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1. Коротка анотація до курсу  

В курсі «Маркетинг інтелектуальної власності» на основі теорії класичного маркетингу розглянуті особливості 

маркетингу інтелектуальної власності. Особлива увага приділена дослідженню цільових ринків інноваційного товару, 

прогнозуванню розвитку нових технологій, економічній оцінці інноваційних рішень, маркетинговому забезпеченню 

конкурентоспроможності технологій і інноваційних виробів. Надаються відомості про задачі та зміст патентно-

інформаційних робіт, регламент пошуку науково-технічної інформації,. документ про результати виконання регламенту 

пошуку. Приділяється увага систематизації, аналізу та оформленню результатів патентно-інформаційних робіт, 

документуванню робіт у сфері інтелектуальної власності та документообігу у суб’єкта господарської діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни у магістрів повинні бути сформовані такі компетентності: 
ЗК1. Здатність  проведення досліджень  на відповідному рівні; 

СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші 

напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні  стратегії та плани; 

 

2.  Мета та цілі (завдання) курсу  

Мета:  формування у майбутніх фахівців теоретичних знань і практичних навиків з організації маркетингової 

діяльності на підприємстві, освоєння концепцій сучасного маркетингу в різних сферах практичної діяльності і їх 

використання при ухваленні управлінських рішень в галузі інтелектуальної власності. 

Завдання:  

- Формування здатності: впроваджувати наукові методи управління інноваційної діяльності та   використовувати 

нормативно-правову базу в сфері інтелектуальної власності у професійній діяльності; 

- Формування здатності: проводити маркетингові дослідження ринку інтелектуальної власності; аналіз новизни та 

ефективності наукових та науково-технічних досягнень, що є об’єктами інноваційної діяльності;  

знаходити і оцінювати нові ринкові можливості і формулювати  бізнес-ідею; використання патентної інформації при 

прогнозуванні найбільш перспективних напрямів розвитку науки, технології. 

 

3.  Формат навчальної дисципліни: 

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

 

 



4.  Результати навчання  

Очікувані результати 

навчання (ПР) 

відповідно до стандарту 

вищої освіти за 

спеціальністю  

073 Менеджмент 

Складові результатів навчання 

ПР 1.Критично осмислювати, 

вибирати та використовувати 

необхідний науковий, 

методичний і аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних умовах; 

ПР 1.1 знання понятійного і  категоріального  апарату маркетингу інтелектуальної власності (ІВ); 

ПР 1.2 розуміння цілісного уявлення про природу і закономірності маркетингу ІВ; 

ПР 1.3 знання способів і механізмів  економічного життя та відображення їх в системі економічних 

категорій, принципів, законів, моделей; 

ПР1.4 володіти методикою обчислення основних економічних показників, які використовуються в процесі 

маркетингу ІВ; 

ПР 1.5 здійснювати систематичну роботу з науковою, навчальною та довідковою літературою, Інтернет-

джерелами з проблематики ІВ та маркетингу ІВ; 

ПР1.6  вміти самостійно збирати, систематизувати та науково інтерпретувати економічну інформацію та 

економічно вірно аргументувати в професійній діяльності;  

ПР 3. Проектувати ефективні 

системи управління 

організаціями; 

ПР 3.1. знання принципів маркетингу для організації ефективної роботи комерційних підприємств в умовах 

ринку; 

ПР 3.2. володіння сучасними методами маркетингових досліджень ринку інтелектуальної власності 

ПР 3.3. здатність застосовувати інструменти сучасного маркетингу в різних сферах інноваційної діяльності;  

ПР 3.4. здатність знаходити і оцінювати нові ринкові можливості і формулювати  бізнес-ідею; 

ПР 3.5. здатність аналізувати новизну та ефективність наукових та науково-технічних досягнень, що є 

об’єктами інноваційної діяльності в організації; 

ПР 5. Планувати діяльність 

організації в стратегічному та 

тактичному розрізах; 

ПР 5.1. вміти готувати плани та та інструменти проведення маркетингових досліджень, застосовувати 

стандартні теоретичні моделі та методи маркетингу ІВ  в професійній діяльності; 

ПР 5.2.  вміти добирати відповідні маркетингові стратегії; 

ПР 5.3.вміти виявляти проблеми економічного характеру в процесі аналізу конкретних ситуацій в сфері 

маркетингу ІВ, пропонувати способи їх вирішення та оцінювати очікувані результати; 

ПР 5.4. володіння методами ухвалення стратегічних, тактичних і оперативних рішень в управлінні 

операційною (виробничою) діяльністю організацій;  

ПР 5.5. здатність використовувати патентну  інформацію при прогнозуванні найбільш перспективних 

напрямів розвитку науки, технології. 

  



5.   Обсяг курсу 

Види навчальних 

занять 

Кількість  

годин (кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 22 Опитування. 

Практичні заняття 18 Опитування, вирішення задач аналізу патентної ситуації на ринку 

промислової власності, розробки регламенту збору та аналізу 

маркетингової інформації,  виконання письмових контрольних робіт та 

виступів з доповідями. 

Лабораторні заняття - - 

Самостійна робота 80 Виконання завдань в системі дистанційної освіти, підготовка до 

лекційних та практичних  занять. 

Всього 120 (4 кредити) Підсумковий контроль: Екзамен  

 

6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Навчальний рік 

Курс 

(рік 

навчання) 

Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Нормативна/ 

вибіркова 

2020/2021 1 1 (осінь) 073 Менеджмент 

освітня програма 

Управління інтелектуальною власністю 

вибіркова (В) 

 

7. Пререквізити  - Студент повинен знати основні правила збору інформації про об’єкт дослідження, методі дослідження, що 

використовуються в наукових дисциплінах, що були засвоєні ним на бакалаврському рівні. Уміти вільно використовувати 

комп’ютерну техніку та ресурси мережі Інтернет. Уміти логічно мислити та письмово формулювати свої думки.  

Перелік попередньо прослуханих навчальних дисциплін (курсів): Вища математика, Інформатика та інформаційні системи, 

Економіка підприємства. 

 



8. Постреквізити – Результати навчання (набуті компетентності) будуть використані студентом під час підготовки 

магістерської роботи та є важливим в разі його подальшого навчання в аспірантурі. Ці результати також, можуть бути 

використані при виконанні науково-дослідних робіт, написання тез на конференцію, наукових статей, створенні особистих 

акантів у наукових мережах тощо. 

9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – Кафедральний мультімедийний комплекс, 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). Для студента є обов’язковим 

виконання всіх передбачених навчальною дисципліною практичних робіт з наступним їх захистом. Крім цього, якщо по 

закінченні семестру студент набрав менше 40 балів і не виконав курсову роботу, він не допускається до екзамену. На 

екзамені студент може отримати  27 балів.   

Додаткові бали студент може отримати за: 

- написання реферату -5 балів; 

- участь в студентських конференціях -10 балів; 

- публікація тез доповідей – 10 балів. 

 

http://do.uipa.edu.ua/pluginfile.php/%202670/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/%202670/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 

Навчальні заняття вказуються в структурно-логічній послідовності, тобто так, як викладач бажає бачити послідовність у розкладі занять. 

Форму таблиці можна ускладнювати (додавати стовпчики – матеріали, література і т.д. і т.п.).  

№ 

тижня 

Вид і номер 

занять 

Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 

годин 

Змістовий модуль № 1.Маркетингові дослідження ринку об’єктів інтелектуальної власності. 

1 

Лекція 1 Задачі та зміст патентно-інформаційних робіт. Регламент пошуку науково-технічної 

інформації 

2 

Лекція 2 Документ про результати виконання регламенту пошуку об’єктів інтелектуальної 

власності 

2 

Практичне 

заняття 1 

Розробка документів системи науково-технічної інформації 2 

2 

Лекція 3 Систематизація, аналіз та оформлення результатів патентно-інформаційних робіт. 

Документування робіт у сфері інтелектуальної власності та документообіг у суб’єкта 

господарської діяльності 

2 

Практичне 

заняття 2 

Аналіз інформаційних ресурсів науково-технічної інформації та довідково-

інформаційних фондів 

2 

3 

Лекція 4 Задачі та зміст маркетингових досліджень ринку інтелектуальної власності 2 

Практичне 

заняття 3 

Інформаційно-пошукові системи та патентний пошук 2 

Практичне 

заняття 4 

Пошук, збір та зберігання науково-технічної інформації 2 

4 

Лекція 5 Регламент збору маркетингової інформації. Систематизація, аналіз, та оформлення 

результатів маркетингових досліджень 

2 

Практичне 

заняття 5 

Система класифікацій у сфері охорони інтелектуальної власності. Система стандартів у 

сфері інтелектуальної власності 

2 

Всього за змістовий модуль 1 – 20 год. (лекцій –10 год., ПЗ – 10 год.) 

Змістовий модуль № 2. Маркетинг інтелектуальної власності 

5 
Лекція 6 Маркетинг у ліцензійній торгівлі. Маркетингове забезпечення дослідження цільових 

ринків продукції продуктів. 

2 



Практичне 

заняття 6 

Класифікація та аналіз маркетингових інформаційних потреб суб’єкта господарської 

діяльності 

2 

6 

Лекція 7 Маркетингове забезпечення конкурентоздатності продукції. Маркетингове 

забезпечення прогнозування розвитку об’єктів права інтелектуальної власності, що є 

результатом інтелектуальної діяльності 

2 

Лекція 8 Динаміка та структура діяльності провідних фірм з питань розпорядження правами 

інтелектуальної власності. Динаміка та структура правової охорони об’єктів права 

інтелектуальної власності 

2 

Практичне 

заняття 7 

Структура сфери маркетингового обслуговання  2 

7 

Лекція 9 Виявлення об’єктів права інтелектуальної власності в результатах наукових та науково-

технічних досягнень 

2 

Лекція 10 Економічна оцінка інноваційних рішень 2 

Практичне 

заняття 8 

Вторинні документи в сфері маркетингового обслуговання  2 

8 

Лекція 11 Оцінка результатів наукових досліджень 2 

Практичне 

заняття 9 

Сутність документального (бібліографічного), фактографічного та концептографічного 

аналізів при проведенні маркетингових досліджень 

2 

Всього за змістовий модуль 2 – 20 год. (лекцій – 12 год., ПЗ – 8 год.) 

Всього з навчальної дисципліни 1 – 120 год. (лекцій – 22 год., ПЗ – 18 год.) 

 

Самостійна робота: 

№ 

з/п 
Завдання на самостійну роботу Кількість годин 

Змістовий модуль № 1.Маркетингові дослідження ринку об’єктів інтелектуальної власності. 

1 Опрацювання конспекту лекції 5 

2 Опрацювання підручників, навчальних посібників 5 

3 Підготовка до практичних занять 10 



4 Самостійна робота в дистанційному режимі 20 

Всього самостійна робота за змістовий модуль 1 40 

Змістовий модуль № 2. Маркетинг інтелектуальної власності 

1 Опрацювання конспекту лекції 5 

2 Опрацювання підручників, навчальних посібників 5 

3 Підготовка до практичних занять  10 

4 Самостійна робота в дистанційному режимі  20 

Всього самостійна робота за змістовий модуль 2 40 

Всього самостійна робота з дисципліни 80 

 

 

Всього за всіма видами робіт: 

Роботи за змістовними модулями К-ть 

годин 

Всього за змістовий модуль 1: лекцій – 10 год., ПЗ –10 год., СР – 40 год. 60 

Всього за змістовий модуль 2: лекцій – 12 год., ПЗ –8 год., СР – 400 год. 60 

Всього з навчальної дисципліни: лекцій – 16 год., ПЗ – 14 год.,  СР – 60 год. 120 

 

12. Система оцінювання та вимоги 

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

семестру/екзамен (іспит) - 73/27 

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 

№ Види робіт здобувача Оцінка 

1. Виконання завдань в дистанційної форми навчання 0-25 

2. Робота на лекціях  0-22 

3. Контрольна робота №1 0-8 



4. Контрольна робота №2 0-10 

5. Підготовка доповіді 0-8 

6 Екзамен 0-27 

 Всього за навчальну дисципліну 0-100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Підсумкова 

оцінка  

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

(екзамен) 

90 – 100 А відмінно   

82–89 В 
добре  

74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0–34 F 
незадовільно з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 

Умови допуску до підсумкового контролю:  

1) Виконання усіх завдань дистанційної форми навчання; 

2) Робота здобувача впродовж семестру оцінено не менше, ніж на 40 балів. 

Критерії оцінювання результатів навчання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно самостійно та аргументовано його викладає під 

час усних виступів та письмових відповідей, глибоко 



та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних / розрахункових завдань, використовуючи 

при цьому нормативну, обов’язкову та додаткову 

літературу. Правильно вирішив усі розрахункові / 

тестові завдання. Студент здатен виділяти суттєві 

ознаки вивченого за допомогою операцій синтезу, 

аналізу, виявляти причинно-наслідкові зв’язки, 

формувати висновки і узагальнення, вільно оперувати 

фактами та відомостями. 

82-89 В 

добре 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, 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 

вирішив більшість розрахункових/тестових завдань. 

Студент здатен виділяти суттєві ознаки вивченого за 

допомогою операцій синтезу, аналізу, виявляти 

причинно-наслідкові зв’язки, у яких можуть бути 

окремі несуттєві помилки, формувати висновки і 

узагальнення, вільно оперувати фактами та 

відомостями 

74-81 С 



64-73 D 

задовільно 

В цілому володіє навчальним матеріалом, викладає 

його основний зміст під час усних виступів та 

письмових розрахунків, але без глибокого всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, допускаючи 

при цьому окремі суттєві неточності та помилки. 

Правильно вирішив половину розрахункових / 

тестових завдань. 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 розрахунків, недостатньо розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно 

вирішив окремі розрахункові/тестові завдання. 

Безсистемне відділення випадкових ознак вивченого; 

невміння робити найпростіші операції аналізу і 

синтезу; робити узагальнення, висновки. 
0-34 F 

незадовільно 

з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

Кількість балів, які отримують студенти на екзамені 

Форма проведення екзамену – тест; 

кількість тестів в білеті – 27; 

кількість балів за вірну відповідь за 1 тест – 1 бал.  



13. Питання до екзамену 

1. Концепція вдосконалення виробництва; 

2. Концепція вдосконалення товару; 

3. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль; 

4. Концепція цільового маркетингу; 

5. Концепція соціально-етичного маркетингу. 

6. Вивчення ринку (аналіз ситуації, ємкості, динаміки, структури, конкурентів, оцінка власного положення на ринку і 

тому подібне); 

7. Прогноз ринку (визначення кратко- і довгострокових тенденцій розвитку, основних параметрів ринку, оцінка чинників 

дії на нього в перспективі); 

8. Оцінка власних можливостей (науково-технічних, виробничих, збутових, ресурсних, кадрових і ін.); 

9. Формулювання цілей на близьку (ситуативний аналіз) і дальшу (стратегічний аналіз) перспективу; 

10. Розробка стратегії (визначення методів досягнення поставлених цілей, вироблення товарною, науково- технічною, 

ціновою, збутовою, рекламною і інших стратегій); 

11. Розробка тактики (вибирання засобів для досягнення поставлених цілей на окремих етапах і напрямах діяльності); 

12. Здійснення товарної політики; 

13. Здійснення цінової політики; 

14. Маркетинговий аудит; 

15. Формування попиту і стимулювання збуту (визначення стратегії, тактики, методів, засобів і так далі); 

16. Координація діяльності всіх підрозділів маркетингової служби підприємства; 

17. Оцінка ефективності маркетингової діяльності, здійснення контролю і регулювання 

18. Маркетинг особи; 

19. Маркетинг організації; 

20. Маркетинг послуг; 

21. Маркетинг матеріальних товарів; 

22. Маркетинг нематеріальних об'єктів 

23. Життєвий цикл нового товару 

24. Стадія виведення товару на ринок 

25. Стадія зростання 

26. Стадія зрілості 



27. Стадія занепаду 

28. Послідовність маркетингових досліджень 

29. Виявлення проблем і формулювання мети дослідження 

30. Збір вторинної інформації 

31. Отримання первинної інформації 

32. Представлення отриманих результатів 

33. Методи маркетингових досліджень. Опит 

34. Методи маркетингових досліджень. Спостереження 

35. Методи маркетингових досліджень. Експеримент 

36. Методи маркетингових досліджень. Імітація 

37. Джерела маркетингової інформації 

38. Види маркетингової інформації 

39. Патентна література 

40. Сегментація ринку інтелектуальної власності 

41. Вибір цільових сегментів 

42. Позиціонування товару на ринку 

43. Зміст комплексу маркетингу 

 

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. Падерін, І. Д.. Маркетинг: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. України/ І. Д. Падерін, К. О. Сорока, К. В. 

Комарова ; за ред. акад. АЕН України Н. І. Редіної; Дніпропетровська держ. фінассова акад.. - 2-ге вид., перероб. і доп.. 

- Днiпропетровськ: [б. в.], 2015. - 260 с. 

3. Гайдученко, С. А..  Маркетинг: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ С. А. Гайдученко, А. В. Запорожец, Т. 

Г. Мололченко; Харьк. нац. ун-т городского хозяйства им. А. Н. Бекетова. - Харьков: ФЛП Бровин А. В., 2016. - 300 с. 



4. 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. 

5. Цыбулев П.Н. Маркетинг интеллектуальной собственности. – К.: Ин-т. интел. собств. и права. 2004. – 184 с. 

6.  Маркетинг инновационного процесса : учеб. пособие / Н. П. Гончарова, П. Г. Перерва ; отв. ред. А. Н. Алымов. – Киев 

: ВИРА-Р, 1998. – 267 с. 

 

Додаткова (допоміжна) література 

1. Тєлєтов, О. С.. Маркетингові дослідження: навч. посібник для вищих навч. закл./ О. С. Тєлєтов. - Київ: Знання України, 

2010. - 300 с.: 

2. Фальцман В.К., Давыдов Л.А. Основы управления предприятием. – М., 2008. – 122 с.  

3. Гірченко, Т. Д..  Маркетинг: навч. посібник для вищих навч. закл./ Т. Д. Гірченко, О. В. Дубовик; Львівський 

банківський ін-т. - Київ: ІНКОС: Центр навч. лiт., 2007. - 255 с. 

4. Гончарова Н.П. Инновационность конкурентных факторов экономического развития // АПЕ. 2007. № 3, с.43.  

5. Інтелектуальна власність: навч. посібник для вищих навч. закладів/ С. В. Бондаренко [та інші]; за ред. П. М. Цибульова. 

- Київ: УкрІНТЕІ, 2006. - 276 с. 

6. Вачевський, М. В..  Маркетинг. Формування професійної компетенції: підручник для вищих навч. закладів/ М. В. 

Вачевський; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Київ: ВД "Професiонал", 2005. - 512 с.. 

7. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг, настольная книга по исследованию рынка. – М., «Финансы и 

статистика», 2005. – 200 с. 

8. Петрова, І. А.   Введення до маркетингу: навч. посібник для денної і заоч. форми навчання/ І. А. Петрова; Харків. екон.-

прав. ун-т. - Х.: УІПА, 2004. - 204 с..  

9. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е.А. Анонькина, С.В. Данилочкин, Н.Г. Данилочкина и др.; 

Под ред. Н.Г. Данилочкиной. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2004. – 279 с.  

 

Методична література 

1. Маркетинг інтелектуальної власності: навч.-метод. комплекс для студ. ОС «магістр денної та заоч. форм навч. зі спец. 

073 Менеджмент (Управління інтелектуальною власністю)/ В. П. Рубашка; Укр. інж.-пед. акад., Каф. креативної 

педагогіки та інтелектуальної власності. - Харків: УІПА, 2018. - 137 с. 



2. Маркетинг інтелектуальної власності: метод. вказ. до провед. практ. занять для слухачів магістратури денної та заоч. 

форм навч. спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність спеціалізація Інтелектуальна власність/ Укр. інж.-

пед. акад., Каф. креативної педагогіки та інтелектуальної власності; упоряд. В. П. Рубашка. - Харків: УІПА, 2016 

3.  Маркетинг інтелектуальної власності: метод. вказ. до орг. та планув. самост. роботи для слухачів магістратури денної 

та заоч. форм навч. спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність спеціалізація Інтелектуальна власність/ 

Укр. інж.-пед. акад., Каф. креативної педагогіки та інтелектуальної власності; упоряд. В. П. Рубашка. - Харків: УІПА, 

2016. - 18 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Дистанційний курс навчання з дисципліни «Маркетинг інтелектуальної власності»  http.do.uipa.edu.ua. 

2. Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності: http://sips.gov.ua/.  

3. Офіційний веб-сайт Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук 

України: http://www.ndiiv.org.ua/  

4. Офіційний веб-портал Всесвітньої організації інтелектуальної власності: http://www.wipo.int 

  5. Офіційний веб-сайт Євразійської патентної організації: http://www.eapo.org/rus/ea/index.html  

6. Офіційний веб-сайт Європейської патентної організації: http://www.epo.org/ 

7. Офіційний веб-сайт Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»: 

http://www.uipv.org/ 

8. Офіційний веб-сайт Українського інституту науково-технічної і економічної інформації 

http://www.uintei.kiev.ua/main.php 
 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

 

Завідувач кафедри _____________  В.Е. Лунячек 
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