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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрями 
підготовки, освітньо- 
кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної 
дисципліни

денна форма 
навчання

заочна форма 
навчання

Вибіркова 
(за вибором ВНЗ)
Рік підготовки

1-й
Семестр

2-й

Кількість 
відповідних 
ЕСТS-  4

кредитів,

Загальна кількість 
годин -  120

Галузь знань:
07 Управління та 
адміністрування

Спеціальність: 
073Менеджмент/076 

Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

Спеціалізація: 
Менеджмент організацій і 
адміністрування (за видами 

економічної
діяльності)/Економіка та 

управління підприємством

Рівень вищої освіти: 
другий (магістерський)

Лекції
6

Практичні заняття
8

Самостійна робота
106

Індивідуальні завдання

Вид контролю -  екзамен
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить:
■ для денної форми навчання
■ для заочної форми навчання -  11% : 89%.



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів комплексу теоретичних 
знань і практичних навичок формування та управління інтелектуальним бізнесом, 
економічного обґрунтування напрямків його розвитку та забезпечення успішного 
функціонування.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:
- вивчення основних теоретико-методичних засад інтелектуального бізнесу як 

специфічного формату бізнесової діяльності;
- вивчення особливостей організації та процесів інтелектуального бізнесу;
- набуття практичних навичок щодо управління інтелектуальним бізнесом та його 

інформаційного забезпечення;
- практична підготовка до моделювання інтелектуального бізнесу, використання 

інформаційно-коммунікаційних технологій для його віртуалізації;
- розвиток дослідницьких та творчих навичок для використання студентами на 

практиці набутих теоретичних знань
Предметом навчальної дисципліни є методологія, методика і організація 

інтелектуального бізнесу та практичні аспекти його формування.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати:
- специфіку інтелектуальних продуктів та процесу їх створення;
- законодавчу базу започаткування та ведення інтелектуального бізнесу;
- методи та особливості управління інтелектуальним бізнесом;
- методи моделювання інтелектуального бізнесу;
- схеми і моделі просування та комерціалізації інтелектуальних продуктів.
уміти:
- організувати інтелектуальний бізнес та здійснювати управління ним,
- застосовувати законодавчу базу для створення та ведення інтелектуального бізнесу;
- управляти інтелектуальним капіталом та потенціалом як основним ресурсом суб’єктів 

такого бізнесу,
- розробляти бізнес-моделі інтелектуального бізнесу;
- розробляти моделі мотивації для творчих колективів;
- визначати ризики інтелектуального бізнесу та розробляти заходи для економічної 

безпеки ведення бізнесу;
- виявляти та застосовувати основні тенденції та перспективи віртуалізації 

інтелектуального бізнесу,
- визначати та використовувати методи ефективного інформаційного забезпечення 

інтелектуального бізнесу

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи інтелектуального бізнесу 
Тема 1. Теоретичні засади інтелектуального бізнесу
Поняття інтелектуального бізнесу Інтелектуальне підприємництво. Знання як об'єкт 

управління Інтелектуальний капітал як основа інтелектуального бізнесу.

Тема 2. Інтелектуальні продукти: сутність і особливості створення.
Сутність інтелектуальних продуктів. Особливості створення інтелектуальних 

продуктів. Особливості реалізації інтелектуальних продуктів.

Тема 3. Нормативно-правові засади інтелектуального бізнесу в Україні.
Нормативні акти в управлінні інтелектуальним бізнесом. .Правовий захист об’єктів



права інтелектуальної власності. Організаційне забезпечення нормативно-правового 
супроводження

Тема 4. Моделювання інтелектуального бізнесу
Бізнес-моделювання. Інтелектуальний аналіз даних. Формування моделей 

комерціоналізації інтелектуальних продуктів. Моделювання в системі управління 
інтелектуальною власністю.

Змістовий модуль 2. Система управління інтелектуальним бізнесом
Тема 5. Управління інтелектуальним бізнесом
Управління інтелектуальним капіталом. Особливості управління людським капіталом. 

Методи оцінки інтелектуального капіталу. Управління інтелектуальною власністю. 
Комерціалізація інтелектуальних продуктів. Управління інтелектуальним потенціалом.

Тема 6. Інформаційне забезпечення інтелектуального бізнесу
Інформаційне забезпечення для організації інтелектуального бізнесу. Інформаційні 

технології для інтелектуального бізнесу. Інформаційне забезпечення реалізації
інтелектуальних технологій. Документальне оформлення реалізації інтелектуальних 
продуктів.

Тема 7. Мотивація виробників інтелектуальних продуктів
Особливості мотивації інтелектуальної праці. Розробка системи мотивації виробників 
інтелектуальних продуктів. Мотиваційний механізм формування інтелектуального капіталу 
та потенціалу. Світовий досвід мотивації інтелектуальної праці...

Тема 8. Ризики інтелектуального бізнесу
Ризики та загрози в інтелектуальному бізнесі. Оцінка ризиків. Методи та засоби 

зниження ризиків в інтелектуальному бізнесі. Методи захисту прав на об’єкти 
інтелектуальної власності

Тема 9. Економічна безпека інтелектуального бізнесу
Поняття безпеки в сфері інтелектуального бізнесу. Основні завдання економічної 

безпеки в сфері інтелектуального бізнесу. Методи оцінки економічної безпеки 
інтелектуального бізнесу. Інформаційна безпека

Тема 10. Ведення інтелектуального бізнесу
Організація інтелектуального бізнесу. Методи оцінювання ефективності використання 

інтелектуального капіталу. Фінансування інтелектуального бізнесу. Ціноутворення в 
інтелектуальному бізнесі

Тема 11. Віртуалізація інтелектуального бізнесу
Напрями віртуалізації діяльності суб’єктів інтелектуального бізнесу Електронна комерція 
Застосування хмарних сервісів в інтелектуальному бізнесі



4. Структура навчальної дисципліни

Назви
змістових модулів і тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

О
ио
А

У тому числі

У
сь

ог
о У тому числі

л п срс ір л п срс ір
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Змістовий модуль 1.
Теоретико-методологічні основи інтелектуального бізнесу

Тема 1. Теоретичні засади 
інтелектуального бізнесу 10 2 8 -

Тема 2. Інтелектуальні продукти: 
сутність і особливості створення 8 8 -

Тема 3. Нормативно-правові засади 
інтелектуального бізнесу в Україні 8 8 -

Тема 4. Моделювання інтелектуального 
бізнесу 12 2 10 -

Усього годин за змістовим модулем 1 38 2 2 34 -
Змістовий модуль 2.

Система управління інтелектуальним бізнесом
Тема 5. Управління інтелектуальним 
бізнесом 16 2 2 12 -

Тема 6. Інформаційне забезпечення 
інтелектуального бізнесу 12 2 10 -

Тема 7. Мотивація виробників 
інтелектуальних продуктів 10 10 -

Тема 8. Ризики інтелектуального бізнесу 10 10 -
Тема 9. Економічна безпека 
інтелектуального бізнесу 10 10 -

Тема 10. Ведення інтелектуального 
бізнесу 14 2 2 10 -

Тема 11. Віртуалізація інтелектуального 
бізнесу 10 10

Усього годин за змістовим модулем 2 82 4 6 72 -
РАЗОМ: 120 6 8 106 -

5. Теми та зміст практичних занять

№
з/п

Теми практичних занять Зміст практичних занять Форма
контролю

Г одини
д з

1 2 3 4 5 6
Змістовий модуль 1.

Теоретико-методологічні основи інтелектуального бізнесу
1. Моделювання 

інтелектуального бізнесу
Інтелектуальний аналіз даних 
Побудова бізнес-моделей. 
Формування моделей 
комерціалізації 
інтелектуальних продуктів. 
Моделі оцінки системи 
управління інтелектуальною 
власністю.

Перевірка
розв’язання
практичних
задач
Письмове
опитування.

2



Усього годин за змістовим модулем 1 2
Змістовий модуль 2.

Система управління інтелектуальним бізнесом
2. Управління

інтелектуальним
капіталом,
інтелектуальною
власністю,
інтелектуальним
потенціалом

Оцінка інтелектуального 
потенціалу, діагностика 
формування та оцінка вартості 
інтелектуального капіталу, 
розрахунок вартості прав на 
об’єкти інтелектуальної 
власності, набуття вмінь 
формування інтелектуального 
потенціалу.

Перевірка
розв’язання
практичних
задач
Письмове
опитування.
Дискусійне
обговоренні
проблемних
питань

2

3. Інформаційне 
забезпечення реалізації 
інтелектуальних 
технологій

Аналіз інформації про зовнішнє 
і внутрішнє середовище 
суб’єктів бізнесу за допомогою 
сучасних найбільш популярних 
методів, а також 
використовуючи інформаційні 
технології. Набуття 
практичного досвіду 
документального оформлення 
прав на інтелектуальні 
продукти

Перевірка
розв’язання
практичних
задач
Письмове
опитування.

2

4. Ведення інтелектуального 
бізнесу

Визначення ціни на 
інтелектуальну продукцію, 
вартості прав на об’єкти 
інтелектуальної власності. 
Оцінювання ефективності 
бізнесу, інвестиційних проектів

Перевірка
розв’язання
практичних
задач
Письмове
опитування.

2

Усього годин за змістовим модулем 2 6
Разом: 8

6. Самостійна робота
Розподіл годин самостійної роботи:

1. підготовка до аудиторних занять -  20 год.;
2. опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях -  86 год.
Усього 106 год.

Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного матеріалу 
перевіряється під час поточного та підсумкового контролю знань.



Завдання для самостійної роботи студентів заочної форми навчання 
з опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях

Тема Зміст Год.
Тема 2. Інтелектуальні продукти: 
сутність і особливості створення

Сутність інтелектуальних продуктів. 
Особливості створення інтелектуальних 
продуктів. Особливості реалізації 
інтелектуальних продуктів.

8

Тема 3. Нормативно-правові засади 
інтелектуального бізнесу в Україні

Нормативні акти в управлінні 
інтелектуальним бізнесом. .Правовий захист 
об’єктів права інтелектуальної власності. 
Організаційне забезпечення нормативно
правового супроводження

8

Тема 4. Моделювання інтелектуального 
бізнесу

Бізнес-моделювання. Інтелектуальний 
аналіз даних. Формування моделей 
комерціоналізації інтелектуальних 
продуктів. Моделювання в системі 
управління інтелектуальною власністю

10

Тема 6. Інформаційне забезпечення 
інтелектуального бізнесу

Інформаційне забезпечення для організації 
інтелектуального бізнесу. Інформаційні 
технології для інтелектуального бізнесу. 
Інформаційне забезпечення реалізації 
інтелектуальних технологій. Документальне 
оформлення реалізації інтелектуальних 
продуктів.

10

Тема 7. Мотивація виробників 
інтелектуальних продуктів

Особливості мотивації інтелектуальної 
праці . Розробка системи мотивації 
виробників інтелектуальних продуктів. 
Мотиваційний механізм формування 
інтелектуального капіталу та потенціалу 
Світовий досвід мотивації інтелектуальної 
праці..

10

Тема 8. Ризики інтелектуального бізнесу Ризики та загрози в інтелектуальному 
бізнесі. Оцінка ризиків. Методи та засоби 
зниження ризиків в інтелектуальному 
бізнесі. Методи захисту прав на об’єкти 
інтелектуальної власності.

10

Тема 9. Економічна безпека 
інтелектуального бізнесу

Поняття безпеки в сфері інтелектуального 
бізнесу. Основні завдання економічної 
безпеки в сфері інтелектуального бізнесу. 
Методи оцінки економічної безпеки 
інтелектуального бізнесу. Інформаційна 
безпека.

10

Тема 11. Віртуалізація інтелектуального 
бізнесу

Напрями віртуалізації діяльності суб’єктів 
інтелектуального бізнесу Електронна 
комерція Застосування хмарних сервісів в 
інтелектуальному бізнесі

10

Усього: 76



8. Методи навчання

При викладанні навчальної дисципліни «Інтелектуальний бізнес» використовуються 
інформаційно-ілюстративний та проблемний методи навчання.

Під час лекційного курсу застосовуються:
- мультимедійна презентація;
- дискусійне обговорення проблемних питань.

На практичних заняттях застосовуються:
- ситуаційні завдання;
- робота за методом малих груп;
- програмне забезпечення та Інтернет-технології.

9. Контрольні заходи та засоби діагностики
Поточний контроль знань під час проведення лекцій здійснюється як усне 

опитування студентів з питань, визначених планом лекцій та пов’язаних з матеріалом 
попередніх лекцій, дискусійне обговорення проблемних питань з теми лекції. Поточний 
контроль на практичних заняттях здійснюється при розв’язанні окремими студентами або 
«малими групами» практичних задач і проблемних ситуацій; письмовому опитуванні 
студентів з питань, визначених планом практичних занять; дискусійному обговоренні 
проблемних питань з теми заняття, перевірці домашніх завдань.

.Підсумковий контроль знань -  екзамен.

10. Критерії та шкала оцінювання
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при 

оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни 
«Інтелектуальний бізнес», є:

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою 
програмою навчальної дисципліни;

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 
міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах;

- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, 
послідовність тощо);

- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних завдань;
- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.
Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі (табл.

10.1).
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на практичних, 

результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від кількості балів, виділених на 
завдання, із заокругленням до цілого числа за критеріями:

0% -  завдання не виконано;
40% -  завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або 

розрахункового характеру;
60% -  завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в 

методиці;
80% -  завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки 

(розмірності, висновки, оформлення тощо);
100% -  завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.

Оцінювання студентів заочної форми навчання відбувається на підставі виконаних 
домашніх завдань, виконання завдань на аудиторних заняттях та екзамену (табл. 10.1).



Шкала оцінювання студентів заочної форми навчання
Таблиця 10.1
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Результати навчання проставляються за трьома шкалами (табл. 10.2). Позитивні оцінки 
виставляються тільки тим студентам, які виконали всі види навчальної роботи, передбачені 
робочою програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами поточного та 
підсумкового контролів не менше 60 балів.

Таблиця 10.2
Шкали оцінювання (100-бальна та національна)

90-100 А відмінно
82-89 В добре74-81 С
64-73 D задовільно60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання
1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним курсом
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