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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

5

42

108

кредити ЄКТС
(150 годин)

годин контактна робота з викладачем
(14 годин лекцій;
28 годин семінарських занять)

години - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

другий

МОВА ВИКЛАДАННЯ

українська

ФОРМА КОНТРОЛЮ

залік

магістр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- вибіркова для здобувачів другого рівня вищої освіти
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

немає
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

формування комплексу теоретичних знань і практичних умінь організації, управління,
економічного обґрунтування напрямків розвитку і забезпечення успішного функціонування
інтелектуального бізнесу
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Теоретико-методичні засади інтелектуального бізнесу
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.

Теоретичні засади інтелектуального бізнесу
Інтелектуальні продукти: сутність і особливості створення
Нормативно-правові засади інтелектуального бізнесу в Україні
Моделювання інтелектуального бізнесу

Модуль 2. Організаційні та практичні аспекти ведення інтелектуального
бізнесу
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Тема 10.
Тема 11.

Управління інтелектуальним бізнесом
Інформаційне забезпечення інтелектуального бізнесу
Мотивація виробників інтелектуальних продуктів
Ризики інтелектуального бізнесу
Економічна безпека інтелектуального бізнесу
Ведення інтелектуального бізнесу
Віртуалізація інтелектуального бізнесу

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

знати основні теоретико-методичні засади інтелектуального бізнесу, сутність і специфіку
інтелектуальних продуктів та процесу їх створення;
знати законодавчу базу започаткування та ведення інтелектуального бізнесу; особливості
управління інтелектуальним бізнесом;
вміння моделювати інтелектуальний бізнес, застосовувати методи управління ризиками
інтелектуального бізнесу;
вміння створювати та виявляти інтелектуальні продукти, визначати прийнятні бізнесмоделі інтелектуального бізнесу;

-

здатність застосовувати законодавчу базу для створення та ведення інтелектуального
бізнесу;
навички щодо розробки моделі мотивації для творчих колективів;
здатність визначати ризики інтелектуального бізнесу;
навички виявлення та застосування основних тенденцій та перспектив віртуалізації
інтелектуального бізнесу.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції, в тому числі з візуальним супроводженням;
семінарські заняття (в тому числі дискусія, ситуативне моделювання в групах і
індивідуальне);
самостійний творчий управлінський аналітичний пошук;
індивідуальний творчий управлінський експеримент;
консультування індивідуальне, групове, колективне.

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- виконання завдань і контрольних робіт на семінарських заняттях – ~ 40 балів;
- виконання двох модульних контролів – ~ 30 балів;
- виконання індивідуального творчо-пошукового завдання – ~ 30 балів.
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового контролю студентами, які отримали рейтинговий бал, що
відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного.
Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–
–

за виконання додаткових творчо-пошукових завдань;
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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