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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни ЗПВ 01 Інтелектуальна власність 

Навчальна дисципліна вибіркового компонента циклу загальної 

підготовки 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Викладач Філей Ю. В., к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального, 

цивільного та міжнародного права 

Контактна інформація 

викладача 

7698537,  

e-mail: sokolovav333@gmail.com 

Час і місце проведення 

навчальної дисципліни 

згідно до розкладу занять 

дистанційне навчання –  

moodle.zp.edu.ua/course/view.php?id=821  

Обсяг дисципліни Кількість годин – загальний обсяг 120 годин 

кредитів – 4 кредити ЕКТС 

розподіл годин:  

14 годин лекційних,  

30 годин лабораторних,  

44 годин самостійна робота,  

32 годин індивідуальна робота, 

вид контролю - залік 

Консультації Згідно з графіком консультацій  

 

2. Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни 

Пререквізіти 

Дисципліна: «Інноваційний розвиток підприємства» 

Постреквізіти 

Освітня компонента: «Дипломування» 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

На сьогодні ставиться завдання економічного розвитку України за інноваційною 

моделлю, в основі якої лежить результат творчої діяльності громадян, тобто об’єкта 

інтелектуальної власності. В той час освіта з питань правової охорони, практичного 

використання та захисту об’єктів інтелектуальної власності значно відстає від потреб 

сьогодення і вимагає надання студентам вищих навчальних закладів, як майбутнім 

інноваторам, комплексу відповідних знань та умінь. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент отримає 

загальні компетентності:  

здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 

здатність проводити  дослідження на відповідному рівні; 

здатність займати активну життєву та громадянську позицію, розвивати лідерські 

якості та діяти з позицій соціальної відповідальності, виконувати професійну діяльність 

відповідно до стандартів якості. 

фахові компетентності: 

здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні 

матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх 

основі обґрунтовані висновки; 

здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми 

дослідження економічних та соціальних процесів,  адекватні встановленим потребам 

дослідження; 

здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та людського розвитку; 

вміння застосовувати міжнародні норми у сфері технічного регулювання при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; 

https://moodle.zp.edu.ua/course/view.php?id=821%20


знати систему цивільного захисту та управління охороною праці (СУОП) на 

галузевому та виробничому рівнях. 

очікувані програмні результати навчання: 

розробляти соціально-економічні проекти та систему комплексних дій щодо їх 

реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, 

законодавчих, ресурсних та інших обмежень; 

дотримуватися принципів академічної доброчесності; 

застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне 

забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-

економічними системами суб’єктів господарювання та митних органів; 

формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково практичних проблем у 

сфері ЗЕД та митній справі; 

вміти застосовувати національне та міжнародне законодавство у сфері технічного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності та митних процедур. 

4. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Ознайомити слухачів з понятійним апаратом інтелектуальної власності, виробити у 

них системне бачення проблеми, полегшити сприйняття ними спеціальних дисциплін 

навчального плану. 

5.  Завдання вивчення дисципліни 

Забезпеченні інтелектуального і соціального розвитку особистості шляхом навчання 

основам правових та економічних аспектів інтелектуальної власності. 

6. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. «Загальна характеристика інтелектуальної власності»  

 

ТЕМА 1. СИСТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

1.1. ПОНЯТТЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Результат інтелектуальної праці як об'єкт власності. Відміна між матеріальними і 

нематеріальними об'єктами власності.  

Поняття права інтелектуальної власності, виключного права. Особисті немайнові і 

майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності. Матеріальна складова 

інтелектуальної власності (майнове право). Авторське (особисте) немайнове право 

інтелектуальної власності. 

Визначення і поняття об’єктів права інтелектуальної власності. Визначення об'єктів 

права інтелектуальної власності у відповідності до Стокгольмської (1967 р.) Конвенції. 

Визначення об'єктів промислової власності у відповідності до Паризької Конвенції по 

охороні промислової власності (1883 р.). Поняття об'єктів авторського права і суміжних 

прав. 

1.2. ЕВОЛЮЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Еволюція промислової власності. “Відкрита грамота” в Англії як перший охоронний 

документ на об'єкти промислової власності. Справа суконщиків із Іспвіча та її наслідки. 

Статус про монополії (1628 р.). Історія товарних знаків. “Тавро” - як праобраз товарного 

знаку. Роль товарного знаку. 

Еволюція авторського права і суміжних прав. Поява книгодрукарства як імпульс до 

захисту авторських прав. Статут королеви Анни. Особливості французької системи 

авторського права. Роль філософської думки Германії в формуванні морального права 

інтелектуальної власності. 

Еволюція інтелектуальної власності в Україні. Стан охорони об'єктів інтелектуальної 

власності за радянські часи і пострадянський період. 

1.3. МІСЦЕ І РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ЕКОНОМІЧНОМУ І СОЦІАЛЬНОМУ 

РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

Соціально-економічні стратегії в країнах, що розвиваються. Зв'язок між розвитком 

цивілізації і заохоченням творчої активності громадян. 

Промислова власність і розвиток. Необхідність системи промислової власності. Задачі 



національної системи промислової власності. Роль патентів на винаходи та товарних знаків 

в розвитку промисловості і торгівлі. Патентна інформація і її значення. 

1.4. ОБ'ЄКТИ І СУБ'ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Об'єкти і суб’єкти авторського права і суміжних прав. Об'єкти охорони авторського 

права. Об'єкти інтелектуальної власності, що не охороняються авторським правом. Об’єкти 

охорони суміжним правом. 

Суб'єкти авторського права і суміжних прав. Інфраструктура для реалізації авторських 

прав. Організації колективного управління авторськими правами. 

Об'єкти права промислової власності. Поняття та ознаки винаходу. Об‘єкти винаходу. 

Об‘єкти, що не визнаються винаходом. Поняття та ознаки корисної моделі. Поняття та 

ознаки промислового зразка.  

Засоби індивідуалізації суб’єктів підприємницької діяльності: знаки для товарів та 

послуг, фірмові найменування, зазначення походження товарів. Поняття і види знаків для 

товарів і послуг. Поняття і види зазначення походження товарів. Поняття права на фірмові 

найменування. 

Нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності. Поняття і ознаки нетрадиційних 

об’єктів права промислової власності: топографій інтегральних мікросхем; сортів рослин; 

комерційної таємниці. Захист від недобросовісної конкуренції. 

Суб'єкти права промислової власності. Представники у справах інтелектуальної 

власності. 

1.5. СИСТЕМА ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 

Державний департамент інтелектуальної власності, його задачі та функції. Поняття 

інститутів права інтелектуальної власності. Інститут авторського права і суміжних прав. 

Інститут патентного права. Інститут прав на засоби індивідуалізації учасників товарного 

обігу, товарів та послуг. Інститут прав на нетрадиційні об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

Джерела права інтелектуальної власності в нормах Конституції України і Цивільного 

кодексу. Відображення норм права інтелектуальної власності у загальному законодавстві 

України. Джерела спеціального законодавства України з питань охорони інтелектуальної 

власності. 

Джерела права промислової власності. Джерела авторського права і суміжних прав. 

Джерела правової охорони нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності. 

Питання вдосконалення національного законодавства в сфері охорони прав інтелектуальної 

власності. 

1.6. МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). Головна мета ВОІВ. 

Структура ВОІВ. Членство в ВОІВ. Союзи та договори, адміністративні функції яких 

виконує ВОІВ. 

Участь України в роботі ВОІВ. Значення міжнародного співробітництва в сфері 

інтелектуальної власності для України.  

Співробітництво в рамках міжнародних організацій з питань інтелектуальної 

власності. Європейська патентна організація (ЄПО). Євразійська патентна організація. 

Міжнародні договори з питань охорони промислової власності. Регіональні угоди з 

питань охорони промислової власності. Угоди з питань міжнародної класифікації об’єктів 

промислової власності. Міжнародні конвенції в сфері охорони авторських прав і суміжних 

прав. Угода про торговельні аспекти прав на інтелектуальну власність. 

 

ТЕМА 2. НАБУТТЯ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

2.1. ПРАВОВА ОХОРОНА ОБ'ЄКТІВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА 

Охорона прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. 

Правова основа і процедура охорони. Терміни дії охоронних документів. 

Умови надання охорони на винаходи. Новизна, (поняття рівня техніки, пріоритет, 

правила його визначення, пільга по новизні), винахідницькій рівень, промислова 

придатність.  

Умови надання охорони на корисну модель: новизна, промислова придатність. 

Умови надання охорони на промисловий зразок: новизна оригінальність, промислова 



придатність. 

Право на одержання патенту. Порядок одержання патенту, припинення його дії та 

визнання недійсним. 

2.2. ПРАВОВА ОХОРОНА ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ТОВАРНОГО ОБІГУ, 

ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ  

Правова охорона знаків для товарів і послуг. Правова основа охорони. Вид охоронного 

документу. Термін дії охоронних документів. Порядок одержання свідоцтва, припинення 

його та визнання недійсним. 

Правова охорона зазначень походження товарів. Правова основа охорони. Вид 

охоронного документу. Термін дії охоронних документів. Порядок реєстрації 

кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання. Порядок 

визнання недійсною та припинення правовової охорони зазначень походження товарів. 

Правова охорона фірмових найменувань. 

2.3. ПРАВОВА ОХОРОНА НЕТРАДИЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ 

Охорона прав на сорти рослин. Охоронний документ. Термін дії охоронного документу. 

Право на отримання. Умови і порядок набуття прав на сорти рослин. Припинення чинності 

майнового права на сорт та визнання його недійсним. 

Охорона прав на топографії інтегральних мікросхем. Правова сторона охорони. 

Охоронний документ. Право на реєстрацію і її порядок. Термін дії охоронного документу. 

Охорона прав на раціоналізаторську пропозицію. Механізм охорони прав. Охоронний 

документ. Право на винагороду. 

Охорона прав на комерційну таємницю (ноу-хау). Особливість ноу-хау як об'єкта 

інтелектуальної власності. Способи охорони ноу-хау. 

Захист від недобросовісної конкуренції.  

2.4. ПРАВОВА ОХОРОНА ОБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ 

Правова охорона об’єктів авторського права. Мета охорони. Форма охорони. Способи 

виникнення авторського права. Державна реєстрація об'єктів авторського права. Форма 

охоронного документа. Термін охорони прав авторів. 

Принципи та критерії виникнення суміжних прав. Охорона суміжних прав виконавців, 

виробників фонограм, організацій мовлення. Критерії для надання охорони суміжних прав. 

Знак охорони суміжних прав. Взаємозв'язок між охороною суміжних і авторських прав. 

Термін охорони суміжних прав. 

2.5. МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Міжнародна охорона промислової власності.  

Паризька конвенція (1883 р.) "Про охорону промислової власності" і Міжнародний 

Союз по охороні промислової власності. Інші міжнародні угоди та договори з питань 

охорони промислової власності.  

Порядок патентування об'єктів промислової власності в іноземних державах. 

Принципи визначення доцільності і процедури правової охорони в іноземних державах. 

Правова охорона відповідно до національних законодавств. Правова охорона відповідно до 

договору про патентну кооперацію. Правова охорона відповідно до регіональних угод. 

Міжнародна охорона об'єктів авторського права і суміжних прав. Принципи 

національного режиму. Принцип "автоматичної" охорони. Пріоритет міжнародного права 

перед національним. 

 

Змістовний модуль № 2. “Розпорядження правами та економіка інтелектуальної 

власності” 

 

ТЕМА 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

3.1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВЛАСНИКІВ ОХОРОННИХ ДОКУМЕНТІВ НА ОБ’ЄКТИ ПРАВА 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ 

Зміст майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності.  

Права та обов’язки, що випливають з охоронного документу на винахід, корисну 

модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми. 

Права та обов’язки, що випливають із реєстрації комерційних позначень: знака для 



товарів і послуг, зазначення походження товару, комерційного найменування. 

Обмеження прав власника охоронного документа на об’єкт права інтелектуальної 

власності.  

Права, що охороняються авторським правом. Обмеження авторського права. Вільне 

використання творів. Суміжні права, що охороняються авторським правом. Права та 

обов’язки учасників правовідносин, пов’язаних із суміжними права. Обмеження суміжних 

прав.  

3.2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.  

Ліцензія та її види. Невиключна (проста), виключна, повна, одинична, супутня, 

перехресна, відкрита, примусова, субліцензія тощо. Поняття "ліцензіар", "ліцензіат" і ціни 

ліцензії.  

Договір про передання виключних майнових прав. 

3. 3. ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР, ВИМОГИ ДО ЙОГО УКЛАДАННЯ 

Ліцензійний договір, вимоги до його укладання. Структура ліцензійного договору. 

Протокол про наміри та укладання договору про конфіденційність. Розробка проекту угоди. 

Розробка детального проекту ліцензійного договору. Оформлення і реєстрація ліцензійного 

договору. 

3.4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВЛАСНИКА АВТОРСЬКОГО ПРАВА, ОБМЕЖЕННЯ 

АВТОРСЬКОГО ПРАВА РОЗПОРЯДЖЕННЯ НИМ 

Виняткова природа та види авторського права.  Особисті немайнові права автора. 

Майнові права авторів. Сфера дії авторського права.  

Обмеження майнових авторських прав. Термін дії авторського права. Використання 

творів без виплати винагороди. Використання творів з виплатою винагороди.  

Авторське право на похідні твори. Авторське право на складені твори. Авторське 

право на службові твори. 

Презумпція суміжних права. Права виконавців. Права виробників фонограм і 

відеограм. Права організацій мовлення. Обмеження майнових суміжних прав. 

Передача (відчуження) майнових авторських прав. Передача права на використання 

твору. Авторський договір. Види авторських договорів. Зміст авторського договору. 

 

ТЕМА 4. ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

4.1. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ТОВАР 

Властивості ринкового товару. Поняття корисності, рідкісності та універсальності 

товару. Відповідність об'єктів інтелектуальної власності цим вимогам. Обігоздатність 

об'єктів інтелектуальної власності. Права, що можуть бути відокремлені від підприємства 

чи індивідуума, і такі, що не можуть бути відокремлені. Поняття гудвілу. Вартість і ціна як 

економічні категорії. 

Об'єкти інтелектуальної власності як товар. Вклад об'єктів інтелектуальної власності в 

міжнародну торгівлю між розвиненими країнами. Життєвий цикл об’єктів інтелектуальної 

власності.  

Інтелектуальна власність як нематеріальний актив. Нормативно-правові акти, що 

регулюють правовідносини стосовно нематеріальних активів. 

4.2. ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Обставини, в яких необхідна оцінка вартості права на об'єкти інтелектуальної 

власності. Цілі, база оцінки та види платежів.  

Особливості оцінки прав на об'єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки, знаки для товарів і послуг), об'єкти авторського права та суміжних прав, 

результати НДЦКР та технічну документацію, ноу-хау.  

Особливості оцінки інтелектуальної власності при внесенні до статутного капіталу, 

під час-банкрутства, при внесенні в заставу, під час приватизації, при оцінці вартості 

ліцензій тощо. 

Три підходи до визначення вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності. 

Затратний підхід, дохідний підхід, ринковий підхід. Методи дисконтування і капіталізації 

доходу. 

Ціна ліцензії. Фактори, що визначають ціну ліцензії. Види ліцензійних платежів. 



Визначення ціни ліцензії по методу роялті. Визначення ціни ліцензії з використанням 

паушальних платежів, при комбінованих платежах. Визначення мінімальної, максимальної 

та справедливої ціни ліцензії. 

 

ТЕМА 5. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

5.1. СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЇЇ ПРИЗНАЧЕННЯ 

Значення захисту прав інтелектуальної власності.  

Основні моменти порушення прав інтелектуальної власності. Дії, що визнаються 

порушенням прав власників чинних охоронних документів та заявників. Дії, що визнаються 

як порушення авторських прав і суміжних прав. Принципи послідовності при виборі засобів 

захисту: попередження конкурента, звернення в третейський суд, захист прав в судовому 

порядку. 

Категорії спорів. Спори про визнання результатів інтелектуальної діяльності. Спори, 

які розглядаються тільки в судовому порядку. 

5.2. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ПРАВ 

Правова основа для оспорювання прав інтелектуальної власності в адміністративному 

порядку. Об'єкти інтелектуальної власності відносно яких здійснюється адміністративний 

порядок захисту прав. Органи, в яких здійснюється захист прав в адміністративному 

порядку. Засоби захисту. Адміністративна відповідальність за порушення прав. 

5.3. СУДОВИЙ ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Цивільно-правові засоби захисту прав. Випадки, в яких спор о порушенні прав 

підвідомча суду загальної юрисдикції. 

Порядок захисту прав. Два основні питання, які розглядаються в любому судовому 

розгляді про порушення прав інтелектуальної власності.  

Кримінальна відповідальність про порушення прав. Кримінально-правова санкція за 

незаконне посягання на права. Типові випадки захисту прав, що ведуть за собою 

кримінальну відповідальність. 

5.4. ЗАХИСТ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ 

ВИЗНАНИХ У МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ НОРМ ТА ПРАВИЛ 

Захист прав інтелектуальної власності в рамках угоди ТRІРS. Адміністративна 

процедура, цивільно-правові способи захисту прав, а також кримінальні процедури та 

штрафи, що можуть бути використані до порушників прав. 

Напрями гармонізації законодавства України з питань захисту прав на об’єкти 

інтелектуальної власності до визнаних у міжнародній практиці норм та правил. 

 

7. План вивчення навчальної дисципліни 

№ 

тижня 

Назва теми Форми 

організації 

навчання 
 

Кількість 

годин 

1 Система інтелектуальної власності лекція 2 

1 Система інтелектуальної власності практичне 2 

2 Система інтелектуальної власності практичне 2 

3 Набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності лекція 2 

3 Набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності практичне 2 

4 Набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності практичне 2 

5 Набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності лекція 2 

5 Набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності практичне 2 

6 Набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності практичне 2 

7 Розпорядження правами інтелектуальної 

власності 

лекція 2 

7 Розпорядження правами інтелектуальної 

власності 

практичне 2 

8 Захист індивідуальних домашніх завдань публічний захист 2 



8 Модульна контрольна робота тестування 1 

9 Розпорядження правами інтелектуальної 

власності 

лекція 2 

9 Розпорядження правами інтелектуальної 

власності 

практичне 2 

10 Розпорядження правами інтелектуальної 

власності 

практичне 2 

11 Економіка інтелектуальної власності лекція  2 

11 Економіка інтелектуальної власності практичне 2 

12 Економіка інтелектуальної власності практичне 2 

13 Захист прав інтелектуальної власності лекція 2 

13 Захист прав інтелектуальної власності практичне 2 

14 Захист прав інтелектуальної власності практичне 2 

15 Захист прав інтелектуальної власності практичне 2 

15 Захист прав інтелектуальної власності практичне 2 

15 Захист індивідуальних домашніх завдань публічний 

захист 

2 

15 Модульна контрольна робота тестування 1 

8. Самостійна робота 

№ 

тижня 

Назва теми Види СР Кіл-ть 

годин 
Контрольні заходи 

1, 2 Система 

інтелектуальної 

власності 

Опрацювання 

літератури, 

підготовка до 

практичного заняття.  

10 Усне опитування на 

практичному занятті. 

Тестування для самоконтролю 

в системі дистанційного 

навчання (тест до теми 1). 

1, 2  Початок виконання 

ІДЗ №1 

4 Узгодження теми, плану 

роботи та термінів виконання. 

3, 4 Набуття прав на 

об’єкти 

інтелектуальної 

власності 

Опрацювання 

літератури, 

підготовка до 

практичного заняття.  

10 Усне опитування на 

практичному занятті. 

Тестування для самоконтролю 

в системі дистанційного 

навчання (тест до теми 2). 

3, 4  Виконання ІДЗ №1 4  

5, 6 Набуття прав на 

об’єкти 

інтелектуальної 

власності 

Опрацювання 

літератури, 

підготовка до 

практичного заняття.  

8 Усне опитування на 

практичному занятті. 

Тестування для самоконтролю 

в системі дистанційного 

навчання (тест до теми 2). 

5, 6, 7  Виконання ІДЗ №1 5  

8  Оформлення та 

захист ІДЗ №1 

1 Захист ІДЗ 

7, 9, 

10, 11 
Розпорядження 

правами 

інтелектуальної 

власності 

Опрацювання 

літератури, 

підготовка до 

практичного заняття.  

2 Усне опитування на 

практичному занятті. 

Тестування для самоконтролю 

в системі дистанційного 

навчання (тест до теми 3). 

9  Початок виконання 

ІДЗ №2 

2 Узгодження теми, плану 

роботи та термінів виконання. 

10  Виконання ІДЗ №2 4  

11, 

12, 13 
Економіка 

інтелектуальної 

Опрацювання 

літератури, 

8 Усне опитування на 

практичному занятті. 



власності підготовка до 

практичного заняття.  

Тестування для самоконтролю 

в системі дистанційного 

навчання (тест до теми 4). 

11, 12  Виконання ІДЗ №2 6  

13, 

14, 15 
Захист прав 

інтелектуальної 

власності 

Опрацювання 

літератури, 

підготовка до 

практичного заняття.  

6 Усне опитування на 

практичному занятті. 

Тестування для самоконтролю 

в системі дистанційного 

навчання (тест до теми 5). 

13, 14  Виконання ІДЗ №2 5  

15  Оформлення та 

захист ІДЗ №2 

1 Захист ІДЗ 

 

Консультативна допомога студенту надається у таких формах: 

- особиста зустріч викладача і студента за графіком консультацій (не менш ніж 

2 години на тиждень або за попередньою домовленістю); 

- відеоконференція на платформі zoom, особиста або колективна (один раз на 2 

тижні); 

- листування за допомогою електронної пошти (у форматі 24/7 кожного дня); 

- відеозустріч, аудіоспілкування або смс у сервісі Viber (за графіком 

консультацій викладача); 

- спілкування по телефону (за графіком консультацій викладача). 

9. Система та критерії оцінювання курсу 

Система оцінювання курсу. 

Оцінка знань студентів здійснюється за кредитно-модульною системою. Навчальний 

семестр складається з двох змістовних модулів.  

Для студентів денної форми навчання кожен змістовний модуль оцінюється за 100-

бальною шкалою. Підсумкова оцінка визначається як середня двох контролів за перший та 

другий змістовні модулі. Студент має право додатково скласти залік за 100-бальною 

шкалою. В цьому випадку підсумкова оцінка визначається як середня вцілому двох 

змістовних модулів та заліку. 

Для студентів заочної форми навчання навчальна дисципліна вцілому оцінюється за 

100-бальною шкалою. 

Оцінка за 100-бальною шкалою переводиться відповідно у національну шкалу 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалу європейської кредитно-

трансфертної системи (ЄКТС –А, В, С, D, E, FX, F). 

Шкала оцінювання: 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцін

ка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 



Оцінки «зараховано» заслуговує студент, який  виявив повне (певне) знання 

навчального матеріалу, успішно (частково) виконав передбачені програмою завдання, 

засвоїв рекомендовану основну літературу. Оцінка «зараховано» виставляється студентам, 

які засвідчили системні (не системні) знання понять та принципів навчальної дисципліни і 

здатні до їх самостійного поповнення та оновлення (використання) під час подальшої 

навчальної роботи і професійної діяльності. Одночасно вони допустили певні неточності, 

пропуски, помилки, які зумовили некоректність окремих результатів та висновків.  

Оцінка «незараховано» виставляється студентові, який виявив значні прогалини в 

знаннях основного навчального матеріалу, допустив грубі помилки у виконанні 

передбачених програмою завдань, незнайомий з основною літературою, а також  студентам, 

у яких відсутні знання базових положень навчальної дисципліни або їх недостатньо для 

продовження навчання чи початку професійної діяльності. 

Критерії оцінювання курсу. 
Для студентів денної форми навчання кожен змістовний модуль оцінюється за 100-

бальною шкалою.  

Під час контролю по першому змістовному модулю враховуються наступні види робіт 

та відповідні критерії: 

 повнота відповіді та активність роботи студента на практичному занятті оцінюється 

до 6 балів (6 практичних заняття по 6 балів = 36 балів); 

 правильність виконання, оформлення та повнота відповіді при захисті 

індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 40 балів; 

 тестування – до 24 балів. 

Під час контролю по другому змістовному модулю враховуються наступні види робіт 

та відповідні критерії: 

 повнота відповіді та активність роботи студента на практичному занятті оцінюється 

до 9 балів (9 практичних заняття по 4 балів = 36 балів); 

 правильність виконання, оформлення та повнота відповіді при захисті 

індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 40 балів; 

 тестування – до 24 балів. 

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий 

змістовні модулі.  

Якщо студент додатково складає залік, то оцінювання на заліку враховує наступні 

критерії: 

 студент отримує два питання, які потребують змістовної відповіді, кожне з них 

оцінюється від 0 до 50 балів; 

 50-40 балів отримують студенти, які повністю розкрили сутність поняття, дали його 

чітке визначення або проаналізували і зробили висновок з конкретного теоретичного 

положення.  

 39-29 балів отримують студенти, які правильно, але не повністю дали визначення 

поняття або поверхово проаналізували і зробили висновок з теоретичного положення.  

 28-18 балів отримують студенти, які правильно, але лише частково визначили те чи 

інше поняття або частково проаналізували і зробили висновок з теоретичного положення.  

 17-0 балів отримують студенти, які частково і поверхово визначили те чи інше 

поняття або сформулювали висновок з теоретичного положення, допустивши неточності 

та помилки. 

В цьому випадку підсумкова оцінка визначається як середня в цілому двох змістовних 

модулів та заліку. 

 

Для студентів заочної форми навчання навчальна дисципліна оцінюється за 100-

бальною шкалою.  

Під час підсумкового контролю (заліку) враховуються наступні види робіт та 

відповідні критерії: 

 правильність виконання, оформлення та повнота відповіді при захисті контрольної 

роботи студента оцінюється до 76 балів; 

 тестування – до 24 балів. 

 



10. Політика курсу 

Політика щодо академічної доброчесності:  

Складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги сторонніх осіб.  

Надавати для оцінювання лише результати власної роботи.  

Не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші результати чи 

погіршити/покращити результати інших студентів.  

Не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках курсу для 

оцінювання знань студентів 

Політика щодо відвідування аудиторних занять (особиста присутність студента).:  
Студентам рекомендується відвідувати заняття, оскільки на них викладається 

теоретичний матеріал та розвиваються навички, необхідні для виконання семестрового 

індивідуального завдання. Система оцінювання орієнтована на отримання балів за 

активність студента, а також виконання завдань, які здатні сформувати загальні та фахові 

компетентності. Самостійну роботу студент може виконати у системі дистанційного 

навчання (https://moodle.zp.edu.ua/course/view.php?id=832) з подальшим захистом. За 

об’єктивних причин (наприклад, лікарняні, стажування, мобільність, індивідуальний графік, 

інше) аудиторні види занять та завдань також можуть бути трансформовані в систему 

дистанційного навчання (сервіс moodle). 

Політика щодо дедлайнів.  

Студент зобов’язаний дотримуватись крайніх термінів (дата для аудиторних видів 

робіт або час в системі дистанційного навчання), до яких має бути виконано певне завдання. 

За наявності поважних причин (відповідно до інформації, яку надано деканатом) студент 

має право на складання індивідуального графіку вивчення окремих тем дисципліни. 

Політика щодо оскарження результатів контрольних заходів:  

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури 

контрольних заходів та очікувати, що воно буде розглянуто. Студенти мають право 

оскаржити результати контрольних заходів, але обов’язково аргументовано, пояснивши з 

яким критерієм не погоджуються. 

Політика щодо дотримання прав та обов’язків студентів.  

Права і обов’язки студентів відображено у п.7.5 Положення про організацію 

освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка» 

(https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_organizatsiyu_osvitnoho_protsesu.pdf). 

Політика щодо конфіденційності та захисту персональних даних.  

Обмін персональними даними між викладачем і студентом в межах вивчення 

дисципліни, їх використання відбувається на основі закону України «Про захист 

персональних даних» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text). Стаття 10, п. 3. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text

