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В сучасний період знання та інформація перетворилися на провідний 

невідчужуваний, структурно багатоманітний та непередбачуваний ресурс нового 

суспільства на якому ґрунтується інтелектуальна діяльність та інтелектуальна 

власність. Необхідною умовою ефективного створення і використання об’єктів 

інтелектуальної власності в Україні є наявність національної патентної системи, 

основними завданнями якої є охорона економічних і моральних прав авторів 

об’єктів, а також стимулювання творчої діяльності громадян в рамках державної 

політики, сприяння розширенню і використанню об’єктів права інтелектуальної 

власності на внутрішньому ринку і зовнішньому ринках. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність правовідносин 

щодо охорони і захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, майнових та 

особистих немайнових прав авторів, підстави їх виникнення та здійснення. 

Мета вивчення дисципліни – полягає у підготовці майбутніх фахівців для 

самостійного вирішення завдань із організації захисту прав інтелектуальної 

власності підприємства та прийняття відповідних рішень щодо управління 

нематеріальними активами відповідно до критеріїв економічної безпеки. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є:  

формування у майбутніх спеціалістів системи теоретичних знань і 

практичних навичок із організації захисту прав інтелектуальної власності 

підприємства, які вони можуть застосовувати у майбутній професійній діяльності 

з метою прийняття відповідних рішень та досягнення комерційного або іншого 

виду ефекту. 
 

Навчальний контент 
№з/п Теми Результати навчання 

1.  Тема 1. 

Інтелектуальна 

власність та її роль 

у розвитку 

суспільства 

Знати: 

- теоретичні підстави впливу інтелектуальної власності на 

економічне зростання країни; 

- структуру інституціонального забезпечення охорони і захисту 

прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні; 

- базові положення і принципи міжнародних угод у сфері охорони 

прав на об’єкти інтелектуальної власності;  

- основні тенденції розвитку сфери інтелектуальної власності в 

Україні; 

- форми правової охорони та способи захисту інтелектуальної 

власності; 

- особливості охорони об’єктів промислової власності, об’єктів 

авторського права та суміжних прав; 

- порядок подання заявки на отримання охоронного документу на 

об’єкти промислової власності у патентному відомстві;  

- процедуру запровадження раціоналізаторської пропозиції та 

особливості її захисту на підприємстві;  

- адміністративний порядок захисту патентних прав; 

- особливості розв’язання суперечок щодо порушення прав 

інтелектуальної власності в порядку цивільного судочинства; 

- способи захисту прав і законних інтересів авторів та 

патентоволодільців; 

- порядок проведення розслідувань з приводу порушення прав 

інтелектуальної власності; 

2.  Тема 2. 

Інституціональне 

забезпечення 

охорони 

інтелектуальної 

власності в 

Україні 

3.  Тема 3. Правова 

охорона об’єктів 

промислової 

власності   

4.  Тема 4. Правова 

охорона об’єктів 

авторського права 

та суміжних прав   

5.  Тема 5. Охорона 

прав на 

раціоналізаторські 

пропозиції 
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6.  Тема 6. 

Порушення прав 

інтелектуальної 

власності 

- методичні підходи до оцінки вартості прав на об’єкти 

інтелектуальної власності; 

- способи і методи комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності; 

- основні положення угод про передачу прав на об’єкти 

інтелектуальної власності. 

Вміти: 

- аналізувати і коректно використовувати джерела права як основу 

охорони і захисту об’єктів інтелектуальної власності 

підприємства; 

- обирати ефективну форму охорони об’єкта інтелектуальної 

власності і  оптимальний шлях одержання охоронного документу; 

- організовувати діяльність підприємства, не порушуючи права на 

об’єкти інтелектуальної власності третіх осіб 

- розраховувати вартість прав на об’єкти інтелектуальної 

власності, обсяг ліцензійних платежів і вартість ліцензійної угоди; 

- використовувати методи і засоби захисту прав інтелектуальної 

власності, встановлені діючим порядком судочинства, для 

відстоювання інтересів підприємства; 

- розробляти основні положення ліцензійної угоди залежно від 

виду об’єкта інтелектуальної власності, його вартості і умов 

передачі прав.   

7.  Тема 7. Правові 

основи захисту 

інтелектуальної 

власності в 

Україні 

8.  Тема 8. 

Комерціалізація 

об’єктів 

інтелектуальної 

власності 

9.  Тема 9. Оцінка 

вартості прав на 

об’єкти 

інтелектуальної 

власності 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни 

1.Навчальна та робоча програми. 

2.Навчальний посібник, підручник, курс лекцій, презентації. 

3.Методичні рекомендації до семінарських занять із курсу. 

4.Методичні рекомендації  до самостійної роботи студентів. 

5.Завдання для контрольних (модульних) робіт та питання на іспит. 

 

Компетентності та результати навчання згідно ОПП, формуванню яких 

сприяє дисципліна 

Інтегральна компетентність (ІК):  
ІК Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі 

навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за 

невизначеності умов і вимог.  

Загальні компетентності: 
ЗК 01 Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 02 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК 06 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 07 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Спеціальні компетентності:  
СК 01 Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних 

стандартів. 

СК 02 Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими 

організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати 

відповідні стратегії та плани. 

СК 03 Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного 
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самоменеджменту. 

СК 07 Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та 

підприємливість. 

СК 09 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію. 

СК 13 Здатність аналізувати і розв’язувати завдання щодо регулювання міжнародних 

економічних відносин. 

Програмні результати навчання:                            
ПРН 01 Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах. 

ПРН 02 Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення. 

ПРН 04 Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї. 

ПРН 06 Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських 

рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, 

етичні міркування та соціальну відповідальність. 

ПРН 09 Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами. 

ПРН 11 Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу. 

ПРН 13 Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 

кадрове забезпечення організації (підрозділу). 

ПРН 14 Вміти забезпечувати ефективну розробку та управління інноваційними та 

інвестиційними проектами. 

ПРН 15 Здатність застосовувати принципи, підходи та методи управління формуванням та 

використанням потенціалу підприємства. 

ПРН 16 Здатність забезпечувати діяльність у міжнародному правовому полі. 

 

Політика оцінювання 

 Політика оцінювання знань здобувачів освіти здійснюється з дотриманням 

принципів доброчесності та студентоцентрованого підходу. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи слід здавати у 

зазначені терміни. За порушення термінів здачі завдань знижується бал. 

Перескладання модулів відбувається із дозволу навчального відділу за наявності 

поважних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування). 

Політика щодо академічної доброчесності. Усі письмові роботи 

перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 25 %. Списування під час підсумкового 

контролю та заліку заборонене (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування.  

Політика щодо відвідування. Відвідування лекцій та практичних занять є 

обов’язковим. За відвідування 1 лекції / 1 практичного заняття нараховується 1 

бал. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись дистанційно із погодженням викладача, у цьому 

випадку за відвідування лекційних та практичних занять бали нараховуються за 

результатами тестування по темі лекції / практичного заняття.  

 



5 

Міждисциплінарні зв’язки 

Пререквізити: базові знання з дисциплін: «Основи економічної теорії», 

«Менеджмент», «Маркетинг», «Економіка підприємства», «Системи технологій», 

що необхідні для опанування компетентностями.  

Постреквізити: знання, отримані під час вивчення навчальної дисципліни, 

будуть використовуватись при опануванні: «Управління проектами», «Управління 

якістю», «Фінансовий менеджмент», «Інноваційний менеджмент», а також при 

проходженні виробничої практики. 

 

Рекомендована література 

Базова: 

1. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі [Електронний ресурс] : Закон 

України № 3687-XII від 15.12.1993 р. URL : http://zakon.nau.ua/doc/?uid= 

1085.255.8&nobreak=1)2. 

2. Про охорону прав на промислові зразки [Електронний ресурс] : Закон України 

№ 3688-XІІ від 15.12.1993 р. URL : http://zakon.nau.ua/doc/?code=3688-12). 

3. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг [Електронний ресурс] : Закон 

України № 3689-XІІ від 15.12.1993 р. URL : http://zakon.nau.ua/doc/ 

?code=3689-12. 

4. Про авторське право і суміжні права [Електронний ресурс] : Закон України № 

3792-XІІ від 23.12.1993 р. URL : http://zakon.nau.ua/doc/ 

?uid=1085.284.6&nobreak=1. 

5. Антонов В. М. Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право (3–є 

вид., стереотип.) Київ : КНТ, 2016. 614 с.  

6. Бабець І. Г., Мойсеєнко І. М. Інтелектуальна власність: навч. посібник. Львів : 

Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. 160 с. 

7. Бондаренко С. В. Авторське право та суміжні права : навчальний посібник.  

Київ : Ін–т інтел. власн. і права, 2018. 288 с.  

8. Васильців Т. Г., Апопій В.В., Лупак Р.Л., Ільчук О.О.  Інтелектуальна 

власність : навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської комерційної 

академії, 2015. 252 с.  

9. Інтелектуальна власність : практикум для неюридичних факультетів / розроб. 

Семків В. О., Шандра Р. С. Львів : Видавництво юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015.  80 с.  

10. Марущак А. І. Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом : 

Курс лекцій.  Київ : КНТ, 2017.  208 с. 

11. Потєхіна В. О. Інтелектульна власність : навчальний посібник. Київ : ЦУЛ, 

2018. 414 с.  

12. Цибульов П. М. Управління інтелектуальною власністю : навчальний 

підручник. Київ : Держ. Ін–т інтел. власн., 2019. 312 с.  

                              Допоміжна: 

13. Андрощук Г. Патентування комп'ютерних програм і методів підприємництва: 

стан і тенденції. Інтелектуальна власність. 2012. № 4.  С. 26-30. 

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=%201085.255.8&nobreak=1)2
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=%201085.255.8&nobreak=1)2
http://zakon.nau.ua/doc/?code=3688-12
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14. Бабець І. Г., Мокій А. І., Полякова Ю. В.  Напрями активізації патентно-

ліцензійної діяльності у Львівській області.  Науково-технічна інформація. 

2011. №3. С. 33-37.. 

15. Нікін О. Окремі правові питання сплати винагороди (роялті) за використання 

об’єктів суміжних прав. Інтелектуальна власність.  2012.  №1.  С. 14-17. 
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