


 

 

 



 

ПЕРЕДМОВА 
 

РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО 
робочою групою Економічного факультету Державного вищого навчального 
закладу «Приазовський державний технічний університет» Міністерства освіти та 
науки України у складі: 
 
Голова робочої групи – Хаджинова О.В., декан Економічного факультету,  д.е.н., 
доцент  
 
Члени робочої групи:    
Капранова Л.Г., завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва, доцент, 
к.е.н.;  
Логутова Т.Г., завідувач кафедри інноватики і управління, професор, д.е.н.;  
Гончар В.В., завідувач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування, професор, 
д.е.н.; 
Кравченко М.С., доцент кафедри економічної теорії та підприємництва, доцент, 
к.е.н.; 
Білоус-Сергєєва С.О., доцент кафедри економічної теорії та підприємництва, к.е.н.; 
Швець Г.О., доцент кафедри економічної теорії та підприємництва, доцент, 
к.філолог.н.; 
 
 



 

1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» (за освітньою програмою 

«Інтелектуальна власність» 
1 – Загальна інформація 

Ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації мовою 
оригіналу 

Магістр з  підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності за освітньою програмою «Інтелектуальна 
власність» 

Офіційна назва освітньої 
програми 

Інтелектуальна власність 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом магістра, одиночний, 90 кредитів ЄКТС, 
термін навчання 1,5 роки 

Наявність акредитації  
Цикл/рівень НРК України 7, FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL 

– 7 рівень 
Передумови Наявність ступеня бакалавра 
Мова викладання українська 
Термін дії освітньої 
програми 5 років 

Інтернет адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої програми 

http://pstu.edu/uk 
 http://pstu.edu/uk/інформація  

2 – Мета освітньої програми 
Створення цілісної системи забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою 
за другим (магістерським) рівнем в сфері формування та розвитку загальних і 
професійних компетентностей в галузі інтелектуальної власності, що направлені 
на здобуття студентом знань та вмінь в сфері управління інтелектуальною 
власністю 

3 – Характеристика освітньої програми 
Предметна область  
(галузь знань,  
спеціальність, 
спеціалізація) 

Управління та адміністрування 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Інтелектуальна власність 

Орієнтація освітньої  
програми 

Магістр з підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності за освітньою програмою «Інтелектуальна 
власність» має оволодіти системою 
загальнонаукових та спеціальних методів, 
професійними методиками та технологіями, 
необхідними для забезпечення ефективної 
управлінської діяльності 

Основний фокус 
освітньої програми та 
спеціалізації 
 

Діяльність по управлінню всередині колективу 
підприємства, установи, організації, державного 
органу, що направлена на вирішення зовнішніх 
завдань, створення в колективі найкращих умов для 
цього 

Особливості 
програми 

Програма ґрунтується на поняттях, категоріях, 
концепціях, принципах теорії  з інтелектуальної 

http://pstu.edu/uk
http://pstu.edu/uk/


 

власності, що визначають тенденції та 
закономірності розвитку ринку. Предметна область 
містить знання з інтелектуальної власності, 
поведінки споживача з інтелектуальної власності. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 
навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Відповідні робочі місця в установах та на 
підприємствах різних галузей діяльності і 
організаційно-правових форм 

Подальше навчання Можливе подальше продовження освіти за третім  
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, а також 
підвищення кваліфікації і отримання додаткової 
післядипломної освіти 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 
навчання 

Студентоцентроване проблемно-орієнтоване 
навчання, яке проводиться у формі лекцій, 
семінарів, практичних занять, консультацій, 
самостійного вивчення, виконання курсових робіт 
на основі підручників, посібників, періодичних 
наукових видань, використання мережі Інтернет 

Оцінювання 
Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з 
практики, захист курсових робіт, державна атестація 
випускника 

6 - Програмні компетентності 
Інтегральна 
компетентність 

Здатність оперувати системою теоретичних знань, 
застосування практичних вмінь і навичок щодо 
використання основ прикладної економіки, 
консалтингу, адміністративного права, методів 
організації ефективного господарювання на рівні 
основної ланки суспільного виробництва і 
підприємства для вирішення конкретних 
економічних завдань на сучасному етапі розвитку 
економіки (І1) 

Загальні компетентності 
(ЗК) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу (З1) 
2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями, генерувати нові ідеї (З2) 
3. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, 
визначеність і наполегливість щодо поставлених 
завдань і взятих обов’язків (З3) 
4. Знання та розуміння предметної сфери фахової 
діяльності (З4) 
5. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях, вміння виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, приймати обґрунтовані рішення (З5) 
6. Здатність до проведення досліджень, пошуку, 
оброблення та аналізу інформації (З6) 



 

7. Навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій, економіко-
математичних моделей та методів, пакетів 
прикладних програм (З7) 
8. Здатність спілкуватися державною та іноземною 
мовами як усно, так і письмово (З8) 
9. Здатність працювати в команді та автономно, 
навички міжособистісної взаємодії (З9) 
10. Здатність спілкуватися з представниками інших 
професійних груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної діяльності) 
(З10) 
11. Здатність працювати в міжнародному 
середовищі (З11) 
12. Здатність діяти соціально відповідально на 
основі етичних принципів, прагнення до збереження 
довкілля (З12) 

Фахові компетентності 
спеціальності (ФК) 

1. Здатність користуватися нормативною та 
законодавчою базою в сфері інтелектуальної 
власності; 
2. Здатність забезпечувати відповідність діяльності 
підприємств вимогам міжнародних  стандартів 
якості;  
3. Здатність обґрунтовувати альтернативні 
стратегічні напрями розвитку організації;  
4. Здатність формувати кадрову стратегію в 
сучасних умовах, здійснювати набір, відбір, оцінку 
персоналу, розробляти ефективну систему мотивації 
та оплати, створювати сприятливі умови навчання 
та саморозвитку персоналу підприємства;  
5. Здатність та готовність налагоджувати договірні 
відносини з контрагентами  організації;  
6. Здатність та готовність будувати комунікації з 
громадянами, колегами, керівниками та підлеглими 
з дотриманням поваги, вимог культури та етики 
публічного адміністрування та службового етикету;  
7. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість;  
9. Здатність проведення критичного аналізу й 
оцінки впливу середовища (внутрішнього й 
зовнішнього) на функціонування й потенційну 
можливість розвитку організації на основі 
використання методів маркетингової діагностики, 
синтезу інвестиційно-інноваційної та логістичної 
діяльності, їх перспективності в сучасних умовах;  
10. Здатність працювати як самостійно, так і у 
колективі та команді, толерантно сприймаючи 
соціальні, етнічні, конфесіональні і культурні 



 

розходження. 
7 - Програмні результати навчання 

1. Виявляти технічну задачу (ціль), на вирішення якої направлений цей 
результат інтелектуальної діяльності в будь-якій сфері технологій;  

2. Визначати типовий об’єкт винаходу (корисної моделі, охорона якому (якій) 
може бути надана як об’єкту права інтелектуальної власності;  

3. Вміти організувати роботу структурних підрозділів у сфері інтелектуальної 
власності;  

4. Вміти виявляти суттєві ознаки технічного рішення (об’єкту винаходу, 
корисної моделі);  

5. Визначати відповідність об’єкта дослідження умовам правової охорони ;  
6. Виявляти порушення прав власників чинних охоронних документів та 

заявників щодо об’єкта досліджень;  
7. Проводити аналіз діяльності провідних фірм сфери предметної діяльності 

суб’єкта господарської діяльності у сфері інтелектуальної власності та 
науковій, науково-технічній і інноваційній сферах;  

8. Вміти проводити оцінку вартості певного об’єкту права інтелектуальної 
власності відповідно до визначених підходів на підставі документів 
фінансової звітності підприємства;  

9. Вміти обирати форму та спосіб захисту порушених прав інтелектуальної 
власності;  

10.  Вміти аналізувати та застосовувати законодавство у сфері інтелектуальної 
власності;  

11.  Вміти розробляти проект механізму (моделі) комерціалізації об’єкта права 
інтелектуальної власності. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 
Усі науково – педагогічні працівники, задіяні до 
викладання професійно-орієнтованих дисциплін, 
мають наукові ступені та вчені звання 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

Усі приміщення відповідають  будівельним та 
санітарним нормам, повне забезпечення 
гуртожитками відповідно до потреби, забезпеченість 
комп’ютерними робочими місцями та прикладними 
комп’ютерними програмами достатнє для  виконання 
навчальних планів, соціальна інфраструктура, що 
включає спортивний комплекс, пункти харчування, 
медпункт, базу відпочинку 

Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення 

Належна забезпеченість бібліотеки підручниками та 
посібниками,  вітчизняними і закордонними 
фаховими періодичними виданнями відповідного 
профілю, доступ до джерел Internet, авторські 
розробок професорсько - викладацького складу. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 
мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ПДТУ та 
університетами України. Допускаються 
індивідуальні угоди про академічну мобільність для 



 

навчання та проведення досліджень в університетах 
та наукових установах України. До керівництва 
науковою роботою здобувачів можуть бути залучені 
провідні фахівців університетів України на умовах 
індивідуальних договорів. 
Кредити, отримані в інших університетах України, 
перезараховуються відповідно до довідки про 
академічну мобільність 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та 
вищими навчальними закладами зарубіжних країн-
партнерів. Індивідуальна академічна мобільність 
можлива за рахунок участі у програмах проекту 
Еразмус + . 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти 

На загальних умовах, та засвоєнні дисципліни. 
Методика викладання української (російської) 
мови* 



 

 


