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Опис курсу: курс «Право інтелектуальної власності у ВНЗ» має на меті сформувати знання 
у сфері створення та використання результатів творчої інтелектуальної діяльності 
(інтелектуальних продуктів) студентами та професорсько-викладацьким скадом вишу. 
Особливого значення такі знання набувають у суспільстві, у якому центральну роль 
відіграють творці та основні результати їх інтелектуальної праці. Курс «Право 
інтелектуальної власності у ВНЗ» спрямований для підвищення загальної правової культури 
та формування hard та soft skills слухачів у питанннях охорони інтелектуальної власності, 
використання прав інтелектуальної власності та розпорядження продуктами 
інтелектуальної праці - основного ресурсу нової економіки. Курс розрахований на підвищення 
рівня освіченості слухачів у проблемах: дотримання прав університетів у відносинах 
інтелектуальної власності; комерціалізації результатів наукової діяльності ВНЗ; розподілу 
прав на об’єкти інтелектуальної власності, сторені за бюджетні кошти; дотримання 
європейських стандартів та міжнародно-правового регулювання в цій сфері; набуття, 
реалізації та захисту особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної власності.  
 

 

Мета курсу: сформувати знання у сфері створення та використання результатів творчої 
інтелектуальної діяльності та прав інтелетуальної власності на них;   розвинути загальну 
правову культуру студентів та викладачів ВНЗ у відношенні до інтелектуальної власності; 
сформувати навички слухачів у використанні об’єктів інтелектуальної власності, права на 
які належать творцю, вищому навчальному закладу та іншим особам; передати hard та soft 
skills у питаннях оцінки, обліку та розпорядження правами інтелектуальної власності.  
 
 
 

Завдання курсу: 

• сформувати у слухачів теоретичні знання з права інтелектуальної власності; 

• освоїти разом із слухачами систему законодавчих актів України та міжнародно-

правових актів, а також aquis communitare ЄС, що діють у сфері 

інтелектуальної власності; 

• ознайомити слухачів із практикою з реалізації прав інтелектуальної власності у 

практиці світових університетів, у тому числі підприємницького типу; 

• допомогти слухачам оволодіти навичкам грамотного поводження з 

інтелектуальною власністю.     

 

Зміст курсу (перелік основних тем) 
 

1. Система відносин у сфері інтелектуальної власності (суб’єкти, об’єкти та права) (1 
ЄКТС) 

2. Набуття та реалізація особистих немайнових та майнових прав на результати 
творчої, інтелектуальної діяльності (1 ЄКТС) 

3. Інноваційна діяльність, комерціалізація інтелектуальних продуктів та трансфер 
технологій (1 ЄКТС) 



 

 

4. Використання прав інтелектуальної власності в університетах підприємніцького 
типу (0,5 ЄКТС) 

 

Результати навчання та методи їх оцінювання: 
 

Результат навчання  Оцінюється через 

Формування повного уявлення про систему відносин 
інтелектуальної власності (суб’єкти, об’єкти та права) 

Участь у дискусіях на 
заняттях, тестування 

Навички з реалізація особистих немайнових та майнових прав 
на результати творчої, інтелектуальної діяльності 

Участь у рольових іграх, 
моделюванні відносин за 
принципом кейс-стаді 

Можливість укладення договорів з розпорядження майновими 
правами інтелектуальної власності 

Розв’язання практичних 
задач, скаладання договорів 

Використання прав інтелектуальної власності в університетах  Розробка політики ІВ в 
університеті 

Створення стартап та спіноф проекту  Захист на базі презентації 

 
 

Очні заняття 

1 заняття на тиждень. Кожне заняття буде включати елементи лекцій та дискусій. 
Студенти повинні виконати завдання на основі ознайомлення з джерелами та відповідні 
завдання для домашнього виконання до кожного заняття. 

 

Бали 

Остаточний бал складається з балів за темами дисципліни (60%) та балів за захист проекту 
(40%). 

 

Мова викладання 

Українська 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

1. Офіційний сайт всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІС): 
http://www.wipo.int/portal/index.html.ru. 

2. Портал ВОІС: послуги та діяльність у сфері патентів PATENTSCOPE: 
http://patentscope.wipo.int/search/ru/search.jsf. 

3. Портал торговельних марок, база даних ROMARIN:  http://www.wipo.int/trademarks/ru/. 

http://patentscope.wipo.int/search/ru/search.jsf
http://www.wipo.int/trademarks/ru/

