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Розділ 1. Опис навчальної дисципліни  

 Таблиця 1 – Опис навчальної дисципліни «Інтелектуальний бізнес» 

Місце у 

структурнологічній 

схемі підготовки  

Пререквізити: Економіка і організація інноваційної 

діяльності.  'Інформаційні системи і технології в галузях 

економіки. Потенціал та розвиток підприємства 

Постреквізити:  Дипломне проектування 

Мова викладання  українська  

Статус дисципліни - нормативна  

Курс/семестр вивчення 1/2 

Кількість кредитів ЄКТС/ кількість 

модулів  

5 

Заочна  форма навчання:  

Кількість годин: – загальна кількість: 150 годин  

- лекції: 4год.  

- практичні заняття: 6 годин  

- самостійна робота: 140 годин  

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): залік  

  

  



 

Розділ 2. Перелік коментентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна, програмні результати навчання  

Мета: : формування у студентів системи теоретичних знань і 

практичних навичок статистичного дослідження кількісних і якісних 

співвідношень між масовими соціальними та економічними явищами і 

процесами підтримки управлінських рішень 

Таблиця 2 – Перелік коментентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна, програмні результати навчання  

 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти  здобувач   

Програмні результати навчання   

ЗК8 Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК11 Здатність приймати обґрунтовані 

рішення; 

СК4 Здатність пояснювати економічні та 

соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних моделей, аналізувати і 

змістовно інтерпретувати отримані 

результати.  

СК12 Здатність самостійно виявляти 

проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати 

способи їх вирішення. 

СК13 Здатність проводити економічний 

аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, оцінку їх 

конкурентоспроможності . 

ПР05 Застосовувати аналітичний та 

методичний інструментарій для обґрунтування 

пропозицій та прийняття управлінських рішень 

різними економічними агентами 

(індивідуумами, домогосподарствами, 

підприємствами та органами державної влади). 

ПР16 Вміти використовувати дані, надавати 

аргументацію, критично оцінювати логіку та 

формувати висновки з наукових та аналітичних 

текстів з економіки.  

ПР17 Виконувати міждисциплінарний аналіз 

соціально-економічних явищ і проблем в однієї 

або декількох професійних сферах з 

врахуванням ризиків та можливих соціально-

економічних наслідків. 

ПР 22 Демонструвати гнучкість та 

адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із 

новими об’єктами, та у невизначених умовах. 

 

 

 Розділ 3. Програма навчальної дисципліни  

Модуль 1. Теоретичні основи інтелектуального бізнесу 

 Тема 1 Теоретичні основи інтелектуального бізнесу.  

Генезис інтелектуального бизнесу. Сутність інтелектуального підприємництва. 

Особливості виробництва інтелектуальної послуги. Сутність інтелектуалізації 

світового економічного розвитку. Інтелектуалізація економіки як передумова 

трансформаційних процесів у змісті людської праці та бізнесу. Сучасні 

тенденції трансформацій змісту та характеру праці. 

Модуль 2. Організаційні та практичні аспекти ведення інтелектуального 

бізнесу 

Тема 2 Розвиток і специфіка інтелектуального бізнесу  

Визначення та сутність інтелектуального бізнесу. Призначення, цілі та види 

інтелектуального бізнесу. Бізнес-інтелект як знання «про бізнес» і «для 

бізнесу». Ознаки та принципи інтелектуального підприємництва.Передумови 

розвитку інтелектуального бізнесу в світі на сучасному етапі.  Світові тенденції 



становлення інтелектуального бізнесу в Україні. Чинники сприяння та протидії 

формування сфери інтелектуального бізнесу в Україні.  

 Тема 3 Функціональні групи інтелектуального бізнесу  

 Ціннісні орієнтири та мета інтелектуального підприємництва і механізм їх 

реалізації. Види інтелектуального бізнесу. Інтелектуальне підприємництво в 

інституціональному середовищі. Освітня сфера та інтелектуальний 

підприємництво. підприємницький університет. Сутність та види підприємств 

інтелектуального бізнесу. Моделі життєвого циклу інтелектуального 

підприємства. Особливості організації виробництва на інтелектуальному 

підприємстві. 

Тема 4. Інтелектуальний потенціал підприємства. Його значення для 

розвитку інтелектуального бізнесу  

Визначення поняття «інтелектуальний потенціал організації». Структура 

інтелектуального потенціалу організації. Роль інтелектуального потенціалу 

організації у розвитку інтелектуального бізнесу. 

Тема 5. Інтелектуальні продукти: сутність і особливості створення   

Сутність і специфіка інтелектуальних продуктів.  Види інтелектуальних 

продуктів.  Особливості створення інтелектуальних продуктів.Процес 

створення інтелектуальних продуктів Управління правами інтелектуальної 

власності Знання як індивідуальна інтелектуальна власність. Призначення 

об’єктів права інтелектуальної власності. Управління правами інтелектуальної 

власності. Управління ОПІВ на стадії розробки інноваційної продукції. 

Управління ОПІВ на стадії набуття прав. Управління процесом використання 

прав на ОПІВ. Управління процесом розпорядження прав на ОПІВ. Управління 

процесом захисту прав на ОПІВ. Інформаційне забезпечення інтелектуального 

бізнесу. Провадження інтелектуального бізнесу Особливості започаткування 

інтелектуального бізнесу. Організація інтелектуального бізнесу. Витрати та 

мінімальний капітал для заснування бізнесу. Нормативно-правові засади 

інтелектуального бізнесу в Україні. Отримання дозволів на ведення 

інтелектуального бізнесу. Реєстрація майна інтелектуального бізнесу. 

Отримання кредиту. Захист прав інвесторів інтелектуального бізнесу. Сплата 

податків інтелектуального бізнесу. Участь інтелектуального бізнесу у 

міжнародній торгівлі. Процедура закриття інтелектуального бізнесу. Соціальна 

відповідальність інтелектуального бізнесу 

   



Розділ 4 Тематичний план навчальної дисципліни  

 

Назва теми   

(лекції) та питання теми 

(лекції)  

К-

ть 

год

ин 

Назва теми та питання  

практичного заняття  

К-

ть 

год

ин 

Завдання самостійної  

роботи в розрізі тем  

К-ть 

годи

н 

Модуль 1. Теоретичні основи інтелектуального бізнесу 

 Тема 1 Теоретичні основи 

інтелектуального бізнесу.  

2 Практичне заняття . 

Знання як об'єкт 

управління. Процесні 

моделі управління 

знаннями   

Практичне заняття . 

Інтелектуальні ресурси та 

інтелектуальний капітал  

Практичне заняття. 

Синтетичні методи 

вимірювання 

інтелектуального 

капіталу компанії 

 

2 Виконати 

індивідуальні 

завдання.  

Опрацьовувати 

лекційний матеріал, 

готуватись до 

практичних занять, 

виконувати 

індивідуальні 

завдання, 

опрацьовувати 

дистанційний курс, 

готуватися до 

модульної 

контрольної роботи та 

заліку 

30 

Модуль 2. Організаційні та практичні аспекти ведення інтелектуального бізнесу 

Тема 2 Розвиток і 

специфіка 

інтелектуального бізнесу  

1 Практичне заняття 

Методи вимірювання 

інтелектуального 

капіталу з урахуванням 

виділення його складових 

 Виконати 

індивідуальні 

завдання.  

Опрацьовувати 

лекційний матеріал, 

готуватись до 

практичних занять, 

виконувати 

індивідуальні 

завдання, 

опрацьовувати 

дистанційний курс, 

готуватися до 

модульної 

контрольної роботи та 

заліку 

 

10 

 Тема 3 Функціональні 

групи інтелектуального 

бізнесу  

1 Практичне заняття  

Дослідження 

особливостей 

інтелектуальної продукції 

Практичне заняття 

Нормативно-правові 

основи інтелектуального 

бізнесу. Застосування 

хмарних сервісів в 

організації мережевої 

взаємодії 

 

1 30 

Тема 4. Інтелектуальний 

потенціал підприємства. 

Його значення для 

розвитку інтелектуального 

бізнесу  

1 Практичне заняття. 

Інформаційне 

забезпечення 

інтелектуального бізнесу 

Практичне заняття. 

Організація та ведення 

інтелектуального бізнесу 

 

 

 

 

1 30 



 

  

Розділ 5 «Система оцінювання знань студентів»  

  

Таблиця 5 – Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни  

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (тема 1): захист завдання самостійної роботи (10 

балів); поточна модульна робота (20 балів) 

30  

Модуль 2 (теми 2-5): захист завдання самостійної роботи (50 

балів); поточна модульна робота (20 балів)……  

70 

Разом  100  

 
  

Назва теми   

(лекції) та питання теми 

(лекції)  

К-

ть 

год

ин 

Назва теми та питання  

практичного заняття  

К-

ть 

год

ин 

Завдання самостійної  

роботи в розрізі тем 

К-ть 

годи

н 

Тема 5. Інтелектуальні 

продукти: сутність і 

особливості створення   

1 Практичне заняття. 

Ризики інтелектуального 

бізнесу 

 Практичне заняття. 

Оцінка ефективності 

інноваційних проектів 

Практичне заняття. 

Розрахунок економічної 

ефективності науково-

технічних заходів 

 Практичне заняття. 

Система показників 

ефективності 

інноваційної діяльності 

 

2 Виконати 

індивідуальні 

завдання.  

Опрацьовувати 

лекційний матеріал, 

готуватись до 

практичних занять, 

виконувати 

індивідуальні 

завдання, 

опрацьовувати 

дистанційний курс, 

готуватися до 

модульної 

контрольної роботи та 

заліку 

 

40 

Разом  4  6  140 



Таблиця 6 – Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення навчальної дисципліни  

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності  

Оцінка за 

шкалою  

ЄКТС  
Оцінка за національною шкалою  

90–100  А  Відмінно   

82–89  В  Дуже добре   

74–81  С  Добре  

64–73  D  Задовільно  

60–63  Е  Задовільно достатньо  

35–59  FX  
Незадовільно з можливістю проведення 

повторного підсумкового контролю  

0–34  F  

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни та 

проведенням підсумкового контролю  
  

Розділ 6. Інформаційні джерела  

1. Інтелектуальний бізнес як важливий напрям інноваційного розвитку 

підприємств / І.Д. Падерін, Ю.Г. Горященко, О.В. Романов // Вісник 

економічної науки України. — 2017. — № 1 (32). — С. 68–72. 

[Електронний ресурс] - Код доступу: 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/123071  
2. Інтелектуальна  власність:   економіко-правові   аспекти: навчальний 

посібник/ МОН України.  – Київ: Центр учбової літератури, 2014. – 276 с.   

3. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни 

«Інтелектуальний бізнес» для студентів спеціальності 8.03050401 

«Економіка підприємства»/ Посилкіна О.В., Літвінова О.В., Коноваленко 
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МС України, Національний технічний університет України "Київський 
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240 с. 
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