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1. Коротка анотація до курсу - дисципліна «Економіка інтелектуальної власності» визначає особливості, методи, 

принципи та прийоми інтелектуальної економіки як складової інноваційної моделі розвитку країни. Особлива увага 

приділена висвітленню методологічних основ оцінки інтелектуальної власності, зокрема, принципам та методичним 

підходам до оцінки вартості об'єктів інтелектуальної власності, особливостям оцінки різних об'єктів інтелектуальної 

власності, методам оцінки ризиків при проведенні оцінки вартості об'єктів інтелектуальної власності. Розглянуто 

шляхи комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності. Приділено увагу бухгалтерському обліку та специфіці 

оподаткування операцій з інтелектуальною власністю; оцінці економічної ефективності прав на об'єкти інтелектуальної 

власності тощо. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни у магістрів повинні бути сформовані такі компетентності:  

Відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю  

073 Менеджмент 

Відповідно до освітньо-професійної програми  

«Управління інтелектуальною власністю» 

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу під 

час досліджень методологічних основ оцінки об’єктів 

інтелектуальної власності та шляхів комерціалізації 

інтелектуальної власності  

СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми 

організації, приймати ефективні управлінські рішення та 

забезпечувати їх реалізацію  

Здатність аналізувати й структурувати проблеми 

інтелектуальної економіки як складової інноваційної моделі 

розвитку, приймати ефективні управлінські рішення щодо 

економічної ефективності прав на об'єкти інтелектуальної 

власності та забезпечувати їх реалізацію. 

2. Мета та цілі курсу - формування у студентів науково-дослідної компетентності щодо системного наукового 

уявлення про теоретичні основи та емпіричні закономірності функціонування економіки інтелектуальної власності та 

тенденцій розвитку відносин інтелектуальної власності, вміння застосовувати здобуті теоретичні знання в практичній роботі 

щодо економічної оцінки об’єктів інтелектуальної власності, набуття навичок аналізу ринку інтелектуальної власності і 

механізмів її комерціалізації. 

3. Формат навчальної дисципліни - Вказується формат проведення (викладання) дисципліни: 

Змішаний (blended) – атестований курс, що має супровід в системі дистанційної освіти. 



4.  Результати навчання – вказуються результати навчання, що отримає здобувач після вивчення дисципліни 

Очікувані результати 

навчання (ПР) відповідно 

до стандарту вищої 

освіти за спеціальністю  

073 Менеджмент 

Очікувані результати 

навчання (ПР) відповідно 

до освітньо-професійної 

програми професійної 

програми «Управління 

інтелектуальною 

власністю» 

Складові результатів навчання 

ПР 1. Критично 

осмислювати, вибирати та 

використовувати 

необхідний науковий, 

методичний і аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних умовах 

ПР1. Забезпечувати 

результати управлінської 

діяльності у відповідності 

до поставлених цілей 

ПР1.1 знання змісту, теоретичних основ та практичних навичок 

економічних аспектів інтелектуальної власності; 

ПР1.2 володіння методикою дослідження економічних явищ, 

процесів і механізмів їх функціонування; 

ПР1.3 розуміння сутності економічної теорії прав власності, 

змісту інтелектуального капіталу; 

ПР1.4 знання основ інноваційного менеджменту, інноваційних 

моделей розвитку, сучасних організаційних форм реалізації 

об’єктів інтелектуальної власності.  

ПР2. Ідентифікувати 

проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи їх 

вирішення 

ПР2. Регулювати майнові 

права між суб'єктами 

господарської діяльності на 

об'єкти інтелектуальної 

власності 

ПР2.1 розуміння методів державного регулювання 

інноваційної діяльності, механізмів стимулювання і 

фінансування науково – інноваційної сфери. 

ПР2.2 уміння використовувати методику оцінки об’єктів 

інтелектуальної власності при постановці їх на бухгалтерський 

та податковий облік; 

ПР2.3 володіння методами оцінки ризиків при оцінці вартості 

об'єктів інтелектуальної власності; 

ПР2.4 розуміння закономірностей формування та 

функціонування ринку інтелектуальної власності. 



ПР3. Проектувати 

ефективні системи 

управління організаціями 

ПР3. Управляти процесами 

комерціалізації між 

суб’єктами і об’єктами 

інтелектуальної власності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР4. Прогнозувати 

інноваційний потенціал 

підприємств і організацій 

для забезпечення їх 

конкурентоспроможності 

ПР3.1 розуміння способів комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності; 

ПР3.2 уміння обґрунтовувати вибір методу оцінки об'єктів 

інтелектуальної власності; 

ПР3.3 уміння забезпечувати збір та аналіз даних, необхідних 

для оцінки вартості об’єктів інтелектуальної власності; 

ПР3.4 володіння методами оцінки ризиків при оцінці вартості 

об'єктів інтелектуальної власності та вміння їх мінімізувати; 

ПР3.5 уміння будувати стандартні теоретичні і економетричні 

моделі для оцінки вартості нематеріальних активів та 

інтелектуальної власності, аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані результати; 

ПР3.6 розуміння сутності оцінки економічної ефективності 

прав на об’єкти інтелектуальної власності. 
 

 

ПР4.1 володіння методикою оцінки конкурентоспроможності 

об'єктів інтелектуальної власності, підходами та методами 

організації інноваційної діяльності; 

ПР4.2 володіння механізмами формування ринкової вартості 

об’єктів інтелектуальної власності та оцінки їх 

конкурентоспроможності;  

ПР4.3 уміння використовувати методи аналізу ефективності 

вирішення інноваційних завдань. 

ПР4.4 розуміння механізмів стимулювання і фінансування 

науково – інноваційної сфери; 

ПР4.5 знання організаційних аспектів інноваційної діяльності; 

ПР4.6 уміння вирішувати інноваційні завдання – від 

прогнозування можливих нововведень до їхнього комерційного 

використання у підприємницьких структурах. 



5. Обсяг курсу 

Види навчальних 

занять 

Кількість  

годин (кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 16 Опитування, використання тестового контролю 

Практичні заняття 14 Опитування, вирішення ситуаційних завдань, ділові ігри, індивідуальні 

презентації, модульний контроль 1,3 (аудиторний), модульний контроль 

2,4 (тести в ДО). 

Лабораторні заняття – – 

Самостійна робота 60 Виконання завдань в системі дистанційної освіти, написання та захист 

реферату 

Всього 90 (3 кредити) Підсумковий контроль: залік 

 

6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Навчальний рік 

Курс 

(рік 

навчання) 

Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Нормативна / 

вибіркова 

2020/2021 1 2 (весна) 073 Менеджмент, 

освітня програма «Управління інтелектуальною 

власністю» 

нормативна (Н) 

 

7. Пререквізити. Студент повинен володіти основами менеджменту, системи інтелектуальної власності, мати 

креативне та творче мислення. Також, повинен попередньо прослухати навчальні дисципліни «Основи менеджменту», 

«Система інтелектуальної власності в Україні», «Маркетинг інтелектуальної власності». 

8. Постреквізити – Результати навчання (набуті компетентності) будуть використані студентом в дисциплінах 

«Система управління інтелектуальною власністю в організації», «Управління інноваційними проектами», «Набуття 

прав і експертиза об’єктів інтелектуальної власності», а також під час виконання магістерської роботи. 



9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – комп’ютер, гаджети, стандартний пакет Microsoft Office, 

прикладне програмне забезпечення в залежності від напряму наукової роботи студента. 

 

10. Політики курсу – навчальна дисципліна викладається згідно з вимогами до академічної доброчесності 

відображеними в Положенні про внутрішнє забезпечення якості освіти в УІПА 

(http://do.uipa.edu.ua/pluginfile.php/2670/mod_resource/content/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0

%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E.pdf). Також, 

вимагається дотримання вимог академічної доброчесності і від студентів. Крім цього, якщо по закінченні семестру 

студент набрав менше 40 балів і не виконав практичні роботи, він не допускається до заліку. На заліку студент може 

отримати 27 балів. 

Додаткові бали студент може отримати за: 

- участь в студентських конференціях -10 балів; 

- публікації тез доповідей – 10 балів. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 

5 5 6 5 5 5 

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест (залік) 

Сума 

Змістовий модуль № 3 Змістовий модуль № 4 

Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 
27 100 

6 6 5 5 5 5 5 5 

Т1, Т2 ... Т5 – теми змістових модулів. 

 

http://do.uipa.edu.ua/pluginfile.php/2670/mod_resource/content/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E.pdf
http://do.uipa.edu.ua/pluginfile.php/2670/mod_resource/content/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E.pdf


11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни 

Лекції та практичні заняття: 

№ 

тижня 
Вид і номер занять Тема заняття 

К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1. Інтелектуальна економіка – складова інноваційної моделі розвитку 

1 

Лекція Тема 1. Економіка інтелектуальної власності з позиції економічної теорії, її 

складові та особливості. 

Тема 2. Типи та особливості підприємств, пов’язаних з розробкою та 

використанням інноваційних продуктів та об'єктів інтелектуальної власності. 

Тема 3. Зовнішнє середовище та маркетинговий аналіз ринку інтелектуальної 

власності. Виявлення та аналіз сегменту ринку інтелектуальної власності: 

користувачі, конкуренти, інвестори, їх взаємозв’язок та вплив на процес 

створення та реалізації об'єктів інтелектуальної власності. 

3 

Практичне заняття Інтелектуальна власність як економічна категорія. Інтелектуальна власність в 

інноваційному процесі. Тестові завдання. 

Основні поняття і закономірності інтелектуальної власності та організації і 

здійснення інноваційної діяльності. Ситуаційні завдання. 

3 

Всього за змістовий модуль 1 – (лекцій – 3 год., ПЗ – 3 год.) 6 

Змістовий модуль 2. Методологічні основи оцінки інтелектуальної власності 

2 

Лекція  Тема 1 Конкурентоспроможність об'єктів інтелектуальної власності, формування 

та використання оціночних моделей конкурентоспроможності. 

Тема 2. Організаційне моделювання процесу створення об'єктів інтелектуальної 

власності. 

3 

Практичне заняття Визначення конкурентоспроможності об’єктів інтелектуальної власності. 

Інфраструктура інноваційного ринку: підготовка виходу нового продукту на 

ринок. Ситуаційні завдання. 

Оцінка інтелектуальної власності. Ринковий підхід. Витратний підхід. 

Прибутковий підхід. Метод прямої капіталізації. Метод залишкового доходу. 

Метод експрес – оцінки. Розрахунок вартості роялті. Метод звільнення від роялті. 

Метод надлишкового прибутку. Правило 25%. Метод експертних оцінок. 

4 



Ситуаційні завдання. Тестові завдання.  

3 

Лекція Тема 3. Аналіз ризиків та їх врахування при створенні та реалізації об'єктів 

інтелектуальної власності. 

2 

Практичне заняття Методи оцінки ризиків при оцінці вартості об'єктів інтелектуальної власності. 

Метод коригування норми дисконту. Метод достовірних еквівалентів 

(коефіцієнтів достовірності). Ситуаційні завдання. 

2 

Всього за змістовий модуль 2 – (лекцій – 5 год., ПЗ – 6 год.) 11 

Змістовий модуль 3. Формування ринку інтелектуальної власності  

4 Лекція  Тема 1. Комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності, шляхи 

комерціалізації, використання прав на об'єкти інтелектуальної власності у 

господарській діяльності підприємства. 

Тема 2. Аналіз та вибір найбільш ефективного варіанту використання об'єктів 

інтелектуальної власності та варіантів їх правової охорони. 

Тема 3. Економічне обґрунтування створення об'єктів інтелектуальної власності. 

3 

Практичне заняття Формування ринку інтелектуальної власності. Комерціалізація об'єктів 

інтелектуальної власності. Тестові завдання. 

2 

Всього за змістовий модуль 3 – (лекцій – 3 год., ПЗ – 2 год.) 5 

Змістовий модуль 4. Облік та оподаткування інтелектуальної власності, оцінка економічної ефективності 

прав на об'єкти інтелектуальної власності 

 

5 Лекція  Тема 1. Бухгалтерський облік прав на об'єкти інтелектуальної власності. 

Тема 2. Специфіка оподаткування операцій з інтелектуальною власністю. 

Тема 3. Прогнозування грошових потоків, пов’язаних зі створенням та 

використанням прав на об'єкти інтелектуальної власності. Сутність 

дисконтування грошових потоків, основні економічні показники ефективності 

прав на об'єкти інтелектуальної власності. 

3 

Практичне заняття Облік та оподаткування інтелектуальної власності. Ситуаційні завдання. 1 

6 Лекція  Тема 4. Види винагород авторів об'єктів інтелектуальної власності, їх розрахунок. 

Тема 5. Економічні наслідки порушення прав на об'єкти інтелектуальної 

власності. 

2 

Практичне заняття Система основних економічних показників ефективності прав на об'єкти 2 



інтелектуальної власності. Тестові завдання. 

Всього за змістовий модуль 4 – (лекцій – 5 год., ПЗ – 3 год.) 8 

Всього з навчальної дисципліни  – (лекцій – 16 год., ПЗ – 14 год.) 30 
 

 

Самостійна робота: 

№ 

з/п 
Завдання на самостійну роботу Кількість годин 

Змістовий модуль 1. Інтелектуальна економіка – складова інноваційної моделі розвитку 

1 Опрацювання конспекту лекції 1 

2 Опрацювання підручників, навчальних посібників 2 

3 Підготовка до практичних занять, тестових завдань 2 

4 Самостійна робота в дистанційному режимі 4 

5 Підготовка до написання реферату з дисципліни за вибраною темою 3 

Всього самостійна робота за змістовий модуль 1 12 

Змістовий модуль 2. Методологічні основи оцінки інтелектуальної власності 

1 Опрацювання конспекту лекції 1 

2 Опрацювання підручників, навчальних посібників 2 

3 Підготовка до практичних занять, тестових завдань  3 

4 Самостійна робота в дистанційному режимі  5 

5 Написання реферату з дисципліни за вибраною темою 12 

Всього самостійна робота за змістовий модуль 2 23 

Змістовий модуль 3. Формування ринку інтелектуальної власності  

1 Опрацювання конспекту лекції 1 

2 Опрацювання підручників, навчальних посібників 2 

3 Підготовка до практичних занять, тестових завдань 2 



4 Самостійна робота в дистанційному режимі 3 

5 Підготовка презентаційних матеріалів до реферату з дисципліни 1 

Всього самостійна робота за змістовий модуль 3 9 

Змістовий модуль 4. Облік та оподаткування інтелектуальної власності, оцінка 

економічної ефективності прав на об'єкти інтелектуальної власності 

 

1 Опрацювання конспекту лекції 1 

2 Опрацювання підручників, навчальних посібників 2 

3 Підготовка до практичних занять, тестових завдань 3 

4 Самостійна робота в дистанційному режимі 7 

5 Підготовка до захисту реферату з дисципліни  3 

Всього самостійна робота за змістовий модуль 4  16 

Всього самостійна робота з дисципліни 60 

 

Всього за всіма видами робіт: 

Роботи за змістовними модулями К-ть 

годин 

Всього за змістовий модуль 1: лекцій – 3 год., ПЗ – 3 год., СР – 12 год. 18 

Всього за змістовий модуль 2: лекцій – 5 год., ПЗ – 6 год., СР – 23 год. 34 

Всього за змістовий модуль 3: лекцій – 3 год., ПЗ – 2 год., СР – 9 год. 14 

Всього за змістовий модуль 4: лекцій – 5 год., ПЗ – 3 год., СР – 16 год. 24 

Всього з навчальної дисципліни: лекцій – 16 год., ПЗ – 14 год.,  СР – 60 год. 90 

 

12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання: Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. Робота здобувача впродовж 

семестру/залік - 73/27  



 

 

 

Шкала оцінювання та критерії: національна та ECTS 

 

Підсумкова 

оцінка 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100 А відмінно 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей. Демонструє високий рівень засвоєння теорії та методології 

проблем, що розглядаються. Глибоко та всебічно розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних / розрахункових завдань, 

Види робіт 
Кількість 

робіт 

Кількість балів, що 

може отримати 

студент за один вид 

роботи 

Кількість балів, що може 

отримати студент за заданий 

вид роботи 

Підготовка до лекцій 16 0-0,5 0-8 

Поточний контроль на ПЗ 14 0-1 0-14 

Самостійна робота в дистанційному 

режимі 
5 0-5 0-25 

Модульний контроль 4 0-5 0-20 

Написання та захист реферату 1 0-6 0-6 

Кількість балів, що може отримати студент протягом семестру за всіма видами 

робіт 
0-73 

Кількість балів, що може отримати студент на іспиті 0-27 

Сума 0-100 



використовуючи при цьому нормативну, обов’язкову та додаткову 

літературу. Правильно вирішує всі розрахункові / тестові завдання. 

Студент здатен уміло поєднувати теорію з практикою при вирішенні 

завдань з економіки інтелектуальної власності. У повному обсязі 

виконує всі завдання самостійної роботи. Студент здатен виділяти 

суттєві ознаки вивченого за допомогою методів синтезу, аналізу, 

логічно виявляти причинно-наслідкові зв’язки, обґрунтовувати свою 

позицію, здійснювати узагальнення інформації та формувати висновки. 

82-89 В 

добре 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей. Демонструє 

достатньо високий рівень засвоєння теорії та методології проблем, що 

розглядаються. В основному розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому нормативну та 

обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі 

несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішує 

більшість розрахункових/тестових завдань. Студент в основному здатен 

поєднувати теорію з практикою при вирішенні завдань з економіки 

інтелектуальної власності. У повному обсязі виконує всі завдання 

самостійної роботи. Студент здатен виділяти суттєві ознаки вивченого 

за допомогою методів синтезу, аналізу, виявляти причинно-наслідкові 

зв’язки, у яких можуть бути окремі несуттєві помилки, обґрунтовувати 

свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та формувати 

висновки. 

74-81 С 



64-73 D 
задовільно 

В цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його основний зміст 

під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, допускаючи при 

цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішує 

половину розрахункових / тестових завдань. Не в повному обсязі або 

несвоєчасно виконує завдання самостійної роботи. Студент має 

ускладнення під час виділення суттєвих ознак вивченого; під час 

виявлення причинно-наслідкових зв’язків і формулювання висновків. 60-63 Е  

35-59 

 
FX 

незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому 

суттєві неточності. Правильно вирішує окремі розрахункові/тестові 

завдання. Не в повному обсязі або несвоєчасно виконує завдання 

самостійної роботи. Безсистемне відділення випадкових ознак 

вивченого; невміння робити найпростіші операції аналізу і синтезу; 

робити узагальнення, висновки. 

 

Завдання на залік 

містить два теоретичні запитання та одне практичне завдання, які оцінюються по шкалі: 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

20-27 наявність глибоких вичерпуючих знань навчально-програмного матеріалу; грамотне та логічне 

викладення матеріалу при письмової відповіді, володіння навчальним матеріалом, правильне 

визначення основних понять; пояснення сутності понять; всебічна аргументація і логічне 

обґрунтування сформульованих теоретичних положень, наявність прикладів, що ілюструє те 



або інше теоретичне положення; правильне вирішення практичного завдання з наданням 

обґрунтованих пояснень та висновку. 

13-19 наявність достатньо повних теоретичних знань в об’ємі завдання; допускаються незначні, 

несуттєві помилки, деякі порушення логічної відповіді; правильне вирішення практичного 

завдання, проте обґрунтовані пояснення та висновок не надано. 

6-12 наявність твердих знань навчально-програмного матеріалу, відповіді з деякими, у тому числі і 

суттєвими помилками; не в повному обсязі вирішено практичне завдання, обґрунтовані 

пояснення та висновок не надано. 

0-5 наявність глибоких помилок у відповідях, нерозуміння суті завдання, невпевненість і 

неточності у відповідях; не вирішення практичного завдання. 

 

Умови допуску до заліку:  

1) Відпрацювання усіх практичних робіт; 

2) Наявність не менше 40 балів за поточну роботу.  

 

13. Питання до заліку 

1. В чому полягає предмет та сутність дисципліни економіка інтелектуальної власності? 

2. Дайте визначення поняттю «інновація». 

3. Які поняття пов’язані з терміном «інновація»? 

4. Яким чином розповсюджуються інновації? 

5. Які функції виконують інновації? 

6. Які етапи включає в себе інноваційний процес? 

7. Розкрийте сутність і специфіку інноваційного процесу створення нового лікарського засобу. 

8. Які фактори впливають на розвиток інноваційного процесу? 

9. Дайте класифікацію ринку нововведень. 



10. Які підприємства відносять до інноваційних в Україні?  

11. Охарактеризуйте поведінку щодо інновацій фірм-експлерентів, патієнтів, комутантів і віолентів. Які з них є 

найпоширенішими в Україні?  

12. У чому особливість заснування та діяльності венчурних фірм?  

13. Охарактеризуйте типи венчурних фірм.  

14. Вкажіть чинники, несприятливі для розвитку венчурного підприємництва в Україні.  

15. У чому сутність бізнес-інкубатора і які послуги він може надавати?  

16. Хто може бути партнерами бізнес-інкубаторів?  

17. За якими критеріями добирають учасників бізнес-інкубаторів?  

18. Чи перспективними є бізнес-інкубатори в Україні? Що дає підстави для такого висновку?  

19. Опишіть види регіональних науково-технічних центрів та їх функції.  

20. У чому сутність технопарків і якими є шляхи їх виникнення?  

21. Які основні завдання технопарку?  

22. У чому полягає ефективність функціонування РНТЦ та науково-технологічних парків?  

23. За яких умов можливе виникнення технополісів?  

24. Що таке науково-технічна продукція? 

25.Назвіть основні принципи вимірювання ефективності інноваційної діяльності. 

26. Охарактеризуйте основні показники економічної ефективності інноваційних проектів. 

27. Чим визначається ефективність інновацій? 

28. За якими критеріями оцінюють результати інноваційної діяльності? 

29. За якими показникам здійснюють економічну оцінку інновацій? 

30. Охарактеризуйте фактори, що впливають на оцінку вартості об'єктів інтелектуальної власності.  

31. Назвіть принципи та методичні підходи до оцінки вартості об'єктів інтелектуальної власності. 

32. Зазначте особливості використання методичні підходів до оцінки різноманітних видів об'єктів інтелектуальної 

власності. 

33. Охарактеризуйте методи оцінки ризиків при оцінці вартості об'єктів інтелектуальної власності (коригування норми 

дисконту та достовірних еквівалентів (коефіцієнтів достовірності)). 

34. Що таке комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності? 

35. Назвіть основні способи комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності? 



36. В чому полягає правова охорона використання об'єктів інтелектуальної власності? 

37. Зазначте основні ознаки нематеріальних активів та строк їх корисного використання.  

38. Охарактеризуйте основні засади бухгалтерського обліку нематеріальних активів. 

39. Зазначте особливості оподаткування операцій з продажу нематеріальних активів 

40. Охарактеризуйте гудвіл як нематеріальний актив з особливим статусом.  

41. Які є види гудвілу? 

42. Зазначте особливості оподаткування роялті. 

43. Охарактеризуйте основні критерії економічної ефективності об'єктів інтелектуальної власності. 

44. Назвіть основні економічні показники ефективності прав на об'єкти інтелектуальної власності. 

45. Що таке ліцензійний договір? 

46. Охарактеризуйте види ліцензій та їх класифікаційні ознаки.  

47. Поясність особливості розрахунку паушального платежу. 

48. Поясність особливості розрахунку роялті. 

49. Охарактеризуйте особливості захисту прав інтелектуальної власності відповідно до Цивільного кодексу України та 

спеціальних законів України в сфері інтелектуальної власності. 

50. В чому полягають економічні наслідки порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності? 

 

14. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна (базова) література 

1. Патентознавство і авторське право: навч. посібник для студ. денної та заоч. форми навч. всіх спец. / М. І. Лазарєв, В. 

М. Тіманюк, Н. П. Рубан; Укр. інж.-пед. акад., Каф. креативної педагогіки та інтелектуальної власності. - Харків: ФОП 

Мезіна, 2017. - 228 с. 

2. Тіманюк В. М. Економіка інтелектуальної власності: навч. посібник для студ. всіх форм навч. спец. 8.000002/ В. М. 

Тіманюк; Укр. інж.-пед. акад., Каф. креативної педагогіки та інтелектуальної власності. - Харків: [б. в.], 2012. - 62 с. 



3. Тіманюк В. М. Економіка інтелектуальної власності: навч.-метод. посібник для слухачів магістратури денної та заоч. 

форм навч. спец. 0.76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізації Інтелектуальна власність/ В. М. Тіманюк; 

Укр. інж.-пед. акад., Каф. креативної педагогіки та інтелектуальної власності. - Харків: [б. в.], 2016. - 89 с. 

4. Юр’єва О. І. Економіка інтелектуальної власності : конспект лекцій для студ. ОС «магістр» денної та заоч. форм 

навч. спец. 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління інтелектуальною власністю» / О. І.´Юр’єва ; Укр. інж.-пед. акад. – 

Харків : УІПА, 2019. – 110 с. 

 

 

Додаткова (допоміжна) література 

1. Андрощук Г. О. Інтелектуальна власність у науково-технічній сфері: методи та принципи вартісної оцінки : моногр. / 

Г. О. Андрощук, С. А. Давимука. – К. : Парламентське видавництво, 2014. – 304 с. 

2. Баранов П. Ю. Організаційно-економічні засади створення і реалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності: 

навч.-метод. посібник для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 8.18010011 Інтелектуальна власність/ П. Ю. Баранов; Укр. 

інж.-пед. акад.. - Х.: [б. в.], 2013. - 90 с. 

3. Білоус-Сергєєва С. А. Комерціалізація інтелектуального продукту через трансфер технологій / С. А. Білоус-Сергєєва 

// Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – 2010. – 

С. 200–202. 

4. Бутнік-Сіверський О. Б. Економіка інтелектуальної власності: конспект лекцій/ О. Б. Бутнік-Сіверський. Навч.-

науково-виробн. комплекс «Академія інтелектуальної власності», Ін-т інтелектуальної власності і права. - Київ: ІІВП, 2004. - 

296 с. 

5. Ілляшенко С. М. Шляхи комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності на машинобудівних підприємствах та 

протидії контрафакту / С. М. Ілляшенко, П. А. Орлов, В. М. Гриньова // Вісник НТУ «ХПІ». Серія : «Технічний прогрес та 

ефективність виробництва». – Харків, 2014. – № 65 (1107). – С. 99–105.  

6. Інтелектуальна власність. Теорія і практика інноваційної діяльності: підручник для вищих навч. закладів/ М. В. 

Вачевський [та інші]; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. і. Франка. - Київ: ВД "Професiонал", 2006. - 448 с. 



7. Інтелектуальна власність: навч. посібник для студ. усіх спец./ Р. Ю. Кожушко [та ін.]; Київський нац. ун-т технологій 

та дизайну. - Київ: КНУТД, 2014. - 108 с. 

8. Ковтуненко К. В. Комерціалізація як процес впровадження і підтримки інноваційних розробок / К. В. Ковтуненко, 

Ю. В. Гутарева // Інноваційна економіка. – 2013. – № 10 (48). – С. 93–97.  

9. Косенко А. В. Науково-методичні підходи до вирішення проблем практичної реалізації механізму комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності / П. Г. Перерва, І. В. Гладенко, А. В. Косенко, М. М. Ткачов // Вісник НТУ «ХПІ». Серія : 

«Технічний прогрес і ефективність виробництва». – Харків, 2008. – № 18. – C.105–110.  

10. Косенко О. П. Кон’юнктура технологічного ринку: оцінка ризиків комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності / О. П. Косенко, Т. О. Кобєлєва, П. Г. Перерва // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків, 2014. – № 33 (1076). – С. 76–87.  

11. Малюта Л. Я. Сучасні організаційні форми суб’єктів інноваційної інфраструктури в умовах переходу до сталого 

розвитку / Л. Я. Малюта, Л. М. Мельник // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2015. – 

№2 (2). – С. 75–87. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhnau_2015_2(2)__12.  

12. Маслак М. В. Венчурна діяльність промислового підприємства та внутрішньофірмова комерціалізація технологій на 

засадах інтрапренерства / П. Г. Перерва, М. В. Маслак // Вісник НТУ «ХПІ». Серія : «Економічні науки». – Харків, 2016. – 

№27 (1199). – С. 90–96.  

13. Тіманюк В.М. Набуття прав інтелектуальної власності: навч. посібник для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 

8.18010011 Інтелектуальна власність/ В. М. Тіманюк, Н. П. Рубан; Укр. інж.-пед. акад., Каф. креативної педагогіки та 

інтелектуальної власності. - Х.: [б. в.], 2013. - 396 с. 

14. Ткачов М. М. Розвиток методів вартісної оцінки нематеріальних активів та об’єктів інтелектуальної власності / П. Г. 

Перерва, О. П. Косенко, М. М. Ткачов // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : 

«Економічна». – Донецьк, 2014. – № 4. – С. 57–66. 

15. Федулова Л. І. Інтелектуальна власність у національній інноваційній системі : наук.-аналітит. доп. / Л. І. Федулова, 

Г. О. Андрощук, В. К. Хаустов ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – К., 2010. – 216 с. 

16. Цибульов П. М. Економіка інтелектуальної власності : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / П. М. Цибульов, П. 

В. Солошенко, Л. Ю. Цибульська. – Маріуполь : Рената, 2010. – 147 с. 



17. Цибульов П. М. Основи інтелектуальної власності: навч. посібник для вищих навч. закдадів/ П. М. Цибульов. Навч.-

науково-виробн. комплекс «Академія інтелектуальної власності», Ін-т інтелектуальної власності і права. - 5-е вид., перероб. і 

доп.. - Київ: ІІВП, 2006. - 124 с. 

18. Яковлєв А. І. Сучасний стан та перспективи розвитку українського ринку інтелектуальної власності / А. І. Яковлєв, 

О. П. Косенко, М. М. Ткачев // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : «Менеджмент та 

підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 

№ 819. – С. 455–464. 

19. Методика оцінки майнових прав інтелектуальної власності, затверджена Наказом Фонду державного майна України 

від 25.06.2008 № 740 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0726-08 

20. Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. № 1185 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-п 

21. Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів, 

затверджено постановою КМ України від 22 травня 1996 р. № 549 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/549-96-%D0%BF 

22. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 р. № 40-IV (із змін. і доп.) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15 

 

Методичне забезпечення 

1. Юр’єва О. І. Економіка інтелектуальної власності : метод. вказ. до проведення практичних занять для студ. ОС 

«магістр» денної та заоч. форм навч. спец. 073 Менеджмент спеціалізації «Управління інтелектуальною власністю» / Укр. 

інж.-пед. акад. ; упоряд. : О. І. Юр’єва. – Харків : УІПА, 2019. – 69 с. 

2. Юр’єва О. І. Економіка інтелектуальної власності : метод. вказ. до організації та планування самостійної роботи для 

студ. ОС «магістр» денної та заоч. форм навч. спец. 073 Менеджмент спеціалізації «Управління інтелектуальною власністю» 

/ Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. : О. І. Юр’єва. – Харків : УІПА, 2019. – 65 с. 
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Інформаційні ресурси 

1. Дистанційний курс навчання з дисципліни «Економіка інтелектуальної власності» 

http://do.uipa.edu.ua/course/view.php?id=298 

2. Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA 

3. Офіційний сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності http://www.wipo.int/portal/en/ 
 

 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

Завідувач кафедри _____________ В.Е. Лунячек 
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