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Силабус навчальної дисципліни  

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЇ»  

 

Спеціальність Усі спеціальності 

Освітня програма Усі спеціальності 

Освітній рівень третій (освітньо-науковий) 

Статус дисципліни вибіркова  

Мова викладання Українська 

Курс / семестр 1, 1 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 5 

Розподіл за видами занять та годинами 

навчання 

Лекції – 10 год. 

Практичні – 30 год. 

Самостійна робота – 110 год. 

Форма підсумкового контролю Залік 

Кафедра Кібербезпеки та інформаційних технологій, м. 

Харків, пр-т Науки 9-А, 057-702-18-31, 

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

Викладач (-і) Хвостенко Владислав Сергійович, к.е.н., доц. 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

info@atilog.ua 

Дні занять четвер 

Консультації Понеділок 12.10; дистанційні; відповідно до 

графіку; індивідуальні 

Мета навчальної дисципліни “Інтелектуальна власність та трансфер технології” є освоєння 

необхідних знань системи інтелектуальної та промислової власності у винахідницькій та патентно-

ліцензійної діяльності, методологічних основ створення об’єктів промислової власності та 

інженерної психології, захисту патентних прав, міжнародного співробітництва у сфері 

інтелектуальної власності , авторського права і суміжних прав, а також системи патентної 

інформації; вміння використовувати на практиці нормативно-правові акти при забезпеченні 

правової охорони науково-технічних досягнень і творчої продукції, провести патентно-

інформаційні дослідження в певній галузі техніки, знайти аналоги і оформити заявку на об’єкт 

промислової власності. 

Передумови для навчання 

Господарське право; Правознавство 

Змістовий модуль 1. Інтелектуальна власність та система її правової охорони. 

Тема 1. Поняття інтелектуальної власності та система її правової охорони. 

Тема 2. Юридична природа права інтелектуальної власності. 

Тема 3. Основні інститути права інтелектуальної власності. 

Тема 4. Поняття й ознаки об'єкта авторського права. 

Тема 5. Суб'єкти авторського права. Права авторів. 

Тема 6. Захист авторських і суміжних прав. 

 

Змістовий модуль 2. Основи патентного права. 

Тема 7. Загальні поняття про право та його системи. Поняття, предмет і принципи патентного 

права. 

Тема 8. Система джерел патентного права та його зв’язок з цивільним, адміністративним, 
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господарським і кримінальним правом. 

Тема 9. Об’єкти патентного права. 

Тема 10. Суб’єкти патентного права. 

Тема 11. Міжнародна система охорони об’єктів промислової власності. 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни   

Додатки робочого столу 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

Сайт персональних навчальних систем ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця навчальної дисципліни  

Посилання: 

Рекомендовані джерела 

Основна 

1. Драпак Г. Основи інтелектуальної власності : навчальний посібник / Г. Драпак, М. 

Скиба. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 135 с.  

2. Дроб’язко В. С. Право інтелектуальної власності : навч. посібн. 

/ В. С. Дроб’язко, Р. В. Дроб’язко. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 512 с 

3. Кожарская И. Ю. Патентное право : конспект лекций учебного курса / И. Ю. 

Кожарская. – К. : ЗАО "Инст. интеллектуальной собств. и права", 2003. – 140 с. 

4. Кузнецов Ю. М. Патентознавство та авторське право : підручник  

/ Ю. М. Кузнецов. – К. : Кондор, 2005. – 428 с. 

5. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792 // 

Голос України. –1994. – 234.02. 

6. Про власність : Закон України від 7 лютого 1991 р. № 2690 // Голос України. –1991. – 

24.04. 

7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони 

інтелектуальної власності : Закон України від 22 травня 2003 р. № 850-IV // Голос України. – 

2007. – 19.06. 

8. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15 грудня 1993 р. 

№ 3769 // Голос України. –1994. – 03.02. 

 

Додаткова 

9. Сайт Інституту інтелектуальної власності. Інформаційні ресурси. –  Режим 

доступу : http://www.iipl.ukrpatent.org . 

10 Сайт "Авторське право в Україні". – Режим доступу : http://copyright.ua. 

11. Сайт патентно юридичної компанії "Atilog". Blog. –  Режим доступу : 

https://atilog.ua/blog/page/2/. 

12. Сайт Мінекономрозвитку. –  Режим доступу : 

http://me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&id=bb27fb37-4305-4686-9ea0-

995d1c10f028&tag=DerzhavnaSluzhbaIntelektualnoiVlasnosti . 

 

Система оцінювання результатів навчання 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 

підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює або перевищує 60. Підсумкова оцінка 

з навчальної дисципліни розраховується з урахуванням балів, отриманих під час заліку, та 

балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. Сумарний 



 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

 

результат у балах за семестр складає: “60 і більше балів – зараховано”, “59 і менше балів – 

не зараховано” та заноситься у залікову "Відомість обліку успішності" навчальної 

дисципліни. 

Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті 

дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни (приклад) 

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Лекції 10 

Виконання практичних робіт 0 

Захист практичних робіт 35 

Поточні контрольні роботи 30 

Експрес-опитування 25 

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 (іспиту), диференційованого 

заліку, курсового проекту (роботи), 

практики, тренінгу 

для заліку 

90 – 100 A 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, 

Політика щодо пропусків занять, 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну,  

тощо 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

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

дисципліни “Інтелектуальна власність та трансфер технології”, 2021. 

 

Силабус затверджено на засіданні кафедри «05» січня 2021 р. Протокол №10 


