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Консультації четвер, 2 години, 13.00-14.30, ауд.110

1. Коротка анотація до дисципліни. Курс спрямований на розвиток у студентів

теоретичних  знань  і  практичних  навиків  організації  та  управління  інтелектуальним

потенціалом  з  метою  створення  економічних  і  соціальних  переваг,  самореалізації  в

економіці та суспільстві через використання інтелектуальних ресурсів та підприємництво.

2. Мета:  розвиток  фундаментальних  знань  і  практичних  навиків  у  створенні

інтелектуальних  продуктів  і  послуг  через  ефективну  організацію  та  використання

інтелектуальних ресурсів особистості, організації і суспільства.

Завдання: засвоєння основних теоретичних засад інтелектуального бізнесу; видів

та  особливостей  інтелектуальних  продуктів,  процесу  їх  створення;  моделювання

інтелектуального  бізнесу;  нормативно-правової  бази  започаткування  та  ведення

інтелектуального бізнесу; методів управління ризиками інтелектуального бізнесу; схем і

моделей  просування  та  комерціалізації  інтелектуальних  продуктів;  особливостей

управління інтелектуальним бізнесом.

3. Формат курсу: очний (offline)

4. Програмні результати навчання (інтегральні, фахові компетентності):

Табл.1

Компетентність Ступінь

сформованості

компетентності

Оцінювання

Здатність розв’язувати складні 

задачі і проблеми у сфері 

менеджменту або у процесі 

навчання, що передбачають 

проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій за 

невизначеності умов і вимог.

Повністю.

Співвідноситься з

метою курсу

Підсумкове (залік)

Здатність проведення досліджень 

на відповідному рівні.

Частково. Разом з

іншими освітніми

Поточне, рубіжне 

(модульний контроль), 



4

компонентами підсумкове (залік)

Здатність до спілкування з 

представниками інших 

професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей 

знань/видів економічної 

діяльності).

Частково, в аспекті

виконання завдань,

передбачених

професійною

діяльністю за

спеціалізацією

освітньої програми

Поточне, рубіжне 

(модульний контроль), 

підсумкове (залік)

Навички використання 

інформаційних та комунікаційних 

технологій.

Частково. Разом з

іншими освітніми

компонентами

Поточне, рубіжне 

(модульний контроль), 

підсумкове (залік)

Здатність мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети.

Повністю.

Співвідноситься з

метою курсу

Поточне, рубіжне 

(модульний контроль), 

підсумкове (залік)

Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

Повністю.

Співвідноситься з

метою курсу

Поточне, рубіжне 

(модульний контроль), 

підсумкове (залік)

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.

Частково. Разом з

іншими освітніми

компонентами

Поточне, рубіжне 

(модульний контроль), 

підсумкове (залік)

Здатність обирати та 

використовувати концепції, 

методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у 

відповідності до визначених цілей

та міжнародних стандартів. 

Повністю.

Співвідноситься з

метою курсу

Поточне, рубіжне 

(модульний контроль), 

підсумкове (залік)

Здатність встановлювати цінності,

бачення, місію, цілі та критерії, за 

якими організація визначає 

подальші напрями розвитку, 

розробляти і реалізовувати 

відповідні стратегії та плани. 

Повністю.

Співвідноситься з

метою курсу

Поточне, рубіжне 

(модульний контроль), 

підсумкове (залік)

Здатність до саморозвитку, 

навчання впродовж життя та 

ефективного самоменеджменту. 

Повністю.

Співвідноситься з

метою курсу

Поточне, рубіжне 

(модульний контроль), 

підсумкове (залік)

Здатність до ефективного 

використання та розвитку 

ресурсів організації. 

Повністю.

Співвідноситься з

метою курсу

Поточне, рубіжне 

(модульний контроль), 

підсумкове (залік)

Здатність створювати та 

організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління.

Повністю.

Співвідноситься з

метою курсу

Поточне, рубіжне 

(модульний контроль), 

підсумкове (залік)

Здатність формувати лідерські 

якості та демонструвати їх в 

процесі управління людьми. 

Повністю.

Співвідноситься з

метою курсу

Поточне, рубіжне 

(модульний контроль), 

підсумкове (залік)

Здатність розробляти проекти, 

управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість. 

Повністю.

Співвідноситься з

метою курсу

Поточне, рубіжне 

(модульний контроль), 

підсумкове (залік)

Здатність використовувати 

психологічні технології роботи з 

персоналом. 

Частково. Разом з

іншими освітніми

компонентами

освітньої програми

Поточне, рубіжне 

(модульний контроль), 

підсумкове (залік)
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Здатність аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та 

забезпечувати їх реалізацію. 

Повністю.

Співвідноситься з

метою курсу

Поточне, рубіжне 

(модульний контроль), 

підсумкове (залік)

Здатність до управління 

організацією та її розвитком.  

Повністю.

Співвідноситься з

метою курсу

Поточне, рубіжне 

(модульний контроль), 

підсумкове (залік)

5. Тривалість  курсу.  120  годин  (4  кредити  ЄКТС),  з  них:  34  години  аудиторної

роботи; 86 годин – самостійної роботи, залік –проводиться на останньому семінарському

занятті. 

6. Статус дисципліни: вибіркова циклу професійної  підготовки.

7. Пререквізити:  Курс  «Інтелектуальний  бізнес»  безпосередньо  пов’язаний  з

дисциплінами:  «Проєктний  менеджмент»,  «Стратегічний  менеджмент»,  «Організаційна

поведінка і лідерство», «Інформаційні технології в менеджменті», «Методологія наукових

досліджень і академічна доброчесність», а також освітніми компонентами бакалаврських

програм, покликаних формувати критичне і системне мислення, здатність генерувати нові

ідеї, виявляти ініціативу і підприємливість, мотивувати людей і рухатися до спільної мети.

8. Технічне  й  програмне  забезпечення  /обладнання –  програми  та  сервіси  для

перевірки оригінальності текстів (Plagiatus, Antiplagiat, Unichek). 

9. Політика курсу: 

- Передбачає виконання індивідуальних робіт у формі опису проектної ідеї у галузях

інтелектуального підприємництва з відповідним економічним обґрунтуванням.

- Виконання завдань у встановлений термін. 

-  Відпрацювання  пропущених  занять  можливе  під  час  самостійної  підготовки  та

консультацій викладача. 

- Дотримання академічної доброчесності.

- Презентації та доповіді мають бути авторськими і оригінальними.

10. Зміст дисципліни:  Курс складається з двох змістових модулів. Кожен модуль, у

свою чергу, складається з лекційної та семінарської частин:

-  Змістовий  модуль  1  «Концептуальні  основи  інтелектуального  бізнесу»,  лекційні

теми 1-4, семінарські теми 1-3.

- Змістовий модуль 2 «Організація, ведення та управління бізнесом», лекційні теми 5-

10, семінарські теми 4-7.

11. Форми і методи навчання. 

Основними видами навчальних аудиторних занять є лекції, практичні і семінарські

заняття, консультації. 

При викладанні  лекційного матеріалу передбачено поєднання таких форм і методів

навчання, як лекції-бесіди, лекції-візуалізації. 

Лекція-бесіда забезпечує  безпосередній  контакт викладача  з  аудиторією і  дозволяє

привернути Вашу увагу до найбільш важливих питань теми лекції, визначити у процесі

діалогу  особливості  сприйняття  навчального  матеріалу.  Ви  маєте  можливість

обмірковувати поставлені запитання, робити самооцінку рівня своєї підготовки, навчитися

самостійно формулювати висновки і узагальнення. 

Лекція-візуалізація включає візуальну форму подачі лекційного матеріалу технічними

засобами  навчання.  Читання  такої  лекції  зводиться  до  розгорнутого  або  короткого

коментування викладачем візуальних матеріалів, що переглядаються. 

При проведенні  семінарських занять передбачено поєднання таких форм і методів

навчання  як робота  у малих  групах,  рольові  ігри,  дискусія,  публічний виступ,  групові

проекти та кейс-завдання. 
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Ви працюєте з інформацією вдома, зокрема з використанням мережі  Інтернет (див.

рекомендовану  літературу),  під  час  занять  виконуєте  усні  та  письмові  завдання,

виступаєте з доповідями і презентаціями, підготовленими як групою так і індивідуально,

моделюєте поведінку у конкретних професійних ситуаціях. Програмою курсу передбачено

такі проекти: 

- Виступ за темою індивідуального завдання (тематика і критерії оцінювання див.:

Робоча програма дисципліни). 

- Виступ-інформування за темами семінарських занять.

12.  Оцінювання  знань  здійснюється  відповідно  до  «Положення  про  оцінювання

навчальних  досягнень  здобувачів  вищої  освіти  у  ПрАТ  «ВНЗ  «МАУП»

(https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view).

Система оцінювання навчальних досягнень 

Вид діяльності студента
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Відвідування лекцій 1 4 4 6 6

Відвідування семінарських занять 1 3 3 4 4

Робота на семінарському занятті 10 3 30 4 40

Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25

Виконання ІНДЗ 30 - - - -

Разом 67         80

Максимальна кількість балів:                                                                       147

   147:100=1,47 Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,47 = загальна кількість балів.

13. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Під час вивчення курсу студенти виконують індивідуальну роботу, в якій у формі

проєкту описують реалізацію підприємницької  ідеї  в одній із  галузей інтелектуального

підприємництва. Галузями інтелектуального підприємництва є 1) науково-технічна сфера:

науково-дослідні  роботи,  інжинірінг,  розробка  програмного забезпечення;  2)  креативна

сфера:  створення  літературних  і  музичних  творів,  інші  види  мистецтва,  шоу-бізнес,

реклама, дизайн; 3) сфера управління (консалтинг): управлінські та маркетингові послуги,

підбір  персоналу,  аудит,  фінансові  послуги  і  т.п.;  4)  сфера  освітніх  послуг;  5)  сфера

інформаційних послуг (у вигляді звітів, оглядів, баз даних, аналітики, рейтингові агенції і

т.п.).

Критерії оцінювання:

- змістовність – 4 балів

- відповідність вимогам оформлення – 1 балів.

Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 5 балів.

14.  Форми  проведення  поточного,  рубіжного  (модульного)  контролю  та

критерії оцінювання.

Поточний контроль відбувається впродовж вивчення дисципліни на семінарських

заняттях  у  формі:  усного  та  письмового  тестування,  круглих  столів,  вирішенні

ситуаційних задач, участі в ділових іграх, семінарів з індивідуальною роботою. Під час

поточного контролю оцінюються такі компоненти: 

- повнота відповіді (враховуючи самостійно опрацьований матеріал) – 3 бали; 
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- аналіз  різних точок  зору,  джерел  літератури,  підходів  до  вивчення  проблеми

(питання), – 5 балів; 

- вільне володіння інформацією, відповіді на додаткові запитання – 2 бали.

Максимальна кількість балів - 10 балів.

Модульний  контроль  відбувається  в  кінці  вивчення  блоків  змістових  модулів і

здійснюється у вигляді виконання індивідуальних письмових робіт та їх презентацій.

Під час модульного контролю оцінюються такі компоненти: 

- змістовність письмової роботи – 15 балів;

- якість презентації – 5 балів;

- самостійність та креативність – 5 балів.

Максимальна кількість балів - 25 балів.

15. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання: 

Залік. Відбувається у формі презентації результатів дослідження теми наукового

проекту, що визначені для кожного студента у робочій програмі дисципліни.

16.  Орієнтовний  перелік  питань  для  семестрового  комплексного  контролю

(див.: Робоча програма дисципліни).

17. Шкала відповідності оцінок

Сума балів за всі види

навчальної діяльності
Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики

для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано
82-89 В

добре 
75-81 С

68-74 D
задовільно 

60-67 Е 

35-59
FX

незадовільно з можливістю

повторного складання

не зараховано з можливістю

повторного складання

1-34

F
незадовільно з обов’язковим

повторним вивченням дисципліни

не зараховано з

обов’язковим повторним

вивченням дисципліни

18. Рекомендовані джерела (література):

Основна (базова):
1. Іванова В. В. Інтелектуальний бізнес : підручник. Суми : Університетська книга,

2017. 330 с.

2. Тимохова Г. Б. Інтелектуальний бізнес : навч. посіб. Київ : Кондор, 2018. 316 с.

3. Семикіна М. В., Петіна О. М. Інтелектуальний бізнес : навч. посіб. Кіровоград :

КНТУ,  2015.  141 с.  URL :  http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/3605/1/IB

%20met.pdf.

Додаткова:
4. Інтелектуальна власність в Україні : збірник законодавчих і нормативних актів.

Видавництво : Паливода А. В., 2017. 740 с.

5. Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності : підручник /

Вачевський  М.  В.,  Кремень  та  ін. ;  за  ред.  проф.  М. В.  Вачевського.  Київ :  ВД

Професіонал, 2005. 448 с.

6. Мікульонок І. О. Інтелектуальна власність : навч. посіб. 3-є вид., перероб. та доп.

Київ : Кондор, 2014. 240 с.



8

7. Мушкін  І. М.  Інтелектуальній  бізнес :  методичні  рекомендації  щодо

забезпечення самостійного вивчення дисципліни (для магістрів). Київ : МАУП, 2016. 19 с.

8. Черняк  О.  I.  Інтелектуальний  аналіз  даних  :  підручник.  Київ  :  Знання,  2014.

599 с.

Електронні ресурси:
9. Інформаційне  забезпечення  інтелектуального  бізнесу.  URL :

https://divovo.in.ua/navchalenij-posibnik-dlya-studentiv-ekonomichnih-specialenoste-v3.html?

page=8. 

10. Несчетна Т.,  Рябець А. Патентна інформація важливе джерело інноваційного

розвитку. URL : https://www.mao.kiev.ua/biblio/jscans/svitogliad/svit-2010-25-5/svit-2010-25-

5-57-neschetna_ryabec.pdf. 

11. Положення  про  перевірку  академічних  і  наукових  текстів  на  плагіат  та  їх

розміщення  і  зберігання  в  інституційному  репозитрарії  ПрАТ  «ВНЗ  МАУП».  URL :

http://li-maup.edu.lviv.ua/uploads/media/content/polozh_perevirka_akadem_tekst.pdf  .  

12. Рекомендації до пошуку наукової інформації за допомогою інтернет-ресурсів.

URL : https://docs.google.com/document/d/1sUBDV-qvUxuAfoi1yNW47y.../edit?hl=uk.

13. Семів Р. А.  Інтелектуальні  ресурси  в  системі  інноваційного  розвитку

економіки. URL : file:///C:/Users/Admin/Downloads/VUbsNbU_2013_1_24.pdf.



V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ БІЗНЕС»

Разом: 120 год., з них 20 год. – лекції, 14 год. – семінарські заняття; самостійна робота – 86 год.

Кількість балів

за семестр
147 балів

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль II

Назва модуля Інституційні засади інтелектуального бізнесу Організація і  управління інтелектуального бізнесом 

Лекції 1 (1 бал) 2 (1 бал) 3 (1 бал) 4 (1 бал) 5 (1 бал) 6 (1 бал) 7 (1 бал) 8 (1 бал) 9 (1 бал) 10 (1 бал)

Теми лекцій

Вступ в  

інтелектуаль-

ний бізнес

Інтелектуальні 

продукти: види і 

особливості 

створення

Нормативно-правові

засади 

інтелектуального 

бізнесу в Україні

Моделювання 

інтелектуального

бізнесу

Управління 

інтелектуальн

им бізнесом

Інформаційне

забезпечення 

інтелекту-

ального 

бізнесу

Мотивація 

виробників 

інтелектуальн

их продуктів

Ризики 

інтелекту-

ального 

бізнесу

Економічна 

безпека 

інтелекту-

ального 

бізнесу

Ведення 

інтелектуальн

ого бізнесу

Семінарські і

практичні

заняття

1 (5 балів) 2 (5 балів) 3 (5 балів) 4 (5 балів) 5 (5 балів) 6 (5 балів) 7 (5 балів)

Теми

семінарських і

практичних

занять

Інтелектуальні продукти:

види і особливості 

створення

Нормативно-правові 

засади 

інтелектуального 

бізнесу в Україні

Моделювання 

інтелектуального 

бізнесу

Інформаційне 

забезпечення 

інтелектуального 

бізнесу

Мотивація 

виробників 

інтелектуаль-

них продуктів

Ризики 

інтелектуального 

бізнесу

Економічна 

безпека 

інтелектуального

бізнесу

Самостійна

робота

Індивідуальна науково-дослідна робота 1 (Підготовка опису
проектної ідеї в одній з галузей інтелектуального бізнесу)

(5 балів)

Індивідуальна науково-дослідна робота 2 (Підготовка економічного
обґрунтування та організації реалізації проектної ідеї в одній з галузей

інтелектуального бізнесу)

(5 балів)

Поточний

контроль
модульна контрольна робота № 1

(25 балів)

модульна контрольна робота № 2

(25 балів)

Підсумковий

контроль
Розрахунковий коефіцієнт: 1,47


