
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ЕКОНОМІКА 
 

Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий). 

Спеціальність –.051 Еономіка. 

Освітня програма – Економіка. 

Статус дисципліни – обов’язкова. 
Викладач кафедри смарт-економіки: Хаустова Є.Б., професор. 
 

1. Анотація курсу: 

Семестр 3. 

Обсяг:  загальна кількість годин – 120, з них: лекції – 20 год.,  практичні/ семінарські – 10 

год., самостійна робота – 90 год.; кількість кредитів ЄКТС – 4. 

Мета курсу – набуття компетентностей з управління та проведення наукових досліджень 

суб’єктів інтелектуальної економіки, економічного обґрунтування напрямів розвитку їх 

інтелектуального капіталу та забезпечення успішного його функціонування. 

Результати навчання дисципліни: 

знати: основні теоретико-методичні засади функціонування інтелектуальної економіки та 
нормативно-правові аспекти організації інтелектуальної діяльності на рівні певного суб’єкта 

господарювання;  
вміти: проводити критичний аналіз підходів до управління інтелектуальною діяльністю 

підприємств, включаючи власні дослідження;  

здатен продемонструвати: володіння методами мотивації праці інтелектуальних 

працівників та інших учасників ринків інтелектуальної продукції (послуг); 

володіти навичками: ініціювання заходів з розвитку та нарощування інтелектуального 

капіталу в системі прийняття стратегічних рішень на підприємстві; 

самостійно вирішувати: питання ціноутворення та пошуку джерел фінансування в процесі 

інтелектуальної діяльності, а також питання просування та комерціалізації інтелектуальних 

продуктів (послуг). 

Необхідні навчальні компоненти (пререквізити, кореквізити, постреквізити): 

інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень, макроекономічний 

розвиток країни. 

Зміст дисципліни: Тема 1. Теоретичні аспекти та особливості досліджень інтелектуальної 

економіки. Тема 2. Нормативно-правові засади інтелектуальної діяльності вітчизняних суб’єктів 

господарювання. Тема 3. Розвиток та нарощування інтелектуального капіталу в умовах 

інтелектуальної економіки. Тема 4. Мотивація учасників інтелектуальної економіки. Тема 5. 

Моделювання інтелектуальних бізнес-моделей. 

Форми підсумкового контролю: екзамен (семестр 3). 

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, а саме: презентації,  

розрахункові роботи, вправи, питання для поточного та підсумкового контролю, тести.  

Мова навчання: українська. 
 

2. Оцінювання  
Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

Поточне оцінювання та самостійна робота 
TК  

Екзамен 
Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

15 15 15 15 20 10 10 100 
 

Розподіл балів з дисципліни 

Види робіт, що оцінюються в балах Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Усього 
Виступ на семінарі/виконання  та захист практичних завдань 10 10 10 10 - 40 

Презентації - - - - 15 15 

Поточний контроль (за темами) 5 5 5 5 5 25 

Тематичний контроль 10 10 

Екзамен 10 10 



Всього з дисципліни 100 

Критерії оцінювання екзамену :  

  Екзамен проводиться через Модульне середовище навчального процесу КНУТД у формі 

тестів підсумкового контролю. На екзамен винесено 20 тестових питань по 0,5 бали за 

кожну правильну відповідь. 
 

Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу 
Оцінка за 

національною 
шкалою для 

екзамену, КП, КР 
/заліку/ 

Оцінка в 
балах 

Оцінка за 
шкалою 
ECTS 

Пояснення 

Відмінно/ 
зараховано 

90-100 А 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок) 

Добре/ 
зараховано 

82-89 В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

74-81 С 
Добре 

(в загальному вірне виконання 
з певною кількістю суттєвих помилок) 

Задовільно/ 
зараховано 

64-73 D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-63 Е 
Достатньо 

(виконання відповідає мінімальним критеріям) 

Незадовільно/ 
незараховано 

35-59 FX 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

0-34 F 
Незадовільно 

(з обов’язковим повторним вивченням дисципліни) 

 

2. Політика курсу:  

3.1. Обов’язкове дотримання академічної доброчесності здобувачами, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених 

робочою програмою даної навчальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

3.2. Отримання мінімальної оцінки з дисципліни можливе за умови виконання всіх 

видів самостійної роботи в повному обсязі та проходження всіх видів контролю за кожною 

темою. За відсутності балів або недостатньої їх кількості здобувач повинен пройти повторне 

вивчення курсу. 

3.3.  Перенесення терміну здачі робіт/перездача:  

- допускається з поважних причин (лікарняний, академічна мобільність) без зниження 

балів за кожне виконане практичне завдання, поточний та модульний контролі;  

- без поважних причин оцінюється на 1 бал нижче за кожне виконане практичне 

завдання, поточний та модульний контролі.  

3.4. При виявленні плагіату виконані практичні завдання здобувачу не зараховуються. 

Він має можливість їх перездачі, але зі зниженням оцінки на 50% від оцінки за кожне 

виконане практичне завдання.  

3.5. Пропущенні практичні заняття та не пройдені контролі здобувачем 

відпрацьовуються в межах семестру, в якому викладається дисципліна.  

3.6. Оскарження підсумкової оцінки з дисципліни допускається. Її перегляд виноситься 

на розгляд спеціально створеної на кафедрі комісії у складі завідувача та двох викладачів 

кафедри 
3.7. Допускається визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті з 

використанням коефіцієнта (0,25) від загальної кількості годин, вказаних у сертифікаті чи в 
іншому документі). 
 

. 


