3. Крайнєв П.П. Інтелектуальна економіка: управління інтелектуальною 

власністю. – К.: Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2004. – 448 с. 

4. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Зінов В.Г., Суіні В.Г. Управління 

інтелектуальною власністю / За ред. П.М.Цибульова: монография. – К. 

«К.І.С.», 2005. – 448 с. 



Методичні вказівки 

Ключові терміни та поняття: комерціалізація інтелектуальної власності; 

способи комерціалізації; ліцензійний договір, договір комерційної концесії 

(франшизи), договір лізингу, економічна ефективність способів комерціалізації 

ОПІВ.  

Особливу увагу слід звернути на такі питання: 

 Необхідність вартісного оцінювання об'єктів інтелектуальної власності. 

 Сутність та механізм комерціалізації інтелектуальної власності. 

 Сутність та практичне значення ліцензійних угод.  

 Характеристика суб'єктів та об'єктів ліцензійних угод. 

 Класифікація ліцензійних угод. 

 Порівняльний аналіз методів визначення ціни ліцензії. 

 Використання зарубіжного досвіду комерціалізації інтелектуальної власності 

в Україні.  

 Поняття та принципи управління інтелектуальною власністю.  

 Організація управління інтелектуальною власністю на різних етапах 

життєвого циклу інноваційного товару. 

 Найважливіші передумови формування глобального ринку прав на об'єкти 

інтелектуальної власності. 

 

Завдання 

Скласти словник основних понять теми. 

 

Тема 7. Формування інституту інтелектуальної власності в Україні. 

 

1. Роль та значення інтелектуальної власності в формуванні національної 

інноваційної системи.  

2. Проблеми та перспективи розвитку інтелектуальної власності в Україні.  

3. Вдосконалення системи захисту прав інтелектуальної власності в Україні. 

 

Джерела: 

1. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність : підручник / В. Д. Базилевич. – К.: 

Знання, 2006. – 432 с. 

2. Гавкалова Н. Л. Формування та використання інтелектуального капіталу / Н. 

Л. Гавкалова, Н. С. Маркова. – X. : ХНЕУ, 2006. – 250 с.  

3. Інтелектуальна власність : словник-довідник: У 2 томах. Т. 2. Промислова 

власність / О. Д. Святоцький, В. С. Дроб'язко // Державне патентне відомство 

України. – К. : Вид. дім "Ін Юре", 2000. – 268 с. 

4. Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності : 

підручник / М. В. Вачевський, В. Г. Кремень, В. М. Мадзігон та ін. – К. : ВД 

"Професіонал", 2005. – 448 с. 

5. Кірін Р.С., Хоменко В.Л., Коросташова І.М. Інтелектуальна власність: Навч. 

посібник. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Д.: Національний гірничий університет, 

2008. – 280 с. 

6. Ястремська О. М. Інтелектуальна власність : навчальний посібник / О. М. 

Ястремська, Д. О. Ріпка. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. – 280 с. 

 



Методичні вказівки 

Ключові терміни та поняття: національна інноваційна система; розвиток 

системи інтелектуальної власності в Україні.  

Особливу увагу слід звернути на такі питання: 

 Завдання інституту інтелектуальної власності в розбудові національної 

інноваційної системи.  

 Роль держави у сфері формування та розвитку інтелектуальної власності в 

Україні. 

 Створення необхідних передумов для функціонування цивілізованого 

ринку об'єктів права інтелектуальної власності. 

 Впровадження ефективного механізму комерціалізації інтелектуальної 

власності та новітніх форм її використання (франчайзингу, передачі під 

заставу, опціонних угод, лізингових і рейтингових договорів).  

 Специфіка страхування об'єктів інтелектуальної власності 

 Інформаційне забезпечення діяльності у сфері інтелектуальної власності. 

 Розвиток патентно-інформаційної бази, комплектування фондів 

національної патентної документації в регіонах, підключення до 

глобальної інформаційної мережі WIPONET згідно з довгостроковою 

програмою ВОІВ. 

 Створення національної системи підготовки та перепідготовки фахівців у 

сфері інтелектуальної власності 

 Основні напрями вдосконалення системи захисту прав інтелектуальної 

власності в Україні. 

 

Самостійна робота 

За обраною темою підготувати: реферат, мультимедійну презентацію, 

скласти тестові завдання.  

1. Еволюція інтелектуальної власності. 

2. Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному 

розвитку держави. 

3. Предмет, система і методи охорони права інтелектуальної власності. 

4. Складові системи інтелектуальної власності. 

5. Об’єкти права інтелектуальної власності. 

6. Суб’єкти права інтелектуальної власності. 

7. Законодавчі акти України про інтелектуальну власність. 

8. Становлення системи правової охорони результатів інтелектуальної 

власності. 

9. Державна система правової охорони інтелектуальної власності в Україні. 

10. Міжнародна система інтелектуальної власності. 

11. Міжнародне співробітництво в сфері інтелектуальної власності. 

12. Виникнення та набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

13. Набуття прав інтелектуальної власності на результати науково-технічної 

творчості.  

14. Набуття прав інтелектуальної власності на комерційні позначення. 

15. Набуття прав на об’єкти авторського права і суміжних прав. 

16. Мета і принципи правової охорони інтелектуальної власності.  

17. Охорона прав на об’єкти промислової власності. 



18. Охорона об’єктів авторського права і суміжних прав. 

19. Інтелектуальна власність як складова інтелектуального капіталу.   

20. Інтелектуальна власність в системі господарської діяльності. 

21. Охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності за кордоном. 

22. Система захисту прав інтелектуальної власності та її призначення 

23. Порушення прав інтелектуальної власності. 

24. Захист прав інтелектуальної власності. 

25. Способи захисту прав інтелектуальної власності. 

26. Сутність і причини передання прав. 

27. Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності. 

28. Зміст договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності. 

29. Поняття маркетингу інтелектуальної власності. 

30. Етапи та стадії життєвого циклу інноваційного товару. 

31. Економічна оцінка інноваційних проектів. 

32. Оцінка вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

33. Комерціалізація прав інтелектуальної власності. 

34. Управління та маркетинг в сфері інтелектуальної власності. 

35. Принципи управління інтелектуальною власністю. 

36. Управління інтелектуальною власністю на різних етапах життєвого циклу. 

37. Договори у сфері інтелектуальної власності. 

38. Стимулювання інтелектуальної діяльності. 

39. Інтелектуальна власність України та її вплив на соціально-економічний 

розвиток держави. 

40. Сучасні інформаційні технології та комп’ютерне авторське право. 

 


