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 1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета - дати студентам знання та практичні навички в застосуванні сучасних методів 
маркетингу в галузі інтелектуальної власності  

Завдання - теоретична та практична підготовка студентів з питань: 
- аналіз стану та формування маркетингової політики підприємств України; 
- формування методів управління вибором інноваційних маркетингових 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. Систему стандартів у сфері інтелектуальної діяльності 
2. Знати та вміти застосовувати методи та засоби пошуку, збору та зберігання науково-

технічної інформації 
3. Патентно-інформаційні органи та їх функції 
4. Знати та вміти застосовувати методики визначення характеристик продукції, що 

визначають її конкурентоздатність 
5. Маркетингове забезпечення конкурентоздатності продукції 
6. Задачі та зміст маркетингових досліджень 
7. Особливості маркетингу у сфері інтелектуальної власності 
вміти: 
1. відбирати науково-технічну інформацію відповідно до регламенту, 
2. розробляти документ про результати виконання регламенту пошуку на основі відібраної 

науково-технічної інформації 
3. розробляти тематичну базу даних відібраної науково-технічної інформації 
4. Оцінювати умови конкуренції на ринку продукції 
5. Проводити систематизацію, аналіз та оформлення результатів маркетингових досліджень 
6. Користуватися інформаційно-пошуковими системами для проведення  патентного 

пошуку 
 

 
3.Зміст робочої програми 

Змістовий модуль 1. Патентна інформація і документація 
Тема 1. Властивості та характеристика документів системи науково-технічної інформації 
Тема 2 . Патентно-інформаційні органи та їх функції. Інформаційні ресурси науково-технічної 
інформації та довідково-інформаційні фонди у сфері інтелектуальної власності 
Тема 3 Інформаційно-пошукові системи та патентний пошук 
Тема 4. Методи та засоби пошуку, збору та зберігання науково-технічної інформації 
Тема 5. Державні реєстри типових об’єктів права інтелектуальної власності система 
класифікацій у сфері охорони інтелектуальної власності. Система стандартів у сфері 
інтелектуальної власності 
 
Змістовий модуль 2. Структура сфери інформаційного обслуговання 
Тема 1. Класифікація та аналіз інформаційних потреб суб’єкта господарської діяльності. 
Структура сфери інформаційного обслуговання організації. Структура сфери інформаційного 
обслуговання організації 
Тема 2. Вторинні документи в сфері інформаційного обслуговання як засіб управління 
Тема 3 . Сутність документального (бібліографічного), фактографічного та концептографічного 
аналізів як методів розробки вторинних документів 



Тема 4 . Вторинні документи у сфері документального, концептографічного, факторографічного 
обслуговання, їх структура та функція 
Тема 5. Технології інформаційного обслуговання. Дані та знання в обчислювальному 
середовищі. Інформаційні технології та бази даних 
 
Змістовий модуль 3. Патентні дослідження 
Тема 1. Задачі та зміст патентно-інформаційних робіт. Регламент пошуку науково-технічної 
інформації 
Тема 2 . Документ про результати виконання регламенту пошуку 
Тема 3. Систематизація, аналіз та оформлення результатів патентно-інформаційних робіт. 
Документування робіт у сфері інтелектуальної власності та документообіг у суб’єкта 
господарської діяльності 
Тема 4. Задачі та зміст маркетингових досліджень 
Тема 5. Регламент збору маркетингової інформації. Систематизація, аналіз, та оформлення 
результатів маркетингових досліджень 
 
Змістовий модуль 4. Маркетинг інтелектуальної власності 
Тема 1. Маркетинг у ліцензійній торгівлі. Маркетингове забезпечення дослідження цільових 
ринків продукції продуктів. 
Тема 2. Маркетингове забезпечення конкурентоздатності продукції. Маркетингове забезпечення 
прогнозування розвитку об’єктів права інтелектуальної власності, що є результатом 
інтелектуальної діяльності. 
Тема 3. Динаміка та структура діяльності провідних фірм з питань розпорядження правами 
інтелектуальної власності. Динаміка та структура правової охорони об’єктів права 
інтелектуальної власності 
Тема 4. Виявлення об’єктів права інтелектуальної власності в результатах наукових та науково-
технічних досягнень 
Тема 5 . Економічна оцінка інноваційних рішень. Оцінка результатів наукових досліджень.  
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