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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної 

дисципліни 

формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань, що 

визначають сутність інтелектуального капіталу, інституційні 

засади та соціальні орієнтири інтелектуально-інноваційного 

розвитку національної економіки, роль суспільного 

інтелектуального капіталу у глобалізаційному вимірі 

Тривалість 
4 кредити ЄКТС/120 годин (лекції 16 год., практичні заняття 

32 год., самостійна робота 72 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза 

розкладом 

Система поточного 

та підсумкового 

контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; виконання 

домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; доповіді з есе та їх 



обговорення; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: ПМК 

Базові знання  

Теоретичні знання студентів щодо форм, функцій та 

особливостей інтелектуального капіталу у сучасних умовах 

зростання науково-технічного прогресу і високої динамічності 

зовнішніх ринків 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

Розуміти закономірності та тенденції 

розвитку світового господарства і феномену 

нової економіки з урахуванням процесів 

інтелектуалізації, інформатизації та 

науково-технологічного обміну. (РН 10). 

Презентувати результати власних 

досліджень шляхом підготовки наукових 

публікацій і апробацій на наукових заходах. 

(РН 14). 

  

ЗК 3. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. (ЗК 3). 

Здатність застосовувати кумулятивні 

знання, науково-технологічні 

досягнення, інформаційні технології 

для осягнення сутності феномену 

нової економіки, виявлення 

закономірностей та тенденцій 

новітнього розвитку світового 

господарства (СК 5). 

Здатність до самонавчання, підтримки 

належного рівня знань, готовність до 

опанування знань нового рівня, 

підвищення своєї фаховості та рівня 

кваліфікації (СК 9).  

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

Модуль 1. Теоретико-методологічні основи інтернаціоналізації та глобалізації 

інтелектуального капіталу (1 – 3 теми) 

Тема 1. 

Інтелектуальний 

капітал як 

пріоритетний 

компонент 

сучасного 

світового 

економічного 

розвитку  

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

домашнього завдання;  підготовка  та 

доповідь з есе, їх обговорення; 

завдання для самостійної роботи; 

тестування 

1. Визначення 
інтелектуального капіталу за 
критерієм рівня креативної 
свідомості: мікросоціум, 
мезосоціум, макросоціум, 
мегасоціум (міждержавні 
спільноти, людство). 
2. Складові інтелектуального 
капіталу індивіда та 
організації. 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

 

Тема 2. 

Інтернаціоналіза

ція та 

глобалізація 

інтелектуальног

о капіталу в 

контексті пост-

індустріальної 

парадигми 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

домашнього завдання;  підготовка  та 

доповідь з есе, їх обговорення; 

завдання для самостійної роботи; 

тестування 

1. Вчення В. Вернадського 
про ноосферу  – 
концептуальне підґрунтя 
визначення сутності 
інтелектуального капіталу 
суспільства. 
2. Формування нового типу 
фахівця («brainworkers», 
«knowledge workers») в 
умовах розвитку 
постіндустріальної 
економіки. 
3. Інформація, знання, 

креативність як факторні 

ресурси та змістовні де 

термі-нанти 

постіндустріальної 

економіки. 

Тема 3. Роль 

людини у 

суспільновідтво

рювальному 

процесі та 

сучасних 

міжнародних 

економічних 

відносинах 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

домашнього завдання;  підготовка  та 

доповідь з есе, їх обговорення; 

завдання для самостійної роботи; 

тестування 

1. Природа інтелектуальної 
ренти у вартості товарів. 
2. Трансформація праці 
інтелектуаль-ного 
працівника у переваги 
господарю-ючого суб’єкта 
на ринку його продукції. 
3. Стадії відтворення 

інтелектуального капіталу 

організації та рух 

інтелекту-ального 

продукту, створеного в 

процесі інтелектуального 

виробництва. 

Модуль 2. Світові та національні тенденції інтелектуально-інноваційного розвиток 

 (4 – 6 теми ) 

Тема 4. 

Інтелектуальна 

власність як 

основа 

конкурентоспро

можності 

національних 

економік в 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

домашнього завдання;  підготовка  та 

доповідь з есе, їх обговорення; 

завдання для самостійної роботи; 

тестування 

1. Інтелектуальна власність 
як передумова і результат 
відтворення 
інтелектуального капіталу. 
2. Місце України в системі 
світових економічних 
відносин: міжнародні 
порівняння досконалості 
патентно-ліцензійної 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

умовах сучасних 

міжнародних 

економічних 

відносин  

політики держави. 
3. Стан та шляхи 

вдосконалення державного 

регулювання у сфері 

інтелектуальної власності в 

Україні. 

Тема 5. 

Інтелектуальна 

складова 

конкурентоспро

можності 

національної 

економіки в 

умовах 

глобалізації 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

домашнього завдання;  підготовка  та 

доповідь з есе, їх обговорення; 

завдання для самостійної роботи; 

тестування 

1. Можливості 
інтелектуально-інновацій-
ного розвитку країн в 
аспекті ефективності 
технологічної конкуренції 
2. Можливості 
інтелектуально-інновацій-
ного розвитку країн в 
аспекті досконалості 
освітніх систем.  
3. Міжнародна співпраця та 
міжнародне кооперування у 
науково-технологічній сфері 
як фактор позитивних змін у 
системі міжнародного 
поділу праці 
4. Завдання державної 
політики України щодо 
міжнародного кооперування 
у науково-технологічній 
сфері. 5. Створення 
ефективної наукової 
інфраструктури та 
оптимізація фінансу-вання 
науки як фактори 
підвищення 
конкурентоспроможності 
української економіки в 
умовах глобалізації. 
6. Приведення до світових 
стандартів умов праці та 
життя в Україні як умова 
скорочення імміграції носіїв 
інтелектуального капіталу та 
забезпечення конкурентної 
міцності національної 
економіки.  

Тема 6. 

Інституційні 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

1. Стан та стратегічні 
параметри інтелектуально-



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

засади та 

соціальні 

орієнтири 

інтелектуально-

інноваційного 

розвитку 

національної 

економіки в 

контексті 

сучасних 

міжнародних 

економічних 

відносин  

домашнього завдання;  підготовка  та 

доповідь з есе, їх обговорення; 

завдання для самостійної роботи; 

тестування 

інноваційного розвитку 
економіки України. 
2. Концепції інноваційного 
розвитку: (а) концепція 
технологічних систем; 
(б) концепція індустріальних 
кластерів; (в) концепція 
інноваційних систем. 
3. Досконалість національної 
інноваційної системи (НІС) 
як найважливіша умова 
реалізації ефективної моделі 
національного розвитку. 
4. Оцінка стану економіки 
України, необхідність 
інтелектуально-інновацій-
ного розвитку та 
інституціональне 
опосередкування цих 
процесів.  
5. Інституційне 

забезпечення 

інноваційного типу 

економічного відтворення. 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office 

 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від 

можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів 

відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання 

поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням 

мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час 

он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/wacc/15-1-%200-72
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/wacc/15-1-%200-72


(Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: 

http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне 

оцінювання 

Види робіт 

Максимальна 

кількість 

балів 

Модуль 1 (теми 1-3): відвідування занять (2 бали); виконання 

домашнього завдання (10 балів); обговорення матеріалу занять 

(4 бали); виконання навчальних завдань (10 балів); завдання 

самостійної роботи (10 балів); тестування (4 бали); поточна модульна 

робота (10 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 4-6): відвідування занять (2 бали); виконання 

домашнього завдання (10 балів); обговорення матеріалу занять 

(4 бали); виконання навчальних завдань (10 балів); завдання 

самостійної роботи (10 балів); тестування (4 бали); поточна модульна 

робота (10 балів) 

50 

Разом  100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни 

 


