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http://kpis.uipa.edu.ua/?lang=ua
http://do.uipa.edu.ua/course/view.php?id=296


1. Коротка анотація до курсу -  –  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» 

СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку 

ресурсів організації; 

Здатність проводити інвентаризацію результатів інноваційної 

діяльності, виявляти і  ідентифікувати об’єкти 

інтелектуальної власності (ФК12). 

 

2.  Мета та цілі курсу - сформувати у студентів теоретичні знання та практичні навички з питань сутності інтелектуальної  

власності  і механізмі керування нею, про стан, проблеми та перспективи управління на ринку інтелектуальної  

власності, основи правового захисту інтелектуальної власності, про якість реалізації результатів інтелектуальної 

діяльності.  

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 4. Обґрунтовувати та 

управляти проектами, 

генерувати 

підприємницькі ідеї;; 

ПР 4 Здійснювати відбір 

об’єктів інтелектуальної 

власності з метою їх 

подальшої комерціалізації 

ПР 4.1 розуміння сутності і значимості господарських аспектів 

управління інтелектуальним капіталом;  

ПР 4.2 знання в галузі управління та відтворення 

інтелектуальної  власності в організації; 

ПР 4.3 здатність до обґрунтування вибору інноваційної 



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 

компанії та оцінки кон'юнктури ринку інтелектуальних послуг; 

ПР 4.4 знання про можливості, переваги та недоліки 

венчурних, інноваційних компаній; 

ПР 4.5 знання щодо перспектив розвитку ринку 

інтелектуального капіталу; 

ПР 4.6 виявлення перспектив і можливостей збільшення 

інтелектуального капіталу  компанії;  

ПР 4.7 використання управлінського консультування для 

структуризації  інтелектуального  простору організації; 

ПР 4.8 проведення структурного і функціонального аналізу 

інтелектуального  капіталу організації; 

ПР 4.9 володіння методами  управління для забезпечення 

ефективності інтелектуального власності в організації. 

 

5.   Обсяг курсу 

Види навчальних 

занять 

Кількість  

годин (кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 24 Опитування, вхідний контроль 

Практичні заняття 16 Опитування, вирішення компетентнісних задач,експертне оцінювання 

розроблених у процесі виконання практичних робіт навчальних проектів, 

написання есе тощо 

Лабораторні заняття - - 

Самостійна робота 80 Окремі елементи самостійної роботи є складовими практичних робіт. 



Перевіряються під час захисту практичних робіт шляхом опитування та 

вирішення компетентнісних задач 

Всього 120 (4 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 вибіркова (В) 

 

7. Пререквізити - Студент повинен знати питання з основ менеджменту, теоретичні основи права, що були засвоєні ним 

на бакалаврському рівні та в першому семестрі магістратури. Уміти вільно використовувати комп’ютерну техніку та 

ресурси мережі Інтернет. Уміти логічно мислити та письмово формулювати свої думки, вміти орієнтуватись в 

законодавстві. 

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

дипломного проекту.  

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

прикладне програмне забезпечення. 

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 та вирішення задач із застосуванням 

чинної нормативно-правової бази. До заліку студент допускається при наявності не менше 50 балів за поточну роботу) 

 

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
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. Теоретичні та методологічні основи дисципліни 

1 Лекція 1 Тема 1 Поняття інтелектуальної власності. 2 

2 

Лекція 2 Тема 2 Інтелектуальна власність організації. 2 

Практичне заняття 1 Інвентаризація ОІВ в організації 2 

Самостійна робота 1.1 Самостійне опрацювання матеріалів теми. Тестування в дистанційному 

курсі 

10 

3 
Лекція 3 Тема 3. Система авторських і суміжних прав в організації. 2 

Практичне заняття 2 Реєстрація службових творів 2 

4 

Лекція 4 Тема 4. Система промислової власності в організації.. 2 

Практичне заняття 3 Формування портфеля заказів промислової власності 2 

Самостійна робота 1.2 Підготовка таблиці об’єктів авторського права та суміжних прав, із 

зазначенням нормативно-правової бази їх регулювання. Завантаження в 

дистанційний курс. 

10 

5 Лекція 5 Тема 5 Засоби індивідуалізації організації 2 

 Практичне заняття 4 Формування системи управління ІВ 2 

 

Самостійна робота 

(Індивідуальне 

завдання) 

Підготовка реферату на тему: засоби індивідуалізації суб’єктів 

господарювання 

20 

6 Лекція 6 Тема 6. Нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності. 2 

Самостійна робота за змістовий 

модуль 1 

Робота з конспектом лекцій та літературними джерелами.  

Виконання завдань в дистанційній оболонці.  

Виконання індивідуального завдання – підготовка реферату 

Підготовка та тестовий контроль з Модулю 1. 

40 

Всього за змістовий модуль 1 – 60 год. (лекцій – 12 год., ПЗ – 8 год., СР – 40 год.)  

1 Лекція 1 Тема 7. Формування патентної політики організації.. 2 



Практичне заняття 2.1 Розробка патентної політики  організації 2 

2 

Лекція 2 Тема 8. Формування патентної стратегії  організації 2 

Практичне заняття 2.2 Розробка патентної стратегії 2 

Самостійна робота 2.1 Вивчення теми «Стратегія правової охорони результатів досліджень і 

розробок». Тестування в дистанційному курсі. 

10 

3 

Лекція 3 Тема 9. Найважливіші напрямки використання інтелектуальної власності в 

організації.. 

2 

Практичне заняття 2.3 Виконання практичної задачі 2 

Самостійна робота 2.2 Розробка стратегії комерціалізації ІК 15 

4 

Лекція 4 Тема 10. Патентно-інформаційне  забезпечення та супровід створення нових 

технічних засобів.. 

2 

Самостійна робота 2.3 Доповідь на тему: Комерціалізація інновацій як фактор підвищення 

конкурентоспроможності організації. 

15 

5 

Лекція 5 Тема 11 Управління стратегічними ресурсами інтелектуальної власності, що 

мають високий комерційний потенціал 

2 

Практичне заняття 2.5 Оцінка портфеля ОІВ 2 

6 
Лекція 6 Тема 12. Комерційне використання належних організації результатів 

інтелектуальної діяльності. 

2 

Самостійна робота за змістовий 

модуль 2 

Робота з конспектом лекцій та літературними джерелами.  

Виконання завдань в дистанційній оболонці.  

Підготовка та тестовий контроль з Модулю 2 
40 

Всього за змістовий модуль 2 – 60 год. (лекцій – 12 год., ПЗ – 8 год., СР – 40 год.)  

Всього з навчальної дисципліни 1 – 120 год. (лекцій – 24 год., ПЗ – 16 год.,  СР – 80 год.)   

12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання: Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. Викладання дисципліни 

передбачає активну роботу студента під час лекції, постановка ним уточнюючих питань, обговорення окремих видів наукової 

роботи тощо. Активність під час лекції може бути оцінена таким чином: 0–не приймає активної участі; 1–є активним 

учасником дискусії. Важливою складовою навчальної дисципліни є практичні роботи, виконання яких є обов’язковим. 



Практичні роботи оцінюються таким чином: 0–робота не здана; 1–робота здана; 2–робота захищена. Викладання навчальної 

дисципліни передбачає активну роботу в системі дистанційної освіти УІПА. Саме під час дистанційного спілкування 

проводиться доопрацювання практичних робіт та з’ясування проблемних питань, відбувається частково самостійне засвоєння 

навчального матеріалу, тестування. Залік проводиться шляхом тестування. Отриманні результати перераховуються у межах 

від 0 до 15 балів. 

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Види робіт 
Кількість 

робіт 

Кількість балів, що 

може отримати 

студент за один вид 

роботи 

Кількість балів, що може 

отримати студент за заданий 

вид роботи 

Робота на лекціях 12 0-1 0-12 

Поточний контроль на ПЗ 8 0-2 0-16 

Самостійна робота в дистанційному 

режимі 
5 0-5 0-25 

Модульний контроль 2 0-6 0-12 

Написання та захист реферату  20 0-20 

Кількість балів, що може отримати студент протягом семестру за всіма 

видами робіт 
0-85 

Кількість балів, що може отримати студент на заліку 0-15 

Сума 0-100 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Підсумкова 

оцінка  

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

(залік) 

90 – 100 А 

зараховано 

82 – 89 В 

74 – 81 С 

64 – 73 D 

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 

незараховано 
0 – 34 F 

 

Умови допуску до підсумкового контролю:  

1) Відпрацювання усіх практичних робіт; 

2) Наявність не менше 50 балів за поточну роботу.  

 

13. Питання до екзамену/заліку 

1. Поняття трансферу технологій. 

2. Поняття комерціалізації технологій.  

3. Моделі трансферу технологій. 

4. Об’єкти та суб’єкти трансферу технологій. 

5. Критерії успішності трансферу технологій.  

6. Інноваційна інфраструктура як фактор реалізації трансферу технологій.  

7. Види реалізації трансферу технологій.  

8. Етапи розвитку міжнародної торгівлі ліцензіями.  

9. Причини розвитку міжнародної торгівлі ліцензіями. 



10. Аналіз трансферу технологій.  

11. Сутність технологічного аудиту. 

12. Види технологічного аудиту. 

13. Дифузія інновацій.  

14. Персональний трансферу технологій. 

15. Пошук партнерів трансферу технологій. 

16. Аналіз ринку аналітичний технологій.  

17. Стратегія трансферу технологій.  

18. Дослідницькі альянси та консорціуми. 

19. Державна підтримка інноваційної діяльності. 

20. Законодавство та правове регулювання трансферу технологій.  

21. Характерні особливості та тенденції розвитку сучасного ринку ліцензій. 

22. Формування конкурентних переваг інновацій. 

23. Діагностика конкурентного середовища.  

24. Поняття конкурентного середовища та його складові.  

25. Головні типи конкурентних переваг Майкла Портера.  

26. Загроза появи замінників.  

27. Загроза появи нових гравців.  

28. Рівень конкурентної боротьби.  

29. Умови застосування аналізу п'яти сил по Портеру.  

30. Державна політика в сфері регулювання конкуренції.  

31. Показники оцінки інтенсивності конкуренції.  

32. Діагностика діяльності конкурентів.  

33. Поняття конкурентної переваги.  

34. Джерела конкурентних переваг.  

35. Формування конкурентних переваг об’єктів на підставі їхньої ексклюзивної цінності.  

36. Фактори втримання конкурентних переваг. 

37. Системний підхід до управління конкурентоспроможністю інновацій. 

38. Зміст і структура системи управління конкурентоспроможністю інновацій.  

39. Ознаки, проблеми та побудова системи забезпечення конкурентоспроможності.  



40. Зміст зовнішнього середовища. 

41. Зміст цільової, керованої підсистеми та підсистеми забезпечення системи.  

42. Підходи до системи забезпечення конкурентоспроможності інновацій.  

43. Конкурента стратегія та показники, що впливають на її вибір.  

44. Загальні стратегії конкуренції.  

45. Стратегії конкурентної поведінки.  

46. Наступальні стратегії конкурентної поведінки.  

47. Стратегія забезпечення конкурентоспроможності як комплексна стратегія. 

48. Визначення комерційного потенціалу інновацій.  

49. Взаємозв’язок економічних категорій: ринок, конкуренція, конкуренто-спроможність і потенціал інновацій.  

50. Системні характеристики комерційного потенціалу інновацій.  

51. Класифікація комерційного потенціалу інновацій.  

52. Методологія оцінки комерційного потенціалу інновацій: принципи та підходи.  

53. Класифікація методів оцінки комерційного потенціалу інновацій.  

54. Управління комерційним потенціалом інновацій. 

55. Діагностика факторів, що визначають конкуренцію на різних ринках та впливають на комерційний потенціал інновацій.  

56. Стратегічний аналіз комерційного потенціалу інновацій.  

57. Оцінка конкурентного статусу інновацій.  

58. Напрямки підвищення комерційного потенціалу інновацій. 

 

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. Міжнародні угоди про охорону авторських і суміжних прав: навч. посібник для студентів денної та заоч. форм 

навчання інж.-пед. спец./ М. І. Лазарєв [та інші]; Укр. інж.-пед. акад.. - Х.: УІПА, 2011. - 96 с.. – 

3.   Міжнародні угоди про охорону промислової власності: навч. посібник для денної та заоч. форм навчання інж.-пед. 

спец./ М. І. Лазарєв [та інші]; Укр. інж.-пед. акад.. - Х.: УІПА, 2011. - 252 с. 



4.  Інтелектуальна власність у сфері інноваційної діяльності: конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. 

спец. 8.000002 Інтелектуальна власність/ В. П. Тимофеєва; Укр. інж.-пед. акад.. - Х.: [б. в.], 2011. - 42 с. 

 

Додаткова (допоміжна) література 

1.Гавкалова, Н.Л. Особливості управління інтелектуальною власністю в умовах економіки знань: монографія / Н.Л. 

Гавкалова, А.В.Чистякова.- Х.: ХНЕУ, 2013.- 192с. 

2.Верба І.І. Основи інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : навчальний посібник / І. І. Верба, В. О. Коваль ; за 

ред. С. В. Чікіна ; НТУУ «КПІ». – 2-ге вид., перероб. і доп. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,20 Кбайт). – Київ: НТУУ 

«КПІ», 2013. –  262 с.: 23 іл. – Режим доступу  http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2387 

3.Бондаренко С.В. Авторське право і суміжні права: Навчальний посібник/С.В. Бондаренко. – К.: ІІВП, 2004.-260 с. 

 

Методичне забезпечення 

1. Дослідження конкурентоспроможності і комерційного потенціалу інновацій: метод. вказ. по орг. та планув. самост. 

роботи при кредитно-трансферній орг. навч. процесу для слухачіів магістратури денної форми навч. спец. 8.18010011 

Інтелектуальна власність/ Укр. інж.-пед. акад., Каф. креативної педагогіки та інтелектуальної власності; упоряд.: Р. В. 

Сагайдак-НікІтюк, Н. С. Сухіна. - Харків: УІПА, 2016.  

 

Інформаційні ресурси 

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

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

України: http://www.ndiiv.org.ua/  

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

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

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

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

http://www.uipv.org/ 

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

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

http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2387
http://sips.gov.ua/
http://www.ndiiv.org.ua/
http://www.wipo.int/
http://www.eapo.org/rus/ea/index.html
http://www.epo.org/
http://www.uipv.org/
http://www.uintei.kiev.ua/main.php


8. Законодавство  України.  –  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу  :  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/a  

9. Наукова періодика України ; Нац. бібл. України ім. В. І. Вернадського. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/  

10. Научная  электронная  библиотека.  –  [Электронный  ресурс].  –  Режим доступа : http://elibrary.ru/defaultx.asp  

11. Національні  проекти  в  стратегії  економічної  модернізації  України  

[Електронний ресурс] : аналітична доповідь ; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2013. – 57 с. – Режим доступу : 

http://www.niss.gov.ua/articles/1111/  

12. Національні  проекти  для  України   [Електронний  ресурс]  :  аналітична доповідь ;  за  ред.  Я. А. Жаліла.  –  К. :  

НІСД,  2010.  –  37  с.  –  Режим  доступу :    

13. Офіційний  веб-сайт  Всеукраїнського  наукового  журналу  «Економіка України»  [Електронний  ресурс].  –  Режим  

доступу http://www.economukraine.com.ua  

7. Офіційний  веб-сайт  Державного  агентства  з  інвестицій  та  управління національними  проектами  України  

[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу : http://www.ukrproject.gov.ua/ 
 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

Завідувач кафедри _____________ В.Е. Лунячек 

 

 

 

 


