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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення навчальної 
дисципліни 

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, вибір 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 
системи комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності на всіх етапах їх життєвого 
циклу. 

Тривалість 
3 кредити ЄКТС/90 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 14 год., самостійна 
робота – 58 год.) 

Форми та методи навчання Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування лекційних та семінарських занять; обговорення 
матеріалу теми; виконання практичних завдань; вибіркове тестування на заняттях; 
поточна модульна робота; доповіді з рефератами та їх обговорення; моделювання 
правових ситуацій; оцінка підготовлених проектів документів. 
Підсумковий контроль: ПМК (залік) 

Базові знання  
Наявність базових економічних знань, знань про правове регулювання суспільних 
відносин та управління. 

Мова викладання Українська 
 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати навчання 

№ 

з/п 

Компетентності, якими повинен оволодіти 

студент 

Програмні результати 

навчання 

Загальні компетентності 

1.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу (ЗК 1) 

Розв’язувати складні задачі публічного управління та 

адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, 

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 культурний рівні 

(ЗК 4) 

Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, 

цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення 

для розв’язання складних задач публічного управління та 

адміністрування (ПРН 4)) 4.  Здатність приймати обґрунтовані рішення та 

використовувати сучасні комунікаційні 

технології (ЗК 5) 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

5.  Здатність організовувати діяльність органів 

публічного управління та інших організацій 

Здійснювати ефективне управління інноваціями, 

ресурсами, ризиками, проектами, змінами, якістю, 
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№ 

з/п 

Компетентності, якими повинен оволодіти 

студент 

Програмні результати 

навчання 

публічної сфери (СК 2) застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, 

міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації 

управлінських та загально- організаційних 

структур (ПРН 6) 

6.  Здатність самостійно готувати проекти 

нормативно- правових актів, аналітичні довідки, 

пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку 

нормативно-правовим актам на різних рівнях 

публічного управління та адміністрування (СК 7) 

Уміти розробляти національні/регіональні програмні 

документи щодо розвитку публічного управління, 

використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а 

також методи командної роботи (ПРН 7) 

7.  Здатність приймати обґрунтовані управлінські 

рішення з урахуванням питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції (СК 10) 

Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з 

урахуванням питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та 

ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, 

економічні та екологічні наслідки варіантів рішень 

(ПРН 11) 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Модуль 1. Управління інтелектуальною власністю 
Тема 1. Інновації та 
інтелектуальна 
власність, їх 
значення в сучасному 
світі. Поняття, зміст 
та загальна 
характеристика права 
інтелектуальної 
власності 

Відвідування занять; обговорення 
матеріалу теми, моделювання 
правових ситуацій; виконання 
навчальних та практичних завдань; 
завдання самостійної роботи; 
вибіркове тестування 

Питання для самостійного опрацювання 
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; 
нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності); 
3) Суб’єкти права інтелектуальної власності, держава як 
учасник відносин інтелектуальної власності; 4) Загальна 
характеристика законодавства України про інтелектуальну 
власність та тенденцій його розвитку; 5) Система правової 
охорони інтелектуальної власності; 6) Поняття та принципи 
управління інтелектуальною власністю. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний словник до теми. 
2) Скласти схеми класифікації об’єктів права 
інтелектуальної власності та їх суб’єктів. 
3) Вирішення практичного завдання (кейс), 
запропонованого за НМП чи у СДО. 

Тема 2. Управління 
процесом створення 
об’єктів права 
інтелектуальної 
власності 

Відвідування занять; обговорення 
матеріалу теми, моделювання 
правових ситуацій; виконання 
навчальних та практичних завдань; 
завдання самостійної роботи; 
вибіркове тестування 

Питання для самостійного опрацювання 
1) Загальна характеристика життєвого циклу об’єкта права 
інтелектуальної власності; 2) Пошук та генерування нових 
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), 
запропонованого за НМП чи у СДО. 
3) Скласти структурно-логічну схему життєвого циклу об’єкта 
права інтелектуальної власності. 

Тема 3. Управління 
процесом набуття 
прав на об’єкти права 
інтелектуальної 
власності 

Відвідування занять; обговорення 
матеріалу теми, моделювання 
правових ситуацій; виконання 
навчальних та практичних завдань; 
завдання самостійної роботи; 
вибіркове тестування 

Питання для самостійного опрацювання 
1) Стратегії правової охорони результатів досліджень і 
розробок; 2) Етапи прийняття рішення про необхідність 
правової охорони та оцінка її доцільності; 3) Оцінка 
доцільності отримання патенту. Вибір між патентною 
охороною та засекречуванням; 4) Розподіл прав на об’єкти 
права інтелектуальної власності між суб’єктами права. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний словник до теми. 
2) Вирішення практичного завдання (кейс), 
запропонованого за НМП чи у СДО. 

Тема 4. Управління Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

інтелектуальною 
власністю та її 
комерціалізація в 
університетах і 
дослідницьких 
центрах 

матеріалу теми, моделювання 
правових ситуацій; виконання 
навчальних та практичних завдань; 
завдання самостійної роботи; 
вибіркове тестування 

1) Зростання розуміння ролі інтелектуальної власності в 
сучасній економіці та необхідності управляти нею; 
2) Вихідні умови для управління інтелектуальною 
власністю; 3) Управління інтелектуальною 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 науково-освітніх організаціях України. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний словник до теми. 
2) Вирішення практичного завдання (кейс), 
запропонованого за НМП чи у СДО. 

Тема 5. Управління 
процесом 
використання 
об’єктів права 
інтелектуальної 
власності 

Відвідування занять; обговорення 
матеріалу теми, моделювання 
правових ситуацій; виконання 
навчальних та практичних завдань; 
завдання самостійної роботи; 
вибіркове тестування 

Питання для самостійного опрацювання 
1) Значення ІВ в управлінні. Формування портфелю 
інтелектуальної власності в організації; 2) Запобігання втраті 
комерційної 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. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний словник до теми. 
2) Вирішення практичного завдання (кейс), 
запропонованого за НМП чи у СДО. 

Тема 6. 
Інтелектуальна 
власність при 
управлінні 
інноваційними 
проектами 

Відвідування занять; обговорення 
матеріалу теми, моделювання 
правових ситуацій; виконання 
навчальних та практичних завдань; 
завдання самостійної роботи; 
вибіркове тестування 

Питання для самостійного опрацювання 
1) Інтелектуальна власність як основа інноваційного 
проекту; 2) Особливості правової охорони результатів 
наукових досліджень і розробок, виконаних до здобуття 
Україною незалежності; 3) Правове регулювання 
створюваних в інноваційних проектах результатів 
досліджень і розробок; 4) Інтелектуальна власність на 
різних стадіях управління інноваційним проектом; 
5) Оцінка економічної ефективності інноваційних проектів. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний словник до теми. 
2) Вирішення практичного завдання (кейс), 
запропонованого за НМП чи у СДО. 

Тема 7. Управління 
трансфером 
технологій 

Відвідування занять; обговорення 
матеріалу теми, моделювання 
правових ситуацій; виконання 
навчальних та практичних завдань; 
завдання самостійної роботи; 
вибіркове тестування 

Питання для самостійного опрацювання 
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 інтелектуальної власності; 5) Передліцензійні угоди. 
Зміст договорів про передачу прав на використання 
інтелектуальної власності та договорів, що супроводжують 
трансфер технологій. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний словник до теми. 
2) Вирішення практичного завдання (кейс), 
запропонованого за НМП чи у СДО. 

Тема 8. Захист права 
інтелектуальної 
власності в Україні 

Відвідування занять; обговорення 
матеріалу теми, моделювання 
правових ситуацій; виконання 
навчальних та практичних завдань; 
завдання самостійної роботи; 
вибіркове тестування. 
Поточна модульна робота 
(тестування) 
ПМК (залік) 

Питання для самостійного опрацювання 
1) Види порушень прав на об’єкти права інтелектуальної 
власності; 2) Запобігання порушенням прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності. Відстеження порушень прав 
інтелектуальної власності; 3) Форми та способи захисту прав 
інтелектуальної власності: 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), 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

запропонованого за НМП чи у СДО. 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 
 Пакет програмних продуктів Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point). 
 Презентації Microsoft PowerPoint з тем курсу; 
 Бази нормативних документів (Ліга:Закон, НАУ; online-системи, у т.ч. «Законодавство України». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index). 
 пакети тестів до тем навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання, розміщені в системі Оpentest. 

 
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 
оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів 
відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 
заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час 
он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття (бази нормативних документів, судова практика). 

 Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, 
хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись за індивідуальним графіком, з використанням 
он-лайн платформи (Moodle) для організації самостійної роботи здобувача за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya  
 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1: відвідування занять (не більше 10 балів – за наявності конспектів семінарських занять та за 
умови присутності на них); обговорення матеріалу тем семінарських занять (35 балів); виконання 
навчальних та практичних завдань, завдань самостійної роботи, вибіркове тестування (загалом – 
15 балів); поточна модульна робота (тестування) (40 балів) 

100 

Разом 100 
 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами 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 повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 
 

http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya

