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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 

ЗК6. Здатність  генерувати нові ідеї (креативність) 

СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми 

СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом 

 

2.  Мета та цілі курсу - сприяти розвитку творчого мислення магістрів, умінь робити власні узагальнення та 

спостереження на основі знань з законів розвитку технічних систем, опануванні компетентностей щодо володіння основними 

психічними процесами, на яких ґрунтується творча діяльність, володіння структурою, типами і рівнями творчої діяльності, 

володіння організаційними аспектами реалізації творчої діяльності фахівців та планування, організації, мотивації та 

контролю творчої діяльності фахівців при створенні нових об’єктів техніки, формуванню лідерських якостей в процесі 

управління людьми при створенні  об’єктів інтелектуальної власності.   

Завдання курсу: 

- формування здатності  генерувати нові об’єкти інтелектуальної власності; 

- формування здатності  формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми при 

створенні  об’єктів інтелектуальної власності 

- формування здатності управляти процесом розробки об’єктів інтелектуальної власності з урахуванням 

психолого-педагогічних особливостей замовників. 

 

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. Генерувати у 

визначеній професійній 

сфері. 

   

ПР 4.1 розуміння теорій мотивації творчої діяльності фахівця;  

ПР 4.2 знання компонентів складу та способів виконання 

професійної діяльності; 

ПР 4.3 розуміння теорії прийняття рішень при оцінці якостей 

технічних виробів; 

ПР 4.4 знати закони розвитку технічних систем; 

ПР 4.5 розуміння стратегій поведінки фахівців у колективній 

творчій діяльності; 

ПР 4.6 здатність визначати і розрізняти наукову, технічну та 

художню творчість;  

ПР 4.7 володіння евристичними і раціональними методами 

розв’язання творчих задач при створенні об’єктів 

інтелектуальної власності; 

ПР 4.8  здатність генерувати нові ідеї з найкращими 

показниками; 

ПР 4.9   здатність одержувати творчий продукт – об’єкти 

інтелектуальної власності; 

ПР 10. Демонструвати 

лідерські навички та 

вміння працювати у 

команді, взаємодіяти з 

ПР 10. Демонструвати 

лідерські навички та вміння 

працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, 

ПР 10.1 розуміння психологічних процесів цілеформування 

творчої діяльності фахівця; 

ПР 10.2 знання психічних механізмів засвоєння інформації 

людиною та способів мінімізації кількості інформації; 



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 

людьми, впливати на їх 

поведінку для вирішення 

професійних задач 

впливати на їх поведінку 

для при розробці об’єктів 

інтелектуальної власності з 

урахуванням психолого-

педагогічних особливостей 

замовників.   

ПР 10.3 розуміння психологічних процесів і механізмів творчої 

діяльності;  

ПР 10.4 знання професійно-важливих якостей фахівця у 

творчій діяльності; 

ПР 10.5 уміти мотивувати творчу діяльність фахівців при 

створенні об’єктів інтелектуальної власності; 

ПР 10.6 забезпечувати формування у фахівців цілі,  програми 

та  інформаційної основи творчої діяльності; 

ПР 10.7 здатність управляти процесом розробки об’єктів 

інтелектуальної власності з урахуванням психолого-

педагогічних особливостей замовників; 

ПР 10.8 здатність демонструвати лідерські навички та вміння 

працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх 

поведінку для при розробці об’єктів інтелектуальної власності. 

 

5.   Обсяг курсу 

Види навчальних 

занять 

Кількість  

годин (кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 28 Опитування, вхідний контроль 

Практичні заняття 18 Захист творчих задач – «дерев рішень» за обраною проблемою; активна 

робота студентів при створенні образу, як моделі творчого процесу 

(вирішення завдань на розвиток уяви); при вирішеннф творчих задач – 



побудова «дерева рішень» за допомогою методу колективного 

«мозкового штурму», методу евристичних питань та раціональних 

методів розв’язання творчих задач; тестування творчого мислення за 

креативним тестом Вільямса, модульний контроль 1,2 

Лабораторні заняття – – 

Самостійна робота 89 Виконання завдань в системі дистанційної освіти, виконання курсової 

роботи 

Всього 135 (4,5 кредити) Підсумковий контроль: екзамен, курсова робота 

 

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» 

за вибором ЗВО 

(В) 

 

7. Пререквізити. Студент повинен володіти основами інженерної творчості, мати креативне мислення, здатен до творчої 

діяльності. Також, повинен попередньо паралельно прослухати навчальні дисципліни «Система інтелектуальної 

власності в Україні», «Маркетинг інтелектуальної власності».  

 

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

«Корпоративне управління», «Управління якістю та змінами», «Інформаційні системи і технології в управлінні 

проектами», «Управління інноваційним проектом», 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 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. 

 

11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни 

Лекції та практичні заняття: 

№ 

тижня 
Вид і номер занять Тема заняття 

К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1. Система творчої діяльності фахівця при створенні інтелектуальної  власності 

1 

Лекція 1 Тема 1. Творча діяльність фахівця та її загальні характеристики. 

Тема 2. Види творчої діяльності фахівця при створенні об’єктів інтелектуальної 

власності 

2 

2 

Лекція 2 Тема 3. Система творчої діяльності фахівця при створенні інтелектуальної 

власності  

Тема 4. Психологічна підсистема творчої діяльності фахівця 

2 

Практичне заняття 1 Вирішення творчої задачі – побудова «дерева рішень» за обраною проблемою 2 

3 Лекція 3 Тема 5. Організаційна підсистема творчої діяльності фахівця 2 

4 
Лекція 4 Тема 6. Мотивація творчої діяльності фахівця 2 

Практичне заняття 2 Розробка нових технічних рішень з визначеної проблеми 2 

5 Лекція 5 Тема 7. Теорії мотивації творчої діяльності фахівця 2 

6 Лекція 6 Тема 8. Формування цілей творчої діяльності фахівця 2 

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


Практичне заняття 3 Приклади розвитку уяви. Створення образу, як модель творчого процесу 2 

7 Лекція 7 Тема 9. Формування програми творчої діяльності фахівця 2 

Практичне заняття 4 Тестування творчого мислення за креативним тестом Вільямса 2 

Всього за змістовий модуль 1 – (лекцій – 14 год., ПЗ – 8 год.) 22 

Змістовий модуль 2. Формування інформаційної основи  діяльності фахівця. Теорія прийняття рішень. Методи 

розв’язання творчих задач 

8 Лекція 8 Тема 1. Формування інформаційної основи  діяльності фахівця 2 

9 
Лекція 9 Тема 2. Принципи, методи та засоби підготовки інформації для творчої діяльності 

фахівця 

2 

10 Лекція 10 Тема 3. Теорія технічних систем. Закони розвитку технічних систем 2 

11 Лекція 11 Тема 4. Професійно-важливі якості фахівця у творчій діяльності 2 

12 

Лекція 12 Тема 5. Колективна творча діяльність при створенні об’єктів ІВ 2 

Практичне заняття 5 Вирішення творчої задачі – побудова «дерева рішень» за допомогою методу 

колективного «мозкового штурму» 

2 

13 

Лекція 13 Тема 6. Евристичні методи розв’язання творчих задач 2 

Практичне заняття 

6,7 

Вирішення творчої задачі – побудова «дерева рішень» за допомогою методу 

евристичних питань 

4 

14 Лекція 14 Тема 7. Раціональні методи розв’язання творчих задач 2 

Практичне заняття 

8,9 

Вирішення творчої задачі за допомогою раціональних методів розв’язання 

творчих задач 

4 

Всього за змістовий модуль 2 – (лекцій – 14 год., ПЗ – 10 год.) 24 

Всього з навчальної дисципліни  – (лекцій – 28 год., ПЗ – 18 год.) 46 
 

Самостійна робота: 

№ 

з/п 
Завдання на самостійну роботу Кількість годин 

Модуль № 1. Система творчої діяльності фахівця при створенні інтелектуальної  власності 

1 Опрацювання конспекту лекції 1 

2 Опрацювання підручників, навчальних посібників 3 



3 Підготовка до практичних занять 3 

4 Самостійна робота в дистанційному режимі 12 

 Виконання курсової роботи «Розробка об’єкта  інтелектуальної власності» 

(патентного чи авторського права) 

25 

Всього самостійна робота за змістовий модуль 1 44 

Модуль № 2. Формування інформаційної основи  діяльності фахівця. Теорія прийняття рішень. Методи 

розв’язання творчих задач 

1 Опрацювання конспекту лекції 1 

2 Опрацювання підручників, навчальних посібників 3 

3 Підготовка до практичних занять  3 

4 Самостійна робота в дистанційному режимі  13 

5 Виконання курсової роботи «Розробка об’єкта інтелектуальної власності» (патентного 

чи авторського права) 

25 

Всього самостійна робота за змістовий модуль 2  45 

Всього самостійна робота з дисципліни 89 

 

Всього за всіма видами робіт: 

Роботи за змістовними модулями К-ть 

годин 

Всього за змістовий модуль 1: лекцій – 14 год., ПЗ – 8 год., СР – 44 год. 66 

Всього за змістовий модуль 2: лекцій – 14 год., ПЗ – 10 год., СР – 45 год. 69 

Всього з навчальної дисципліни: лекцій – 28 год., ПЗ – 18 год.,  СР – 89 год. 135 

12. Система оцінювання та вимоги 

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

семестру/еказамен (іспит) - 73/27  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала оцінювання та критерії: національна та ECTS 
  

Підсумкова 

оцінка  

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової роботи 

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. 

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 28 0-0,5 0-14 

Поточний контроль на ПЗ 18 0-1 0-18 

Самостійна робота в дистанційному 

режимі 
5 0-5 0-25 

Модульний контроль 2 0-8 0-16 

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 



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 



Екзаменаційний білет на іспиті  

містить три теоретичні запитання, 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. 

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

помилки, деякі порушення логічної відповіді. 

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

суттєвими помилками. 

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

відповідях. 

 

Кількість балів, які отримують студенти по курсовій роботі 

Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума 

до 60 до 20 до 20 100 

 

13. Питання до екзамену/іспиту 

1. Види творчості та проблеми її стимуляції. 

2. Спілкування у колективній творчій діяльності. 

3. Безумовно-рефлекторні мотиви творчої діяльності. 

4. Система вироблення та прийняття рішень у творчій діяльності. 

5. Теорії мотивації творчої діяльності фахівця. 



6. Типи рішень у творчій діяльності. 

7. Творча діяльність фахівця та її загальна характеристика. 

8. Характеристика сумісної творчої діяльності. 

9. Поняття про творчий процесс. Основні елементи. 

10. Лідерство у колективній творчій діяльності. 

11. Система творчої діяльності фахівця. 

12. Ознаки колективної творчої діяльності. 

13. Структура психологічної підсистеми творчої діяльності фахівця. 

14. Стратегії взаємодії у колективній творчій діяльності. 

15. Структура організаційної підсистеми творчої діяльності фахівця. 

16. Сумісна колективна творча діяльність. 

17. Система мотивів творчої діяльності фахівця. 

18. Професійно-можливі якості фахівця у творчій діяльності. 

19. Теорія ієрархії мотивів А.Маслоу. 

20. Функціональна підсистема вироблення та прийняття рішення у творчій діяльності. 

21. Теорія особистості і концепція мотивації К.Левіна. 

22. Операційна підсистема вироблення та прийняття рішення у творчій діяльності. 

23. Теорія когнітивного дисонансу. 

24. Особистісна підсистема вироблення та прийняття рішення у творчій діяльності. 

25. Теорія мотивації на основі концепції та контрфактів. 

26. Логічно психологічна підсистема вироблення та прийняття рішення у творчій діяльності. 

27. Пізнавальні мотиви творчої діяльності. 

28. Використання для творчої діяльності аналогій та асоціацій. 

29. Соціальні мотиви творчої діяльності. 

30. Використання для творчої діяльності соціальної організації навчальної інформації. 

31. Духовні мотиви творчої діяльності. 



32. Використання для творчої діяльності добудови інформаційної основи. 

33. Комплексні мотиви творчої діяльності. 

34. Використання для творчої діяльності перекодування інформаційної основи. 

35. Цілі творчої діяльності фахівця. 

36. Використання для творчої діяльності схематизації, структурування та схемотизації інформаційної основи. 

37. Види цілі-результата творчої діяльності. 

38. Використання для творчої діяльності опорних пунктів і мнемічного плану. 

39. Ціль творчої діяльності як рівень досягнень. 

40. Змістовне групування інформації в процесі творчої діяльності. 

41. Програма творчої діяльності: виховна частина 

42. Способи підготовки інформаційної основи для творчої діяльності. 

43. Програма творчої діяльності: орієнтувальна частина. 

44. Абстрактно-інтелектуальна творча діяльність. 

45. Програма творчої діяльності: контрольно-корегувальна частина. 

46. Предметно-інтелектуальна творча діяльність. 

47. Інформаційна основа творчої діяльності. 

48. Перспективно-предметна творча діяльність. 

49. Види творчої діяльності. 

50. Сенсорно-предметна творча діяльність. 

 

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. Психологія творчості: конспект лекцій для студ. усіх спец. денної форми навч./ Сумський держ. університет; 

уклад. О. А. Кривопишина. - Суми: Вид-во СумДУ, 2010. - 84 с. 

3. Кузнєцов Ю. М.  Теорія розв'язання творчих задач : навч. посібник для вищих навч. закладів/ Ю. М. Кузнєцов; 

Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". -К.: ЗМОК, 2003. - 296 с.:iл. 

 

Додаткова (допоміжна) література 

1. Лазарєв М. І. Креативні технології навчання студентів технічних дисциплін: навч. посіб. для студ. денної та заоч. 

форм навч. інж.-пед. спец./ М. І. Лазарєв, Н. П. Рубан, Т. А. Лазарєва; Укр. інж.-пед. акад.. - Х.: [б. в.], 2012. - 111 с. 

2. Інноваційні технології навчання в діяльності інженера-педагога: навч. посібник для інженерів-педагогів. Ч. 2: 

Практичні рекомендації/ О. Е. Коваленко [та ін.] ; за ред.: О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан; Укр. інж.-пед. акад., Каф. 

педагогіки та методики професійного навчання. - Харків: УІПА, 2013. - 155 с. 

3. Інноваційні технології навчання в діяльності інженера-педагога: навч. посібник для інженерів-педагогів. Ч. 1: 

Теоретичні основи/ О. Е. Коваленко [та ін.] ; за ред.: О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан; Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та 

методики професійного навчання. - Харків: УІПА, 2013. - 195 с. 

4. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: Підручник. – К.: Міленіум, 2006. - 346 с. 

5. Лунячек, В. Е. Професійний розвиток працівників системи загальної середньої освіти в сфері інтелектуальної 

власності: монографія/ В. Е. Лунячек, Н. П. Рубан, Н. С. Фесенко; Укр. інж.-пед. акад.. - Харків: ФОП Панов А. М., 2018. - 

224 с. 

6. Розробка об'єкта інтелектуальної власності в дипломному проектуванні: навч. посібник для денної та заоч. форм 

навч. інж.-пед. спец./ М. І. Лазарєв [та інші]; Укр. інж.-пед. акад.. - Х.: УІПА, 2009. - 128 с. 

7. Моляко В.О. Стратегії творчої діяльності [школа В.О. Моляко] / за загальною редакцією В.О. Моляко. – К.: 

«Освіта України», 2008. – 702 с. 

8. Моляко В.А. Творческая констукторология (пролегомены) / В.А. Моляко. – К.: «Освита Украины», 2007. – 388 с. 

9. Клименко В. В.  Психологія творчості : навч. посібник для вищих навч. закладів/ В. В. Клименко; Відкритий 

міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". -К.: Центр навч. лiтератури, 2006. - 480 с. 
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10. Морозов А. В.  Креативная педагогика и психология : Учеб. пособие для вузов/ А. В. Морозов, Д. В. 

Чернилевский - 2-е изд., испр. и доп.. -М.: Академический проект, 2004. - 560 с. 

11. Маригодов В. К.  Педагогика и психология: аспекты активизации творчества и готовности к профессиональной 

деятельности : учеб. пособие для высш. учеб. заведений/ В. К. Маригодов, С. Е. Моторная; Севастопольский нац. техн. ун-т. -

К.: ВД "Професiонал", 2005. -192 с.:a-ил.  

 

Методичне забезпечення 

1. Лазарєв М. І. Управління творчою діяльністю при створенні інтелектуальної власності : метод. вказ. до 

виконання курсової роботи для студ. ОС «Магістр» денної форми навч. спец. 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління 

інтелектуальною власністю» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. І. Лазарєв, Н. П. Рубан. – Харків : [б. в.], 2017. − 32 с. 

2. Лазарєв М. І. Управління творчою діяльністю при створенні інтелектуальної власності : метод. вказ. до проведення 

практ. занять для студ. ОС «Магістр» денної форми навч. спец. 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління інтелектуальною 

власністю» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. І. Лазарєв, Н. П. Рубан. – Харків : [б. в.], 2017. − 32 с. 

3. Лазарєв М. І. Управління творчою діяльністю при створенні інтелектуальної власності: метод. вказ. до організації 

та планування самостійної роботи для студ. ОС «Магістр» денної форми навч. спец. 073 «Менеджмент» спеціалізації 

«Управління інтелектуальною власністю» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. І. Лазарєв, Н. П. Рубан. – Харків : [б. в.], 2017. − 34 

с. 

Інформаційні ресурси 

Дистанційний курс навчання з дисципліни «Управління творчою діяльністю при створенні інтелектуальної власності»  

http://do19.uipa.edu.ua/course/view.php?id=4160  

 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

Завідувач кафедри _____________ В.Е. Лунячек 

http://do19.uipa.edu.ua/course/view.php?id=4160

