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Освітня програма підвищення кваліфікації професіоналів і фахівців з 
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Профіль освітньої  програми підвищення кваліфікації професіоналів  

і фахівців з управління правами інтелектуальної власності 

за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

1 – Загальна інформація 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 
структурного 

підрозділу 

Національний університет харчових технологій,  

Інститут післядипломної освіти 

Офіційна назва 

освітньої 
програми 

освітня  програма підвищення кваліфікації професіоналів і 
фахівців з управління правами інтелектуальної власності на 
підприємствах харчової та переробної промисловості. 

Обсяг, 
кредитів/год. 

2,4/72 

Наявність 

акредитації 
немає 

Передумови Вища освіта, стаж роботи за спеціальністю 1 рік 

Термін дії 
програми 

5 років 

Адреса 

постійного 

розміщення 

програми в 

мережі 

Fileserver/samba/GenDocIPDO/CynniNakazDoc/ІПДО/ 

Освітні програми 

2 – Мета програми 

Оновлення та систематизація знань, удосконалення і набуття нових умінь у 

професійній діяльності, пов’язаній з управління правами інтелектуальної 
власності. 

3 – Характеристика освітньої  програма підвищення кваліфікації 
професіоналів і фахівців з управління правами інтелектуальної власності 

 

Предметні 
області 

Основні компоненти програми: 

- Менеджмент інтелектуальної власності (40%) 

- Економіка підприємства (20%) 

- Облік та фінанси (18%) 



- Маркетинг (6%) 

- Репутаційний менеджмент (8%) 

- Право (8%) 
 

Основний фокус 

освітньої 
програми 

Поглиблена післядипломна освіта в сфері управління 

правами інтелектуальної власності, яка орієнтована на 

володіння сучасними підходами з менеджменту права 
інтелектуальної власності та економіки інтелектуальної 
власності, пов’язаних з механізмом формування та 
використання  інтелектуального капіталу та його складових 

у господарській діяльності, а також з процесами 

інноваційної діяльності і комерціалізації об‘єктів права 

інтелектуальної власності та репутаційного менеджменту. 

Ключові слова: менеджмент, договірні відносини, 

ліцензійний договір, економіка інтелектуальної власності, 
охорона прав, комерціалізація об‘єктів права 

інтелектуальної власності, захист прав, управлінські 
інноваційні рішення. 

Особливості 
програми 

Програма розрахована на реалізацію в навчальному закладі. 
Режим навчання – до 9 год./день, включаючи час на 

самопідготовку слухачів. 

4 – Придатність слухачів до кар’єрного зростання 

Професійні 
назви робіт за 

ДКП 

121 Керівники підприємств, установ та організацій 

1238 Керівники проектів та програм 

131 Керівники малих підприємств без апарату управління 

1474 Менеджери (управителі) у сфері досліджень та 
розробок 

1475.4 Менеджери (управителі) з питань комерційної 
діяльності та управління 

2447 Професіонали у сфері управління проектами та 
програмами  

1477 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та 

використання персоналу 

 

5 – Оцінювання 

Види контролю - тестування (вхідний та проміжний контроль); 

- іспит 
6 – Фахові компетентності 

Програма спрямована на формування/розвиток у слухача таких рис фахової 
компетентності: 



- Вміння обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій 

менеджменту права інтелектуальної власності, у тому числі у відповідності до 

міжнародних стандартів; 

- Встановлювати критерії інноваційної підприємницької діяльності, які 
охоплюють організаційні форми та основи бізнесу, пов’язаних з правом 

інтелектуальної власності; 
- Вміння обирати та використовувати інструменти щодо ефективного 

формування і використання інтелектуальних ресурсів та їх трансформації в 

інтелектуальний капітал; 

- Здатність до ефективного використання та розвитку інтелектуальних 

людських ресурсів на підприємстві; 
- Вміння орієнтуватись та володіти знаннями з економіки інтелектуальної 

власності, пов’язаної з механізмом формування та використання 

інтелектуального капіталу та його складових у господарській діяльності; 
- Вміння створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління правами інтелектуальної власності; 
- Здатність розробляти інноваційні проекти з використанням об‘єктів права 

інтелектуальної власності та управляти ними; 

- Навички формування та демонстрації лідерських якостей в інноваційній 

сфері діяльності; 
- Здатність аналізувати й структурувати інноваційні проблеми підприємства, 

ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації; 
- Вміння орієнтуватись в сфері інтелектуальної власності з урахуванням 

процесів трансферу технологій; 

- Здатність та вміння здійснювати комерціалізацію об‘єктів права 
інтелектуальної власності з урахуванням правового регулювання, прийнятого 

законодавством України.  

7 – Програмні результати навчання 

Після проходження підвищення кваліфікації слухач: 

ПРН 1. Має глибоке розуміння методів та інструментів управління правом 

інтелектуальної власності для досягнення результативного ефекту; 

ПРН 2. Має знання про систему права та види об‘єктів права інтелектуальної 
власності відповідно до їх класифікації; 
ПРН 3. Володіє юридичними знаннями з державної системи правової охорони 

та захисту  інтелектуальної власності в Україні;  
ПРН 4. Має уявлення про виникнення та набуття права інтелектуальної 
власності на результати науково-технічної творчості, а також знання про 

умови придатності винаходу (корисної моделі), ноу-хау, промислового зразка, 

компонування інтегральної мікросхеми для набуття права на них; 

ПРН 5. Має уявлення про умови придатності та набуття права інтелектуальної 



власності на комерційні позначення (торговельні марки, географічні 
зазначення) та порядок оформлення прав на них; 

ПРН 6. Має уявлення про виникнення та набуття права на об‘єкти авторського 

права (комп'ютерну програму) та суміжних прав, володіє змістом та видами 

авторського права; 

ПРН 7. Має знання з економіки інтелектуальної власності та фінансово-

бухгалтерський облік прав інтелектуальної власності в процесі їх 

комерціалізації; 
ПРН 8. Демонструє знання з маркетингу в сфері інтелектуальної власності; 
ПРН 9. Володіє знаннями про оцінку вартості прав на об‘єкти права 
інтелектуальної власності та методами оцінки; 

ПРН 10. Володіє механізмами комерціалізації прав інтелектуальної власності, 
стадіями інноваційного проектування, розпорядженням майновими правами на 
підставі договорів (ліцензії на використання, ліцензійного договору, договору 

про створення за замовленням і використання, договору про передання 

виключних майнових прав).  

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Реалізація програми повністю забезпечується штатними 

науково-педагогічними працівниками інституту, серед яких 

професори, доценти, старші викладачі та навчально-

допоміжний персонал кафедри та методичного кабінету з 
бухгалтерського обліку та фінансового менеджменту. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Аудиторні і допоміжні приміщення оснащені 
комп’ютерною, мультимедійною та копіювально-

множильною технікою, стаціонарними та мобільними 

засобами візуалізації тощо. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Книги, брошури, періодичні видання бібліотеки ІПДО 

НУХТ та методичного кабінету з бухгалтерського обліку та 
фінансового менеджменту, а також електронні ресурси, 

перелік яких наведений у робочих програмах навчальних 

дисциплін. 

 

9. Перелік навчальних компонентів освітньої  програми 

Позначення 

компонента 

Назва навчального компонента Обсяг, 
год. 

К1 Менеджмент інтелектуальної власності 14 

К2 Економіка підприємства (інтелектуальної власності) 10 

К3 Фінансово-податковий менеджмент 8 

К4 Інвестиційний менеджмент та менеджмент інновацій  6 



К5 Бухгалтерський та фінансовий облік 8 

К6 Репутаційний менеджмент 8 

К7 Маркетинг 4 

К8 Управління проектами 4 

К9 Правове забезпечення діяльності підприємства 6 

К10 Економічна безпека 4 

 Всього: 72 
 

 

 

10.Документ про освіту, що видається за підсумками успішного 
опанування освітньо-професійної програми: 

– свідоцтво про підвищення кваліфікації.  

 

11. Матриця забезпечення програмних результатів навчання 

(ПРН) відповідними компонентами освітньої програми  
Компонент ПРН1 ПРН2 ПРН3 ПРН4 ПРН5 ПРН6 ПРН7 ПРН8 ПРН9 ПРН10 

К1 + + +    + + + +  + + 

К2  +    + + +  + 

К3 +    + +     

К4 +   + +  +   + 

К5 + +     _+  + _+ 

К6     +  + +       + 

К7       + +   

К8         + + 

К9  + +       + 

  К10 +  +    +   + 

 

 

 

 


