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 1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
        Мета: Навчити студентів знаходити  потенційну прибутковість від патентів і товарних знаків, 

авторських прав й інших нематеріальних активів.  

       Завдання. Проводити аналіз використання, виявлення надлишкових і визначення домінуючих 

об’єктів інтелектуальної власності, оптимізацію витрат по правовій охороні й форми комерціалізації 

нових ідей, припинення порушень виключних прав, мотивацію авторів творчих досягнень. 

 
2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

        знати: порядок складання організаційної моделі процедур нововведення на підприємствах, 

розробляти пробний план маркетингу, розробляти товари. 

вміти: вільно володіти законодавством України з охорони  інтелектуальної власності, та 

правових вимог до них. Відпрацьовувати етапи відбору ідей, прораховувати прогнози попиту, 

конкуренції та вимог щодо інвестицій. 

 
3. Зміст робочої програми 

 
Змістовий модуль 1. Управління інтелектуальною власністю суб‘єкта господарської 

діяльності. 

Тема 1. Предмет і завдання курсу. Принципи та поняття управління інтелектуальною власністю.    

Тема 2.  Система управління інтелектуальною власністю суб’єкта господарської діяльності 

(організації, підприємства, установи). 

Організаційна структура інтелектуальною власністю суб’єкта господарської діяльності 

(організації, підприємства, установи).    

 
Змістовий модуль 2. Основи методів дослідження операцій та прийняття управлінських 

рішень. 

Тема 1. Підходи щодо формування портфелю інтелектуальної власності суб’єкта господарської 

діяльності (організації, підприємства, установи).    

Тема 2. Етапи формування портфелю інтелектуальної власності суб’єкта господарської 

діяльності (організації, підприємства, установи) та зміст їх робіт.    

Технологічний аудит. 
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