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Спеціальність 125 Кібербезпека 

Освітня програма Кібербезпека 

Освітній рівень Магістр 
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Курс / семестр 5 курс, 10 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 32 год.   

Практичні (семінарські) – 16 год. 

Лабораторні – немає 

Самостійна робота – 42 год. 

Форма підсумкового 
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Екзамен  
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корпус, ауд. 25б, 057-707-62-65, 
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Контактна інформація 

викладача (-ів) 

vladyslav.khvostenko@khpi.edu.ua  

Мета навчальної дисципліни “Захист інтелектуальної власності” – 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, Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Законодавче забезпечення та правозастосування 

Тема 2. Контрафакція і піратство як світова проблема 

Тема 3. Забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в судах 

Тема 4. Адміністративний захист прав інтелектуальної власності. правозастосовчі 

заходи на митному кордоні 

Тема 5. Захист авторських і суміжних прав 

Тема 6. Захист прав на торговельні марки 

Тема 7. Захист прав на винаходи 

Тема 8. Захист прав на комерційну таємницю 

 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни (за наявності) 

mailto:vladyslav.khvostenko@khpi.edu.ua
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Interne, MS Word 

Сторінка курсу 

(персональна навчальна 

система) 

Персональні навчальні 

системи кафедри 

кібербезпеки НТУ “ХПІ” 

за дисципліною “Захист 

інтелектуальної 

власності”  

https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_ 

khpi_edu_ua1/EpzTd_YZEZxKvyFvbzuXaiUBW3rVHBcQzLla6C 

1XvfbaEQ?e=H0hXDc 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховується індивідуально для 

кожної дисципліни з урахуванням особливостей та структури курсу. Поточна сума балів, 

що може накопичити студент за семестр може досягати, як максимального балу так і 

меншого. 

В таблиці 1 наведений розподіл балів для оцінювання успішності студента за 

дисципліною.  

Таблиця 1 – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

Контрольні 

роботи 

Практичні 

роботи 
КП РГЗ 

Індивідуальні 

завдання Тощо Іспит Сума 

20 40 – – – – 40 100 
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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 «Захист інтелектуальної власності» 

khpi_edu_ua1/EpzTd_YZEZxKvyFvbzuXaiUBW3rVHBcQzLla6C1XvfbaEQ?e=H0hXDc. 
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