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 1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета - формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок в сфері 
інноваційної діяльності (ІВ) в Україні та світу, управлінні інтелектуальною власністю 
підприємств та ії захисту, познайомити з правовим Державним регулюванням інноваційної 
діяльності. 

Завдання - теоретична та практична підготовка студентів з питань: 
- аналіз стану та формування інноваційної політики підприємств України; 
- формування методів управління вибором інноваційних стратегій; 
- формування інтелектуального капіталу підприємств та управління ним; 
- формування та аналіз стану портфелів інтелектуальної власності на підприємствах; 
- застосування сучасних методів оцінювання економічної ефективності результатів інноваційної 

діяльності. 
   
  

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
знати: 
1. Сучасні проблеми управління інноваційним розвитком підприємств. 
2. Сутність та природу категорій: «знання», «інформація», «техніко-технологічна база», 

«інтелектуальний капітал підприємств». 
3. Цикли інноваційного процесу та інноваційної продукції. 
4. Види інноваційної діяльності. 
5. Мету трансформування інтелектуальної власності в продукт інноваційної діяльності. 
6. Сутність технопарків та аналіз їх діяльності в різних країнах. 
7. Методи інвентаризації результатів інноваційної діяльності. 
вміти: 
8. Давати оцінку ефективності інноваційної діяльності при виробництві інтелектуальної 

продукції. 
9. Формувати портфель інтелектуальної власності і нематеріальних активів (НМА) 

підприємств. 
10. Визначити вірний спосіб захисту інтелектуальної власності і НМА. 
11. Дати оцінку вартості інтелектуальної власності та ефективності інноваційних проектів. 
12. Проводити інвентаризацію інтелектуальної власності та результатів інноваційної 

діяльності. 
13. Проводити комерціалізацію об’єктів. 
14. Забезпечувати необхідною інформацією, документацією персонал про інноваційну 

діяльність підприємства. 
 

володіти: 
1. Ефективним управлінням інноваційної діяльністю фахівців при створенні об’єктів 

інтелектуальної власності. 
2. Психологічними аспектами інноваційної діяльності фахівців. 
3. Організаційними аспектами реалізації інноваційної діяльності фахівців. 
Плануванням, організацією, мотивацією та контролем інноваційної діяльності фахівців при 
створенні об’єктів інтелектуальної власності. 

 
3.Зміст робочої програми 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи інновацій та інноваційного права 
Тема 1. Передумови формування інноваційного права     
Тема 2.  Теоретичні основи інновацій: сутність, ознаки і класифікація 
Тема 3.  Ключові категорії  інноваційного права: знання, інформація, технології.  
Тема 4. Інтелектуальний капітал підприємств.  

Змістовий модуль 2. Об’єкти інновацій та суб’єкти інноваційної діяльності. 
Тема 5. Об’єкти інноваційної діяльності і інтелектуальної власності. 



Тема 6. Інновації в різних сферах діяльності.  
Тема 7.Трансформація ІВ в інноваційний продукт. 
Тема 8. Суб’єкти інноваційної діяльності. Технопарки. 
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