
Опис  

вибіркового блоку навчальних дисциплін  

"Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності  
та трансфер технологій" 

 освітньої програми «Інтелектуальна власність» для здобувачів освітнього 

ступеня «Магістр» за спеціальністю 081 «Право»  

денної форми навчання 

 

  

Вибірковий блок «Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності та 

трансфер технологій» освітньої програми «Інтелектуальна власність» для 

здобувачів освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 081 «Право» денної 

форми навчання складається з навчальних дисциплін:  

1. Інтелектуальна власність в сфері інноваційної діяльності та 

трансфер технологій 

2. Маркетинг та управління інтелектуальною власністю 

3. Управління інноваційними проектами 

4.  Оцінка інтелектуальної власності 

5. Інтелектуальна власність у цифровій економіці 

6. Комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності  

7. Патентно-кон’юнктурні дослідження 

Відповідно до опису освітньої програми «Інтелектуальна власність» 

викладання зазначених навчальних дисциплін забезпечує досягнення здобувачами 

освіти програмних результатів навчання 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20 що визначені Стандартом вищої освіти за спеціальністю 081 

Право для першого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженим Наказом 

Міністерства освіти і науки України № 643 від 20 липня 2022 р. Викладання 

зазначених навчальних дисциплін зорієнтовано на формування у здобувачів 

вищої освіти теоретичних знань щодо правового регулювання відносин у сфері 

комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності та трансферу технологій, 

також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного 

розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією норм законодавства у сфері 

комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності та трансферу технологій. 

Результатами поглибленого вивчення здобувачами освіти вибіркового блоку 

навчальних дисциплін мають стати: 

- комплексні доктринальні знання економіко-правових механізмів 

комерціалізації та охорони об’єктів інтелектуальної власності та трансферу 

технологій;  



- навички щодо механізму та організаційно-правового забезпечення 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, застосування спеціальних 

методів та інструментів комерціалізації;   

-  аналізу та визначення місця результатів інтелектуальної діяльності у 

процесі інноваційного розвитку, комплексу вмінь щодо порядку та процедур 

розпорядження та управління правами інтелектуальної власності, їх 

комерціалізації, трансферу технологій; 

- інформація з першоджерел, оцінена з позицій наступності та новизни, 

сучасні інформаційні технології і бази даних при визначенні специфіки 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності; 

- правові позиції для розв’язання проблем і практичних ситуацій у сфері 

оцінки об’єктів права інтелектуальної власності та комерціалізації результатів 

інтелектуальної діяльності; 

- система міжнародно-правового регулювання інтелектуальної власності, 

місце та вплив міжнародних зобов'язань України на формування національної 

системи правового регулювання інтелектуальної власності. 

Досягнення здобувачами освіти цих та інших результатів навчання 

забезпечує дотримання ними у майбутній фаховій діяльності стандартів 

правничої професії, міжнародних стандартів прав людини та принципу 

верховенства права при здійсненні формалізації права, підвищенні рівня дієвості 

та ефективності права.   

 Отримані знання та навички формують у здобувачів освіти компетентності, 

що відповідають сучасним потребам ринку праці, суспільства і держави, а саме: 

− здатність використовувати знання з метою ефективного прийняття 

нових викликів, вирішення проблемних питань у сфері національних, 

міжнародних та європейських стандартів оцінки та комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності;  

− здатність надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в 

сфері комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності та трансферу 

технологій;  

− спроможність аналітично мислити, приймати обґрунтовані рішення та 

пропонувати шляхи вирішення юридичних проблем в сферах комерціалізації 

об’єктів права інтелектуальної власності та трансферу технологій. 

 

Забезпечення досягнення програмних результатів навчання, визначених за 

навчальними дисциплінами вибіркового блоку відбувається завдяки: 

− викладанню навчальних дисциплін вибіркового блоку «Комерціалізація 

об’єктів права інтелектуальної власності та трансфер технологій» 

кваліфікованими фахівцями, в тому числі у формі авторських курсів; 



− залучення здобувачів освіти до науково-дослідної діяльності в сферах 

комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності та трансферу технологій; 

− проведення майстер-класів із запрошенням фахівців-практиків в сфері 

комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності та трансферу технологій;  

− використання в освітньому процесі активних та інтерактивних форм 

проведення занять;  

− проведення в навчальних групах проблемно-орієнтованих дискусій, 

предметом яких є обговорення недоліків правового регулювання в сферах 

комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності та трансферу технологій;  

− індивідуальному консультуванню здобувачів вищої освіти та високого 

рівня організації їх самостійної роботи;  

− отриманню практичного досвіду в сферах комерціалізації об’єктів права 

інтелектуальної власності та трансферу технологій в органах державної влади та 

місцевого самоврядування під час проходження навчальної практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В СФЕРІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ 

1. Мета навчального модуля – формування здатності вирішення комплексних проблем в 

галузі науково-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та 

створення нових знань та/або професійної практики у сфері охорони об’єктів інновацій та 

трансферу технологій.  

2. Попередні вимоги до опанування навчального модуля: 

1. Знати правові засади становлення та розвитку правових інститутів; проблеми правового 

забезпечення охорони результатів творчої діяльності, акти законодавства, що регулюють 

інноваційну діяльність.  

2. Вміти оцінювати та застосовувати сучасні інформаційні технології у науковій 

діяльності, пошуку та критичного аналізу інформації для визначення ролі та завдань охорони 

об’єктів інноваційної діяльності.  

3. Володіти елементарними навичками підготовки проектів правових документів із 

урахуванням особливостей практичної ситуації та за допомогою правових методів розв’язувати 

наукові проблеми, що виникають у сфері охорони об’єктів інноваційної діяльності.  

3. Анотація модуля навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Інтелектуальна 

власність в інноваційній діяльності» є складовою циклу професійної підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю «Право» в НН Інституті права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Основними складовими дисципліни є формування компетентностей, спрямованих на  

демонстрування уміння застосовування нових знань у власних наукових дослідженнях та у 

професійній практиці у сфері охорони об’єктів інновацій та трансферу технологій; 

формулювання робочих гіпотез з проблем розвитку інноваційної діяльності; кваліфікованого 

відображення результатів наукових досліджень у наукових публікаціях, присвячених охороні 

об’єктів інноваційної діяльності та трансферу технологій. 

 4. Завдання вивчення дисципліни знати засади правового регулювання відносин у 

сфері використання результатів інноваційної діяльності та трансферу технологій; механізм 

охорони інновацій; проблеми в галузі дослідницько-інноваційної діяльності; вміти: 

формулювати наукові положення, які мають розширювати і поглиблювати стан наукових 

досліджень у сфері охорони об’єктів інноваційної діяльності та трансферу технологій.  

Викладання дисципліни забезпечує: д.ю.н., професор, професор кафедри інтелектуальної 

власності та інформаційного права, академік НАПрН України Орлюк О.П.   

 

МАРКЕТИНГ ТА УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ 

1. Мета  викладання дисципліни «Маркетинг та управління інтелектуальною власністю» 

є підготовка фахівців ОС магістр за ОНП «Інтелектуальна власність», формування у студентів 

цілісного уявлення про сутність і роль маркетингу та управління інтелектуальною 

власністю,  про систему знань та закономірності формування  маркетингової політики у сфері 

інтелектуальної власності з урахуванням  як внутрішніх, так і зовнішніх чинників 

маркетингового середовища, особливостей управління правами інтелектуальної власності на 

сучасному підприємстві,  формування навичок практичного використання методів та 

інструментів маркетингу прав ІВ, вміння комерціалізувати об`єкти права інтелектуальної 

власності.  



2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати зміст дисциплін «Інтелектуальна власність», «Право інтелектуальної власності».  

2. Вміти готувати  презентації. 

3. Володіти навичками публічних виступів. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Маркетинг та управління інтелектуальною власністю» є 

обов’язковою дисципліною, що забезпечує набуття студентами загальних та спеціальних 

(фахових) компетентностей. Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових 

розділів. Дисципліна має своїм змістом дослідження наступних проблем: визначення сутності 

маркетингу інтелектуальної власності, розкриття сучасних  концепцій управління 

інтелектуальною власністю. Аналізуються актуальні проблеми маркетингу інтелектуальної 

власності в умовах глобалізації.  Проводиться аналіз системи маркетингових досліджень 

поведінки споживачів інноваційних товарів, прогнозування та планування маркетингу об’єктів 

права інтелектуальної власності (ОІВ), розробки стратегії маркетингу ОІВ. Досліджується 

управління маркетинговою діяльністю підприємства, формування товарної та цінової політики 

маркетингу, управління брендами та франчайзинг в системі маркетингу ОІВ, політики 

розподілу, просування та збуту на ринку ОІВ, визначення маркетингових ризиків та управління 

міжнародним маркетингом на ринку об’єктів інтелектуальної власності. 

4. Завдання (навчальні цілі)  сформувати інтегральну компетентність - здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі інтелектуальної 

власності або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин, принципів, 

норм управлінських рішень, характеризується комплексністю та невизначеністю умов; загальні 

компетентності - здатність критично мислити та генерувати нові ідеї; знання та розуміння 

предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність розробляти проекти та 

управляти ними спеціальні компетентності - поглиблені знання у межах обраної спеціалізації 

щодо теоретичних основ складових елементів права, їх правової природи, методології, функцій, 

принципів, структури, форм реалізації; здатність застосовувати науковий, аналітичний, 

методичний інструментарій для управління економічною діяльністю; поглибленні знання про 

теоретичні та прикладні дослідження окремих складових елементів системи права у вітчизняній 

та іноземній науковій доктрині; здатність розуміти ключові тренди соціально-економічного та 

демографічного розвитку; вміння планувати, проводити та презентувати наукові дослідження, 

готувати результати наукових робіт до оприлюднення; поглиблені знання про складові 

елементи системи права, розуміння сучасних європейських інтеграційних процесів та місця в 

них України; здатність визначати та критично оцінювати ключові тренди соціально-

економічного розвитку та застосовувати їх для формування нових моделей економічних систем 

та процесів. 

Викладання дисципліни забезпечує: к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, 

макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка Лозова Г.М.   

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ У ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

1. Мета дисципліни – набуття знань з правових засад здійснення комерціалізації прав 

інтелектуальної власності, а також формування у студентів базових навичок щодо самостійного 

розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією норм законодавства у сфері ефективного 

використання прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності у підприємницькій 

діяльності.  



2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. Знати основні аспекти становлення та розвитку правових інститутів; основи 

економічної теорії, загальні засади правового регулювання відносин інтелектуальної власності.  

2. Вміти оцінювати та визначати роль та завдання комерціалізації прав  інтелектуальної 

власності.  

3. Володіти елементарними навичками з підготовки проектів документів та з урахуванням 

особливостей практичної ситуації розв’язувати конфлікти, що виникають у сфері ефективного 

використання прав інтелектуальної власності у підприємницькій діяльності.  

3. Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Інтелектуальна власність 

у цифровій економіці» є складовою циклу професійної підготовки фахівців ОР «Магістр» за 

спеціальністю «Право», освітньої програми «Інтелектуальна власність» в НН Інституті права  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Основними складовими 

дисципліни є формування компетентностей, спрямованих на  демонстрування наукових 

підходів, основ методології та методик дослідження проблем  комерціалізації об’єктів прав 

інтелектуальної власності; вміння оцінювати та аналізувати економічні проблеми та практичні 

правові ситуації у сфері ефективного використання прав інтелектуальної власності. 

4. Завдання вивчення дисципліни спрямовані на формування наступних 

компетентностей: оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти 

розуміння меж та механізмів їх правового регулювання; проводити збір, інтегрований аналіз та 

узагальнення матеріалів у галузі комерціалізації інтелектуальної власності; дискутувати зі 

складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання; мати 

практичні навички розв’язання проблем ефективного використання прав інтелектуальної 

власності у підприємницькій діяльності; визначати актуальну практичну чи наукову проблему у 

сфері економіки інтелектуальної власності, планувати і виконувати дослідження на її 

вирішення.  

Викладання дисципліни забезпечує: д.е.н., доцент, професор кафедри економічної теорії, 

макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка Вірченко В.В. 

 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ 

1. Мета дисципліни – формування здатності вирішення комплексних проблем в галузі 

проектування інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та 

створення нових знань та/або професійної практики у сфері охорони об’єктів інновацій.  

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

Знати правові засади становлення та розвитку правових інститутів; проблеми правового 

забезпечення управління інноваційними проектами, акти законодавства, що регулюють 

інноваційну діяльність.  

Вміти оцінювати та застосовувати сучасні інформаційні технології у науковій діяльності, 

пошуку та критичного аналізу інформації для визначення ролі та завдань охорони об’єктів 

інноваційної діяльності.  

Володіти елементарними навичками підготовки проектів правових документів із 

урахуванням особливостей практичної ситуації та за допомогою правових методів розв’язувати 

наукові проблеми, що виникають у сфері управління об’єктами інноваційної діяльності.  



 

3. Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Управління інноваційними 

проектами» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за 

спеціальністю «Право» в НН Інституті права Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

Основними складовими дисципліни є формування компетентностей, спрямованих на  

демонстрування уміння застосовування нових знань у власних наукових дослідженнях та у 

професійній практиці у сфері управління інноваційними проектами; формулювання робочих 

гіпотез з проблем розвитку інноваційної діяльності; кваліфікованого відображення результатів 

наукових досліджень у наукових публікаціях, присвячених охороні об’єктів інноваційної 

діяльності. 

 4. Завдання вивчення дисципліни знати засади правового регулювання відносин у 

сфері використання результатів інноваційної діяльності; механізм управління інноваційними 

проектами; проблеми в галузі дослідницько-інноваційної діяльності; вміти: формулювати 

наукові положення, які мають розширювати і поглиблювати стан наукових досліджень у сфері 

охорони об’єктів інноваційної діяльності; кваліфіковано відображати результати наукових 

досліджень у наукових статтях чи інших наукових публікаціях.  

Викладання дисципліни забезпечує: к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, 

макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка Лозова Г.М.   

 
 

ОЦІНКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

1. Мета дисципліни – набуття знань у сфері оцінки об’єктів інтелектуальної власності з 

метою їх ефективної комерціалізації, а також формування у студентів базових навичок щодо 

самостійного розв’язання проблем, пов’язаних із забезпеченням ефективного використання 

прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності у господарській діяльності.  

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

Знати основні аспекти становлення та розвитку правових інститутів; основи економічної 

теорії, загальні засади правового регулювання відносин інтелектуальної власності.  

Вміти оцінювати та визначати роль та завдання оцінки об’єктів інтелектуальної власності.  

Володіти елементарними навичками з підготовки проектів документів та з урахуванням 

особливостей практичної ситуації розв’язувати конфлікти, що виникають у сфері ефективного 

використання прав інтелектуальної власності у господарській діяльності.  

4. Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Оцінки інтелектуальної 

власності» є складовою циклу професійної підготовки фахівців ОР «Магістр» за спеціальністю 

«Право», освітньої програми «Інтелектуальна власність» в НН Інституті права  Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Основними складовими дисципліни є 

формування компетентностей, спрямованих на  демонстрування наукових підходів, основ 

методології та методик оцінки об’єктів інтелектуальної власності; вміння оцінювати та 

аналізувати економічні проблеми та практичні ситуації у сфері ефективного використання прав 

інтелектуальної власності у господарській діяльності. 

5. Завдання вивчення дисципліни спрямовані на формування наступних 

компетентностей: оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти 



розуміння меж та механізмів їх правового регулювання; проводити збір, інтегрований аналіз та 

узагальнення матеріалів у галузі оцінки інтелектуальної власності; дискутувати зі складних 

правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання; мати практичні 

навички розв’язання проблем ефективного використання прав інтелектуальної власності у 

господарській діяльності; визначати актуальну практичну чи наукову проблему у сфері 

економіки інтелектуальної власності, планувати і виконувати дослідження на її вирішення.  

Викладання дисципліни забезпечує д.е.н., доцент, професор кафедри економічної теорії, 

макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка Вірченко В.В. 

 
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

1. Мета дисципліни – набуття знань з правових засад здійснення комерціалізації прав 

інтелектуальної власності, а також формування у студентів базових навичок щодо самостійного 

розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією норм законодавства у сфері ефективного 

розпорядження правами на  результати інтелектуальної, творчої діяльності.  

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

Знати основні аспекти становлення та розвитку правових інститутів; загальні засади 

правового регулювання майнових відносин та систему договорів.  

Вміти оцінювати та визначати роль та завдання договірного регулювання відносин 

інтелектуальної власності.  

Володіти елементарними навичками з підготовки проектів правових документів та з 

урахуванням особливостей практичної ситуації розв’язувати конфлікти, що виникають у сфері 

договірного регулювання відносин інтелектуальної власності.  

3. Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Комерціалізація об’єктів 

інтелектуальної власності» є складовою циклу професійної підготовки фахівців ОР «Магістр» 

за спеціальністю «Право», освітньої програми «Інтелектуальна власність» в НН Інституті права  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Основними складовими 

дисципліни є формування компетентностей, спрямованих на  демонстрування наукових 

підходів, основ методології та методик дослідження проблем  комерціалізації об’єктів прав 

інтелектуальної власності; вміння оцінювати та аналізувати юридичні проблеми та практичні 

правові ситуації у сфері реалізації договірних засад ефективного використання прав 

інтелектуальної власності. 

6. Завдання вивчення дисципліни спрямовані на формування наступних 

компетентностей: оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти 

розуміння меж та механізмів їх правового регулювання; проводити збір, інтегрований аналіз та 

узагальнення матеріалів у галузі комерціалізації інтелектуальної власності; дискутувати зі 

складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання; мати 

практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з комерціалізацією; визначати актуальну 

практичну чи наукову проблему у сфері комерціалізації, планувати і виконувати дослідження 

на її вирішення.  

Викладання дисципліни забезпечує: д.ю.н., проф., завідувач кафедри інтелектуальної 

власності та інформаційного права, патентний повірений України Кодинець А.О. 

 

ПАТЕНТНО-КОН’ЮНКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 



1. Мета дисципліни – отримання теоретичних знань у сфері патентно-кон’юнктурних 

досліджень з метою визначення ефективності впровадження інноваційних технологічних 

рішень  в економічній діяльності суб’єктів господарювання, а також формування у студентів 

практичних навичок щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією норм 

законодавства у сфері промислової власності.  

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

Знати основні аспекти становлення та розвитку інститутів права інтелектуальної 

власності; загальні засади правового забезпечення охорони результатів науково-технічної 

творчої діяльності, акти законодавства, що регулюють відносини учасників у сфері охорони 

прав промислової власності.  

Вміти оцінювати та визначати роль та завдання охорони об’єктів промислової власності.  

Володіти елементарними навичками з підготовки проектів правових документів з 

урахуванням особливостей практичної ситуації та за допомогою правових методів розв’язувати 

спори, що виникають у сфері охорони прав промислової власності.  

3. Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Патентно-кон’юнктурні 

дослідження» є складовою циклу професійної підготовки фахівців ОР «Магістр» за 

спеціальністю «Право», освітньої програми «Інтелектуальна власність» в НН Інституті права  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Основні складові дисципліни 

спрямовані на отримання студентами знань щодо правових засад проведення патентно-

кон’юнктурних досліджень з метою визначення ефективності впровадження інноваційних 

технологічних; ефективності регулювання відносин у сфері використання результатів науково-

технічної  творчої діяльності; механізму права промислової власності; підстав набуття, 

розпорядження та захисту об’єктів патентних прав. 

4. Завдання дисципліни спрямовані на формування наступних компетентностей: 

співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, принципами 

та професійними етичними стандартами; дискутувати зі складних правових проблем 

проведення патентно-кон’юнктурних досліджень, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх 

розв’язання; використовувати передові знання і методики у процесі проведення патентно-

кон’юнктурних досліджень; брати продуктивну участь у виконанні теоретичних та прикладних 

досліджень у галузі права патентного права. 

Викладання дисципліни забезпечує: д.ю.н., проф., завідувач кафедри інтелектуальної 

власності та інформаційного права, патентний повірений України Кодинець А.О. 

 

 

 

 


