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Aнотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) - поглиблене вивчення 

відносин щодо створення та обігу об’єктів інтелектуальної власності, тверде 

опанування правового механізму їх регулювання, отримання необхідних 

навиків кваліфікації результатів творчої діяльності, та захисту майнових та 

особистих немайнових прав авторів та володільців як в Україні так і за її 

межами.  

Цілі курсу (програмні компетентності): 

- вивчення системи авторського права та інтелектуальної власності в 

Україні;  

- ознайомлення з чинним українським та міжнародним законодавством 

стосовно авторського права та інтелектуальної власності;  

- набуття навичок роботи з нормативними актами;  

- застосування набутих знань у вирішенні практичних питань у сфері 

правового регулювання авторського права та інтелектуальної 

власності.  

Програмні результати навчання:  

- усвідомлення теоретичних основ щодо об’єктів права 

інтелектуальної власності та принципів формування економічних відносин з 

приводу об’єктів права інтелектуальної власності; 

- ідентифікація та класифікація об’єктів права інтелектуальної 

власності; 

- організаційно-правове управління об’єктами права 

інтелектуальної власності; 

- проведення оцінки об’єктів права інтелектуальної власності. 

Короткий зміст курсу: 

Інтелектуальна власність. Технологічний розвиток та технологічні 

уклади. Науково-технічна революція як передумова формування 

постіндустріального суспільства. Теорії постіндустріального суспільства. 

Суперечності постіндустріальних трансформацій. Інформація та знання як 

вирішальні чинник постіндустріального розвитку. Трансформація відносин 

власності у процесі формування постіндустріального суспільства. 

Інтелектуальна власність як основа постіндустріального розвитку. 

Особливості інтелектуальної власності в умовах мережевої економіки. 

Система інтелектуальної власності. Суб’єкти інтелектуальної власності. 

Об’єкти інтелектуальної власності. Роль держави у формуванні та 

фінансуванні інтелектуальної власності. Формуванні національної системи 

інтелектуальної власності в Україні. Поняття та сутність нематеріальних 



ресурсів та нематеріальних активів підприємств. Оцінка об’єктів 

інтелектуальної власності. Комерціалізація об’єктів інтелектуальної 

власності. Зміст, принципи та основні способи комерціалізації інтелектуальної 

власності. Інтелектуальна власність як товар. Роль ліцензійних угод у 

комерціалізації інтелектуальної власності. Економічна ефективність 

ліцензування. Ринок інтелектуальної власності та його особливості та 

структура. Ринкова вартість інтелектуальної власності. Інституційна 

інфраструктура ринку інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність як 

капітал. Інтелектуальний капітал фірми. Тенденції розвитку інтелектуальної 

власності у міжнародних економічних відносинах. Мотивація учасників 

процесу міжнародного передання прав власності. Форми передання об’єктів 

інтелектуальної власності. Економічна розвідка і шпигунство. Міжнародний 

ринок інтелектуальної власності: поняття та економічна роль. 

Транснаціональні корпорації (ТНК) на ринку об’єктів інтелектуальної 

власності. Світова квазірента. Механізми формування світової квазіренти її 

розподіл, перерозподіл у світовому господарстві. Трансфертне ціноутворення 

на об’єкти інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність в епоху 

Інтернету. Нова економіка інтелектуальної власності. Міжнародні установи з 

охорони інтелектуальної власності. Україна в системі міжнародної передачі 

прав інтелектуальної власності. 
 

 
 


