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Назва навчальної дисципліни 

Інтелектуальний бізнес 

вибіркова дисципліна професійної 

підготовки 

Назва структурного підрозділу 
Кафедра економіки та міжнародних 

економічних відносин 

Контактні дані розробників, які залучені 

до викладання 

Викладач:  

Березіна Людмила Михайлівна, д.е.н., 

професор 

Контакти: 

ауд. 420, навчальний корпус № 4 
e-mail:liudmyla.berezina@pdaa.edu.ua, 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський рівень) 

Спеціальність 075 Маркетинг 

Попередні умови для вивчення навчальної 

дисципліни 
Базові знання з економіки 

 

Опис дисципліни 

Навчальна дисципліна «Інтелектуальний бізнес» дозволяє оволодіти теоретичними 

та практичними основами з ведення інтелектуального бізнесу, надає знань щодо 

управління ним та забезпечення ефективного функціонування.  

Заплановані результати навчання 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у майбутніх фахівців 

сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі інтелектуального бізнесу, здобуття 

практичних навичок щодо управління інтелектуальним бізнесом, економічного 

обґрунтування напрямів його розвитку та забезпечення успішного функціонування.  

Основні завдання навчальної дисципліни: вивчення основних теоретико-

методологічних засад інтелектуального бізнесу як специфічного формату бізнесової 

діяльності; розкриття сутності та специфіки інтелектуальних продуктів; вивчення прийнятних 

бізнес-моделей і моделювання інтелектуального бізнесу; визначення ризиків 

інтелектуального бізнесу; розроблення моделей просування  та комерціалізації 

інтелектуальних продуктів. 

Компетентності: 

загальні: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення 

взаємозв’язків між явищами та процесами; 

- здатність вести професійну комунікацію; 

фахові: 

- здатність розроблення моделей управління, інформативного забезпечення, 

просування та комерціалізації інтелектуальних продуктів в умовах змін ринкового 

середовища.. 

Програмні результати навчання: 

- володіння навичками щодо управління інтелектуальним бізнесом, економічного 

обґрунтування напрямів його розвитку та забезпечення успішного функціонування. 

 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Теоретичні засади інтелектуального бізнесу 

Тема 2. Інтелектуальні продукти: сутність і особливості створення 

Тема 3. Нормативно-правові засади інтелектуального бізнесу в Україні 

Тема 4. Моделювання інтелектуального бізнесу 

Тема 5. Управління інтелектуальним бізнесом 



Тема 6. Інформативне забезпечення інтелектуального бізнесу. Віртуалізація 

інтелектуального бізнесу 

Тема 7. Мотивація виробників інтелектуальних продуктів 

Тема 8. Ризики інтелектуального бізнесу 

Тема 9. Економічна безпека інтелектуального бізнесу 

Тема 10. Ведення інтелектуального бізнесу 

 

Трудомісткість 

Загальна кількість годин – 120 год. Кількість кредитів – 4. Форма сем. контролю – 

залік. 

Структура курсу 
Години 

(лек/практ/с

ам) 

Тема Результати навчання Вид завдань Оцінювання 

-/2/8 Тема 1. 

Теоретичні 

засади 

інтелектуального 

бізнесу 

ПРН Володіння навичками 

щодо управління 

інтелектуальним бізнесом, 

економічного обґрунтування 

напрямів його розвитку та 

забезпечення успішного 

функціонуван-ня. 

 

Практичне заняття: 

усне опитування, 

виконання практ. завд. 

тести  

Самостійна робота: 

виконання реферату 

2/4/3/10* 

2/4/8 Тема 2. 

Інтелектуальні 

продукти: 

сутність і 

особливості 

створення 

ПРН Володіння навичками 

щодо управління 

інтелектуальним бізнесом, 

економічного обґрунтування 

напрямів його розвитку та 

забезпечення успішного 

функціонуван-ня. 

 

Практичне заняття: 

усне опитування, 

виконання практ. завд. 

тести  

Самостійна робота: 

виконання реферату 

2/4/3 

-/2/8 Тема 3. 

Нормативно-

правові засади 

інтелектуального 

бізнесу в Україні 

ПРН Володіння навичками 

щодо управління 

інтелектуальним бізнесом, 

економічного обґрунтування 

напрямів його розвитку та 

забезпечення успішного 

функціонуван-ня. 

 

Практичне заняття: 

усне опитування, 

виконання практ. завд. 

тести  

Самостійна робота: 

виконання реферату 

2/4/3 

2/2/8 Тема 4. 

Моделювання 

інтелектуального 

бізнесу 

ПРН Володіння навичками 

щодо управління 

інтелектуальним бізнесом, 

економічного обґрунтування 

напрямів його розвитку та 

забезпечення успішного 

функціонуван-ня. 

 

Практичне заняття: 

усне опитування, 

виконання практ. завд. 

тести  

Самостійна робота: 

виконання реферату 

2/4/3 

2/2/8 Тема 5. 

Управління 

інтелектуальним 

бізнесом 

ПРН Володіння навичками 

щодо управління 

інтелектуальним бізнесом, 

економічного обґрунтування 

напрямів його розвитку та 

забезпечення успішного 

функціонуван-ня. 

 

Практичне заняття: 

усне опитування, 

виконання практ. завд. 

тести  

Самостійна робота: 

реферату 

2/4/3 

2/2/8 Тема 6. 

Інформативне 

забезпечення 

інтелектуального 

бізнесу. 

Віртуалізація 

ПРН Володіння навичками 

щодо управління 

інтелектуальним бізнесом, 

економічного обґрунтування 

напрямів його розвитку та 

забезпечення успішного 

Практичне заняття: 

усне опитування, 

виконання практ. завд. 

тести  

Самостійна робота: 

виконання реферату 

2/4/3 



інтелектуального 

бізнесу 

функціонуван-ня. 

 

2/2/8 Тема 7. 

Мотивація 

виробників 

інтелектуальних 

продуктів 

ПРН Володіння навичками 

щодо управління 

інтелектуальним бізнесом, 

економічного обґрунтування 

напрямів його розвитку та 

забезпечення успішного 

функціонуван-ня. 

 

Практичне заняття: 

усне опитування, 

виконання практ. завд. 

тести  

Самостійна робота: 

виконання реферату 

2/4/3 

2/2/8 Тема 8. Ризики 

інтелектуального 

бізнесу 

ПРН Володіння навичками 

щодо управління 

інтелектуальним бізнесом, 

економічного обґрунтування 

напрямів його розвитку та 

забезпечення успішного 

функціонуван-ня. 

 

Практичне заняття: 

усне опитування, 

виконання практ. завд. 

тести  

Самостійна робота: 

виконання реферату 

2/4/3 

2/4/8 Тема 9. 

Економічна 

безпека 

інтелектуального 

бізнесу 

ПРН Володіння навичками 

щодо управління 

інтелектуальним бізнесом, 

економічного обґрунтування 

напрямів його розвитку та 

забезпечення успішного 

функціонуван-ня. 

 

Практичне заняття: 

усне опитування, 

виконання практ. завд. 

тести  

Самостійна робота: 

виконання реферату 

2/4/3 

2/2/8 Тема 10. 

Ведення 

інтелектуального 

бізнесу 

ПРН Володіння навичками 

щодо управління 

інтелектуальним бізнесом, 

економічного обґрунтування 

напрямів його розвитку та 

забезпечення успішного 

функціонуван-ня. 

 

Практичне заняття: 

усне опитування, 

виконання практ. завд. 

тести  

Самостійна робота: 

виконання реферату 

2/4/3 

* протягом вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти обов’язково виконує за програмним 

результатом навчання за будь якою темою на вибір 1 реферат 

Політика оцінювання  

1. Академічна доброчесність: Здобувач вищої освіти повинен дотримуватись Кодексу 

академічної доброчесності та Кодексу про етику викладача та здобувача вищої 

освіти Полтавської державної аграрної академії. Дотримання академічної 

доброчесності здобувачами освіти передбачає: самостійне виконання навчальних 

завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для 

осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням 

їхніх індивідуальних потреб і можливостей); посилання на джерела інформації у 

разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм 

законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації 

про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані 

методики досліджень і джерела інформації. 

2.  Дедлайни та перескладання: Практичні завдання, завдання зі самостійної роботи, 

які здаються з порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу 

оцінку (-30%). Перескладання поточного та підсумкового контролю відбуваються 

за наявності поважних причин з дозволу директорату ННІ. 

3. Система оцінювання: 

 

 

 



 

Критерії успішного опанування програмних результатів навчання 

Програмні результати 

навчання 

Відсоток у 

підсумковій оцінці з 

навчальної 

дисципліни,% 

Максимальна 

кількість балів 

Мінімальний 

пороговий рівень 

оцінок, балів 

ПРН 1. Володіння 

навичками щодо 

управління 

інтелектуальним 

бізнесом, 

економічного 

обґрунтування 

напрямів його 

розвитку та 

забезпечення 

успішного 

функціонування. 

 

100 100 60 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ЄКТС 

Оцінка за національно ю 

шкалою 

90-100 А 

зараховано 

82-89 В 

74-81 С 

64-73 D 

60-63 E 

35-59 FX 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 F 

не зараховано з 

обов`язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

Література та джерела інформації 
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1. Митний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text 

2. Цивільний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text 
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