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1. Загальна інформація 

Навчальна дисципліна викладається на першому курсі у другому семестрі денної та 

заочної форм навчання 

Тип дисципліни вибіркова 

Мова викладання українська 

Кількість кредитів - 4, годин - 120 

Форма навчання Денна Заочна 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції 
лабора-

торні 

прак-

тичні 
всього лекції 

лабора-

торні 

прак-

тичні 

спец. 051 40 20  20 12 6 - 6 

Самостійна робота, годин 80 108 

Форма підсумкового кон-

тролю 

екзамен екзамен 

   Розклад занять  

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
В умовах розвитку ринкових відносин, та інтенсивної конкурентної боротьби між 

підприємствами, посилюється роль людського ресурсу як головного фактора забезпечення 

прибутковості суб’єктів господарювання. Досвід розвинутих країн свідчить про необхідність 

максимального використання і розвитку знань, здібностей, досвіду робітників, це пояснюється 

важливістю впровадження інновацій у економіку держав. Новітні розробки і нововведення 

можливі лише при залученні висококваліфікованих кадрів. Дисципліна «Інтелектуальний 

потенціал підприємства» дозволяє студентам отримати теоретичні та практичні знання з  

формування, вивчення та використання інтелектуального потенціалу як на рівні підприємства 

так і на рівні всієї держави. 

 

3. Мета навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Інтелектуальний потенціал підприємства» є 

формування у студентів комплексу теоретичних знань і практичних навичок формування та 

управління інтелектуальним потенціалом підприємства, економічного обґрунтування напрямків 

його розвитку та забезпечення успішного функціонування та реалізації в умовах ринку. 

Успішне досягнення мети можливе за умови якісного засвоєння матеріалів лекційного курсу та 

завдань, що виносяться на практичні, семінарські заняття, самостійну та індивідуальну роботу. 

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні: 

знати: основні теоретичні та методичні питання інтелектуального потенціалу 
підприємства; сутність і специфіку інтелектуальних продуктів та процесу їх створення; 

нормативно-правові засади інтелектуального бізнесу; поняття інтелектуальний капітал та 

об’єкти інтелектуальної власності; особливості управління інтелектуальним бізнесом; питання 

безпеки та ризики реалізації інтелектуального потенціалу підприємства; методи оцінки 

інтелектуального капіталу підприємства; методи оцінки вартості прав на об’єкти 

http://kaf.ep.onaft.edu.ua/about-us/stuff/
https://www.rozklad.onaft.edu.ua/tchviewa.php?type=1


інтелектуальної власності; етапи комерціалізації інтелектуальних продуктів; організаційно-

економічний механізм стимулювання інноваційного розвитку. 

вміти: створювати та виявляти інтелектуальні продукти; застосовувати законодавчу базу 

для створення та реалізації інтелектуального потенціалу підприємства; розробляти моделі 

мотивації для творчих колективів; визначати ризики реалізації інтелектуального потенціалу 

підприємства; проводити оцінку інтелектуального капіталу підприємства; розраховувати 

вартість об’єктів інтелектуальної власності; застосовувати організаційно-економічний механізм 

стимулювання інноваційного розвитку. 

Самостійна робота студентів включає опрацювання конспекту лекцій та додаткової 

літератури, підготовку до практичних занять, виконання індивідуальних завдань. 

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною  

 

5. Зміст навчальної дисципліни  

 

     6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

 

Види контролю: поточний; підсумковий: екзамен  спец. 051 денної і заочної ф. н. 

          

Нарахування балів 

Інформаційні ресурси 
 

            7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

 

 

 

 

 
 

 Викладач  __ПІДПИСАНО__ Крупіна С.В. 
                  підпис 

 

 

 Завідувач кафедри __ ПІДПИСАНО__   Павлов О.І. 
                  підпис 
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