
 



 



1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 
навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни вибіркова 

Мова викладання, навчання та 
оцінювання 

українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4 кредити / 120 годин 

Рік навчання 3 3 

Семестр 6 6 

Кількість змістових модулів з 
розподілом: 

4 

Обсяг кредитів 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 

Аудиторні 32 16 

Самостійна робота 80 104 

Модульний контроль 8  

Форма семестрового контролю залік залік 

 
2. Мета дисципліни – формування у аспірантів комплексу теоретичних 

знань та практичних навичок формування та управління інтелектуальною 

власністю методами економічної оцінки інноваційних рішень (зокрема 

моделювання стартап-проєктів) з метою побудови інтелектуального бізнесу. 

Завданнями навчальної дисципліни є: 

 вивчення теоретико-методичних засад інтелектуального бізнесу як 

специфічної форми інноваційного підприємництва, основою якого є 

інтелектуальна власність та стартап-проєкти; 

 оволодіння знаннями щодо правових та економічних засад управління 

інтелектуальною власністю та стартап-проєктами; 

 розкриття сутності та специфіки інтелектуальних продуктів, 

розробка моделей їх просування та комерціалізації; 

  оволодіння навичками щодо особливостей розробки, просування та 

впровадження стартап-проєктів для використання при проведенні 

власного наукового дослідження. 

Програмні компетентності 

ФК- 

3 

Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, сфер економіки та національної економіки: 

володіння сучасними методами збору, обробки та аналізу економічних і 

соціальних даних; сучасними методиками розрахунку та аналізу 

соціально-економічних показників. Що характеризують економічні 
процеси та явища на мікрорівні 



ФК- 

8 

Здатність до креативного та критичного мислення: здатність 

породжувати нові ідеї, придумувати та знаходити нетрадиційні рішення, 

набуття гнучкості мислення, відкритого для застосування набутих 

економічних знань для вирішення стратегічних та поточних завдань 

економічного розвитку підприємства, а також для застосування набутих 

економічних знань у повсякденному житті 

ФК- 

11 

Викладацькі та комунікативні здатності. Здатність презентувати та 

обговорювати науково-аналітичні та проєктно-творчі результати, в тому 
числі іноземною мовою в усній та письмовій формах. 

ФК- 

12 

Здатність адаптуватися до нових ситуацій. Здатність застосовувати 

джерела активізації творчого пошуку, різних джерел інформації, 

математичного апарату та комп’ютерних технологій для розв’язання 

економічних завдань. 
 

3. Результати навчання за дисципліною. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен: 

знати: 

 складові економіки інтелектуальної власності; 

 методи оцінки стартап-проєктів; 
 методи та моделі реалізації стартап-проєкту; 

 функціональні групи інтелектуальних продуктів; 

 зміст та структуру інтелектуального капіталу; 

 функціональні напрями організації та ведення інтелектуального бізнесу; 

 механізми комерціалізації інтелектуального продукту; 
 методи управління ризиками інтелектуального бізнесу. 

вміти: 

 поєднувати інтелектуальні та підприємницькі характеристики розробки 

продукту для ведення бізнесу; 

 користуватися законодавчою базою, нормативно-правовими актами у 

сфері інтелектуального бізнесу; 

 здійснювати економічну оцінку інноваційних рішень; 

 продукувати бізнес-ідеї, організовувати розробку стартап-проєкту; 
 проводити тестування стартап-проєкту та оцінити різні варіанти його 

реалізації; 

 розробляти методи мотивації для творчих колективів; 

 застосовувати цифрові технології для віртуалізації інтелектуального 

бізнесу; 

 ідентифікувати та упереджувати ризики інтелектуального бізнесу; 

 розраховувати показники ефективності ведення інтелектуального бізнесу. 



Нормативний зміст підготовки здобувачів ступеня доктора філософії, 

сформульований у термінах результатів навчання 

ПРН-1 Демонструвати стійке розуміння принципів економічної науки, 
особливостей функціонування економічних систем 

ПРН-3 Сучасні уявлення про формування процесу прийняття 

обґрунтованих економічних рішень, головні дослідницькі етапи та 

методики їх виконання, що забезпечують послідовне та якісне 
виконання наукового дослідження 

ПРН-6 Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для 

вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та 

представлення аналітичних звітів 

ПРН-7 Здатність орієнтуватися в сучасних економічних та соціальних 

тенденціях та потребах суспільства з метою обґрунтування на їх 

основі прийнятих економічно безпечних рішень 

ПРН-9 Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ 
і проблем в однієї або декількох професійних сферах 

ПРН-13 Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі 
із новими об’єктами, та у невизначених умовах 

ПРН-15 Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і 

методи отримання соціально-економічних даних, збирати та 

аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та 

соціальні показники 

ПРН-16 Готовність і здатність до набуття нових знань і освітніх компетенцій 

упродовж навчання в аспірантурі, а також до самовдосконалення й 

самоактуалізації в напрямку «саморозвиток і самоосвіта впродовж 
усього життя» 

ПРН-17 Використовувати професійну аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і 
нефахівців у сфері економічної діяльності 

ПРН-18 Вміння обґрунтовувати теоретичну доцільність та практичну 

ефективність впровадження результатів наукового дослідження в 

господарську діяльність суб’єктів господарювання 

ПРН-22 Демонструвати готовність і здатність до набуття нових знань і 

освітніх компетенцій упродовж навчання в аспірантурі, а також 

до самовдосконалення й самоактуалізації в напрямку «саморозвиток 
і самоосвіта впродовж усього життя». 

ПРН-23 Дотримуватися принципів академічної доброчесності. 



4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 
 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Назви теоретичних розділів 

Усього Розподіл годин за видами робіт 

аудиторні 

лекцій практи 

чні 

лабораторні 

роботи 

самостійна 

робота /МК 

Змістовий модуль 1. Економіка інтелектуальної власності 

1 Інтелектуальні продукти: 
сутність і особливості створення 

12 2 - - 10 

2 Інтелектуальна власність: 
поняття та об’єкти 

14 2 2 - 10 

 Модульний контроль 2 - - - 2 

Разом 28 4 2 - 20/2 

Змістовий модуль 2. Стартап-проєкти та започаткування інтелектуального бізнесу 

3 Стартап-проєкт як форма 

інноваційної підприємницької 

діяльності 

 

16 

 

2 
 

2 
 

2 
 

10 

4 Нормативно-правові  засади 
інтелектуального бізнесу в 
Україні 

 

14 

 

2 
 

2 
 

- 
 

10 

 Модульний контроль 2 - - - 2 

Разом 32 4 4 2 20/2 

Змістовий модуль 3. Ресурсне забезпечення інтелектуального бізнесу 

5 Організація та ведення 
інтелектуального бізнесу 

14 2 2 - 10 

6 Інформаційне забезпечення 
інтелектуального бізнесу 

14 2 2 - 10 

 Модульний контроль 2   - 2 

Разом 30 4 4 - 20/2 

Змістовий модуль 4. Умови ефективності інтелектуального бізнесу 

7 Ризики інтелектуального бізнесу 14 2 2 - 10 

8 Віртуалізація інтелектуального 
бізнесу 

14 - 2 2 10 

 Модульний контроль 2 - - - 2 

Разом 30 2 4 2 20/2 

Усього за освітньо-науковою 
програмою 

120 14 14 4 80/8 



Тематичний план для заочної форми навчання 
 

№ 

п/п 
 

 
Назви теоретичних розділів 

Усього Розподіл годин за видами робіт 

аудиторні 

лекцій практичні лабораторні 

роботи 

самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1. Економіка інтелектуальної власності 

1 Інтелектуальні продукти: сутність 
і особливості створення 

14 1 - - 13 

2 Інтелектуальна власність: поняття 
та об’єкти 

14 1 - - 13 

Разом 28 2 - - 26 

Змістовий модуль 2. Стартап-проєкти та започаткування інтелектуального бізнесу 

3 Стартап-проєкт як форма 

інноваційної підприємницької 

діяльності 

 

16 

 

1 
 

2 
 

- 
 

13 

4 Нормативно-правові  засади 

інтелектуального бізнесу в 
Україні 

 

14 

 

1 
 

- 
 

- 
 

13 

Разом 30 2 2 - 26 

Змістовий модуль 3. Ресурсне забезпечення інтелектуального бізнесу 

5 Організація та ведення 
інтелектуального бізнесу 

16 1 2 - 13 

6 Інформаційне забезпечення 
інтелектуального бізнесу 

14 1 - - 13 

Разом 30 2 2 - 26 

Змістовий модуль 4. Умови ефективності інтелектуального бізнесу 

7 Ризики інтелектуального бізнесу 16 1 - 2 13 

8 Віртуалізація інтелектуального 
бізнесу 

16 1 2 - 13 

Разом 32 2 2 2 26 

Усього за освітньо-науковою 
програмою 

120 8 6 2 104 



5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Економіка інтелектуальної власності 

Тема 1. 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. 

Ключові слова: інтелектуальна діяльність, інтелектуальний продукт, 

інноваційний продукт, комерціалізація, ринковий товар, модель. 

Література: 
1. Гордійчук А.С. Економіка інтелектуальної власності: навчальний посібник. – Рівне: 

НУВГП, 2012. – 330 с. 

2. Іванова В.В. Інтелектуальний бізнес: підручник. / В.В. Іванова. - Суми: 

Університетська книга, 2017. - 327 с. 

3. Інтелектуальний бізнес : навч. посіб. / Кіровоград. нац. техн. ун-т ; за ред. М. В. 

Семикіної. – Кіровоград : Вид-во КНТУ, 2015. - 141 с. 

4. Ляшенко Г. П. Інтелектуальний бізнес : навчальний посібник / Г. П. Ляшенко; 

Університет державної фіскальної служби України. – Ірпінь : УДФСУ, 2020. – 166 с. 

5. Тимохова Г.Б. Інтелектуальний бізнес : навч. посіб. / Тимохова Г.Б.; Нар. укр. акад. – 

Київ: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 316 с. 

6. Ушенко Н.В. Домінанти інтелектуального лідерства підприємств // Економіка і 

організація управління. – 2017. - №1 (25). – С.59-68. 

7. Mishchuk Ievgeniia, Riabykina Yekateryna, Ushenko Natalya, Hamova Oksana, 

Tkachenko Sergii, Yastremska Natalia. Intellectual Capital as a Factor Forming Economic 

Security of Enterprises in Society 5.0. WSEAS Transactions on Business and Economics. 

2022.         Vol.         19.         Pp.         269-277.         - Режим доступу - 

https://wseas.com/journals/articles.php?id=2068 
 

Тема 2. Інтелектуальна власність: поняття та об’єкти 

Стратегічні цілі і цінності інтелектуального бізнесу. Бізнес-модель 

інтелектуального підприємства. 

Інтелектуальна власність як складова інтелектуального капіталу за 

економічним змістом. Інтелектуальна власність в господарській діяльності. 

Інтелектуальний потенціал підприємства. 

Модель процесу формування об'єкта промислової власності і введення його 

в господарський оборот. 

Оподаткування операцій з нематеріальними активами. Ступінь 

стандартизації послуги. Конкурентні переваги об'єктів інтелектуальної 

власності, що визначають поведінку на ринку. 

Трансформація   інтелектуальної   власності   в    інноваційний    продукт. 

Механізм комерціалізації інтелектуальної власності. 
Ключові слова: інтелектуальна власність, інтелектуальне підприємство, 

нематеріальний актив, об’єкт промислової власності, інтелектуальний 

потенціал, господарський оборот, комерціалізація. 

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=UkILlb8AAAAJ&citation_for_view=UkILlb8AAAAJ%3AfPk4N6BV_jEC
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=UkILlb8AAAAJ&citation_for_view=UkILlb8AAAAJ%3AfPk4N6BV_jEC
https://wseas.com/journals/articles.php?id=2068
https://wseas.com/journals/articles.php?id=2068
https://wseas.com/journals/articles.php?id=2068


Література: 
1. Гордійчук А.С. Економіка інтелектуальної власності: навчальний посібник. – Рівне: 

НУВГП, 2012. – 330 с. 

2. Лойко В.В., Чередниченко А.О. Інтелектуальна власність підприємства: захист та 

ефективне використання. European scientific journal of Economic and Financial 

innovation. 2021. № 1 (7). С. 41-51. 

3. Ляшенко Г. П. Інтелектуальний бізнес: навчальний посібник / Г. П. Ляшенко; 
Університет державної фіскальної служби України. – Ірпінь: УДФСУ, 2020. – 166 с. 

4. Мельник О.О. Методологія наукових досліджень з основами інтелектуальної 

власності». (Змістовий модуль 2 «Основи інтелектуальної власності»). Методичні 

вказівки до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – 

Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2020. – 28 с. 

5. Право інтелектуальної власності для креативних індустрій: хендбук для тих, хто 

прагне мати під рукою юриста, який готовий відповісти на щоденні питання з 

інтелектуальної власності / відп. ред.: О. Сімсон, С. Глотов. — Харків: Точка, 

2019. — 76 с. 

6. Право інтелектуальної власності: навч. посібник / Національний університет 

"Одеська юридична академія". - Київ: Алерта, 2016. - 490 с. 

7. Тимохова Г.Б. Інтелектуальний бізнес : навч. посіб. / Тимохова Г.Б.; Нар. укр. акад. – 

Київ: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 316 с. 

 
Змістовний модуль 2. Стартап-проєкти та 

започаткування інтелектуального бізнесу 

Тема 3. Стартап-проєкт як форма інноваційної підприємницької 

діяльності 

Підприємницька діяльність в умовах неоіндустріальної економіки: нові 

виклики та тренди. Сутність та особливості стартап-проєкту як форми 

підприємницької діяльності. Загальна характеристика етапів розвитку стартап- 

проєкту. Передумови ефективної реалізації стартап-проєкту. 

Інновації як основа реалізації стартап-проєкту. Механізми, джерела та 

техніки генерування ідей стартапів. Формування команди стартап-проєкту. 

Бізнес-моделювання реалізації стартап-проєкту. Бізнес-планування реалізації 

стартап-проєкту. 

Організаційно-правові форми реєстрації стартапів. Вибір системи 

оподаткування для стартапу. Захист прав інтелектуальної власності стартапу. 

Загальні засади договірної роботи стартапу. 

Ключові слова: стартап-проєкт, інновації, бізнес, інноваційна діяльність, 

підприємницька діяльність, бізнес-модель, система оподаткування, бізнес- 

планування. 
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Тема 4. 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. 

Ключові слова: правовідносини, регулювання, гармонізація, загальне 

законодавство, спеціальне законодавство, норми, правила. 
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Змістовний модуль 3. Ресурсне забезпечення інтелектуального бізнесу 

Тема 5. Організація та ведення інтелектуального бізнесу 

Особливості започаткування 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. 

Ключові слова: реєстрація майна, капітал, соціальна відповідальність, 

кредитна інформація, інвестування. 
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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 
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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). 

Ключові слова: інформація, інформаційне забезпечення, патентна 

інформація, імітаційне моделювання, бізнес-аналітика, прогнозування. 
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Змістовний модуль 4. Умови ефективності інтелектуального бізнесу 

Тема 7. 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. 

Ключові слова: ризик, диверсифікація, лімітування, хеджування, 

страхування, 
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Тема 8. 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. 

Ключові слова: віртуалізація, інформаційні технології, віртуальний офіс, 

хмарні технології. 
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6. Контроль навчальних досягнень 
6.1. а) Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів (денна форма) 

 

№ 

з/ 

п 

 

 

 

Вид діяльності 

аспіранта 

 
Макс. 

кількість 

балів за 

одиницю 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

Кіль- 

кість 

оди- 

ниць 

Макси- 

мальна 

кіль 

кість 

 
Кіль- 

кість 

одиниць 

 
Макси- 

мальна 

кількість 

Кіль- 

кість 

оди- 

ниць 

 

Максимальна 

кількість 

Кіль- 

кість 

оди- 

ниць 

 

Максимальна 

кількість 

1 Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 2 2 1 1 

2 
Відвідування 
практичних занять 

1 
1 1 2 2 2 2 2 2 

3 
Відвідування 
лабораторних занять 

1 - - 1 1 - - 1 1 

 

4 
Виконання завдань 

для самостійної 
роботи 

5 2 10 2 10 2 10 2 10 

 

5 
Робота на 
практичних заняття 
х 

10 1 10 2 20 2 20 2 20 

 

6 

Робота на 

лабораторних 
заняттях 

12 - - 1 12 - - 1 12 

 

7 
Виконання 

модульної 
контрольної роботи 

 

25 
 

1 
 

25 
 

1 
 

25 
 

1 
 

25 
 

1 
 

25 

Разом   50  72  59  71 

Максимальна кількість балів:     252   

Розрахунок коефіцієнта:     252 / 100 = 2,52   

 

6.1. б) Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів (заочна форма) 
 

 

 
№ 

з/ 

п 

 

 

 
 

Вид діяльності 

аспіранта 

 
Макс. 

кількість 

балів за 

одиницю 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

 
Кіль- 

кість 

одиниць 

Макси- 

мальна 

кіль- 

кість 

 
Кіль- 

кість 

одиниць 

 

Максималь- 

на кіль-кість 

Кіль- 

кість 

оди- 

ниць 

 

Максималь- 

на кіль-кість 

 
Кіль- 

кість 

одиниць 

 
Макси- 

мальна 

кількість 

1 Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 
Відвідування 
практичних занять 

1 - - 1 1 1 1 1 1 

 

3 
Відвідування 
лабораторних 

занять 

 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

1 

 

4 
Виконання завдань 

для самостійної 
роботи 

5 2 10 3 15 3 15 2 10 

 

5 
Робота на 
практичних заняттях 

10 - - 1 10 1 10 1 10 

 

6 
Робота на 
лабораторних 

заняттях 

12 - - - - - - 1 12 

Разом   11  27  27  35 

Максимальна кількість балів:      100  

Розрахунок коефіцієнта:      100/ 100 = 1,0  



6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна /заочна 

Бали 

денна 

/заочна 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Економіка інтелектуальної власності 

1 Визначити та обґрунтувати взаємозв'язок між інтелектуальним 

капіталом, інтелектуальними ресурсами та інтелектуальною 
власністю 

10/13 5/5 

2 Змоделювати та описати приклад інноваційної компанії, 

обґрунтувати можливий склад і структуру її інтелектуального 

капіталу 

10/13 5/5 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Стартап-проєкти та започаткування інтелектуального бізнесу 

3 Спродукувати бізнес-ідею для розробки стартап-проєкту 10/6 5/5 

4 Розробити бізнес-модель запропонованого стартапу, 
використовуючи модель «Lean Canvas» 

-/7 -/5 

5 Систематизувати документи законодавчого регулювання 
інтелектуального бізнесу в Україні 

10/13 5/5 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Ресурсне забезпечення інтелектуального бізнесу 

6 Зробити факторний аналіз ціноутворення у інтелектуальному 
бізнесі 

10/13 5/5 

7 Охарактеризуйте міжнародні договори та угоди в сфері 

інтелектуальної власності, якими варто керуватись під час 
стартапування 

10/7 5/5 

8 Визначити та обґрунтувати домінуючі тенденції інформатизації 
у функціонуванні інтелектуальному бізнесі 

-/6 -/5 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Умови ефективності інтелектуального бізнесу 

9 Охарактеризувати види ризиків, які існують у сфері 
інтелектуального бізнесу 

10/13 5/5 

10 Охарактеризувати віртуалізацію підприємства як перехід до 
іншої організаційно-правової культури ведення бізнесу 

10/13 5/5 

Разом 80/104 40/50 

 

 

 
 

Критерії оцінювання самостійної роботи Кількість 

балів 

Представлений матеріал повністю або на достатньому рівні розкриває тему, 

містить додаткові інформативні відомості або пояснення, оформлено за 

вимогами 

5-4 

Робота містить неточності у викладенні матеріалу, відсутня логічна 
послідовність, існують недоліки у оформленні 

3-2 

Робота не відповідає вимогам, виконана за іншою темою; матеріал 
представлено частково, допущені фактичні помилки 

0-1 



6.3. Форми проведення підсумкового контролю та критерії оцінювання 

Критерії оцінювання практичних  занять: 

8-10 балів – у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час відповідей, демонструє 

навички самостійного пошуку необхідної інформації, глибоко та всебічно 

розкриває зміст завдання та ілюструє викладений матеріал власною створеною 

презентацією. 

2-7 балів – не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

фрагментарно (без аргументації та обґрунтування) його викладає, недостатньо 

розкриває зміст завдання, немає супроводження відповіді власною створеною 

презентацією. 

0-1 бал – не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 

розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. 

 

Критерії оцінювання лабораторних занять: 

10-12 балів – у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час відповідей, демонструє 

навички самостійного пошуку необхідної інформації, глибоко та всебічно 

розкриває зміст завдання та ілюструє викладений матеріал власною створеною 

презентацією. 

2-9 балів – не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

фрагментарно (без аргументації та обґрунтування) його викладає, недостатньо 

розкриває зміст завдання, немає супроводження відповіді власною створеною 

презентацією. 

0-1 бал – не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 

розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

Семестровий контроль за результатами  виконання контрольних 

(модульних) робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних 

умінь і навичок, які аспірант набув після завершення вивчення навчального 

матеріалу змістового модуля з дисципліни. Виконання модульних контрольних 

робіт здійснюється шляхом  тестування через модульне середовище 

Університету. 

Сума балів, накопичених аспірантом за виконання модульних контрольних 

робіт свідчить про ступінь оволодіння ним програмою навчальної дисципліни на 

конкретному етапі її вивчення. 

Критерії оцінювання модульного контролю з дисципліни наступні: 

Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу - 25. 

Модульна контрольна робота при дистанційній формі навчання складається 

з 25 тестів. 

При виконанні модульної контрольної роботи необхідно слідкувати за 

терміном виконання та за часовим обмеженням. 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=306553
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=306553


Форми проведення та критерії оцінювання модульного контролю 
Модулі Теми дисципліни Форма 

контролю 

Максимальна сума 

балів 

І 
Теми 1, 2 згідно з тематичним планом 

дисципліни 
тест 25 балів 

ІІ 
Теми 3, 4 згідно з тематичним планом 

дисципліни 
тест 25 балів 

III 
Теми 5, 6 згідно з тематичним планом 

дисципліни 
тест 25 балів 

IV 
Теми 7, 8 згідно з тематичним планом 

дисципліни 
тест 25 балів 

 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

Семестровий контроль – це підсумкове оцінювання результатів навчання 

аспіранта за семестр, що здійснюється в університеті у формі заліку. 

Семестровий контроль проводиться за результатами поточного контролю та 

оцінюється від 0 до 100 балів, що переводиться у шкалу ЕCTS для отримання 

рейтингової оцінки знань аспіранта. 
Оцінювання освітніх досягнень аспірантів за системою ECTS 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

А 90-100 

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу з можливими незначними недоліками 

В 82-89 

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

С 75-81 

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю 

помилок 

D 69-74 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної 

діяльності 

Е 60-68 

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь) 

FХ 35-59 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний 

рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання 

F 1-34 

балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням – досить 

низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни 
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