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Силабус навчальної дисципліни 

«Інтелектуальна власність» 

 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Освітня програма «Піприємництво» 

Освітній рівень Другий (магістр) 

Статус дисципліни базова 

Мова викладання Українська 

Курс / семестр 1 курс, 2 семестр 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 ЄКТС 

Розподіл за видами 

занять та годинами 

навчання 

Лекції – 12 год. 

Практичні (семінарські) – 28 год. 

Самостійна робота – 120 год. 

Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен 

Кафедра Економіки підприємства та менеджменту, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

другий учбовий корпус, ауд.40,  

http://www.kafepm.hneu.edu.ua/ 

Викладач Салун Марина Миколаївна,  

доктор економічних наук, професор кафедри 

Контактна інформація 

викладача 

Maryna.Salun@hneu.net 

Дні занять Відповідно до затвердженого розкладу занять 

Консультації Відповідно до затвердженого графіку консультацій 

Мета навчальної дисципліни 

формування системи базових знань, вмінь та навичок щодо використання теоретичних 

положень, наукових принципів, основних категорій та практичних методів оцінювання 

інтелектуальної власності, а також компетенцій з питань економіки та комерціалізації 

інтелектуальної власності. 

Зміст навчальної дисципліни 

Сторінка курсу на 

платформі Мoodle 

(персональна 

навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=7228 

Рекомендовані джерела 

Основні 

1. Економіка інтелектуальної власності : науково-методичні матеріали для підготовки 

докторантів, аспірантів і магістрів за напрямом «Інтелектуальна власність» / Л. С. Шевченко, 

О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х. : 

Право, 2015. – 120 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/12373/1/Shevchenko_2015.pdf. 

2. Капінос М. М. Інтелектуальна власність : підручник / М. М. Капінос, Е. Т. 

Лерантович, М. М. Солощук ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : Друкарня 

Мадрид, 2016. – 396 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39462. 

3. Ходаківський Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти [текст] 

Підручник: 3-тє вид., перероб. та доп. / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л.Литвинчук. – 

К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 504 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/8287/3/Intellectual_property_2017.pdf. 
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Додаткові 
4. Гордійчук А. С., Стахів О. А. Економіка інтелектуальної власності. Навчальний 

посібник. – Рівне : НУВГП, 2012. – 330 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/1823/1/721445%20zah.pdf. 

5. Кірін Р. С. Інтелектуальна власність : підручник / Р.С. Кірін, В.Л. Хоменко, І.М. 

Коросташова. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 320 с. [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: 

https://www.researchgate.net/publication/328277930_Intelektualna_vlasnist_Pidrucnik. 

Система оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує види занять, які 

згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні, , практичні/семінарські 

заняття, а також виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих компетентностей 

у студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою. Студента слід 

вважати допущеним до складання іспиту, якщо сума балів, одержаних за результатами 

семестрової перевірки успішності, дорівнює від 35 до 60 балів. Підсумкова перевірка знань 

студента здійснюється під час екзаменаційної сесії. Студента слід вважати таким, що склав 

іспит, якщо сума балів відповідей на екзаменаційний білет дорівнює від 25 до 40 балів. 

Сумарний результат у балах заноситься у залікову «Відомість обліку успішності» навчальної 

дисципліни. 

 

Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

Лекційні заняття 6 

Практичні /семінарські заняття 14 

Поточні контрольні роботи 10 

Колоквіум 15 

Самостійна робота 15 

Іспит 40 

Максимальна кількість балів 100 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання та ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни  

Політика дотримання академічної доброчесності відповідає нормам, встановленим 

Кодексом академічної доброчесності ХНЕУ ім. Семена Кузнеця. 

Політика щодо пропусків занять передбачає: індивідуальне опитування за матеріалом 

лекційного заняття або за виконаним завданням практичного заняття та оцінювання 

відповідно до технологічної карти дисципліни у проміжок часу, встановлений відповідно до 

графіку консультацій. 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну передбачає: індивідуальне 
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опитування за виконаним завданням та оцінювання відповідно до технологічної карти 

дисципліни у проміжок часу, встановлений відповідно до графіку консультацій. 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 

дисципліни. 

 

Силабус затверджено на засіданні кафедри економіки підприємства та менеджменту 

«26» серпня 2020 р. Протокол № 1. 


