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Aнотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) - є формування у студентів 

комплексу теоретичних знань і практичних навичок формування та управління 

інтелектуальним бізнесом, економічного обґрунтування напрямків його 

розвитку та забезпечення успішного функціонування. 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

- здатність використовувати знання, вміння та навички для 

теоретичного та практичного освоєння проблем і перспектив інтелектуального 

бізнесу та планувати, організовувати, реалізовувати, презентувати відповідні 

наукові дослідження;  

- здатність здійснювати ефективне управління інтелектуальною 

власністю згідно з принципами управління власністю в інтелектуальному 

бізнесі;  

- здатність оцінити об’єкти інтелектуальної власності згідно з 

методологічними підходами, що враховують їх специфіку. 

Програмні результати навчання:  

- вміння вибирати та використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для управління економічною 

діяльністю; 

- вміння здійснювати управління інтелектуальною власністю згідно з 

принципами ефективності та врахування особливостей інтелектуального 

бізнесу; 

- вміння ідентифікувати необхідні мотиваційні механізми формування 

інтелектуального капіталу на мікро- та макрорівні; 

- вміння проводити моніторинг ризиковості ведення інтелектуального 

бізнесу та встановлювати критерії ризиковості у сфері використання 

інтелектуальної власності. 

Короткий зміст курсу: Теоретичні засади інтелектуального бізнесу. 

Виникнення та еволюція інтелектуального бізнесу. Значення інтелектуального 

бізнесу у соціальному та економічному аспектах. Поняття та класифікація 

об’єктів інтелектуального бізнесу. Система законодавства у сфері 

інтелектуального бізнесу. Досвід державного регулювання інтелектуальної 

діяльності в світі. Формування Концепції розвитку національної системи 

інтелектуального бізнесу. Міжнародна система охорони інтелектуальної 

власності. 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. Моделі інтелектуального бізнесу. Розвиток 

концепції моделювання інтелектуального бізнесу. Визначення та функції, 

основні підходи до формування моделі інтелектуального бізнесу. Чинники та 

передумови розвитку інтелектуального бізнесу в світі та в Україні Передумови 

розвитку інтелектуального бізнесу в світі на сучасному етапі. Управління 

інтелектуальним бізнесом. Поняття управління інтелектуальним бізнесом. 

Система корпоративного управління інтелектуальним бізнесом. Основні 

принципи та функції управління інтелектуальним бізнесом. Віртуалізація та 

інформаційне забезпечення інтелектуального бізнесу Інноваційні тенденції 

ринку інформаційно-комунікаційних технологій та рівень його розвитку. Хмарні 

технології, як новітні інформаційні технології в управлінні бізнесом. 

Віртуалізація: сутність та зміст. Поняття інтелектуальної віртуалізації. Мережева 

віртуалізація інтелектуального бізнесу. Безпека віртуалізації. Мотивація 

виробників інтелектуальних продуктів 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. 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. 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. Зарубіжний досвід 

забезпечення економічної безпеки інтелектуального бізнесу. Інтелектуальний 

бізнес в Україні: проблеми становлення, напрями розвитку Основні перешкоди 

на шляху становлення інтелектуального бізнесу в Україні. Напрямки подолання 

проблем у сфері інтелектуального бізнесу. Перспективи розвитку 

інтелектуального бізнесу. 

 

 


