
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Назва дисципліни Комерціалізація інтелектуальної власності 

Рівень вищої освіти  третій (освітньо-науковий) 

Кількість кредитів ЄКТС 5  

Форма контролю залік 

Мета формування системи знань і вмінь щодо розуміння 

сутності, форм, способів комерційної реалізації 

прав інтелектуальної власності, стратегії захисту 

цих прав, і вирішення на цій підставі складних 

спеціалізованих завдань щодо комерціалізації прав 

інтелектуальної власності. 

Завдання • сформувати системні знання щодо змісту, 

форм і способів комерціалізації прав 

інтелектуальної власності, механізму захисту прав 

інтелектуальної власності; 

• навчити як ефективно реалізовувати 

авторські права, права на торговельні марки, права 

на винаходи і корисні моделі з метою отримання 

доходу; 

• набути навички складати стратегію захисту 

прав на об’єкти інтелектуальної власності; 

• набути вміння обирати найбільш ефективні 

способи захисту прав на об’єкти інтелектуальної 

власності; 

• сформувати знання щодо правових моделей 

передання прав на об’єкти інтелектуальної 

власності на підставі договорів, як вкладу до 

статутного капіталу, передання в заставу тощо; 

• виробити вміння професійно вирішувати 

складні завдання у сфері реалізації і захисту прав на 

об’єкти інтелектуальної власності. 

Загальні компетентності, що 

будуть сформовані у здобувача в 

результаті опанування дисципліни 

• Здатність аналізувати складні явища 

суспільного життя на основі загальнофілофських 

методів, пов’язувати загальнофілософські 

проблеми з вирішенням завдань, що виникають у 

професійній та науково-інноваційній діяльності; 

• здатність приймати обґрунтовані рішення, 

• здатність спілкуватися з представниками 

інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності); 

здатність до пошуку і оброблення інформації з 

різних джерел. 

Результати навчання • на основі загальнофілофських методів 

аналізувати складні явища суспільного життя, 

пов’язувати загальнофілософські проблеми з 

вирішенням завдань, що виникають у професійній 

та науково-інноваційній діяльності; 

• здійснювати пошук та оброблення 

інформації з різних джерел, застосовувати сучасні 



інформаційні технології, бази даних та інші 

електронні ресурси, спеціалізоване програмне 

забезпечення при здійсненні наукової та 

педагогічної діяльності; 

• вміти працювати з великою кількістю 

правових джерел, тлумачити, узагальнювати та 

систематизувати викладені в них юридичні 

аргументи та правові позиції; 

• мати поглиблені знання практики 

застосування окремих правових інститутів. 

Зміст дисципліни Поняття здійснення і комерціалізації прав на 

об’єкти інтелектуальної власності.  

Економічний зміст і правова форма комерціалізації 

прав на об’єкти інтелектуальної власності.  

Способи комерціалізації прав на об’єкти 

інтелектуальної власності.  

Правові форми комерціалізації майнових прав 

інтелектуальної власності.  

Захист прав інтелектуальної власності у сфері їх 

комерціалізації.  

Сучасний стан і перспективи розвитку 

законодавчого регулювання комерціалізації прав на 

об’єкти інтелектуальної власності.  

 

 

 


