
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: ПП 3 

2. Назва: Інтелектуальний бізнес. 
3. Тип: Обов’язкова. 
4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Гарнага 

О.М., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу.  

9. Результати навчання. Формування у студентів комплексу теоретичних 

знань і практичних навичок щодо досягнення сучасного фундаментального, 

конструктивного мислення та системи спеціальних знань з інтелектуального 

бізнесу. 

10. Форми організації занять. Аудиторне і дистанційне навчання. 
11. Дисципліни, що передують вивченню: дисципліни бакалаврського 

(першого) рівня освіти спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність». 

12. Зміст курсу:  
Основні засади інтелектуального бізнесу. Інтелектуальні продукти: сутність і 

особливості створення. Нормативно-правові засади інтелектуального бізнесу в 

Україні. Моделювання інтелектуального бізнесу. Управління інтелектуальним 

бізнесом. Інформаційне забезпечення інтелектуального бізнесу. Мотивація 

виробників інтелектуальних продуктів. Ризики інтелектуального бізнесу. 

Ведення інтелектуального бізнесу. Віртуалізація інтелектуального бізнесу. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право (2-е 

вид., стереотип.). К.: КНТ, 2016. 520 с.  

2. Юскаєв В.Б. «Інтелектуальна власність». Частина 1 с. Видавництво СумДУ, 

2010 р. 124 с.  

3. Ієвіня О.В., Мироненко В.П., Павловська Н.В., Пилипенко С.А. Право 

інтелектуальної власності: схеми та роз'яснення: навч.посіб. Київ: КНТ, 2007.  

264 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання. 
Лекції з використанням інформаційних технологій, практичні заняття. 

15. Форми та критерії оцінювання студентів. 
 Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

 Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий в кінці 2 семестру.  

 Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 
16. Мова викладання: українська. 

 

 

Завідувач кафедри економіки підприємства 

і міжнародного бізнесу                                                    Кушнір Н.Б. к.е.н, 

професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

 
1. Code: ПП 3 

2. Title: Intellectual business. 
3. Type: compulsory. 

4. The level of higher education: II (Master). 

5. Year of study: 5. 

6. Semester when studied discipline: 2. 

7. Number of established ECTS credits: 4. 

8. Name and surname of the lecturer / lecturers, academic degree, position: 
Associate Professor Harnaha O.M. 

9. Learning outcomes: Formation of students' complex of theoretical knowledge and 

practical skills to achieve modern fundamental, constructive thinking and a system of 

special knowledge in intellectual business. 
10. Forms of classes: classroom and distance learning. 

11. Disciplines that precede the study: disciplines of bachelor's (first) level of 

education in the specialty "Entrepreneurship, trade and exchange activities". 
12. Course content: 
Basic principles of intellectual business. Intelligent products: the essence and features 

of creation. Regulatory principles of intellectual business in Ukraine. Intelligent 

business modeling. Intellectual business management. Information support of 

intellectual business. Motivation of manufacturers of intelligent products. Risks of 

intellectual business. Doing intellectual business. Virtualization of intellectual 

business. 
13. Recommended educational editions: 
1. Antonov V.M. Intelektualna vlasnist i kompiuterne avtorske pravo (2-e vyd., 

stereotyp.). K.: KNT, 2016. 520 s.  

2. Yuskaiev V.B. «Intelektualna vlasnist». Chastyna 1 s. Vydavnytstvo SumDU, 

2010 r. 124 s.  

3. Iievinia O.V., Myronenko V.P., Pavlovska N.V., Pylypenko S.A. Pravo 

intelektualnoi vlasnosti: skhemy ta roziasnennia: navch.posib. Kyiv: KNT, 2007.  264 

s. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods:  

Lectures with the use of information technology, practical classes. 

15. Forms and assessment criteria:  

Evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): test exam at the end of the 2nd semester. 

Current control (60 points): testing, polls. 
16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
 

Head of the Enterprise economics  

and international business department            Kushnir N.B. PhD in Economics, professor                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


