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Силабус навчальної дисципліни 

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 

 

Спеціальність: 072  «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування» 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Статус дисципліни Професійно-орієнтована навчальна дисципліна вибіркового 

компонента  

Курс І (перший) 

Семестр 2 (другий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредити/ 120 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Формування знань, вмінь, навичок та виробничого досвіду 

конкретних людей, ефективне створення та використання 

нематеріальних активів, генерація та експлуатація організаційних та 

ринкових можливостей, інформаційних каналів, конвертованих у 

вартість, що відповідає за конкурентоспроможність компанії. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на вивчення питання роботи з людським 

капіталом, формування та ефективного використання структурного та 

споживчого капіталів в епоху когнітивної економіки інформатизації 

та діджиталізації фінансових відносин, що сьогодні є необхідною 

умовою досягнення добробуту в поточному та перспективних 

періодах, як на рівні держави, так і на рівні фізичних і юридичних 

осіб. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- Вміння класифікувати людський, структурний та споживчий 

капітали, визначати особливості їх правового регулювання, 

застосовувати специфічний інструментарій їх оцінки, обирати 

відповідні методи формування інтелектуального капіталу та 

ефективного управління останнім. 

- Розуміння специфіки роботи з інтелектуальним капіталом на рівні 

України та міжнародному рівні в епоху глобалізації суспільства, 

цифрової економіки, інформаційних війн на фоні кризових явищ та 

процесів. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Знання принципів та особливостей роботи з інтелектуальним 

капіталом дозволяє : 

- працювати зі специфічними активами, що визначаються як 

людський, структурний та споживчий капітал, застосовувати 

інструментарій їх аналізу та оцінки, ставити відповідні завдання, що 

включатимуть стратегічні та тактичні цілі суб’єкта господарювання 

при роботі з інтелектуальним капіталом;  

- застосовувати знання, уміння і навички в галузі теорії і 

практики управління інтелектуальним капіталом в умовах 

визначеності, невизначеності, ризику та конфлікту; 

- застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення 

сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку 

підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності 

інформації; 

- застосовувати спеціальні інформаційні технології з метою 

збільшення швидкості, якості та ефективності управління 



інтелектуальним капіталом. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Теоретичні засади інтелектуального капіталу: 

його сутність мета завдання та функції. Універсальний 

інструментарій оцінки інтелектуального капіталу. Специфіка 

людського капіталу. Управління людським капіталом суб’єкта 

господарювання. Особливості структурного капіталу. Управління 

об’єктами інтелектуальної власності в рамках авторського та 

суміжного з ним права. Гносеологія споживчого капіталу. Управління 

споживчим капіталом на рівні патентного права.  

Види занять: лекції, практичні, семінарські заняття, самостійна 

робота, індивідуальні та групові заняття. 

Методи навчання: загальнонаукові методи пізнання та 

дослідницької діяльності, професійно-ділові ігрові технології, 

тренінгові та діалогово-комунікаційні методи. 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

 Пререквізити Загальні та фахові знання з економіки та фінансів 

Пореквізити Знання з ринку фінансових послуг можуть бути використані під час 

написання магістерської роботи. 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Шкода Тетяна Никодимівна Людський капітал підприємства: 

теорія і практика стратегічного управління: монографія/ МОН 

України, Національний авіаційний університет.  – Київ: Світ 

успіху, 2015. – 424 с. 

2. Інтелектуальна власність в Україні: Науково-практичний 

журнал.  

Репозитарій НАУ: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

аудиторія теоретичного навчання, мультимедійне обладнання, 

платформа Google Сlassroom. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

залік, письмові роботи, тестування 

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) 

 

РИБАК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: к.е.н. 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua 

Тел.: 406-76-90 

E-mail: olena.rybak@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: НАУ, 2-й корпус, к.116 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс. 

Лінк на дисципліну  

 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=336469&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=336469&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=336469&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=336469&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=315925&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=315925&lang=uk-UA
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160

