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Опис дисципліни 

 
Дисципліна «Інтелектуальний бізнес» спрямована на формування у студентів теоретичних знань та 

вироблення практичних навичок щодо управління інтелектуальним бізнесом, економічного обґрунтування 
напрямків його розвитку та забезпечення успішного функціонування. 

 
Структура курсу 

 

№ з/п 
 

Тема 
 

Результати навчання 
 

Завдання 

1 Теоретичні засади 
інтелектуального бізнесу 

Дослідити виникнення та еволюцію 
інтелектуального бізнесу. Знати класифікацію 
об'єктів інтелектуального бізнесу. Розглянути 
систему законодавства у сфері інтелектуального 
бізнесу. 

Тести, питання 

2 Інтелектуальні 
продукти: сутність і 

особливості створення 

Знати види та результати інтелектуальної 
діяльності. Дослідити сутність та зміст 
інтелектуальних продуктів. Розглянути 
закономірності створення інтелектуальних 
продуктів та їх специфіку щодо трактування 
традиційного набору властивостей ринкових 
товарів Ознайомитись із схемами та моделями 
просування та комерціалізації інтелектуальних 
продуктів. 

Тести, питання 

3 Моделі 
інтелектуального 

 бізнесу 

Визначити функції та основні підходи до 
формування моделі інтелектуального бізнесу. 
Дослідити принцип інтелектуального лідерства та 
стратегію блакитного океану. Визначати прийнятні 
бізнес-моделі інтелектуального бізнесу. 

Питання, кейси 
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4 Чинники та передумови 
розвитку 

інтелектуального бізнесу 
в світі та в Україні 

Ознайомитись з передумовами розвитку 
інтелектуального бізнесу в світі. Володіти 
інформацією про всесвітній економічний форум. 
Дослідити ознаки Індустрії 4.0. Знати результати 
промислової революції: хмарні технології, розвиток 
способів збору і аналізу BigData, краудсорсинг, 
біотехнології, безпілотні автомобілі, медицина, 
заснована на 3D-друку, криптовалютаBitcoin і 
технології Blockchain. Охарактеризувати чинники 
сприяння та протидії формування сфери 
інтелектуального бізнесу в Україні. 

Тести, питання 

5 Управління 
інтелектуальним  

бізнесом 

Володіти принципами та функціями управління 
інтелектуальним бізнесом. Дослідити основні 
площини управління інтелектуальним бізнесом. 

Питання,  кейси 

6 Віртуалізація та 
інформаційне 
забезпечення 

інтелектуального бізнесу 

Дослідити інноваційні тенденції ринку 
інформаційно-комунікаційних технологій та рівень 
його розвитку. Розглянути сутність та зміст 
віртуалізації. Вміти виявляти та застосовувати 
основні тенденції та перспективи віртуалізації 
інтелектуального бізнесу. 

Тести, питання 

7 Мотивація виробників 
інтелектуальних 

продуктів 

Обґрунтовувати роль держави в процесі 
формування інтелектуального бізнесу на основі 
мотиваційного механізму. Дослідити етапи 
мотиваційного механізму формування 
інтелектуального бізнесу. Вміти розробляти моделі 
мотивації для творчих колективів. 

Задачі, тести, 
питання 

8 Ризики інтелектуального 
бізнесу 

Дослідити місце і роль ризиків в інтелектуальній 
діяльності. Обґрунтовувати основні фактори 
ризику, що виникають у процесі функціонування 
інтелектуального бізнесу. Вміти проводити 
моніторинг ризиковості ведення інтелектуального 
бізнесу та встановлювати критерії ризиковості у 
сфері використання інтелектуальної власності. 

Питання, 
кейси 

9 Економічна безпека 
інтелектуального бізнесу 

Дослідити складові економічної безпеки. Володіти 
методами та принципами забезпечення 
інформаційної безпеки. Дослідити зарубіжний 
досвід забезпечення економічної безпеки 
інтелектуального бізнесу. 

Питання, 
кейси 

10 Інтелектуальний бізнес 
в Україні: проблеми 

становлення, напрями 
розвитку 

Дослідити основні перешкоди на шляху 
становлення інтелектуального бізнесу в Україні. 
Вміти розробляти рекомендації щодо подолання 
проблем у сфері інтелектуального бізнесу. 
Обґрунтовувати перспективи розвитку 
інтелектуального бізнесу. 

Тести, питання 
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Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 
причин, оцінюються на нижчу оцінку (- 20 балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату 
за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і 
допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час 
контрольних робіт заборонено (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом при оцінюванні. За 
об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн 
формі за погодженням із керівником курсу. 
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Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Модуль 1 (теми 1-6)  
Письмова робота – 80 балів: 
теоретичний блок (Тема 1-6) – 10 тестів (вірна відповідь на тест оцінюється в 2 
бали); 
практичний блок: практичне завдання – 2 (отримання вірного результату 
оцінюється в 30 балів за кожне практичне завдання). 
Опитування під час занять (Тема 1-6) – 10 балів. 
Самостійна робота (Тема 1-6) – 10 балів. 

 
 
 

30 

Модуль 2 (теми 7-10)  
Ректорська контрольна робота – 80 балів: 
теоретичний блок (Тема 7-10) – 5 тестів (вірна відповідь на тест оцінюється в 4 
бали); 
практичний блок: практичне завдання – 2 (отримання вірного результату 
оцінюється в 30 балів за кожне практичне завдання). 
Опитування під час занять (Тема 7-10) – 10 балів.  
Самостійна робота (Тема 7-10) – 10 балів. 

 
 

40 

КПІЗ: 
Написання КПІЗ – 40 балів. 
Захист КПІЗ – 40 балів. 
Тренінг – 20 балів. 

 
 

30 

 
 

Шкала оцінювання студентів: 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
 


