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ВСТУП  

 

На сьогодні ставиться завдання економічного розвитку України за 

інноваційною моделлю, в основі якої лежить результат творчої діяльності 

громадян, тобто об’ єкта інтелектуальної власності. У той же 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. Свідченням цього є Указ Президента України “Про заходи щодо 

охорони інтелектуальної власності в Україні” від 25.04.01 р. № 285, завданням 

якого є запровадження у вищих навчальних закладах дисципліни з основ 

інтелектуальної власності. 

Метою цих вказівок є надання студентам консультативно-практичної 

допомоги під час аудиторних практичних занять, індивідуальної та самостійної 

роботи з курсу “ Інтелектуальна власність”. Студенти повинні вивчити 

запропоновані теми даного курсу і виконати розрахунково-графічне завдання. 
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1. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ  

Навчальна дисципліна “ Інтелектуальна власність” є варіативною 

складовою стандарту вищого навчального закладу. 

Основні завдання курсу полягають у забезпеченні інтелектуального і 

соціального розвитку особистості шляхом навчання основам правових та 

економічних аспектів інтелектуальної власності. 

До переліку взаємозв’язаних дисциплін (за навчальним планом) віднесені 

дисципліни, що повинні передувати вивченню даної дисципліни: 

- макроекономіка; 

- мікроекономіка; 

- економіка підприємства; 

- інвестиційний менеджмент; 

- економіка інвестицій; 

- економіка і організація інноваційної діяльності; 

- менеджмент; 

- маркетинг. 

На дану дисципліну спирається вивчення наступних дисциплін: 

- стратегічне управління підприємством; 

- спецкурс з економіки підприємства; 

- переддипломна практика, дипломне проектування. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: визначення та еволюцію поняття інтелектуальної власності, 

можливості міжнародної системи охорони інтелектуальної власності, 

розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, правової охорони 

засобів індивідуалізації учасників інтелектуально-обігового процесу; 

вміти: 

- визначати  основні  поняття системи  правової  охорони  інтелектуальної 

власності; 

- визначати складові міжнародної системи охорони інтелектуальної власності; 

- складові системи інтелектуальної власності в Україні; 
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- інтелектуальну власність в нормах загального законодавства України; 

- об’ єкти права інтелектуальної власності; 

- суб’ єкти права інтелектуальної власності; 

- алгоритм правової охорони об’ єктів патентного права (винаходів, 

корисних моделей, промислових зразків); 

- алгоритм правової охорони засобів індивідуалізації сучасників 

цивільного обороту (знаків для товарів і послуг, зазначень походження товарів); 

- алгоритм правової охорони нетрадиційних об’ єктів інтелектуальної 

власності (типографій інтегральних мікросхем та сортів рослин); 

- алгоритм правової охорони об’ єктів промислової власності (винаходів, 

знаків для товарів і послуг) в іноземних державах; 

- алгоритм правової охорони об’ єктів авторського права (творів літератури, 

науки та місництва); 

- права й обов’язки власників охоронних документів на об’ єкти права 

інтелектуальної власності; 

- вартість предмета ліцензійного договору про передачу прав на 

використання об’ єктів права інтелектуальної власності; 

- процедуру захисту прав інтелектуальної власності у разі їх порушення; 

- випадки порушення прав власників чинних охоронних документів та 

заявників на об’ єкти промислової власності. 

РОЗПОДІЛ  НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ, ФОРМАМИ Й 
ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Спеціальність
, 

спеціалізація 
(шифр, 

абревіатура) 

В
сь

о
го

, к
р
ед

и
т/

 
го

д
и
н
 

С
ем

ес
тр

 (
и

) 

Години 

Е
к
за

м
ен

 
(с

ем
ес

тр
и

) 

З
ал

ік
и

 (
се

м
ес

тр
и

) 

В
сь

о
го

 

А
у
д
и
то

р
н
і 

у тому числі 

С
ам

о
ст

ій
н
а 

р
о
б
о
та

 

у тому числі 

Л
ек

ц
ії 

П
р
ак

ти
ч
н
і, 

се
м
ін

ар
и
 

Л
аб

о
р
ат

о
рн

і 

К
о
н

.р
о
б 

К
П

/К
Р
 

Р
Г
З
 

7.050.107 -  
Економіка 

підприємства 
Економіка 

підприємств 
міського 

господарства 

2\72 10 72 12 8 4 - 60 - - 20 - 10 



 
 

7 

2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ  
 

Тема 1. Поняття інтелектуальної власності 

Результат інтелектуальної праці як об’ єкт власності. Відмінність між 

матеріальними і нематеріальними об’ єктами власності. 

Поняття права інтелектуальної власності, виключного права. Особисті 

немайнові й 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 відповідно до 

Стокгольмської (1967 р.) Конвенції. Визначення об’ єктів промислової власності 

відповідно до Паризької Конвенції з охорони промислової власності (1883 р.). 

Поняття об’єктів авторського права і суміжних прав. 
 

Тема 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 прообраз 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. 
 

Тема 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. 



 
 

8 

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. 

 

Тема 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 нетради-

ційних об’ єктів права промислової власності: топографії інтегральних мікросхем; 

сортів рослин; комерційної таємниці. Захист від недобросовісної конкуренції. 

Суб’ єкти права промислової власності. Представники у справах 

інтелектуальної власності. 

 

Тема 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. 
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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. 

 

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. 

 

7. Правова охорона об’єктів патентного права 

Охорона прав на винаходи, корисні моделі й 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. 
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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. 

 

Тема 8. 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 правової охорони 

зазначень походження товарів. 

Правова охорона фірмових найменувань. 

 

Тема 9. 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. 
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Тема 10. Міжнародна правова охорона об’єктів права інтелектуальної 

власності 

Міжнародна охорона промислової власності. 

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

Міжнародний Союз з охорони 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. 

 

Тема 11. 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. 

 

Тема 12. Права та обов’язки власника авторського права, обмеження 

авторського права та 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. 
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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 13. Права інтелектуальної власності як товар 

Властивості ринкового товару. Поняття корисності, рідкісності та 

універсальності товару. Відповідність об’ єктів інтелектуальної власності цим 

вимогам. Оборотоздатність 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. 

 

Тема 14. 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 
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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 15. 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. 

 



 
 

14

3. ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАЛІК 
 

1. Охарактеризуйте відмінності між матеріальними і нематеріальними 

об’ єктами власності. 

2. Назвіть матеріальні складові інтелектуальної власності. 

3. Обґрунтуйте основні особливості Стокгольмської Конвенції. 

4. Назвіть ключові поняття Паризької Конвенції з охорони промислової 

власності. 

5. Розкрийте положення “Відкритої грамоти” в Англії. 

6. Охарактеризуйте, що було прообразом товарного знаку та його особливості. 

7. Розкрийте положення еволюції авторського права і суміжних прав. 

8. Обґрунтуйте передумови появи книгодрукарства як імпульсу до захисту 

авторських прав. 

9. У чому розкривається роль філософської думки Германії в формуванні 

морального права інтелектуальної власності. 

10.  Проаналізуйте положення еволюції інтелектуальної власності в Україні. 

11.  Обґрунтуйте характеристики стану охорони об’ єктів інтелектуальної 

власності за радянські часи і пострадянський період. 

12.  Дайте характеристику соціально-економічних стратегій в країнах, що 

розвиваються. 

13.  Дайте рекомендації результатам аналізу основних особливостей 

зв’язків між розвитком цивілізації і заохоченням творчої активності громадян. 

14.  Що таке промислова власність? 

15.  Охарактеризуйте тенденції розвитку промислової власності. 

16.  Обґрунтуйте поняття патентної інформації. 

17.  Значення поняття патентної інформації для управління підприємством 

та розробки стратегії на перспективу. 

18.  Обґрунтуйте об’ єкти й суб’ єкти авторського права і суміжних прав, 

об’ єкти охорони авторського права, об’ єкти інтелектуальної власності, що не 

охороняються авторським правом, та об’ єкти охорони суміжним правом. 
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19.  Наведіть ключові основи інфраструктури для реалізації авторських 

прав, а також організації колективного управління авторськими правами. 

20.  Дайте визначення засобам індивідуалізації суб’ єктів підприємницької 

діяльності. 

21.  Розкрийте поняття і види знаків для товарів і послуг. 

22.  Охарактеризуйте поняття і види зазначення походження товарів. 

23.  Дайте визначення поняття права на фірмові найменування. 

24.  Охарактеризуйте особливості захисту  від недобросовісної конкуренції. 

25.  Обґрунтуйте особливості представників у справах інтелектуальної власності. 

26.  Охарактеризуйте завдання та функції державного департаменту 

інтелектуальної власності. 

27.  Обґрунтуйте наступні поняття: інститут права інтелектуальної власності, 

інститут авторського права і суміжних прав, інститут патентного права, інститут 

прав на засоби індивідуалізації учасників товарного обігу, товарів та послуг та 

інститут прав на нетрадиційні об’ єкти права інтелектуальної власності. 

28.  Дайте визначення джерел права інтелектуальної власності в нормах 

Конституції України і Цивільного кодексу, відображення норм права 

інтелектуальної власності в загальному законодавстві України, а також джерел 

спеціального законодавства України з питань охорони інтелектуальної власності. 

29.  Розкрийте особливості джерел права промислової власності, джерел 

авторського права і суміжних прав, джерел правової охорони нетрадиційних 

об’ єктів права інтелектуальної власності. 

30.  Обґрунтуйте основні питання вдосконалення національного 

законодавства в сфері охорони прав інтелектуальної власності. 

31.  Обґрунтуйте головну мету створення ВОІВ та основні характеристики 

структури ВОІВ. 

32.  Охарактеризуйте особливості членства у ВОІВ, а також характеристику 

союзів та договорів, адміністративних функцій які виконує ВОІВ. 

33.  Дайте визначення напрямкам участі України в роботі ВОІВ та значенню 

міжнародного співробітництва в сфері інтелектуальної власності для України. 
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34.  Обґрунтуйте напрямки співробітництва в рамках міжнародних 

організацій з питань інтелектуальної власності. 

35.  Проаналізуйте передумови міжнародних договорів з питань охорони 

промислової власності та міжнародних конвенцій в сфері охорони авторських 

прав і суміжних прав. 

36.  Дайте визначення питанням охорони прав на винаходи, корисні моделі 

та промислові зразки. 

37.  Проаналізуйте положення процедури охорони, та терміни дії охоронних 

документів. 

38.  Охарактеризуйте умови надання охорони на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок. 

39.  Назвіть умови необхідні для одержання права на патент, порядку 

одержання патенту, припинення його дії та визнання недійсним. 

40.  Дайте визначення правовій охороні знаків для товарів і послуг. 

41.  Охарактеризуйте види охоронних документів, терміни їх дії, порядок 

одержання свідоцтва, припинення його та визнання недійсним. 

42.  У чому полягає порядок реєстрації кваліфікованого зазначення 

походження товару та / або права на його використання. 

43.  Обґрунтуйте визначення державної реєстрації об’ єктів авторського 

права, форм охоронного документа, та термінів охорони прав авторів. 

44.  Охарактеризуйте принципи й критерії виникнення суміжних прав. 

45.  Дайте визначення основних критеріїв для надання охорони суміжних прав. 

46.  Розкрийте взаємозв’язки між охороною суміжних і авторських прав. 

47.  Охарактеризуйте передумови виникнення Паризької конвенції "Про 

охорону промислової власності" і Міжнародного Союзу з охорони промислової 

власності. 

48.  Розкрийте порядок патентування об’ єктів промислової власності в 

іноземних державах. 

49.  Обґрунтуйте принципи визначення доцільності і процедури правової 

охорони в іноземних державах.. 
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50.  Дайте визначення положенням пріоритету міжнародного права перед 

національним. 

51.  Які існують види договорів щодо розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності? 

52.  Обґрунтуйте відмінності в поняттях "ліцензіар" та "ліцензіат". 

53.  Розкрийте положення договору про передання виключних майнових прав. 

54.  Що таке виняткова природа й види авторського права? 

55.  Дайте визначення обмеженням майнових авторських прав. 

56.  Охарактеризуйте особливості презумпції суміжних прав та обмеження 

майнових суміжних прав. 

57.  Обґрунтуйте особливості передачі (відчуження) майнових авторських прав. 

58.  Дайте визначення властивостям ринкового товару. 

59.  Обґрунтуйте положення відповідності об’ єктів інтелектуальної 

власності вимогам: корисність, рідкісність та універсальність товару. 

60.  Охарактеризуйте основні напрямки вкладів об’ єктів інтелектуальної 

власності в міжнародну торгівлю між розвиненими країнами. 

61.  У чому полягають особливості інтелектуальної власності як 

нематеріального активу? 

62.  Назвіть нормативно-правові акти, які регулюють правовідносини 

стосовно нематеріальних активів. 

63.  Дайте характеристику обставинам, в яких необхідна оцінка вартості 

права на об’ єкти інтелектуальної власності. 

64.  У чому полягають особливості оцінки прав на об’ єкти промислової 

власності? 

65.  Проаналізуйте відмінності трьох підходів до визначення вартості прав 

на об’ єкти інтелектуальної власності. 

66.  У чому полягають метод дисконтування та капіталізації доходу? 

67.  Що таке ціна ліцензії? 

68.  Охарактеризуйте фактори, що визначають види ліцензійних платежів. 
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69.  Обґрунтуйте особливості визначення ціни ліцензії по методу роялті, з 

використанням паушальних платежів, при комбінованих платежах, а також 

мінімальної, максимальної і справедливої ціни ліцензії. 

70.  У чому полягає значення захисту прав інтелектуальної власності? 

71.  Обґрунтуйте характеристики для порушення прав інтелектуальної 

власності. 

72.  Дайте стисле визначення принципів послідовності при виборі засобів 

захисту прав інтелектуальної власності. 

73.  Що можна віднести до засобів захисту прав інтелектуальної власності? 

74.  Обґрунтуйте особливості спорів про визнання результатів 

інтелектуальної діяльності. 

75.  У чому полягає відмінність спорів, які розглядаються тільки в 

судовому порядку, і спорів про визнання результатів інтелектуальної діяльності? 
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4. КАРТА САМОСТІНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 
Види самостійної роботи Планові терміни Форми контролю та звітності 
1.1 Підготовка до 
практичних занять 

За розкладом 
аудиторних занять 

Оцінка відповідей на практичних 
заняттях (усні відповіді, бліц-
опитування, тест-контроль) 

2.1 Написання та захист 
розрахунково-графічного 
завдання за заданою 
тематикою 

Один раз на семестр Захист 

 
5. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ 

ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

Органічною складовою навчального процесу є систематичний, 

комплексний контроль й оцінювання якості набутих знань, умінь та практичних 

навичок студентів  відповідно до вимог державних стандартів освіти. 

Оцінювання знань з дисципліни за навчальним планом студентів усіх 

спеціальностей здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового 

контролю знань (заліку). 

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння і засвоєння викладеного 

матеріалу, набутих навичок проведення розрахунків, умінь самостійно опрацьовувати 

навчальний матеріал, умінь публічно представляти набутий матеріал. 

Завданням заліку є перевірка розуміння студентом базового програмного 

матеріалу в цілому, логіки й взаємозв’язків між окремими темами, здатності 

творчого використання отриманих знань, уміння вирішувати практичні завдання. 

Тривалість виконання модульного контролю становить одну академічну 

годину (45 хв.). 

У разі невиконання завдань поточного контролю з об’ єктивних причин 

студент має право скласти їх до останнього практичного заняття у час та в 

порядку, визначеними викладачем. 

Результати модульних поточних контролів студентів вносять до відомості 

обліку поточної і підсумкової успішності, що здається до деканату. 

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі суми результатів 

поточного і підсумкового контролю знань (заліку). 
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На іспит виносять ключові питання, типові задачі, що потребують 

змістовної письмової відповіді та розв’ язання. 

 

Трансформація результатів підсумкового контролю знань студента за 

різними шкалами оцінювання 

Кількість 
балів  

Оцінка за національною шкалою 
Градація за шкалою 

ЕСТS 
91-100 Відмінно А 
81-90 

Добре 
В 

71-80 С 
61-70 

Задовільно 
D 

51-60 E 

26-50 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 
FX 

0-25 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
F 

 

6. ЗРАЗОК ЗАЛІКОВОГО ЗАВДАННЯ 

 
Залікове завдання № 1 

1. Охарактеризуйте відмінності між матеріальними і нематеріальними 

об’ єктами власності. 

2. Розкрийте положення “Відкритої грамоти” в Англії. 

3. Дайте характеристику основних соціально-економічних стратегій в 

країнах, що розвиваються. 

 

Залікове завдання № 2 

1. Обґрунтуйте об’ єкти і суб’ єкти авторського права і суміжних прав, 

об’ єкти охорони авторського права, об’ єкти інтелектуальної власності, що не 

охороняються авторським правом та об’ єкти охорони суміжним правом. 

2. Охарактеризуйте завдання та функції державного департаменту 

інтелектуальної власності. 

3. Обґрунтуйте головну мету створення ВОІВ та основні характеристики 

структури ВОІВ. 
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