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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

16 4 

Модулів:1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 1 

Лабораторні заняття: 

-  

Семестр: 2-3 
Семінарські заняття: 

16 4 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 6 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік - - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

88 112 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предметом  вивчення навчальної дисципліни є інтелектуальний бізнес, 

як 

особливий вид економічної діяльності, що характеризується інноваційністю, 

ризиковістю, вільним проявом ініціативи і направлений на ефективну 

мобілізацію матеріальних, фінансових, трудових ресурсів для отримання 

прибутку. 

 

Метою навчання 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. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: теоретичною базою вивчення дисципліни є 

наступні дисципліни: економіка підприємства, інноваційний розвиток 

підприємств, стратегічне управління підприємством, соціальна 

відповідальність, конкурентоспроможність підприємства. 

 

Передумови для вивчення дисципліни – це  вивчення таких дисциплін як 

«Економічне управління діяльністю суб’єктів господарювання в сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності», «Стратегічне управління в 

підприємництві», «Економіка і організація інноваційно-інвестиційного 

розвитку підприємств». 

 

Міждисциплінарні зв’язки існують з наступними дисциплінами: 

«Конкурентоспроможність підприємства та оцінка якості його  продукції, 



товарів і послуг», «Управління проектами та ризиками», «Торгівельне 

підприємництво та комерційна діяльність підприємств». 

 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути 

такі результати навчання: 

1.  Знання: 

 основних теоретико-методичних засад інтелектуального бізнесу; 

 сутності та специфіки інтелектуальних продуктів та процесу їх 

створення;   

 процесу моделювання інтелектуального бізнесу; 

 законодавчої бази започаткування та ведення інтелектуального 

бізнесу; 

 методів  управління ризиками інтелектуального бізнесу; 

– схем і моделей просування та комерціалізації інтелектуальних 

продуктів; 

 особливостей управління інтелектуальним бізнесом. 

 

2. Уміння: 

 виявляти та класифікувати інтелектуальні продукти; 

 визначати прийнятні бізнес-моделі інтелектуального бізнесу; 

 обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для 

обґрунтування рішень щодо створення інтелектуальних продуктів; 

 застосовувати законодавчу базу для створення та ведення 

інтелектуального бізнесу; 

 оцінювання кон’юнктуру ринків і результатів діяльності у сфері 

інтелектуального бізнесу; 

 виявляти та застосовувати основні тенденції та перспективи 

віртуалізації інтелектуального бізнесу; 

 визначати ризики інтелектуального бізнесу та управляти ними; 

 приймати обґрунтовані рішення; 

 розробляти та управляти інтелектуальним бізнесом.  

 

3. Комунікація: 

 донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, 

рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності; 

 зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також 

знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, 

зокрема до осіб, які навчаються;  

 використання державної мови у професійній діяльності;  

 здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію; 

 практикувати дотримання етичних принципів ведення дискусій та 

оприлюднення результатів наукової праці. 



4. Автономність та відповідальність: 

 прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що 

потребує застосування нових підходів та прогнозування; 

 ініціювання оригінальних дослідницько-інноваційних комплексних 

проектів, спрямованих на розв’язання складних соціально значущих 

проблем, лідерство та автономність під час їх реалізації; 

 глибоке усвідомлення та відповідальність за наукове обґрунтування 

стратегічних рішень, достовірність прогнозування розвитку суспільства; 

 безперервний саморозвиток і самовдосконалення; 

 відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку 

стратегічного розвитку команди;  

 здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є 

автономним та самостійним. 

 

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 
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1. Тема 1. Основні засади 

інтелектуального 

бізнесу 
 

 

4 

 

 

2 

 

2 

   4 

4 2 2 

   8 

2. Тема 2. Інтелектуальні 

продукти: сутність і 

особливості створення 

   10    10 

3. Тема 3. Нормативно-

правові засади 

інтелектуального 

бізнесу в Україні 

4 2 2    10       10 

4. Тема 4. Моделювання 

інтелектуального 

бізнесу 

4 2 2    10 4 2 2    10 

5. Тема 5. Управління 

інтелектуальним 

бізнесом 
4 2 2    5       10 

6. Тема 6. Інформаційне 

забезпечення 

інтелектуального 

бізнесу 

 

4 

 

2 

 

2 
   10       10 

7. Тема 7. Мотивація 

виробників 

інтелектуальних 

продуктів 

4 2 2    5       10 

8. Тема 8. Ризики 

інтелектуального 

бізнесу 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

   

 

 

10 

      

 

 

10 



9. Тема 9. Економічна 

безпека 

інтелектуального 

бізнесу 

    

 

5 
      10 

10. Тема 10. Ведення 

інтелектуального 

бізнесу 
4 2 2 

   10       10 

11. Тема 11. Віртуалізація 

інтелектуального 

бізнесу 

   5       10 

Проміжний контроль       4       4 

Разом: 32 16 16    88 8 4 4    112 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Тема 1. Основні засади інтелектуального бізнесу 

Основні поняття інтелектуального бізнесу. Сутність категорій «інтелект», 

«інтелектуальна праця», «інтелектуальний ресурс», «інтелектуальний продукт», 

«інтелектуальний потенціал», «економіка знань», «людський ресурс», 

«інтелектуальний бізнес», «інтелектуальні моделі». Методологічні основи 

визначення означених категорій. Історія розвитку інтелектуального бізнесу. 

Класифікації інтелектуального бізнесу та їх особливості.  

   

Тема 2. Інтелектуальні продукти: сутність і особливості створення 

Види та результати інтелектуальної діяльності. Результати літературно-

мистецької та науково-технічної діяльності. Загальна характеристика 

інтелектуальних продуктів: поняття, сутність, зміст. Закономірності створення 

інтелектуальних продуктів та їх специфіка щодо трактування традиційного 

набору властивостей ринкових товарів. Форменні інтелектуальні продукти та їх 

особливості. Змістовні інтелектуальні продукти. Cхеми і моделі просування та 

комерціалізації інтелектуальних продуктів 

   

Тема 3. Нормативно-правові засади інтелектуального бізнесу в 

Україні 

Регулювання правовідносин у сфері інтелектуального бізнесу на основі 

Конституції України. Загальне законодавство України стосовно 

інтелектуального бізнесу. Спеціальне законодавство в сфері інтелектуального 

бізнесу, у тому числі міжнародне законодавство. Інші нормативно-правові акти 

з питань інтелектуального бізнесу. Формування Концепції розвитку 

національної системи інтелектуального бізнесу. Необхідність подальшого 

удосконалення нормативно-правової бази в сфері інтелектуального бізнесу. 

Гармонізація національного законодавства з питань інтелектуального бізнесу з 

відповідними міжнародно визнаними нормами і правилами. 

  

 



Тема 4. Моделювання інтелектуального бізнесу 

Розвиток концепції моделювання інтелектуального бізнесу. Визначення та 

функції, основні підходи до формування моделі інтелектуального бізнесу. 

Принцип інтелектуального лідерства (А. Сливоцький, Г. Хамел,                                

К.К. Прохалад). Стратегія блакитного океану (Чан Кім, Рене Моборн). 

Формування системи моделювання інтелектуальної мережі бізнес-процесів. 

Комплексна модель управління інтелектуальним бізнесом. Нечітка модель 

комплексної оцінки інтелектуального бізнесу та його складових. Модель 

оцінки інтелектуального бізнесу на рівні співробітника. Модель 

інтелектуального бізнесу із використанням імітаційного моделювання. 

Моделювання впливу інтелектуального капіталу на інноваційний розвиток 

підприємства. 

  

Тема 5. Управління інтелектуальним бізнесом 

Поняття управління інтелектуальним бізнесом. Система корпоративного 

управління інтелектуальним бізнесом. Основні принципи та функції управління 

інтелектуальним бізнесом. Основні площини управління інтелектуальним 

бізнесом: управління результатами творчої діяльності, управління людьми, що 

створюють інтелектуальний продукт, управління організаціями, що 

розробляють або використовують інтелектуальний продукт. Механізм 

управління інтелектуальним бізнесом як механізм захисту прав інтелектуальної 

власності. Організаційна структура системи управління інтелектуальним 

бізнесом. Модель холакратії Брайана Робертсона та її особливості. 

  

Тема 6. Інформаційне забезпечення інтелектуального бізнесу 

Формування системи інформаційного забезпечення інтелектуального 

бізнесу, що відповідає світовим конкурентним ринковим вимогам. Бази і банки 

даних науково-технічної та ринкової інформатизації. Потреба в інформації на 

різних фазах і етапах розвитку інтелектуального бізнесу. Патентно-

інформаційне забезпечення діяльності сучасного інтелектуального бізнесу. 

Патентно-правова, патентно-технічна і патентно-економічна інформація. 

Система патентної інформації і документації в Україні. Системи електронного 

документообігу (СЕД) сучасного інтелектуального бізнесу. Системи 

імітаційного моделювання та бізнес-аналітики (Busіness Іntellіgence – BІ), що 

поєднують процеси збору даних, аналізу, моделювання й прогнозування.

 Інструменти BІ для поглибленої роботи з даними на основі технологій 

аналітичної обробки даних OLAP (On-Lіne Analytіcal Processіng). 

  

Тема 7. Мотивація виробників інтелектуальних продуктів 

Роль держави в процесі формування інтелектуального бізнесу на основі 

мотиваційного механізму. Етапи мотиваційного механізму формування 

інтелектуального бізнесу. Мотивація виробників інтелектуальних продуктів на 

індивідуальному і на мікроекономічному рівнях. Поєднання самомотивації та 

зовнішніх мотиваторів творчої активності виробників інтелектуальних 

продуктів. Структура внутрішніх мотивів виробників інтелектуальних 

продуктів.  Чинники зовнішньої мотивації на рівні підприємства, організації, 



країни. Зовнішня мотивація виробників інтелектуальних продуктів у формі 

адміністративного, економічного, соціального, морально-психологічного 

впливу. Матеріальна  та нематеріальна мотивація інтелектуальної активності.   

 

Тема 8. Ризики інтелектуального бізнесу 

Місце і роль ризиків в інтелектуальній діяльності. Класифікація ризиків за 

певними критеріями. Ризики учасників інтелектуального бізнесу та їх 

характеристики. Основні фактори ризику, що виникають у процесі 

функціонування інтелектуального бізнесу. Зовнішні фактори прямої та 

непрямої дії. Внутрішні фактори. Основні етапи управління ризиками. Причини 

та наслідки виникнення ризиків інтелектуального бізнесу. Кількісні оцінки 

ризику інтелектуального бізнесу в умовах невизначеності. Методи кількісної 

оцінки або вимірювання ризиків. Основні методи зниження ризиків 

інтелектуального бізнесу: розподілу ризиків, диверсифікації, зниження 

невизначеності, лімітування, хеджування та страхування. 

 

Тема 9. Економічна безпека інтелектуального бізнесу 

Поняття економічної безпеки інтелектуального бізнесу. Різні складові 

економічної безпеки. Фінансова складова, інтелектуальна і кадрова складова, 

техніко-технологічна складова, інформаційна складова, екологічна складова, 

силова складова економічної безпеки інтелектуального бізнесу. Організаційні 

та техніко-технологічні основи економічної безпеки інтелектуального бізнесу. 

Організація служби безпеки. Методика побудови інтелектуальної безпеки. 

Методи і принципи забезпечення інформаційної безпеки. Якісні 

характеристики стану безпеки (небезпеки), їх бальна оцінка. Зарубіжний досвід 

забезпечення економічної безпеки інтелектуального бізнесу. 

 

Тема 10. Ведення інтелектуального бізнесу 

Особливості розпочинання інтелектуального бізнесу: процедури, час, 

витрати та мінімальний капітал для заснування бізнесу. Робота з дозволами на 

ведення інтелектуального бізнесу: процедури, час та витрати на отримання 

дозволів. Реєстрація майна інтелектуального бізнесу: процедури, час та витрати 

на реєстрацію. Процедура отримання кредиту: міць юридичних прав, глибина 

кредитної інформації. Особливості захисту прав інвесторів інтелектуального 

бізнесу: відкритість фінансових показників, відповідальність керівництва. 

Процедури сплати податків інтелектуального бізнесу. Участь інтелектуального 

бізнесу у міжнародній торгівлі. Процедура закриття інтелектуального бізнесу: 

відсоток відшкодувань, час та додаткові витрати на закриття. Соціальна 

відповідальність інтелектуального бізнесу 

 

Тема 11. Віртуалізація інтелектуального бізнесу 

Поняття віртуалізації як процесу використання технологій зі спрощення та 

забезпечення більш зручних способів створення і ведення бізнесу, комунікацій 

між клієнтом і постачальником, виробником. Віртуальний офіс як технологія 

віртуалізації. Хмарні технології як ефективна парадигма, що передбачає 



віддалену обробку та зберігання даних. Оренда програмного забезпечення. 

Інтернет-представництво інтелектуального бізнесу. 

 

5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять. 

 

Тема 1. Основні засади інтелектуального бізнесу 

1. Основні поняття інтелектуального бізнесу.  

2. Сутність таких категорій як: «інтелект», «інтелектуальна праця», 

«інтелектуальний ресурс», «інтелектуальний продукт», «інтелектуальний 

потенціал», «економіка знань», «людський ресурс», «інтелектуальний бізнес», 

«інтелектуальні моделі». 

3. Історія розвитку інтелектуального бізнесу.  

4. Класифікації інтелектуального бізнесу та їх особливості.  

Література: 6, 14, 16, 17, 24, 25, 26. 

 

Тема 2. Інтелектуальні продукти: сутність і особливості створення 

1. Види та результати інтелектуальної діяльності.  

2. Результати літературно-мистецької та науково-технічної діяльності.  

3. Загальна характеристика інтелектуальних продуктів: поняття, сутність, 

зміст.  

4. Закономірності створення інтелектуальних продуктів та їх специфіка 

щодо трактування традиційного набору властивостей ринкових товарів.  

5. Форменні інтелектуальні продукти та їх особливості.  

6. Змістовні інтелектуальні продукти. Cхеми і моделі просування та 

комерціалізації інтелектуальних продуктів 

Література: 3, 6, 14, 16, 17, 24, 25, 26, 39. 

 

Тема 3. Нормативно-правові засади інтелектуального бізнесу в Україні 

1. Регулювання правовідносин у сфері інтелектуального бізнесу на основі 

Конституції України.  

2. Загальне законодавство України стосовно інтелектуального бізнесу.  

3. Спеціальне законодавство в сфері інтелектуального бізнесу, у тому 

числі міжнародне законодавство. Інші нормативно-правові акти з питань 

інтелектуального бізнесу.  

4. Формування Концепції розвитку національної системи інтелектуального 

бізнесу.  

5. Необхідність подальшого удосконалення нормативно-правової бази в 

сфері інтелектуального бізнесу.  

6. Гармонізація національного законодавства з питань інтелектуального 

бізнесу з відповідними міжнародновизнаними нормами і правилами. 

Література: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 31, 45, 46, 47. 

 

Тема 4. Моделювання інтелектуального бізнесу 

1. Розвиток концепції моделювання інтелектуального бізнесу.  

2. Визначення та функції, основні підходи до формування моделі 

інтелектуального бізнесу.  



3. Принцип інтелектуального лідерства (А. Сливоцький, Г.Хамел, 

К.К.Прохалад).  

4. Стратегія блакитного океану (Чан Кім, Рене Моборн).  

5. Формування системи моделювання інтелектуальної мережі бізнес-

процесів.  

6. Комплексна модель управління інтелектуальним бізнесом.  

7. Нечітка модель комплексної оцінки інтелектуального бізнесу та його 

складових.  

8. Модель оцінки інтелектуального бізнесу на рівні співробітника.  

9. Модель інтелектуального бізнесу із використанням імітаційного 

моделювання.  

10. Моделювання впливу інтелектуального капіталу на інноваційний 

розвиток підприємства. 

Література: 6, 14, 16, 17, 24, 26. 

 

Тема 5. Управління інтелектуальним бізнесом 

1. Поняття управління інтелектуальним бізнесом.  

2. Система корпоративного управління інтелектуальним бізнесом.  

3. Основні принципи та функції управління інтелектуальним бізнесом.  

4. Основні площини управління інтелектуальним бізнесом: управління 

результатами творчої діяльності, управління людьми, що створюють 

інтелектуальний продукт, управління організаціями, що розробляють або 

використовують інтелектуальний продукт.  

5. Механізм управління інтелектуальним бізнесом як механізм захисту 

прав інтелектуальної власності.  

6. Організаційна структура системи управління інтелектуальним бізнесом.  

7. Модель холакратії Брайана Робертсона та її особливості. 

Література: 13, 14, 15, 18, 44. 

 

Тема 6. Інформаційне забезпечення інтелектуального бізнесу 

1. Формування системи інформаційного забезпечення інтелектуального 

бізнесу, що відповідає світовим конкурентним ринковим вимогам.  

2. Бази і банки даних науково-технічної та ринкової інформатизації.  

3. Потреба в інформації на різних фазах і етапах розвитку 

інтелектуального бізнесу.  

4. Патентно-інформаційне забезпечення діяльності сучасного 

інтелектуального бізнесу. Патентно-правова, патентно-технічна і патентно-

економічна інформація.  

5. Система патентної інформації і документації в Україні. 

6. Системи електронного документообігу (СЕД) сучасного 

інтелектуального бізнесу. Системи імітаційного моделювання та бізнес-

аналітики (Busіness Іntellіgence – BІ), що поєднують процеси збору даних, 

аналізу, моделювання й прогнозування. 

7. Інструменти BІ для поглибленої роботи з даними на основі технологій 

аналітичної обробки даних OLAP (On-Lіne Analytіcal Processіng). 

Література:  13, 15, 21, 33, 38, 39, 44. 



Тема 7. Мотивація виробників інтелектуальних продуктів 

1. Роль держави в процесі формування інтелектуального бізнесу на основі 

мотиваційного механізму.  

2. Етапи мотиваційного механізму формування інтелектуального бізнесу.  

3. Мотивація виробників інтелектуальних продуктів на індивідуальному і 

на мікроекономічному рівнях.  

4. Поєднання самомотивації та зовнішніх мотиваторів творчої активності 

виробників інтелектуальних продуктів. Структура внутрішніх мотивів 

виробників інтелектуальних продуктів.  

5. Чинники зовнішньої мотивації на рівні підприємства, організації, 

країни. Зовнішня мотивація виробників інтелектуальних продуктів у формі 

адміністративного, економічного, соціального, морально-психологічного 

впливу. 

6. Матеріальна  та нематеріальна мотивація інтелектуальної активності. 

Література: 5, 6, 13, 14, 24, 25, 26, 37, 46, 47. 

 

Тема 8. Ризики інтелектуального бізнесу 

1. Місце і роль ризиків в інтелектуальній діяльності. Класифікація ризиків 

за певними критеріями.  

2. Ризики учасників інтелектуального бізнесу та їх характеристики.  

3. Основні фактори ризику, що виникають у процесі функціонування 

інтелектуального бізнесу.  

4. Зовнішні фактори прямої та непрямої дії. Внутрішні фактори.  

5. Основні етапи управління ризиками.  

6. Причини та наслідки виникнення ризиків інтелектуального бізнесу.  

7. Кількісні оцінки ризику інтелектуального бізнесу в умовах 

невизначеності. Методи кількісної оцінки або вимірювання ризиків.  

8. Основні методи зниження ризиків інтелектуального бізнесу: розподілу 

ризиків, диверсифікації, зниження невизначеності, лімітування, хеджування та 

страхування. 

Література: 6, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 36. 

 

Тема 9. Економічна безпека інтелектуального бізнесу 

1. Поняття економічної безпеки інтелектуального бізнесу.  

2. Різні складові економічної безпеки. Фінансова складова, інтелектуальна 

і кадрова складова, техніко-технологічна складова, інформаційна складова, 

екологічна складова, силова складова економічної безпеки інтелектуального 

бізнесу.  

3. Організаційні та техніко-технологічні основи економічної безпеки 

інтелектуального бізнесу. Організація служби безпеки.  

4. Методика побудови інтелектуальної безпеки. Методи і принципи 

забезпечення інформаційної безпеки.  

5. Якісні характеристики стану безпеки (небезпеки), їх бальна оцінка.  

6. Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки інтелектуального 

бізнесу. 

Література: 1, 5, 14, 16, 28, 29, 31, 33, 37. 



Тема 10. Ведення інтелектуального бізнесу 

1. Особливості розпочинання інтелектуального бізнесу: процедури, час, 

витрати та мінімальний капітал для заснування бізнесу.  

2. Робота з дозволами на ведення інтелектуального бізнесу: процедури, час 

та витрати на отримання дозволів.  

3. Реєстрація майна інтелектуального бізнесу: процедури, час та витрати 

на реєстрацію.  

4. Процедура отримання кредиту: міць юридичних прав, глибина 

кредитної інформації.  

5. Особливості захисту прав інвесторів інтелектуального бізнесу: 

відкритість фінансових показників, відповідальність керівництва.  

6. Процедури сплати податків інтелектуального бізнесу.  

7. Участь інтелектуального бізнесу у міжнародній торгівлі. 

8. Процедура закриття інтелектуального бізнесу: відсоток відшкодувань, 

час та додаткові витрати на закриття.  

9. Соціальна відповідальність інтелектуального бізнесу 

Література: 3, 6, 13, 14, 15, 18, 22. 

 

Тема 11. Віртуалізація інтелектуального бізнесу 

1. Поняття віртуалізації як процесу використання технологій зі спрощення 

та забезпечення більш зручних способів створення і ведення бізнесу, 

комунікацій між клієнтом і постачальником, виробником.  

2. Віртуальний офіс як технологія віртуалізації.  

3. Хмарні технології як ефективна парадигма, що передбачає віддалену 

обробку та зберігання даних.  

4. Оренда програмного забезпечення.  

5. Інтернет-представництво інтелектуального бізнесу. 

Література: 1, 22, 33, 34, 38, 39, 41, 44. 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

 

Самостійна робота студента (далі – СРС) як невід’ємна складова 

освітнього процесу у вищому навчальному закладі є однією з форм оволодіння 

навчальним матеріалом поза межами аудиторної роботи, в час, вільний від 

обов’язкових навчальних занять. Кожен вид самостійної роботи фіксується в 

академічному журналі окремою графою. Результативність виконання 

конкретних завдань для СРС оцінюється в балах від «0» до «5».  

Загальний обсяг СРС з дисципліни «Інтелектуальний бізнес» становить 88 

год. для  студентів денної форми навчання та 112 годин для студентів заочної 

форми навчання. 

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для 

засвоєння теоретичних знань з дисципліни: 

 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з 

використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури; 

 підготовка до семінарських занять;  

 вивчення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання; 



  пошукова робота за допомогою електронних джерел; 

 підготовка студентів до проведення поміжного (модульного) контролю 

та заліку. 

 

Розподіл годин на виконання СРС 

№ 

з/п 
Вид самостійної роботи Кількість годин 

  

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 10 3 

2. Опрацювання законодавчої бази України 

з питань інтелектуальної власності 

10 10 

3. Підготовка до семінарських занять 16 8 

4. Підготовка до модульного (проміжного) 

контролю 

4  4 

5.  Опрацювання тем, винесених на 

самостійну підготовку, в тому числі 

конспектування за заданим планом 

38  77 

6. Робота з інтернет-ресурсами 10 10 

 

Завдання для самостійної роботи студентів 

 

Назва теми Зміст самостійної роботи студентів 

Кількість годин 

Форми 

звітності 
Література 

Денна форма 

навчання (заочна 

форма навчання) 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Основні 

засади 

інтелектуального 

бізнесу 

Перелік питань: 

1.  Історія розвитку 

інтелектуального бізнесу.  

2. Класифікації та особливості 

інтелектуального бізнесу.  

 

 

4 (8) 

Конспект, 

усне 

опитування 

[6, 14, 16, 

17, 24, 25, 

26] 

Тема 2. 

Інтелектуальні 

продукти: 

сутність і 

особливості 

створення  

Перелік питань: 
1. Закономірності створення 

інтелектуальних продуктів та їх 

специфіка щодо трактування 

традиційного набору властивостей 

ринкових товарів.  

2. Форменні інтелектуальні 

продукти та їх особливості.  

3. Змістовні інтелектуальні 

продукти.  

4. Cхеми і моделі просування та 

комерціалізації інтелектуальних 

продуктів. 

 

10 (10) 

Конспект, 

усне 

опитування, 

письмові 

відповіді на 

проблемні 

питання    

[3, 6, 14, 16, 

17, 24, 25, 

26, 39] 

Тема 3. 

Нормативно-

правові засади 

інтелектуального 

бізнесу в Україні 

Перелік питань: 

1. Формування Концепції розвитку 

національної системи 

інтелектуального бізнесу.  

 

10 (10) 

Конспект, 

усне 

опитування, 

тестування 

 

[7, 8, 9, 10, 

11, 12, 31, 

45, 46, 47] 



2. Необхідність подальшого 

удосконалення нормативно-

правової бази в сфері 

інтелектуального бізнесу.  

3. Гармонізація національного 

законодавства з питань 

інтелектуального бізнесу з 

відповідними 

міжнародновизнаними нормами і 

правилами. 

 
Тема 4. 

Моделювання 

інтелектуального 

бізнесу  

 

Перелік питань: 
1. Розвиток концепції 

моделювання інтелектуального 

бізнесу.  

2. Основні підходи до 

формування моделі 

інтелектуального бізнесу.  

3. Принцип інтелектуального 

лідерства та стратегія блакитного 

океану.  

4. Комплексна модель управління 

інтелектуальним бізнесом.  

5. Модель оцінки 

інтелектуального бізнесу на рівні 

співробітника.  

 

10 (10) 

Конспект, 

усне 

опитування, 

тестування 

[6, 14, 16, 

17, 24, 26] 

Тема 5. 

Управління 

інтелектуальним 

бізнесом 

Перелік питань: 
1. Поняття управління 

інтелектуальним бізнесом.  

2. Система корпоративного 

управління інтелектуальним 

бізнесом.  

3. Основні принципи та функції 

управління інтелектуальним 

бізнесом.  

4. Механізм управління 

інтелектуальним бізнесом.  

5. Організаційна структура 

системи управління 

інтелектуальним бізнесом.  

 

5 (10) 

Конспект, 

усне 

опитування 

[13, 14, 15, 

18, 44] 

Тема 6. 

Інформаційне 

забезпечення 

інтелектуального 

бізнесу 

Перелік питань: 
1. Формування системи 

інформаційного забезпечення 

інтелектуального бізнесу.  

2. Бази і банки даних науково-

технічної та ринкової 

інформатизації.  

3. Потреба в інформації на 

різних фазах і етапах розвитку 

інтелектуального бізнесу.  

4. Патентно-інформаційне 

забезпечення діяльності сучасного 

інтелектуального бізнесу.  

5. Система патентної інформації 

і документації в Україні. 

 

 

10 (10) 

Конспект, 

письмове 

опитування, 

тестування    

[13, 15, 21, 

33, 38, 39, 

44] 

Тема 7. 

Мотивація 
Перелік питань: 

 

 

5 (10) 

Конспект, 

усне 

[5, 6, 13, 14, 

24, 25, 26, 



виробників 

інтелектуальних 

продуктів 

 

1. Роль держави в процесі 

формування інтелектуального 

бізнесу.  

2. Етапи мотиваційного механізму 

формування інтелектуального 

бізнесу.  

3. Мотивація виробників 

інтелектуальних продуктів на 

різних рівнях.  

4. Структура внутрішніх мотивів 

виробників інтелектуальних 

продуктів.  

5. Зовнішня мотивація виробників 

інтелектуальних продуктів. 

 

опитування, 

письмові 

відповіді на 

проблемні 

питання    

37, 46, 47] 

Тема 8. Ризики 

інтелектуального 

бізнесу 

Перелік питань: 
1. Класифікація ризиків за 

певними критеріями.  

2. Основні фактори ризику, що 

виникають у процесі 

функціонування інтелектуального 

бізнесу.  

3. Основні етапи управління 

ризиками.  

4. Причини та наслідки 

виникнення ризиків 

інтелектуального бізнесу.  

5. Методи кількісної оцінки або 

вимірювання ризиків.  

 

 

10 (10) 

Конспект, 

усне 

опитування, 

тестування 

[6, 14, 20, 

22, 23, 24, 

25, 26, 30, 

36] 

Тема 9. 

Економічна 

безпека 

інтелектуального 

бізнесу 

Перелік питань: 
1. Поняття економічної безпеки 

інтелектуального бізнесу.  

2. Складові економічної безпеки 

та їх характеристики. 

3. Організаційні та техніко-

технологічні основи економічної 

безпеки інтелектуального бізнесу. 

4. Методика побудови 

інтелектуальної безпеки.  

5. Методи і принципи 

забезпечення інформаційної 

безпеки.  

6. Зарубіжний досвід 

забезпечення економічної безпеки 

інтелектуального бізнесу. 

 

 

5 (10) 

Конспект, 

усне 

опитування, 

тестування 

[1, 5, 14, 16, 

28, 29, 31, 

33, 37] 

Тема 10. Ведення 

інтелектуального 

бізнесу 

Перелік питань: 
1. Процедура та особливості 

розпочинання інтелектуального 

бізнесу.  

2. Реєстрація майна 

інтелектуального бізнесу.  

3. Процедура отримання кредиту. 

4. Особливості захисту прав 

інвесторів інтелектуального 

бізнесу. 

5. Участь інтелектуального 

 

10 (10) 

Конспект, 

письмове 

опитування, 

усні 

доповіді 

[3, 6, 13, 14, 

15, 18, 22] 



бізнесу у міжнародній торгівлі. 

6. Процедура закриття 

інтелектуального бізнесу. 

7. Соціальна відповідальність 

інтелектуального бізнесу 

 
Тема 11. 

Віртуалізація 

інтелектуального 

бізнесу 

Перелік питань: 

1. Поняття процесу віртуалізації 

та основні її характеристики.  

2. Віртуальний офіс як технологія 

віртуалізації.  

3. Оренда програмного 

забезпечення.  

4. Інтернет-представництво 

інтелектуального бізнесу. 

 

 

5 (10) 

Конспект, 

письмове 

опитування, 

усні 

доповіді 

[1, 22, 33, 

34, 38, 39, 

41, 44] 

Підготовка до МКР 4 (4)   

Разом:  88 (112)   

 

Тематика індивідуальних (групових завдань) 

Приклади тем для підготовки доповідей  

1. Сучасні засади створення інтелектуального бізнесу. 

2. Теоретичні положення про інтелектуальний бізнес.  

3. Інтелектуальний капітал та його форми. 

4. Економічна природа інтелектуального бізнесу.  

5. Економічні механізми формування інтелектуального бізнесу. 

6. Інтелектуальні ресурси у розвитку підприємств.  

7. Об’єкти та суб’єкти інтелектуального бізнесу. 

8. Приклади реалізації інтелектуального бізнесу. 

9. Інтелектуальні продукти: сутність і особливості створення. 

10.  Визначення інтелектуального продукту.  

11.  Види, форми та класифікація інтелектуального продукту.  

12.  Методи та визначення споживчої цінності та вартості інтелектуальної 

продукції. 

13.  Охарактеризуйте різноманітні методи визначення вартості 

інтелектуальної продукції. 

14.  Визначення інтелектуального бізнесу згідно з нормами законодавства 

України. 

15.  Визначення інтелектуального продукту згідно з нормами законодавства 

України. 

16.  Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності та їх захист. 

17.  Міжнародні документи з авторського права і суміжних прав. 

18.   Засоби та методи мотивації виробників інтелектуальних продуктів. 

19.  Методи та техніки управління персоналом у інформаційному бізнесі.  

20.  Управління мотивацією співробітників компаній інтелектуального 

бізнесу. 

21. Види та характеристики ризику підприємницької діяльності. 

22.  Ризики інтелектуального бізнесу. 



23.  Якісні та кількісні види ризику у інтелектуальному бізнесі. 

24.  Надайте аналіз терміну економічна безпека інтелектуального бізнесу. 

25.  Наведіть приклади антикризової діяльності підприємств. 

 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6. 1. Форми поточного контролю: усне опитування, письмове 

опитування, тестування, виконання практичних завдань, доповіді тощо. 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: 

відповіді на питання (усні та письмові), доповіді; тести; презентації результатів 

виконаних завдань та досліджень; виступи на наукових заходах тощо.  

 

Приклад проблемних питань для обговорення 

1. Проблеми мотивації виробників інтелектуальних продуктів. 

2. Сучасні методи управління персоналом у розвитку інформаційного 

бізнесу.  

3. Управління мотивацією співробітників компаній інтелектуального 

бізнесу. 

4. Кадровий потенціал інтелектуального бізнесу. 

5. Економічна безпека інтелектуального бізнесу. 

6. Економічна безпека інтелектуального бізнесу: сутність і передумови 

формування.  

7. Методи та заходи економічної безпеки інтелектуального бізнесу. 

8. Роль корпоративної культури у мотивації персоналу. 

9.  Засоби підвищення кваліфікації персоналу інтелектуального труда. 

10.  Охарактеризуйте методи та заходи економічної безпеки 

інтелектуального бізнесу. 

 

Приклади тестових завдань: 

 
КАДРОВИЙ КОНСАЛТИНГ, ЯК ОДИН З ВИДІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БІЗНЕСУ, ЦЕ:  

А) система організаційних заходів по діагностиці та заміні зношеного 

устаткування з метою поліпшення виробничих показників; 

В) система заходів по діагностиці та корекції організаційної структури та 

культури підприємства з метою поліпшення виробничих показників; 

С) система заходів по оцінці персоналу, з метою поліпшення виробничих 

показників, оптимізації соціально-психологічного клімату, посилення 

мотивації персоналу; 

D) система заходів по оцінці потенціалу підприємства з метою 

поліпшення виробничих показників. 
ВАЖЛИВОЮ ХАРАКТЕРИСТИКОЮ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ (КРЕАТИВНОСТІ) 

СПІВРОБІТНИКА ОРГАНІЗАЦІЇ Є: 



А) інтелект; 

В) здоров’я; 

С) працездатність; 

D) ретельність. 
ПОЯВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БІЗНЕСУ ЗУМОВЛЕНО: 

А) історичним розвитком суспільного виробництва; 

В) розвитком винахідницької діяльності; 

С) нормативно-законодавчими актами економічного розвинутих країн; 

D) переходом від індустріального суспільства в постіндустріальне і далі 

до економіки знань. 
ІНТЕЛЕКТ – ЦЕ: 

А) когнітивний процес, який характеризується здатністю до пізнання та 

ефективному вирішенню проблем, у т.ч. при оволодінні новим колом 

життєвих завдань. В основі інтелекту лежить процес моделювання 

невипадкових відносин оточуючого світу на основі аксіоматичних 

положень; 

В) система пізнавальних операцій людини, які направлені на виявлення 

ознак предметів, які не надані в перцептивному плані; 

С) форма мислення, в якій вирішення проблем здійснюється в зовнішній 

практичній діяльності; 

D) форма мислення, яка характеризується тим, що здійснюється в 

реальному маніпулюванні предметами та обслуговує, перш за все 

практичні завдання. 
КРЕАТИВНІСТЬ – ЦЕ: 

А) рівень творчих здібностей індивіда, який характеризується готовністю 

до генерування принципово нових ідей; 

В) форма здібностей, яка уявляє собою систему вироблених 

операціональних якостей, які забезпечують художню творчість; 

С) індивідуально виражені можливості до успішного навчання або 

здійсненню будь-якої діяльності; 

D) стадія розвитку інтелекту, яка передує періоду інтенсивного володіння 

мовою. 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ БІЗНЕС – ЦЕ: 

А) інтелектуальна діяльність по управлінню розширеним відтворення, 

створюючих, морально-орієнтованих знань, використання яких забезпечує 

підприємству стійкість в ринковій конкуренції, високий рівень творчої 

самореалізації співробітників та підвищує прибуток; 

В) духовно-практична діяльність людини, результатом якої є створення 

оригінальних, неповторних культурних цінностей, встановлення нових 

фактів відкриття нових засобів та методів дослідження та перетворення 

світу; 

С) сукупність дій керівника або працівників апарату управління по 

відношенню до людини або колективу, який є об’єктом управління; 

D) основний вид діяльності, в рамках якої в нашій цивілізації до 

останнього часу створювалась техніка. 
ДО ЧИННИКІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА НЕ ВІДНОСИТЬСЯ: 

А) коефіцієнт плинності кадрів працівників високої кваліфікації; 



В) питома вага і інженерно-технологічних працівників та науковців; 

С) показник раціоналізаторської активності; 

D) рівень розвитку технологічної бази підприємства. 
НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: 

А) learning-by- learning; 

В) learning-by-researching; 

С) learning-by-interaction; 

D) learning-by-doing. 
КОМБІНАЦІЯ ДОСВІДУ, ЦІННОСТЕЙ, КОНТЕКСТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЕКСПЕРТНИХ 

ОЦІНОК, ЯКА ЗАДАЄ ЗАГАЛЬНІ РАМКИ ДЛЯ ОЦІНКИ ТА ІНКОРПОРУВАННЯ НОВОГО 

ДОСВІДУ ТА ІНФОРМАЦІЇ: 

A) дані; 

B) інформація; 

C) знання; 

D) дані, інформація. 
СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ:  

A) формування і використання знань в рамках людського, структурного, 

ринкового капіталу; 

B) взаємодія людського капіталу та ринкового капіталу, взаємодія 

людського та структурного капіталу, взаємодія ринкового капіталу та 

структурного; 

C) рух знань одночасно між усіма видами інтелектуального капіталу; 

D) усі відповіді правильні. 
МЕТОДИ, ЯКІ  ВИКОРИСТОВУЮТЬ КОМАНДИ, ЩО СТВОРЮЮТЬ ЗНАННЯ: 

A) brainstorming; 

B) postflight debriefing; 

C) face-to-face interaction; 

D) усі відповіді правильні. 

 

Приклади практичних завдань: 

Завдання 1. 

На підставі зібраної інформації (табл. 1) зробіть висновки, сформуйте 

звіт про стан інтелектуального капіталу та існуючі проблеми в сфері 

управління інтелектуальним капіталом на досліджуваному підприємстві. 

 

Таблиця 1. 

Вплив інтелектуального капіталу на результати діяльності компанії  
№ 

з/

п 

Компо-

ненти 

інтелект-

туаль- 

ного 

капіталу 

Локальні 

показники 

Бали членів експертної команди 

С
у
м

а 

З
в
аж

ен
е,

 %
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Людський 

капітал 

Професійна 

компетенція (Х1) 
3 4 3 2 3 3 3 2 4 3 30  

2.  Мотивація 

співробітників (Х2) 
4 3 5 4 4 5 5 4 3 5 42  

3.  Кількість 

винахідників (Х3) 
8 7 8 5 7 8 4 8 8 8 71  



4. Структур-

ний 

капітал 

Корпоративна 

культура (У1) 5 5 4 7 5 7 6 7 5 4 55  

5.  Інформаційні 

технології та 

наявні знання 

(патенти, know-

how) (У2) 

7 8 6 8 6 6 7 5 7 6 66  

6.  Кількість оригі-

нальних ЛЗ в 

асортиментному 

портфелі компанії 

(У3) 

2 2 1 1 2 2 1 3 2 2 18  

7. Ринковий 

капітал 

Кількість 

торговельних 

марок (Z1) 

6 6 7 6 8 4 8 6 6 7 64  

8.  Кількість 

ліцензійних 

договорів, 

укладених 

підприємством (Z 

2) 

1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 14  

Контрольна сума 3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

36

0 

10

0 

 

Завдання 2. 

Проведена декомпозиція інтелектуального капіталу фармацевтичної 

компанії за трьома складовими з урахуванням їх взаємного перетину, а також 

виділяються окремі атрибути в кожній області. На основі експертних оцінок 

менеджерів компанії проведено зважування кожного з атрибутів (рис. 1.).  

Компетенція 0,04

Репутація 0,03

Досвід 0,03

Інновації 0,04

Кваліфікація 0,03

   ступінь 

   близькості

    з покупцями

   0,04

     інтегровані 

     відносини 0,07

    продукт знаній 

0,08

       патенти 0,07

           дані 0,06

   Організаційна

   культура навчання 0,04

    організаційні

   технології 0,03

Організаційна структура 0,03

Організаційний процес 0,03

Програмне забезпечення 0,02

Бази даних 0,03

Партнерська мережа 0,05

список найбільш 

шановних клієнтів 0,03

тривалість взаємовідносин

з клієнтами 0,03

      тип клієнта 0,02

       потенційна виручка 

      з клієнта 0,04

      успіх 0,03

Бренд 0,04

Торг. марка 0,04

Імідж 0,05

 
Рис.1. Структура інтелектуального капіталу компанії 

 



Ринкова вартість фармацевтичної компанії (на 10.01.2018 р) склала $ 

12,77 млрд., в той час як вартість акціонерного капіталу становила $ 1,47 млрд. 

Проведіть грошову оцінку компонентів структурної складової 

інтелектуального капіталу фармацевтичної компанії. 

 

 

Завдання 3. 

Використовуючи дані таблиці 1. Розрахуйте коефіцієнт доданої вартості 

інтелектуального капіталу для компанії «Х». Зробіть висновок про стан 

інтелектуального капіталу  підприємства. 

Таблиця 1. 

Дані для розрахунку коефіцієнта доданої вартості інтелектуального 

капіталу фармацевтичної компанії 

Показники 2016 2017 2018 

Додана вартість фізичного капіталу CEE 0,36 0,14 0,16 

Додана вартість фізичного капіталу HCE 9,32 4,43 5,35 

Додана вартість структурного капіталу SCE 0,89 0,77 0,81 

Інтелектуальний коефіцієнт доданої вартості 

VAIC 

   

 

Завдання 4. 

Заповніть таблицю 1.  

Таблиця 1.  

 

Класифікація інтелектуальних та інноваційних ризиків 

Класифікаційна ознака Види ризиків 

За сферами прояву  

За масштабами впливу  

За суб'єктами інноваційної 

діяльності 

 

За формами інвестування в 

новації 

 

За джерелами інвестування 

новацій 

 

За механізмами інвестування 

новацій 

 

 

Завдання 5. 

Розрахувати необхідні дані та заповнити таблиці щодо моделювання та 

розробки інтелектуальної продукції.  

1. Фірма та інтелектуальний продукт 
1.1. Галузь продукту  

1.2. Характеристика 

фірми 

 

 

1.3. Продукція фірми  

2. Дослідження ринку та аналіз збуту інтелектуального продукту 



2.1. Споживачі  

2.2. Конкуренти  

3. План маркетингу інтелектуального продукту 

3.1. Калькуляція собівартості товару: 
№ 

з/п 
Назва статті 

Відсоткова 

частка (%) 

Електромобіль «Енерджі», 

грн. 

1. Сировина та матеріали    

2. Енерговитрати    

3. ЗП та нарахування    

4. Амортизація   

5. Загальнофірмові витрати    

6. Інші витрати   

 Разом:   

Розрахунок ціни за методом «середні витрати плюс прибуток»: 

№ з/п Назва продукції 
Собівартість продукції, 

грн. 
Ціна реалізації продукції, грн. 

1. Енерджі   

План продажу та рекламної діяльності: 
3.2. Політика продажу  
3.3. Рекламна 

діяльність 
 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів. 

Результати навчання з освітніх компонентів оцінюються за 100-бальною 

шкалою (від 1 до 100) з переведенням в оцінку за традиційною шкалою 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» – для семестрових 

екзаменів, курсових робіт (проектів) і виробничих практик; «зараховано», «не 

зараховано» – для заліків і навчальних практик). Шкала переведення балів 

подана в таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

залік 

90-100 

зараховано 89-70 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

 

Підсумковий бал з навчальної дисципліни є сумою балів, одержаних за 

поточний та  проміжний контроль. 

Критерії оцінювання поточного та проміжного контролю визначаються 

Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів 



вищої освіти в умовах ЄКТС, яке прийнято в  університеті із урахуванням 

вагових коефіцієнтів: 

– поточного контролю: 

для дисциплін, що завершуються заліком – 0,7; 

– проміжного контролю: 

для дисциплін, що завершуються заліком – 0,3. 

          Для визначення ступеня оволодіння навчальним матеріалом з подальшим 

його оцінюванням рекомендується застосовувати наступні рівні навчальних 

досягнень студентів (табл. 2): 

 

Таблиця 2. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

Рівні навчальних 

досягнень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Студент 

Відмінний 100…90 

вільно володіє навчальним мате-

ріалом, висловлює свої думки, 

робить аргументовані висновки, 

рецензує відповіді інших 

студентів, творчо виконує 

індивідуальні та колективні 

завдання; самостійно знаходить 

додаткову інформацію та 

використовує її для реалізації 

поставлених перед ним завдань; 

вільно використовує нові інфор-

маційні технології для 

поповнення власних знань 

може аргументовано 

обрати раціональний 

спосіб виконання 

завдання й оцінити 

результати власної 

практичної діяльності; 

виконує завдання, не 

перед-бачені 

навчальною 

програмою; вільно 

використовує знання 

для розв’язання 

поставлених перед ним 

завдань 

Достатній 89….70 

вільно володіє навчальним мате-

ріалом, застосовує знання на 

практиці; узагальнює і 

систематизує навчальну 

інформацію, але допускає 

незначні огріхи у порівняннях, 

формулюванні висновків, 

застосуванні теоретичних знань 

на практиці 

за зразком самостійно 

виконує практичні 

завдання, перед-бачені 

програмою; має стійкі 

навички виконання 

завдання 

Задовільний 69…51 

володіє навчальним матеріалом 

поверхово, фрагментарно, на 

рівні запам’ятовування 

відтворює певну частину 

навчального матеріалу з 

елементами логічних зв’язків, 

знає основні поняття 

навчального мате-ріалу 

має елементарні, 

нестійкі навички 

виконання завдань 



Рівні навчальних 

досягнень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Студент 

Незадовільний 50…26 

має фрагментарні знання (менше 

половини) при незначному зага-

льному обсязі навчального мате-

ріалу; відсутні сформовані 

уміння та навички; під час 

відповіді допущено суттєві 

помилки 

планує та виконує 

частину завдання за 

допомогою викладача 

Неприйнятний 25…1 
студент не володіє навчальним 

матеріалом 

виконує лише елементи 

завдання, потребує 

постійної допомоги 

викладача 

 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять. 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними 

індивідуальної  та самостійної роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5». 

Критерії оцінювання наводяться у таблиці 3. 
 

Таблиця 3. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  

на семінарських заняттях  
 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної 

дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних 



завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

Після завершення вивчення дисципліни викладач виводить 

середньозважений бал, що переводиться у 100-бальну шкалу (див. таблицю 4.) 

з відповідним ваговим коефіцієнтом.  

Таблиця 4. 

Таблиця переведення середньозваженого балу  

за 100-бальною шкалою 
 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100 4,97–5,00 80 4,10–4,14 60 3,10–3,14 40 2,25–2,29 20 1,15–1,20 

99 4,94-4,96 79 4,05–4,09 59 3,05–3,09 39 2,20–2,24 19 1,09–1,14 

98 4,91–4,93 78 4,00–4,04 58 3,00–3,04 38 2,15–2,19 18 1,03–1,08 

97 4,87–4,90 77 3,95–3,99 57 2,96–2,99 37 2,10–2,14 17 0,97–1,02 

96 4,84–4,86 76 3,90–3,94 56 2,93–2,95 36 2,05–2,09 16 0,91–0,96 

95 4,80–4,83 75 3,85–3,89 55 2,90–2,92 35 2,00–2,04 15 0,85–0,90 

94 4,76–4,79 74 3,80–3,84 54 2,87–2,89 34 1,95–1,99 14 0,79–0,84 

93 4,72–4,75 73 3,75–3,79 53 2,84–2,86 33 1,90–1,94 13 0,73–0,78 

92 4,68–4,71 72 3,70–3,74 52 2,81–2,83 32 1,85–1,89 12 0,67–0,72 

91 4,64–4,67 71 3,65-3,70 51 2,78–2,80 31 1,80–1,84 11 0,61–0,66 

90 4,60–4,63 70 3,60–3,64 50 2,75–2,77 30 1,75–1,79 10 0,55–0,60 

89 4,55–4,59 69 3,55–3,59 49 2,70–2,74 29 1,69–1,74 9 0,49–0,54 

88 4,50–4,54 68 3,50–3,54 48 2,65–2,69 28 1,63–1,68 8 0,43–0,48 

87 4,45–4,49 67 3,45–3,49 47 2,60–2,64 27 1,57–1,62 7 0,37–0,42 

86 4,40–4,44 66 3,40–3,44 46 2,55–2,59 26 1,51–1,56 6 0,31–0,36 

85 4,35–4,39 65 3,35–3,39 45 2,50–2,54 25 1,45–1,50 5 0,25–0,30 

84 4,30–4,34 64 3,30–3,34 44 2,45–2,49 24 1,39–1,44 4 0,19–0,24 

83 4,25–4,29 63 3,25–3,29 43 2,40–2,44 23 1,33–1,38 3 0,13–0,18 

82 4,20–4,24 62 3,20–3,24 42 2,35–2,39 22 1,27–1,32 2 0,07–0,12 

81 4,15–4,19 61 3,15–3,19 41 2,30–2,34 21 1,21–1,26 1 0,01–0,06 

 

Підрахунки середньозваженого балу здійснюють з точністю до другого 

знака після коми. За таблицею 4 визначають кількість балів за 100-бальною 

шкалою, яку множать на ваговий коефіцієнт – 0,7 і отримують кількість балів 

за поточний контроль. Кількість балів за поточний контроль округлюють до 

цілих. 

Кількість балів, отриманих студентом за поточний контроль, 

виставляється викладачем у відповідній графі академічного журналу до 

проведення проміжного контролю.  

 

 

8.3. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи. 

Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою від «0» до 

«30» – для дисциплін, викладання яких завершується заліком. 



Загальна оцінка за модульну контрольну роботу є середнім 

арифметичним оцінок за кожне питання/завдання, яка переводиться за 100 

бальною шкалою (табл. 4.) та множиться на коефіцієнт 0,3. 

 

8.4. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю. 

Залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні рівня 

опанування студентами навчального матеріалу виключно на підставі 

результатів виконання ними певних видів робіт, зазначених у робочій програмі 

навчальної дисципліни. 

Оцінка за семестр з дисципліни, з якої передбачений залік, виставляється 

після закінчення її вивчення (до початку екзаменаційної сесії) за результатами 

поточного (ваговий коефіцієнт – 0,7) та проміжного (ваговий коефіцієнт – 0,3) 

контролю. При цьому обов’язкової присутності здобувачів вищої освіти під час 

заліку не передбачено.  

Залік отримує здобувач вищої освіти, який виконав всі види роботи, 

визначені в робочій програмі навчальної дисципліни й має достатню кількість 

балів за поточний контроль (не менше 35 балів) та проміжний контроль (не 

менше 16 балів). 
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