
ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНА ТОРГІВЛЯ 

  

Мета курсу ˗ набуття студентами системних знань щодо інтелектуальної 
і промислової власності в винахідницькій і патентно-ліцензійній діяльності, 
методологічних основ створення об’єктів промислової власності та інженерної 
психології, захисту патентних прав, міжнародного співробітництва у сфері 
інтелектуальної власності, а також системи патентної інформації; 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Патентно-ліцензійна торгівля» має 
безпосередній зв'язок із такими дисциплінами, як: «Міжнародне приватне 
право», «Цивільне право», «Інтелектуальна власність», «Комерційна 
діяльність»  тощо 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: формування у студентів системи навиків практичної 
роботи з нормативно-правовими актами, патентною документацією, з 
оформлення ноу-хау і матеріалів на об’єкт промислової власності, а також 
складання ліцензії та інших договорів на створення, використання і комерційну 
реалізацію об’єктів інтелектуальної власності. 

 Програмні результати навчання: 
знати: системи інтелектуальної і промислової власності в винахідницькій і 
патентно-ліцензійній діяльності, методологічних основ створення об’єктів 
промислової власності та інженерної психології, захисту патентних прав, 
міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності, а також 
системи патентної інформації; 
вміти: використовувати на практиці нормативно-правові акти при забезпеченні 
правової охорони науково-технічних досягнень і творчої продукції, проводити 
патентно-інформаційні дослідження в певній галузі техніки, організовувати 
пошук аналогів об’єктів промислової власності, використовувати патентну 
інформацію і документацію для проведення науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт та інших науково-технічних робіт з метою створення 
конкурентоспроможної продукції;  
володіти:  знаннями практичної роботи з нормативно-правовими актами, 
патентною документацією, з оформленням ноу-хау і матеріалів на об’єкт 
промислової власності, а також навиками складання ліцензії та інших договорів 
на створення, використання і комерційну реалізацію об’єктів інтелектуальної 
власності. 

Змістовне наповнення навчальної дисципліни: 
Поняття інтелектуальної власності в Україні. Поняття інтелектуальної 
власності. Історичний розвиток інтелектуальної власності. Класифікація 
об’єктів права інтелектуальної власності. Поняття авторського права та 
суміжних прав. Поняття патентного права. Поняття винаходу, корисної моделі, 



промислового зразку, торгівельної марки тощо. Життєвий цикл об’єкта 
господарської діяльності. Структура державного управління системою 
інтелектуальної власності. Функції Державного департаменту інтелектуальної 
власності. Роль і значення ДП «Український інститут промислової власності». 
Історія розвитку та створення права інтелектуальної власності. Історія 
розвитку інтелектуальної власності за часів Середньовіччя. Перші законодавчі 
акти про інтелектуальну власність. Розвиток інтелектуальної власності на 
території СССР. Формування права інтелектуальної власності в Європі. Право 
інтелектуальної власності США. Право інтелектуальної власності Російської 
федерації. Правове регулювання у сфері інтелектуальної власності в Україні. 
Міжнародні конвенції та національне законодавство, їх співвідношення при 
регулюванні створення об’єктів промислової власності. 
Суб’єкти інтелектуальної власності. Поняття суб’єкту інтелектуальної 
власності. Фізичні та юридичні особи, як суб’єкти права інтелектуальної 
власності. Автори творчих рішень, патентоволодільці, їхні правонаступники, 
патентне відомство, та деякі інші особи, наділені відповідними правами й 
обов’язками у вказаній сфері. Поняття патентного повіреного та його статус. 
Творчі спілки та громадські організації в галузі захисту прав інтелектуальної 
власності. Права та обов’язки іноземців та осіб без громадянства відповідно до 
законодавства України. 
Законодавство та міжнародне співробітництво в сфері інтелектуальної 
власності. Система законодавства України з інтелектуальної власності. 
Конституція України про інтелектуальну власність. Цивільний кодекс України 
як основне джерело норм в галузі інтелектуальної власності. Спеціальні закони, 
що присвячені інтелектуальній власності. Міжнародне співробітництво в сфері 
охорони інтелектуальної власності. ВОІВ та її діяльність. Регіональні 
організації з охорони інтелектуальної власності. Основні міжнародні угоди з 
охорони інтелектуальної промислової власності. Паризька конвенція з охорони 
промислової власності. Договір про патентну кооперацію. Євразійська патентна 
конвенція (ЄАПК). Угода про торгові аспекти прав на інтелектуальну власність 
(ТРІПС). 
Процедура отримання прав та охорона об’єктів промислової власності. 
Процедура, яку необхідно пройти щоб отримати права на об’єкт промислової 
власності. Подання заявки та встановлення дати подання заявки. Експертиза 
заявки. Формула винаходу. Ілюстративні матеріали. Реферат. Охорона прав на 
фірмові найменування та знаки для товарів і послуг. Види охоронних 
документів. Авторська винагорода. Особливості подання і експертизи 
міжнародної заявки. Патентування згідно з положеннями договору про 
патентну кооперацію (РСТ). 
Організація і економіка інтелектуальної власності. Поняття ліцензії. Типи 
ліцензій. Оформлення ліцензійного договору. Види ліцензійних платежів: 



роялті, паушальний, комбінований. Франчайзинг – один із способів реалізації 
інтелектуальної власності. Способи вартісної оцінки об’єктів інтелектуальної 
власності. Підходи до оцінки ОПІВ: вартісний ринковий, прибутковий. Різні 
методики визначення вартості різних об’єктів промислової власності. 
Торгівля патентами та ліцензіями. Визначення основних типів ліцензії. 
Вивчення європейської практики з приводу надання ліцензій. Досвід Америки у 
торгівлі ліцензіями. Сучасний патентно-ліцензійний обмін. Поняття патентних 
війн. Сучасні патентні війни між найбільшими ІТ-корпораціями (Google, Apple, 
Samsung, Nokia). 
Вивчення досвіду зарубіжних країн в галузі торгівлі ліцензіями. Приклади 
успішного ведення бізнесу за допомогою ліцензування і патентування 
результатів наукових досліджень. Вивчення досвіду великих корпорацій 
Європи та США (Microsoft, Toshiba, Toyota). 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 
годин, у т.ч. – 60 годин аудиторних занять і 60 годин – самостійна та 
індивідуальна робота.  
Форма семестрового контролю: залік. 


