
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 

 

 

 

 

АНОТАЦІЯ 

РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 
 
 

Економіка інтелектуальної власності   

(назва дисципліни) 

 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Спеціалізація: Інтелектуальна власність  

Термін засвоєння ОПП:       1,5 роки  - нормативний 

Форма навчання:         для всіх форм навчання 
                                                  (денна,заочна форма навчання) 

Кафедра:    Креативної педагогіки та інтелектуальної власності 

 

 

 

 

 

 
 
 

м. Харків  2016 рік  



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета:  проводити оцінку інтелектуальної власності 

Завдання: освоїти основи оціночної діяльності, розвинути навички по збору, 
обробці і аналізу інформації.  

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: основи інноваційної і інтелектуальної діяльності; специфіку, що до об’єктів 
інтелектуальної власності; теоретичні основи визначення вартості інтелектуальної 
власності 

вміти: орієнтуватися в основних поняттях сфери інтелектуальної власності, 
професійних компетенцій, зокрема інтелектуальних, комунікативних, економічних, 
організаторських, управлінських, проективних); використовувати нормативно-
законодавчу базу з метою правового захисту розроблюваних об’єктів та їх нормативно 
обгрунтованого введення в господарський обіг, спрямовуючи отриманий прибуток на 
підвищення добробуту суспільства; виконувати розрахунки витрат, пов’язаних з 
формуванням об’єктів інтелектуальної власності, виконувати аналіз господарської 
діяльності підприємств, пов’язаних з формуванням об’єктів інтелектуальної власності; 
використовувати навички виконання розрахунку ринкової вартості об’єктів 
інтелектуальної власності; виконувати маркетинговий аналіз та оцінку 
конкурентоздатності об’єктів інтелектуальної власності.  

володіти: підходами, принципами, методиками і методами оцінки об'єктів ІВ, 
підраховувати економічні збитки, нанесені при порушенні прав ІВ, визначати 
конкурентоспроможність ОІВ при виведенні їх в господарську діяльність.  

3. Зміст робочої програми 
 

Змістовий модуль 1. Інтелектуальна власність як економічна категорія. 

   Основні положення економіки ОІВ. Особливості та місце даної дисципліни у ряді 
економічних та інженерних дисциплін. Основні поняття дисципліни. Структура знань про 
економіку інтелектуальної власності.  Типи та особливості підприємств, пов’язаних з 
розробкою та використанням інноваційних продуктів та ОІВ.  Зовнішнє середовище та 
маркетинговий аналіз ринку ІВ. Виявлення та аналіз сегменту ринку ІВ: користувачі, 
конкуренти, інвестори, їх взаємозв’язок та вплив на процес створення та реалізації ОІВ. 

Змістовий модуль 2. Методологічні основі оцінки інтелектуальної власності 

Конкурентоздатність ОІВ, формування та використання оціночних моделей 
конкурентоздатності.  Організаційне моделювання процесу створення ОІВ. Аналіз робіт, 
пов’язаних зі створенням та реалізацією ОІВ з точки зору надійності та ресурсного 
забезпечення. Визначення організаційних показників процесу створення та реалізації ОІВ.  
Аналіз ризиків та їх врахування при створенні та реалізації ОІВ. 

Змістовий модуль 3. Формування ринку інтелектуальної власності 



 Комерціалізація ОІВ, шляхи комерціалізації, використання прав на ОІВ у 
господарській діяльності підприємства. Оцінка ринкової вартості прав на ОІВ. Принципи 
та методичні підходи до оцінки вартості ОІВ, особливості їх використання до оцінки 
різноманітних  видів ОІВ. Аналіз,  та вибір найбільш ефективного варіанту використання 
ОІВ, та варіантів їх правової охорони. Економічне обґрунтування створення ОІВ. 

Змістовий модуль 4. Оцінка економічної ефективності прав на ОІВ 

Прогнозування грошових потоків, пов’язаних зі створенням та використанням прав 
на ОІВ. Сутність дисконтування грошових потоків, основні економічні показники 
ефективності прав на ОІВ. Види винагород авторів ОІВ, їх розрахунок. Економічні 
наслідки порушення прав на ОІВ, розрахунки збитків, заподіяних авторам ОІВ. 
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