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Силабус навчальної дисципліни 

«ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА 

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙ» 

 

Спеціальність: 051 Економіка 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити /90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Предметом вивчення дисципліни є економіка інтелектуальної 

власності та її сучасні прояви, а також оптимальні методи 

комерціалізації інновацій з метою максимізації прибутку від 

інноваційної діяльності підприємства 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Актуальність вивчення дисципліни зумовлюється необхідністю 

формуванням стійких знань про економічну сутність 

інтелектуальної власності, ринок інтелектуальної власності та 

економічні відносини на ньому, взяття на облік об’єктів 

інтелектуальної власності в якості нематеріальних активів, 

варіативності їх оцінки та інших механізмів управління 

інтелектуальною власністю підприємства. Також вивчення 

економічної складової інтелектуальної власності в сучасних умовах 

актуалізується у зв’язку із новими вимогами до інженерної роботи, 

її творчим характером, науковими та технічними ідеями та їх 

рішеннями, а також результатами, які з’являються внаслідок 

реалізації зазначених вище дій. Не маючи матеріальної форми, 

результати інтелектуальної діяльності підприємства надходять до 

ринкового обігу і потребують розробки економічного механізму, 

який дозволив би отримати адекватну віддачу від науково-

технічних розробок та інших нововведень 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для 

вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та 

представлення аналітичних звітів. 

Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень 

різними економічними агентами (індивідуумами, 

домогосподарствами, підприємствами та органами державної 

влади). 

Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі 

для вирішення економічних задач. 

Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати 

відповідні показники які характеризують результативність їх 

діяльності. 

Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані 

результати 



Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної 

області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо, 

макро- та міжнародному рівнях. 

Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі 

для вирішення економічних задач. 

Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне 

забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, 

аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 

Здатність проводити економічний аналіз функціонування та 

розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх 

конкурентоспроможності. 

Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 

декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків 

та можливих соціально-економічних наслідків. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Економічна сутність інтелектуальної власності; 

Ринок інтелектуальної власності та особливості угод, що 

укладаються на ньому; Особливості залучення об’єктів 

інтелектуальної власності до господарської діяльності 

підприємства; Задачі та процес управління нематеріальними 

активами підприємства; Життєвий цикл та амортизація 

нематеріальних активів підприємства; Оцінка нематеріальних 

активів підприємства; Гудвіл, неймінг, брендинг; Створення 

стратегії комерціалізації інноваційних розробок; Економічне 

обґрунтування інтелектуального продукту в сфері ІТ-технологій 

Види занять: лекції та практичні заняття 

Методи навчання: робота в малих групах; кейс-метод; семінар-

дискусія; проблемні лекції; лабораторні роботи; пояснювально-

наочний виклад 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Навчальна дисципліна базується на знаннях з таких дисциплін, як: 

«Економічна теорія», «Інформатика», «Економічна організація 

інноваційної діяльності», «Менеджмент», «Оптимізаційні методи та 

моделі», «Бізнес-системи в економіці» 

Пореквізити Навчальна дисципліна є базою для вивчення таких дисциплін, як: 

«Обґрунтування господарських рішень і запобігання ризиків», 

«Управління витратами», «Адаптивна економіка», «Бізнес-

планування», «Економічна діагностика» 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду НТБ 

НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Бутнік-Сіверський О.Б., Борко Ю.Л., Клявлін В.В., Святоцький О.Д., 

Крайнєв П.П., Лебідь Н.П. Практичний посібник з оподаткування 

нематеріальних активів. Київ: Ін Юре, 2000. 348 с. 

2. Бутнік-Сіверський О.Б., Борко Ю.Л., Клявлін В.В., Святоцький О.Д., 

Крайнєв П.П., Лебідь Н.П. Методичні рекомендації з бухгалтерського 

обліку нематеріальних активів. Київ: Ін Юре, 2000. 348 с. 

3. Тофіло А. В., Левічева О. Д. Експертиза об'єктів промислової 

власності: конспект лекцій для студентів спеціальності «Інтелектуальна 

власність». Київ: Інститут інтелектуальної власності і права, 2002. 200 с. 

4. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності: навчальний 

посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ: Інститут інтелектуальної 

власності і права, 2003. 172 с. 

5. Бутнік-Сіверський О.Б. Економіка інтелектуальної власності: 

конспект лекцій для студентів спеціальності 7.000002 «Інтелектуальна 

власність». Київ: Інститут інтелектуальної власності і права, 2003. 296 с. 

6. Вовк О.Б., Пасічник В.В., Шаховська Н.Б., Якушев В.С. 

Інтелектуальна власність в галузі комп'ютингу: підручник/ МОН МС 

України.  Львів: Новий Світ - 2000, 2013. 317 с. 



7. Ходаківський Є.І., Якобчук В.П., Литвинчук І.Л. Інтелектуальна 

власність: економіко-правові аспекти: навчальний посібник/ МОН 

України. Київ: Центр учбової літератури, 2014. 276 с. 

8. Григоренко А.В. Інтелектуальна власність. Законодавство, судова 

практика: практичний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2015. 

344 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор, допоміжні аналітичні 

програми 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Економіки повітряного транспорту 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ПОЛОУС ОЛЬГА ВІКТОРІВНА 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук 

Профайл викладача: http://feba.nau.edu.ua/details-

menu/47-kafedra-ekonomiki-povitryanogo-

transportu/sklad-kafedri-ekonomiki-povitryanogo-

transportu/329-polous-olga-viktorivna  

Тел.: (044)-406-77-39 

E-mail: polousolgavictorovna@gmail.com  

Робоче місце: 2.417, 2.307 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Дана навчальна дисципліна відноситься до циклу дисциплін 

вільного вибору студента та є теоретичною та практичною основою 

сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі 

економіки 

Лінк на дисципліну http://feba.nau.edu.ua/kafedri/kafedra-ekonomiki-povitryanogo-

transportu  
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