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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНИ  

Анотація 

Основним завданням курсу є систематизація разбросанної за різними джерелами інформації, що стосується тих чи інших сторін маркетингу 
інтелектуальної власності. При цьому за основу прийняті основні стадії класичного маркетингу, наповнені новим змістом, що враховує специфіку 
об'єктів інтелектуальної власності - нового виду товарів і послуг. Це дозволить майбутньому фахівцю з єдиних позицій підійти до вирішення 
практичних завдань. Дисципліна "Маркетинг інтелектуальної власності" входить в блок дисциплін, що розглядають питання комерціалізації прав на 
об'єкти права інтелектуальної власності. В результаті вивчення цієї дисципліни студент повинен знати основи маркетингу інтелектуальної власності, 
маркетингове забезпечення конкурентоспроможності технологій та інноваційних виробів, методи маркетингових досліджень. Він повинен вміти: 
збирати і аналізувати маркетингову інформацію, досліджувати цільові ринки інноваційних продуктів, проводити економічну оцінку інноваційних 
рішень, прогнозувати розвиток нових технологій.  

Мета і завдання 
Мета та завдання вивчення дисципліни - основною метою викладання дисципліни «Маркетинг інтелектуальної власності» є виховання та 
формування у майбутніх спеціалістів знань та навичок з організації та планування і управління маркетингу  інтелектуальної власності, стратегічного 
управління процесом створення та розповсюдження нововведень. Завдання курсу полягає у забезпеченні інтелектуального і соціального розвитку 
особистості шляхом навчання основам правових та економічних аспектів маркетингу   інтелектуальної власності.  

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль – залік (5 семестр). 

Результати 
навчання 

Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг, встановлювати зв'язки з експертами 
туристичної та інших галузей, проявляти толерантність до альтернативних принципам і методам виконання професійних завдань, 
виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх вирішення. 



Обсяг  
Загальний обсяг дисципліни 120 год: Лекції - 32 год., Практичні заняття - 16 год., Самостійна робота - 72 год. 

Вимоги 
викладачів 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття за розкладом, не запізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальної 
та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекцій чи практичних занять проводиться 
усна співбесіда по темі. З метою оволодіння необхідною якістю освіти з дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість 
до занять. Без особистої присутності студента підсумковий контроль не проводиться. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ  
Мета і завдання курсу "Маркетинг інтелектуальної власності". Сутність, принципи й функції маркетингу інтелектуальної власності. Маркетингові дослідження й виявлення 
цільових ринків інтелектуальної власності. Визначення вартості товарів чи послуг, пов`язаних з інтелектуальною власністю. Формування попиту й стимулювання збуту 
об'єктів інтелектуальної власності. Особливості інтелектуальної власності як об'єкта маркетингу. Роль і місце винаходів у життєвому циклі інноваційних товарів. 
Особливості маркетингу на різних стадіях життєвого циклу інноваційних товарів. Ринкова оцінка інноваційного продукту. Уточнення вимог до інноваційного продукту. 
Дослідження ринку інноваційного продукту. Налагодження контактів із потенційними партнерами в сфері інтелектуальної власності. Попередня оцінка ідеї бізнесу. 
Економічна оцінка ідеї бізнесу. Захист інноваційної ідеї. Необхідність і задачі прогнозування розробок та інновацій. Визначення технічного рівня розробки. Основні підходи 
й методи прогнозування технологій. Аналіз тенденцій. Метод експертних оцінок. Комплексний аналіз розвитку технологій. Аналіз форм комерціалізації об'єктів 
інтелектуальної власності. Відмінність маркетингу технологій від маркетингу інноваційних виробів. Добір конкурентноздатних технологій для продажу чи купівлі. 
Кон'юнктура й прогнозування ліцензійного обміну. Вплив циклічності розвитку світової економіки на торгівлю ліцензіями. Особливості маркетингу об'єктів ліцензійної 
торгівлі. Ліцензіар і ліцензіат. Пошук і вибір ліцензіата. 
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 

шкалою 
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Бали нараховуються за таким співвідношенням: 
• лекції: 30% семестрової оцінки; 
• практичні заняття: 20% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
• залік: 30% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
75-81 С 
64-74 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 



 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ  
Студент повинен дотримуватися «Кодекс етики академічних взаємин і чесноти НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, 
чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності конфлікту 
доводитися до співробітників дирекції. 

Сілабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
 


