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Галузь знань, цапрям пiдготовкио спецiальнiсть, piBeHb виIц9i99цЦц
галузь знань 08 <Право>

Спецiальнiсть 081 <Прiлво>

PiBeHb вищоi освiти третiй (ocBiTHbo - науковий) piBeHb

Характеристика авчальноI дисциплiни
Вид обов'язкова
Загальна кiлькiсть годин 60

Кiлькiсть кредитiв EKTS 2

Кiлькiсть модулiв 4

кiлькiсть змiстових частин 2

Форма контролю екзамен
Показники навчальноi дисциплiни для денноТ та заочноl форми навчання

денна форма
навчаннrI

заочна форма
навчаннrI

PiK пiдготовки 2 2

Семестр "з,4 з,4

Лекцiйнi заняття 28 8

Практичнi, ceMiHapcbKi заняття 8 2

Самостiйна робота 24 50

Кiлькiсть тижневих аудиторних
годин для денноi форми навч€tцц4

4

вступ

1. Опис навчальноi дисциплiни

Мета дисциплiни набугтя знань щодо правового регулювання вlдносин
iнтелектуальноi власностi у сферi iнновацiйноi дiяльностi та комерцiалiзацii iнтелектуальноТ

власностi як в нацiонi}льному, так i мiжнародному вимiрi, а також формlъання у аспiрантiв
практичних навичок щодо саtrлостiйного розвоязання проблем, пов'язаних з реалiзацiею норм

.iпо"одu".тва у сферi iнтелектуальноТ власностi через призму iirновацiйноТ дiяльностi.

" 2.Попереднi вимоги до"опанулання навчальЕоiдисциплiни:
1. Знаmu загальнi засади правового забезпечення охорони та комерчiалiзацii

результатiв iнтелектуальноТ, творчоi дiяльностi через призму iнновацiйноi дйльностi; знати

iнституцiЙнi, оргапiЗацiйнi, функцiональнi характеристики iнновацiйноi системи та правовi

засадидiяЛьностi Гi суб'ектiВ, актИ законодаВства, що регуJIюють вiдносини уrасникiв у сферi

охорони прав на результати iнтелектуальноi, творчоi дiяльностi та комерцiалiзацii
iнтелектуальноТ власно cTi.

2. Вл,цimu оцiнювати та визначати роль й призначення об'ектiв iнтелектуальноi

власностi у розрiзi здiйснення iнновацiйноi дйльностi та комерцiалiзацii iнтелеткуальноТ

власностi.

3. Волоdimu елеменmарнltJvlu навuчкаjуru з пiдготовки проектiв правових

документiв iз урахуванням особливостей практиtlноi ситуацii в частинi створення та

використання результатiв iнтелекту.Iльноi дiяльностi в iнновацiйному середовиlцi та у
процесi комерцiалiзацii iнтелектуальноi власностi.



- 3. Днотацiя.навчально'f дисциплiни. Навча_тlьлй дисциплiна <<Iнновацiйна дiяльнiсть
та комерцiалiзацiя iнтелекryальноi власностi>) е складовою цикJIу професiйноi пiдготовки

фахiвцiв III освiтньо-наукового рiвня доктора фiлософii в галузi права за спецiальнiстю <081

Право> у Науково-дослiдному iнститутi iнтелектаульноi власностi НацiональноТ академiТ
прitвових наlк Украiни.

Основними складовими дисциплiни е формуваншI компетентностей, спрямовЕtних на
демонстрування знЕtнь наукових пiдходiв, основ методологii та методик дослiдженrrя
проблем права iнтелектуальноi власностi; вмiння оцiнювати та аналiзувати юриди.пri та
практи.плi правовi ситуацii у сферi охороЕи об'ектiв iнтелекуальноi власностi як складовоТ
iнновацiйного процесу; здатностi до подальшого навчання з високим piBHeM aBToHoMHocTi.

4. Завдання вивчення дисциплiIпп знаmu засади правового регулювання вiдносин у
сферi використаIIня результатiв iнтелектуЕrльноi, творчоi дiяльностi; пiдстави створення,
використЕtнЕя, розпорядження результатами iнтелектуа_пьноi дiяльностi в iнновацiйному
процесi; особливостi комерцiа_пiзацiТ результатiв iнтелеткуа;rьноi дiяльностi iз заlrуrенням
суб'ектiв iнновацiйноi дiяльностi1' вlvimu: правилъно iнтерпретувати змiст норм

; . * , ^ tt.
нацlонttльногота та мiжнародного права з питань квалiфiкацii та класифiкацii об'ектiв rrрава
iнтелектуальноi власностi; розпоряджеЕня прilвtll\4и iнтелеткуальноi власностi як скJIадовою
iнновацiйноi дiялъностi; органiзацii та засад дiяльностi суб'ектiв iнновацiйноi дiяльностi та

фукнцiонрапня iнновацiйноi системи; комерцiалiзацii результатiв iнтелектуальноi
дiяльностi.

5. СпiввИношення результатiв
компетентностями

Jф
Програмна компетентнiсть

Вiдповiднiсть
дисциплiни
компетентностi

зк - загальна компетентнiсть
зк2 Навuчкu вuкорuсmання HoBimHix iнфорллацiйнuх i

ко л,lун iкацiйнllх mехн ол о ziй
+

зкз +

зк5 З d аmнiсmь 2енерув аmu HoBi id e| (кре аmuвнiсmь ) +

зкб +

зк7 Зdаmнiсmь розробляmu mа управляmu HayшoBuJl4u

проекmаJilu

+

ФК - фаховi компетентностi
Фк2 Улliння збuраmu, опрацьовуваmu mа аналiзуваmu правовi

dэюерела (нормаmuвно-правовi акmu, dокmрuнальнt
0эюерела, cyd ову пракmuку)

+

Фкб Знання doKmpuHallbHttx пiOхоdiв у zаlузi dослidэюення,

форлlулювання лlеmu власноео науковоzо dослidэюення як
склаd oBot заzальноцuвiлiз ацiйноzо процесу

+

Фк9 Веdення diалоzу й арzулленmування пid час HayKoBtlx i
diлoBtlx duскусiй, переzоворiв, суdовuх dебаmiв,
публiчноzо вuсmупу в cydax mа iHu.tllx op?aцclx

+

навчаIIня дисциплiни iз програмЕими



б. Результати навчання за дисциплiною:

резчльтат навчання
(l. знати; 2.Ъмiти; 3 - комунiкацiя;,.l.

автоном HlcTb та вiдповiдальнiсть) Форми (таlабо методи
i технологit)
викладання i

павчання

Методи
оцiнювапня та

пороговий
критерiй

оцiнювання (за
необхiдностi)

Вiдсоток у
пiдсумковiй

оцiнцi з

дисциплiпиКод Результат IIавчання

1:1
1знаmu:l. Знати загальнi

засади правового забезпечення
охорони та комерцiЕlлiзацii

результатiв iнтелектуальноi,
творчоi дiяльностi через призму
iнновацiйноi дiяльностi та
трансферу технологiй

. {т.ЛеКЦlЯ, Cefu,IlHaPCbKe

заняmmя, сaltloсmiйна

робоmа

Еiспрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

]0%

1.2 Знаmu: iнституцiйнi,
органiзацiйнi, функцiональнi
характеристики iнновацiйноi
системи та празовi засади

дйльностi ii суб'ектiв, акти
закоЕодавства, що регуJIюють
вiдносини уrасникiв у сферi
охорони прав на результати
iнтелектуальноi, - творчоi
дiяльностi

Лекцiя, селtiнарське
заняmmя, салwосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'язання
заDач

10%

2" 1. Влlimu: оцirповати та визначати

роль 14 призначення об'ектiв
iнтелектуальноi власностi у
розрiзi здiйснення iнновацiйноi
дiяльностi, комершiалiзачii
iнтелектуальноi власностi

Лекцiя, сел,tiнарське
заняmmя, саlwосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповiDi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

15%

2.2. Вмimu: дослiджувати та робити
висЕовки щодо змiсry Irравових
концепцiй, доктрин тлумачення
cyTHocTi прав на результати
творчоi дiяльностi; ана_пiзрати
особливостi становлення
системи пр?вового регулювачIUI
вiдносин iнтелектуа-гrьноi
власностi через призму
iнновацiйноi дiяльноотi,
функцiонуваншI iнновацiйноi
системи

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя, саа,цосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,

,mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

]0%

3. 1. Грамотно i точно форл,tулюваmu
mа бuсловлюваmu своi позицii,
належним чином iх
обrрунтовувати та брати )пIасть в
аргументованiй професiйнiй
дискусii при анаrriзi об'сктiв
iнтелектуальноi власностi через

trризму iнновацiйноТ дiяльностi

CeMiHapcbKe
заняmmя, самосmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

10%



з.2. Браmu rIасть в обговореннi
дискусiйних питань
правозастосувllння; cTBopeHHi,
використаннi та розпорядженнi
прЕlвtlп{и iнтелектуа-rrьноТ
власностi в процесi iнновацiйноi
дiяльностi, функцiонування
суб'ектiв iнновацiйноi системи,
комерчiалiзацii iнтелектуа-пьноi
власностi

CeMiHapcbKe
заняmmя, саллосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

10%

4.1. Дналiзуваmu iнформацiю з

першоджерел, оцiнювати Ii з

позицiй наступностi та новизни,
використовувати cyracHi
iнформацiйнi технологti i бази

даних при визIIаченнi специфiки
охорони об' eKTiB iнтелектуальноi
власностi, функцiонування
iнновацiйноi системи.

лекцiя, селliнарське
заняmmя, самосmiйна
робоmа, експрес
опumування,
пidсул,tкова *t '

конmрольна робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,

роЭв'язання
заDач, наукова

робоmа

10%

4.2. Вuзначаmu mа dослidэюуваmu
проблеми комерцiалiзацii

результатiв iнтелектуальноТ
дiяльностi, здiйснення трансферу
технологiй; розвитку
iнновацiйноi системи;
зdiйснюваmu пошук шляхiв

розвитку суб'ектiв iнновацiйноi
дiяльностi

Лекцiя, селliнарське
заняmmя, саlwосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,

розв'жання
заdач, наукова

робоmа

]0%

4.3. Формувати правовi позицiТ для
розв'язання, проблем , i
практиIIних ситуацiй у сферi
охорони об'ектiв права
iнтелектуальноТ власностi та
комерцiалiзацii результатiв
iнтелектуальноi дiяльностi як
складовоi iнновацiйного процесу

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя, саtрсmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

15%

7. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними результатами
навчання

навчання

Програмнi результати
навчання (назва)

1.1 |.2 z.l 2.2 3.1 3.2 4.L 4.2 4.3.

' Пр огр aMHi р езулЪтати навч ання'(Спечiапьнiсть 08 l <Право>)

ПРН l Вл,liння засmосовуваmu HoBi цiлiснi
знання у власнuх Hayчoтllx dослidэюеннях
mа у про ф е сiйнiй пракmuцi

+ + + + +

ПРН 2 Впtiння засmосовуваmu прuнцuпu
HayKoBot mа професiйноi еmuкu

+ + +



ПРН 4 Вл,tiння форл,tулловаmu робочi
tпоmезu 0 ослiduсуваноt проблемu, якi

р о зu,tuрю в аmu i по zлuблюв аmu
сmан HayчoBttx dослidrюень в обранiй
сферi (з поzлuбленнял, у сферу

Н5 Вл,liння спiлкуваmuся в diалоzобоJиу
з лtluрокою науковою спiльноmою

еромаdськiсmю в zалузi HayKoBoi mа
,iйноi diяльносmi, в mому чuслi i на

iжнароdнолlу piBHi, d емонсmруючu
,mел,tнuй науковuй свimоzляd mа

ПРН б Знання поzляdiв провidнuх
1.1x вченuх, положень науковuх

iл mа фунdал,rенmалънi працi у zалузi
,,iduсення, форпtулюв аmu Jwеmу

но?о науковоzо dослidэюення як

ПРН 8 Знання прuнцuпiв фiнансування
HayKoBo-d о слidноt робоmu mа еmрукллrурu

кошmорuсiв на ii вllконання, влliння
пidzоmуваmu запum на оmрuJчлання

ПРН 9 Зdаmнiсmь професiйно
пр ез енmув аmu р вульmаmu св оtх
d о слiduсень на л,tiжнароdнl.tх Hayчotllx
кон ф ер енцiях, с елliн ар ах, пр акmuчно

iнозел,tну мову (в першу
черzу - анzлiйську) у науковiй, iнновацiйнiй

i, у сферi iнmелекmуальноi
i, а mакоэtс у пеdаzоеiчнiй

ПРН 10 Вл,tiння iнiцiюваmu,
iзовуваmu mа провоdumu комплекснi

dослiduсення у сферi iнmелекmуальноi
BhacH о cmi, в z алузi н ауко в о - d о слid Hui4bKoi

mа iнновацiйноt diяльносmi, якi прuвоdяmь

l| Вмiння форл,tуваmu колланdу

idHuKiB dля вuрiu,lення локальноi
(ф орлlулю в ання d о слid нuцькоi

, робочuх ziпоmез, збору

ПРН 12 Влliння спiлкуваmuсь в

iалоzовому реэюuл,ti з uluрокою науковою
ьноmою mа zроллаdськiсmю в певнiй

tузi HayKoBot mа/або професiйноi

ПРН 13 Влliння квалiфiковано
резульmаmu HayKoB|,lx

idжень у HayщoBl,tx сmаmmях, 1



опублiкованuх як у ф axoBux вimчuзнянuх
BudaHHstx, mак i у вudаннях, якi вхоdяmь dо
лtiэtснароdнl,lх науколлеmрuчнuх б аз
ПРН 14 Зdаmнiсmь вuкорuсmовуваmu
сучаснi iнфорллацiйнi mа KoMyHiKamuBHi
mехнолоzit прu спiлlуваннi, обмiнi
iнформацiею, зборi, аналtiзi, обробцi,
iнmерпреmацit dэюерел ; зdiйснюваmu
публiкацiю d uсер ел з d оmрuл,tанняпl

о cщoBHllx археоzрафiчнtlх правuл

+ + +

ПРН 15 Влliння з HoBux dослidнuцькllх
позuцiй форпtулюваmu заzалы+у 1

меmоd олоziчну б азу власноzо науково?о
d о слiduсення, у с Bid омлю в аmu йо zo
акmуа"чьнiсmь, 74еmу i значення dля

розвumку iHu,ttlx zалузей Hayчlц суспiльно-
полimuчноzо, еконолtiчноzо )tсummя,

пам'яmкоохоронноt mа л,tузеЙноt

Diяцьносmi, нацiональноt чu cBimoBot
dyxoBHoi mа Jчrаmерiальноt кульmурu

+ + +

ПРН 16 Влwiння iнiцiюваmu,
opz анiз о вув аmu mа пр о в о dumu KoMrute KcHi

dослidження у сф epi iнmелекmуальноi
вл асн о сmi, в zалу зi н ауко в о -d о слidнuцькоi
mа iнновацiйноt diяльносmi, якi прuвоdяmь
do оmрuлtання Hogltx знань

+ + +

" 8. Схема формування оцiнки.d ,о

8.1 Форми оцiнювання аспiрантiв

- ceмecTpoBi форми оцiнювання:
1. доповiдь (виступ на задану тему) - до 5 балiв;
2. експрес опитування - до 5 балiв;
3. розв'язання казусу (залачi) - до 5 ба_шiв;

4. са:rлостiйна робота - до 5 балiв;
5. тестування (з набору суджень вибрати BipHi) - до 5 балiв; ,

6. науковаробота (ессе, реферат) -до 5 балiв tl l

Мiнiмальний бащ який мае буги отриманий аспiрантом за вiдrовЦними формами
оцiнювання, становить 24 бали. MiHiMa-пbHa кiлькiсть ба;liв, що може бути отримана
аспiрантом за семестр, становить 12 ба_тriв. Передбаченi форми семестрового оцiнювання

сумарно не можуть IIеревищувжи 40 балiв.

- 
пiдсумковё оцiнюванЙ у четЪертому соместрЙiдбу"аеrься у формi iспиту.

кове оцiнювання: iспитм

зм1 зм2 змз зм4 lспит Пiдсумкова
оцiнка

MiHiMyM 6 б 6 6 зб 60

Максимум 10 10 10 10 б0 100

максимальна пiдсумкова оцiнка за дисциплiну становить 100 балiв. Аспфант може
отримати на iспитi ,anc"rarr"Ho 60 ба-гliв, до яких додЕtються баsли, отриманi аспiрантом пiд
час семiнарських занять.



,Щля отримiшЕя загальноi позитивноТ оцiнки з дисциплiни оцiнка на iспитi не може
бути меншоюЗб балiв. У випадку, коли аспiрант на залiку набрав менше 36 балiв, остапнi не
додаються до сQместровоi оцiнки, (незшlежно вiд кiлькостi балiв, отриманих пiд час
семестру), у вiдомостi в колонцi кбали за iспит>> ставиться ((0), & в колонку (результуюча
оцiнкa> rrереноситься лише кiлькiсть балiв, отриманих пiд час семестру.

8.2 Органiзацiя оцiнювання:
Вида:rли пототшого контролю Mo}q/Tb бути: експрес опитування, доповiдь, наукова

робота, тестування (з набору суджень вибрати BipHi), розв'язання кirзусу (задачi).

При поточному контролi пiд час семiнарських заIuIть оцiнцi пiдлягають: piBeHb знань,
продемонстрований аспiрантом у вiдповiдi, активнiсть при обговореннi питань
семiнарського заняття, систематичнiсть роботи на заняттях, результати виконання завдаНЬ

саллостiйноi роботи, iнiцiативнiсть та оригiнальсть пропонованих iдей при моделюваннi
ситуацiй, у т.ч. пiд час роботи та представлеЕIuI презентацiй.

Викладач, який проводить ceMiHapcbKi заняття, виставляе кiлькiсть набраних з

поточного контролю балiв i заносить ix у вiдповiднi докlменти облiку успiшностi аспiрантiв.

У випадку вiдсугностi аспiранта на ceMiHapcbкoмy заняттi з поважних причин, BiH моЖе

вiдпрацювати пропущене заняття в гIозааудиторний час (час консультацiй викладача),
ттIJIяхом усного опитування,*тестування, пiдготовк4 HayкoBoi доповiдi, За результатами
вiдпрацюваншI пропущеЕого заняття з поважЕих причин викJIадачем нараховуються бали. За

невiдпрацьованi заняття ба_пи не Еараховуються. ,Щисциплiна викладаеться в двох семестрах.

8.3 Шкала вiдповйностi оцiнок
Вiдмiнно / Excellent 90-100

Добре / Good ]5-89
Задовiльно / Satisfactory 60-74

Незадовiльно / Fail 0-59

структурА нАвчАльноi дисциплIни
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦIЙ I СЕМIНАРСЪКИХ ЗАНr{ТЪ

Щенна форма навчання
3 - 4 семестри

J\Ъ п/п Назви 
:rr.lъ"#" 

модулiв: _ Кiлькiсть годин

усього утомучислi
лекцii сем.' с.р

заняття
|2з456

3мiсmовuй моdуль 7. Iнновацiйна iliяльнiсmь mа iнновацiйна сшсmема

3 семесmр
1 Тема 1. Iнновацiйна

дiяльнiсть: поняття,
об'екти,пrосеологiчнi42-2
засади розвитку

2 Тема 2. Iнтелектуальна,
творча дiяльнiсть та ii 5 2 l 2

мiсце в iнновацiйному
розвитIýу держави + 1

3 Тема З. Нацiональна
t*'

iнновацiйнасистема: 6312
структура, засади

кцiон



державне регулюванIUI

разом за змiстовим
модулем 1 15

Змiсmовай моdуль 2. Суб'екmu iнновацiйноi diяльносmi
Тема 4. Суб'екти
iнновадiйноi дiяльностi. 5

,Щержавнi органи
управлiння iнновацtйною,
дiяльнiстю.
Тема 5. Унiверситети та
науково-дослiднi 5

iнститlти як суб'скти
iнновацiйноi дiяльностi.
Тема 6. Iнновацiйнi
пiдприемства (iнновацiйнi З

центри, HayKoBi парки,
технопарки, технополiси,
iнновацiйнi iнкубатори).
Тема 7. Фiнансовi та
кредитнi iнновацiйнi 2
пiдприемства й установи

разом за змiстовим
модулеiчr2 } 1 15

Разом за 3 семестр 30
Назви змiстових модулiв i

тем
усьог

о

7,, 2 6

144l2
Кiлькiсть годин

денна форма
у тому числi

лекцiТ сем. с.р
занlIття

1

Змiсmовай моDуль 3. Iнmелекmуальна власнiсmь у сферi iнновацiйноi diяльносlпi
4 семесmр

8 Тема 8. об'екти
iнтелектуальноI власностi
якскJIадоваiнновацiйноi 5 3 - 2

дiяльностi

9 Тема ?. Iнтелек;гуальнi ir .

iнвестицii:правовiаспекти. 5 2 | 2

10 Тема 10. Розподiл прав на
створюванийоб'ект52l2
iнтелектуальноi власно cTi

разом за змiстовим
лмодул9м J 15 'l 2 6

Змiсmо в ай моdуль 4. Комерцiалtiзацiя iнmелекmу альноi влшсносmi

11 Тема 11. Комерчiалiзацiя
результатiв 9414

ноi дiяльностi.

2

}lb

TllTl

1

2

2



I2 Тема 12. особливостi
укjIадення договорiв,
спрямовtlЕих Еа
комерцiалiзацiю
iнтелектуа_пьноi власно cTi

разом за змiстовим
модулем 4

Усього за 4 семестр

Усього з дисциплiни

6

15 6

30 14

60 28

4

8

|2

24

Загальний обсяг - 60 zod., в тому.rислi:
Лекцiй - 28 zо0.
Семiнари - 8 zоD.

Саrrлостiйна робота - 24 zоd.

Заочна форма навчання

3-4 семестри

J\Ъ гrlп Назви змiстових модулiв i Кiлькiсть годин
тем

усього утомучислi
лекцii сем. с.р

зiшUIття
l2}1з4"56

3мiсmовай моdуль 1. Iнновацiйна diяльнiсmь mа iнновацiйна сuсmеfuIа

1 Тема 1. Iнновацiйна
дiяльнiсть: пошIття,
об'екти,гносеологiчнi5113
засади розвитку

2 Тема 2. Iнтелектуальна,
творча дiяльнiсть та 'ii 4 4
мiсце в iнновацiйному
розвитку держави

З Тема З. Нацiональна
iнновацiйнасистома:51-4
структура, засади

функчiонуваrrня t,

держчtвне регулювЕtння

разом за змiстовим
модулемТ |4 2 1 11

Змiсmовuй моdуль 2. Суб'жmа iHHoBat4iйHoi diяльносmi

*t

2



Тема 4. Суб'екти
iнновацiйноi дiяльностi.
,Щержавнi органи
управлiння iнноваrliйною
дiяльнiстю.
Тема 5. Унiверситети та

t.1
науково-дослlдн1
iнституги як суб'скти
iнновацiйноi дiяльностi.
Тема 6. Iнновацiйнi
пiдприемства (iнновацiйнi
центри, HayKoBi парки,
технопарки, технополiси,
iнновацiйнi iнкубатори).
Тема 7. Фiнансовi та
кредитнi iнновацiйнi
пiдприемства й установи

разсjм за змiстовим
модулем 2

назви змiстових модулiв i
тем

,- Кiлькiсть.годин
денна форма

усьог у тому.мслi
о лекцiТ сем. с.р

Змiсmовай моdуль 3. Iнmелекmуuльна власнiсmь у сферi iнновацiйноi diяльносmi

Тема 8. об'екти
iнтелектуальноi власностi
як скJIадова iнновацiйноi
дiяльностi

Тема 9. Iнтелектуальнi
iнвестицii: правовi аспекти.

Тема 10" Розподiл шрав нр
створюваний об'ект
iнтелектуа_тrьноi власностi

разом за змiстовим
модулем З

|42

4

|2

З лriсm о в ай м о dуль 4. К о м ер цi алiз а цiя iнm ел е кmу аль н о i в л а с н о с mi

Тема 1 1. Комерчiа_пiзацiя

результатiв
iнтелекryальноi дiяльностi.

Тема 12. особливостi
укJIаденшI договорiв,
спрямованих на

4

7416

J\ъ

тllтл

10

11
6

12

1зацlю

6

4

2a
J

57



' acнocTilIIтеJIектуаJIьноl вл

Пiдсумкова контрольна
робота
разом за змiстовим
модулем 4 16 1з

Усього з дисциплiни 60 50

Загальний обсяг - 60 zod., в тому ,плслi:

Лекцiй - 8 zoD.

Семiнари - 2 zod.
Самостiйна робота - 50 zоd.

Рекомелцованi джереlrа:

OcHoBHi HayKoBi, навчальнi та методологiчнi:

1. Дндрощук Г. О., ,Щавимука С. А., Федулова Л. I. Нацiональнi iнновацiйнi
системи: евлюцiя, детермiнанти результативностi : монографiя. К. : Парламентс. Вид-во,
2015.5l2c.
" 2. Дндропryк Г. О. {нновацiйнi адитивнi технологii 3D-друку: економiко-правовi

аспекти реryлювання: науково-прчжтиtIне видання. К. : нщI IB НАПрН УкраiЪи, IHTepcepBic,

2018. 100 с. URL: htф://www.ndiiv.org.ualindex.php luаJ2O|З-|1-08-11-53-34/паЙочi-
lydanni a/neperi о dychni -vydanni а

З. Атаманова Ю. С. Господарсько-правове забезпечення

держави : монографiя. XapKiB : Вид-во кФИНН>,2008. 424 с.

4. Базилевич В. .Щ. Iнтелектуальна власнiсть : пiдруrник. 3-те вид., перероб i доп. к.
: Знання, 20|4.672 с.

5. Вiрченко В. В. Iнтелекryальна власнiсть: теоретичнi витоки та економiчнi
iмперативи розвитку : монографiя. К. : Вид-во Лiра-К, 2018. 488 с.

6. Всеукраiнський ceMiHap з проблем економiки iнтелектуальноi власностi: збiрник
наукових праць II ВсеукраiЪськоi науково-практичноi конференцii (м. IfuiB,24 травня 2019

р.). к. : нД IB НДПрН Украiни, ФоП Кравченко я. о., 2019. l45 с. URL:
http://www.ndiiv.org.ualindex.php iлD}lЗ-|1-08-11-53-34/naukovi-vydannia/neperiodychni-
vydannia

. 7. ВсеукраiЪський семiнаqз проблем еконодлiки iнтелекryальноТ власностi: збiрник
нЪукових праць I'BceyKpaiHcbKoi нЬуково-практичrrоi конференцii (м. КиiЪ, 18 травня 2018

р.). к. : НД IB НДIIрН Украiни, ФоП Кравченко я. о., 2018. 176 с. URL:
futp://www.ndiiv.org.ualindex.php lw/20lЗ-|1-08-11-53-З4/naukovi-vydannia/neperiodychni-
vydannia? showall:&start: 1

8. ГордiенкО с. г., CocHiH О. В. Сугнiсть, змiст, lrрактика iнновацiйноi дiяльностi
та захисту iнтелектуальноi власностi в Украiъi: у вид.: Iнформацiйне суспiльство в cBiTi та

УкраiЪi: проблемИ становлення та закономiРностi розвитку: колектив. монографiя / ред. В. Г.

Воронкова; ЗДIА. Запорiжжя : ЗГЕК ЗДIА, 20Т7 . 282 с. С- 24З - 27 5.



9. ,Щоговiр комерчiйноi концесii: теорiя, законодавство, судова практика:
монографiя l за наук. ред. Мироненко Н. М. К. : HlI IB НАПрН УкраiЪи, IHTepcepBic, 2018.

2l2 с. URL: http://www,ndiiv.org.ualindex.php lш/20lЗ-|1-08-11-53-34/паukочi-
vydanni а/переri о dychni -vydannia

" 10. ,Щоговiрнi форми*розпорядження майнорими права\dи на об'екти t}вторського

права монографiя / кол. авт.; за наук. ред. МироЕенко Н. М. К. : HlI IB НАIIрН УкраiнИ,
IHTepcepBic, 2014. 248 с. URL: http://www.ndiiv.org.ualindex.phplual2}|З-1,1-08-11-53-
3 4/naukovi -vydannia/nep еriо dychni -vydanni а

11. ,Щоговори щодо розпорядження майновими правами на об'екти IIатентного

прzIва: колективна моЕографiя l за ред. Мироненко Н. М. К. : НЩI IB НАПРН УКРаТНИ,

IHTepcepBic, т. 1. 20|5, 222 с. ; т. 2. 20|6. 202 с. URL:
htф://www.ndiiv.org.ualindex.php lш/201З-|1-08-11-53-34/naukovi-vydannia/neperiodychni
lydannia

12. Законодавче регулювання iнновацiйноi дiяльностi в Свропейському Союзi та

державах-rшенах СС l заред. Г. Двiгдора, Ю. Капiци. К. : Фенiкс,2011|.704 с.

13. Iдрiс К. Iнтелекryльна власнiсть - потужний iHcTpyMeHT економiчного зростанЕя
/ К. Iдрiс / пер. з англ. BOIB, 2006. З7| с.

14. Iнновацiйна iнфраструктура в KoHTeKcTi нацiональноi iнновацiйноi систеМи
(економiко-правовi проблеми): монографiя l занаук. ред. О. Б. Бутнiк-Сiверського; коп. авт.:

О. П. Орлюк, О. Б. Бутнiк-Сiверський, С. Ф. Ревуцький, В. I. Нежиборець та iH. К.: ТОВ
"JIазурит - Полiграф",20l0.550 с. 1 r+

15. Iнновацiйна УкраiЪа - 2020: Нацiональна доповiдь l за заг. ред. В. М. ГеЙця та
iH.; НАН УкраiЪи. К., 2015. 3Зб с.

16. Iнтелектуальна власнiсть у формуваrrнi iнновацiйноi економiки УКРаiНИ:

проблеми законодавчого забезпечення та державного регуJIювання / За аг. ред. проф. В. I.

Полохала. Двтор-упорядник: Г. О. Андрощук. К: Парлаллентське вид-во,2010. 384 С.

|7. Капiца Ю. М. Право iнтелектуальноi власностi европейського Союзу:

формування, iнститути, напрями розвитку: монографiя / НАН Украiни, Центр ДослiДж. iнтел.

власн. та трансф. технол. К. : Академперiодика,20t7. 664 с.
18. Коментар бухгалтерського та податкового законодавства щодо обектiв права

iнтелектуальноi власностi / Борко Ю.Л., Бутнiк-Сiверський О.Б., Оршок О.П., За НаУК.

редакцiею Д.о.Н., проф. Бугнiк-Сiверського о.Б. к. : НЩI IB НАПрН УкраiЪи, IHTepcepBic,

2Ol4. 96 с. URL: http://www.ndiiv.org.ualindex.php lшl201З-11-08-11-53-34lпаukочi-
lydannia/neperiodychni-lydannia

19. Левченко Ю. Г. EKoHoMiKa та органiзацiя iнновацiйноi дiяльностi : навч. посiб. К.

: Кондор,2015. 44Р с. t tr

2о. Митник д. к. Науковий парк як суб'ект правовiдносин iнтелектуальноТ

власностi: Дис... канд. юрид. наук : 12.00.03; Унiверситет Короля Щанила,Iвано-ФранКiВСЬК,
2018. 259 с.

2l. Науково-практичний коментар I_{ивiльного кодексу Украiни : у 2 т.6-те вИД.,

перероб i доп. / За ред. О.В. !зери, н.с. Кузнецовот, в.в. Лучя. К. : Юрiнком IHTep, 2019. т.
I. 752 с., Т. II. 1048 с.

22. Нацiональна полiтика розвитку iнтелектуального капiталу з позицii глобалiзацii
економiки та механiзм ii правового забезrrечення: монографiя l за наук. ред. О.Б. БУтнiК-

Сiверського. к. : НЩI IB НАПрН УкраТни, IHTepcepBic, 201.7. з82 с. URL:
http://www.ndiiv.org.ualindex.php l!a/201З-|1-08-11-53-34/naukovi-vydarrnia/neperiodychni-
vydannia

2з. Нацiональна стратегiя розвитку сфери iнтелектуальноi власностi Украiни на

перiод 2020 -2025 роки: проект. Презентована на Парла:rлентських слуханш{х 16 грудня 2019

року, Перший лрафт проекту Стратегii: URL: http://nipo.org.ua/news/obgovorennya-proektu-
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" 24. об'екгИ права itттелекгуальноi власноtтi В держdвному ceKTopi еiономiки

(бюджетнИх установах): брошуРа / Кол. aBTopiB : Борко ю.л., Бутнiк-Сiверiький О.Б., Орлюк



О.П.,за наук. редакцiею д.е.н., проф. Бутнiк-Сiверського О.Б. К. : НЩI IB НАПрН УкраiЪи,
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