
  

Кафедра інформаційного права та 
права інтелектуальної власності. 
Кафедра конструювання верстатів та 
машин. 
 

Інтелектуальна власність та патентознавство  

ЗО 3 
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський)  

Галузь знань 03 Гуманітарні науки 

Спеціальність 035 Філологія 

Статус дисципліни Нормативна  

Форма навчання Очна (денна) 

Рік підготовки, семестр 1 курс, осінній семестр  

Обсяг дисципліни 3 кредити (90 годин) 

Семестровий контроль/ 
контрольні заходи 

Залік 

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ViewSchedule.aspx?v=d10bb8e6-a14e-4803-
81f8-d83cd99742b3 

 

Мова викладання Українська 

Інформація про  
керівника курсу / 
викладачів 

Змістовний модуль 1. 

Лектор: кандидат юридичних наук Дмитренко В.В., viktoriiadvv@gmail.com 

Практичні: кандидат юридичних наук Дмитренко В.В. 

Змістовний модуль 2. 

Лектор: к.т.н., доц, Юрчишин О.Я., urchyshynoks@ukr.net, 097796453 

Практичні к.т.н., доц, Юрчишин О.Я., urchyshynoks@ukr.net, 097796453 

Розміщення курсу https://do.ipo.kpi.ua/user/files.php 

Google classroom 

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Опанування навчального курсу «Інтелектуальна власність та патентознавство: Змістовний 
модуль 1. «Право інтелектуальної власності» спрямовано на підготовку сучасного 
високопрофесійного фахівця, спроможного самостійно вирізняти в повсякденному житті 
об’єкти права інтелектуальної власності, вміти охороняти свої результати інтелектуальної, 
творчої діяльності, а у випадку посягання чи порушення права – правильно та оперативно 
захищати свої законні права та інтереси самостійно та/або шляхом звернення до відповідних 
компетентних органів. В умовах швидкісного розвитку та модернізації всіх сфер суспільного 
життя, активно створюються результати інтелектуальної, творчої діяльності. Сучасний 
фахівець повинен вміти вирізняти одні об’єкти права інтелектуальної власності від інших, 
знати строки чинності майнових прав на них, вміти правильно та ефективно охороняти права 
на об’єкти інтелектуальної власності, не порушувати права інших осіб на свої результати 
інтелектуальної, творчої діяльності. 

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів теоретичних та практичних навичок 
пов’язаних з застосуванням методології творчої діяльності, офіційних баз даних, патентного 

http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ViewSchedule.aspx?v=d10bb8e6-a14e-4803-81f8-d83cd99742b3
http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ViewSchedule.aspx?v=d10bb8e6-a14e-4803-81f8-d83cd99742b3
mailto:viktoriiadvv@gmail.com
mailto:urchyshynoks@ukr.net
mailto:urchyshynoks@ukr.net
https://do.ipo.kpi.ua/user/files.php


пошуку, визначення стратегій охорони, набуття прав, використання та захисту об’єктів 
інтелектуальної власності; засвоєння студентами комплексу знань з права інтелектуальної 
власності, зокрема щодо системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні, 
законодавства у сфері інтелектуальної власності, класифікації об’єктів права інтелектуальної 
власності, їх критеріїв правової охорони та строків чинності майнових прав, договірних 
способах розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності та захисту прав 
інтелектуальної власності. 

Предмет навчальної дисципліни – основні засади правовідносин у сфері інтелектуальної 
власності, відображені у законодавстві, правовій доктрині та судовій практиці; методологія 
виявлення та створення об’єктів, міжнародні класифікації об’єктів промислової власності, 
бази даних придатні для пошуку, основи патентного пошуку, спеціальне законодавство 
України, та відомчі нормативно-правові акти до нього, міжнародні реєстраційні угоди, 
оформлення заявок на реєстрацію прав інтелектуальної власності в Україні, положення щодо 
недобросовісної конкуренції та способи протидії їй. 

 

Програмні результати навчання: 

Упевнено володіти державною та іноземними мовами для реалізації письмової та усної 
комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати 
досліджень державною та іноземними мовами (знати систему правової охорони 
інтелектуальної власності України; систему законодавства України та основні міжнародні 
конвенції у сфері інтелектуальної власності; класифікацію об’єктів права інтелектуальної 
власності; критерії правової охорони об’єктів і суб’єктів права інтелектуальної власності; 
зміст права інтелектуальної власності; уміти складати та подавати заявки на реєстрацію 
об’єктів авторського права, торговельних марок, промислових зразків, корисних моделей, 
винаходів; укладати договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної 
власності; виконувати патентно-інформаційні дослідження для визначення рівня техніки; 
астосовувати сучасні методи розв’язання творчих задач; складати необхідні документи для 
охорони інноваційних об’єктів). 
 
Находити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками 
інших професійних груп різного рівня (знати строки чинності майнових прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності; договірні способи розпоряджання майновими правами 
інтелектуальної власності; механізми попередження недобросовісної конкуренції, 
паразитичного маркетингу; плагіату, піратству, промисловому троллінгу та контрафактній 
продукції; вимоги, за якими здійснюються експертизи об’єктів для отримання рішень про 
видачу/відмову у видачі охоронних документів; порядок набуття прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності; порядок охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності без 
оформлення охоронних документів; бази даних Укрпатенту, регіональних патентних відомств 
та Всесвітньої організації інтелектуальної власності; особливості охорони інноваційних 
об’єктів господарської діяльності; уміти розрізняти різні об’єкти права інтелектуальної 
власності; практично застосовувати набуті знання при вирішенні конкретних задач; виявляти 
інноваційні об’єкти господарської діяльності; вести діловодство за заявками на охорону 
інноваційних об’єктів). 
 
Дотримуватися правил академічної доброчесності (знати захист прав інтелектуальної 
власності; умови надання правової охорони на ОПІВ; вимоги щодо складання заявок для 
набуття прав інтелектуальної власності; уміти підбирати механізм охорони для різних 
об’єктів права інтелектуальної власності). 
 

 



2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Дисципліна має професійно-правове спрямування. Вивчається після засвоєння циклу 
забезпечення базових загальних компетентностей та набуття універсальних фахових знань 
та навичок, є підґрунтям розвитку вмінь та навичок практичного характеру у сфері права 
інтелектуальної власності. У структурно-логічній схемі пов’язана з такими освітніми 
компонентами як ЗО 2 «Інноваційний менеджмент» і ПО 6 «Наукова робота за темою 
магістерської дисертації». 

 

3. Зміст навчальної дисципліни  

Форма 
навчання 

Змістовний 
модуль  

Всього Розподіл навчального часу та 
видами занять 

Семестр. 
атестація 

кредитів годин Лекції Практичні СРС 

Денна 1 2 60 24 12 24 Залік 

2 1 30 12 6 12 

Всього: 2 3 90 36 18 36 

 

Змістовний модуль 1. «Право інтелектуальної власності» 

№п/п Назва теми Лекції Практичні заняття Самостійна 
робота 

студента 

1.  Основні засади права 
інтелектуальної 
власності. Класифікація 
об’єктів права 
інтелектуальної власності 

4 

 

2 4 

 

2. Об’єкти авторського права 
та суміжних прав 

4 2 4 

3. Об’єкти патентного 
права. Промислові зразки 

4 2 4 

4. Комерційні позначення 
(торговельні марки, 
географічні зазначення, 
комерційні найменування) 

4 2 4 

5. Нетрадиційні об’єкти 
права інтелектуальної 
власності  

4 2 4 

6. Договірні способи 
розпоряджання майновими 
правами інтелектуальної 
власності. Захист прав 
інтелектуальної власності 

4 2 4 

 Всього: 60 годин 24 год. 12 год. 24 год. 

 



Змістовний модуль 2. «Патентознавство та набуття права» 
» 

№п/п Назва теми Лекції Практичні заняття Самостійна 
робота 

студента 

1.  Створення і патентно-
інформаційні дослідження 
об’єктів прав промислової 
власності 

2 

 

 2 

 

2. Правова охорона 
результатів науково-
технічної творчості 

2 2 2 

3. Правова охорона 
комерційних позначень 

2  2 

4. Правова охорона 
авторських та суміжних 
прав 

2 2 2 

5. Недобросовісна конкуренція 
її види, механізми 
попередження, виявлення 
та протидії, 
відповідальність за 
порушення прав  

4 2 4 

 Всього: 30 годин 12 год. 6 год. 12 год. 

 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Змістовний модуль 1. «Право інтелектуальної власності» 

Базова література: 

1. Харитонова О.І., Харитонов Є.О., Ківалова Т.С. та інші. Право інтелектуальної 
власності: підручник. К.: Юрінком Інтер, 2018. 300 с. (Теми 1-6). 

2. Еннан Р.Є., Кулініч О.О., Мазуренко С.В., Менсо І.В., Романадзе Л.Д. Право 
інтелектуальної власності: навчальний посібник. К.: Алерта, 2016. 450 с. (Теми 1-6). 

3. Право інтелектуальної власності: академічний курс / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, 
О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; за ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького.  К.: Ін Юре, 2007. 696 с. 
(електронний ресурс). (Теми 1-6). 

4. Кулініч О.О., Романадзе Л.Д. Право інтелектуальної власності: навчальний 
посібник. Одеса: Фенікс, 2011. 320 с. (Теми 1-6).  

5. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, 
рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, 
науковців, фахівців). Т. 6: Право інтелектуальної власності / за ред. проф. І. В. Спасибо-
Фатєєвої. Х.: ФОП Лисяк Л.С., 2011. 592 с. (Коментарі та аналітика). (Теми 1-6). 
 
Додаткова література: 

1. Посібник для суддів з інтелектуальної власності /І.М. Бенедисюк та ін. К.: К.І.С., 
2018. 424 с. (електронний ресурс). (Теми 2-4). 



2. Коваль І.Ф. Комерціалізація прав інтелектуальної власності: навч.посіб. К.: 
Юрінком Інтер, 2018. 272 с. (Тема 6). 

3. Якубівський І.Є. Набуття, здійснення та захист майнових прав інтелектуальної 
власності в Україні: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 522 с. (Теми 3, 4, 6). 

4. Харьковская цивилистическая школа: осуществление и защита права 
интеллектуальной собственности: монография /И.В. Спасибо-Фатеева, В.И. Жуков, Н.Е. Яркина 
и др. Харьков: Право, 2018. 696 с. (Теми 1- 6). 

5. Вахонєва Т.М. Авторське право і суміжні права в Україні: навчальний посібник. К.: 
ВД «Дакор», 2016. 564 с. (Тема 2) 

6. Жилінкова О.В. Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності в 
Україні та за кордоном: монографія. К.: Юрінком Інтер, 2015. 280 с. (Ч. 1 Теми 6). 

7. Коваль І. Ф. Захист прав у сфері промислової власності: проблеми законодавчого 
забезпечення та правозастосування: монографія. К.: НДІ ІВ НАПрН України, Лазурит-Полиграф, 
2011. 320 с. (Тема 6). 

8. Цират А.В. Руководство по составлению и заключению франчайзинговых 
договоров: право и практика: учебно-практичекское пособие. К.: Истина, 2010. 352 с. (Ч. 1 Теми 
6). 

9. Тофіло А.В., Лєвічева О.Д. Набуття прав інтелектуальної власності: навчальний 
посібник. К.: Державний інститут інтелектуальної власності, 2010. 322 с. (електронний 
ресурс). (Теми 3-4). 

10. Бондаренко С.В., Кожарська І.Ю. Право інтелектуальної власності. К.: Інститут 
інтелектуальної власності і права, 2008. 416 с. (електронний ресурс). (Теми 2-3). 

11. Дмитришин В. С. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності 
в Україні: навчальний посібник. К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2008. 248 с. 
(електронний ресурс). (Ч. 1 Теми 6). 

12. Право інтелектуальної власності: науково-практичний коментар до Цивільного 
кодексу України / за заг. ред. М. В. Паладія, Н. М. Мироненко, В. О. Жарова. К.: Парламентське 
видавництво, 2006.  432 с.  (Теми 1-6). 

13. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності: підручник. К.: Видавничий дім 
Дмитра Бураго, 2014. 124 с. (кафедра інформаційного права та права інтелектуальної 
власності). (Теми 1, Ч.2 Теми 6). 

14. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Зінов В.Г., Суіні Ю. Управління інтелектуальною 
власністю. К.: К.І.С., 2005. 448 с. (кафедра інформаційного права та права інтелектуальної 
власності). (Теми 1, 6). 

15. Дмитренко В.В. Договори щодо розпоряджання майновими правами на ноу-хау. 
Nauka innov., 2019. 15 (3) C. 63-77. http://scinn.org.ua/sites/default/files/pdf/2019/N3/Dmytrenko.pdf 
(Ч.1 Теми 6). 

16. Дмитренко В.В. Механізм охорони права на ноу-хау. Часопис цивілістики. 2020. 

Випуск 37. С. 82-87. http://chascyvil.onua.edu.ua/index.php/chc/article/view/354/348 (Тема 5). 
 

Змістовний модуль 2. «Патентознавство та набуття права» 

Базова література: 
1. Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Підручник/ Ю.М. Кузнєцов 

– К.: ТОВ «Кондор», 2005. – 428 с., 2-е видання, перероблене і доповнене, 2009. – 446 с. 
2. Кузнєцов Ю.М. Практикум з дисципліни «Патентознавство та авторське право». 

Навчальний посібник/ Ю.М. Кузнєцов, О.В. Самойленко. – К.: ТОВ «ГНОЗІС», 2010. – 306 с. 
3. Патентознавство та авторське право [Електронний ресурс] : методичні вказівки 

до виконання домашньої контрольної роботи для студентів-магістрантів усіх спеціальностей 
/ НТУУ "КПІ" ; уклад. А. С. Ромашко, О. М. Кравець, О. В. Литвин. – Електронні текстові дані (1 
файл: 3,41 Мбайт). – Київ: НТУУ "КПІ", 2012. – – Режим 
доступу  http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2477  

http://scinn.org.ua/sites/default/files/pdf/2019/N3/Dmytrenko.pdf
http://chascyvil.onua.edu.ua/index.php/chc/article/view/354/348
http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2477


4. Практикум з дисципліни "Патентознавство та авторське право" для студентів 
та аспірантів технічних спеціальностей та спеціальності "Інтелектуальна власність" 
[Електронний ресурс] / А. С. Ромашко, О. М. Кравець, О. В. Литвин ; НТУУ "КПІ". – Електронні 
текстові дані (1 файл: 2,72 Мбайт). – Київ: НТУУ "КПІ", 2014. - – Режим 
доступу  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28003  

5. Ромашко А.С. Торговельна марка: самостійний пошук, підготовка до реєстрації, 
моніторинг Навч. посіб. / А.С. Ромашко, О.М.Кравець. – [Електронний ресурс] / - К.: НТУУ "КПІ", 
2016. – 170. гриф Затверджено Вченою радою НТУУ "КПІ" від 30 червня 2016 р– Режим 
доступу  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28006  

Допоміжна література: 
6. Верба І.І. Основи інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : навчальний 

посібник / І. І. Верба, В. О. Коваль ; за ред. С. В. Чікіна ; НТУУ «КПІ». – 2-ге вид., перероб. і доп. – 
Електронні текстові дані (1 файл: 2,20 Кбайт). – Київ: НТУУ «КПІ», 2013. –  262 с.: 23 іл. – Режим 
доступу  http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2387 

7. Текст лекцій з дисципліни «Набуття прав інтелектуальної власності» Ч. 2 «Набуття 
прав на промислові зразки» для спеціальностей ОКХ спеціаліст 7.18010011 «Інтелектуальна 
власність», магістр 8.18010011 «Інтелектуальна власність» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» 
; уклад. А. С. Ромашко. – Електронні текстові дані (1 файл: 432 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. 
– 64 с. [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2662 

8. Текст лекцій з дисципліни “НАБУТТЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ" Частина 1 
"Набуття прав на винахід (корисну модель)" для спеціальностей ОКХ спеціаліст 7.18010011 
"Інтелектуальна власність" та магістр 8.18010011 "Інтелектуальна власність"/ Уклад. А.С. 
Ромашко - К.: НТУУ "КПІ" (електронне видання), 2012. - 137 с. [Електронний ресурс].  

9. Ромашко А.С. Міжнародні договори та угоди у сфері інтелектуальної власності: Навч. 
посіб. / А.С. Ромашко, І.І. Верба, В.В. Пригода. – Вид.2-ге переробл. та доповн. [Електронний 
ресурс] / - К.: НТУУ "КПІ", 2015. – 186. Режим доступу http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28002 

10. Збірник тестових питань з дисципліни «Патентознавство та авторське право» для 
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; 
уклад. А. С. Ромашко. – Електронні текстові дані (1 файл: 217 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. 
– 34 с. [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2663 

Основні нормативно-правові акти  
11. Конституція України  (ст. 9, 41, 54) - Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.  
12.Цивільний кодекс України (ст. 418 – 508, 1108 – 1129) – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page8 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page9 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page18 
13. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21.04.1993 № 3116-XII із змінами 

- Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3116-12. 
14. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.93р. № 3687-

ХІІ зі змінами - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3687-12. 
15. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.93р. №3688-ХІІ зі 

змінами - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3688-12/print1218034688041545. 
16.  Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.93р. №3689-

ХІІ зі змінами - Режим доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3689-
12/print1218034688041545. 

17. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. № 3792-XII зі 
змінами - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/print. 

18. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.1996 № 236/96-ВР 
- Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/236/96-вр/print1218034688041545. 

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 «Про державну 
реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» - Режим 
доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1756-2001-п/print. 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28003
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28006
http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2387
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2662
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28002
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page8
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page9
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3116-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3687-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3688-12/print1218034688041545
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3689-12/print1218034688041545
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3689-12/print1218034688041545
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/print
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80/print1218034688041545
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1756-2001-%D0%BF/print


Інформаційні ресурси мережі Інтернет 
20. Web-site Мінекономрозвитку України – https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA 
21. Web-site Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної 

власності» - https://ukrpatent.org 
22. Web-site Державної організації «Українське агентство з авторських та суміжних 

прав» - http://www.uacrr.kiev.ua 
23. Web-site Всесвітньої організації інтелектуальної власності - 

http://www.wipo.int/portal/index.html.ru 

 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Лекції проводяться з використанням наочних засобів представлення матеріалу з 
використанням методичних матеріалів, доступ до яких наявний у студентів. Під час 
дистанційної форми навчання – у вигляді відеоконференцій із використанням презентаційних 
матеріалів. 

Студенти залучаються до обговорення лекційного матеріалу та беруть участь у дискусійних 
питаннях. 

На практичних зайняттях застосовуються форми індивідуальної та колективної роботи  
(командна робота, парна робота) для реалізації завдань викладача на набуття навичок 
самостійної практичної роботи. 

Під час вивчення курсу застосовуються стратегії активного і колективного навчання, які 
визначаються наступними методами і технологіями:  

1) методи проблемного навчання (проблемний виклад, частково-пошуковий (евристична бесіда) 
і дослідницький метод); 

2) особистісно-орієнтовані (розвиваючі) технології, засновані на активних формах і методах 
навчання («мозковий штурм», «аналіз ситуацій» і ін.); 

3) інформаційно-комунікаційні технології, що забезпечують проблемно-дослідницький характер 
процесу навчання та активізацію самостійної роботи студентів (електронні презентації, 
застосування на основі комп'ютерних і мультимедійних засобів практичних завдань, 
доповнення традиційних навчальних занять засобами взаємодії на основі мережевих 
комунікаційних можливостей (програмні засоби, мобільні застосунки і ін.). 

 

6. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента включає підготовку до практичних занять і до контрольної 

роботи. 

Загальні положення. 

Самостійна робота студента є однією з основних форм організації навчання, основним 

засобом оволодіння навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових аудиторних занять час. 

Мета самостійної роботи - закріплення, поглиблення й узагальнення знань, здобутих на 

лекційних, семінарських і практичних заняттях. У процесі самостійної роботи у студентів 

формуються індивідуальні вміння та навички самостійного засвоєння навчальної та наукової 

літератури, нормативних джерел, використання сучасних інформаційних засобів і технологій. 

Зміст самостійної роботи визначає навчальна програма дисципліни, методичні матеріали, 

вказівки й рекомендації викладача. 

Самостійна робота студента складається з таких етапів: 

1. Вивчення рекомендованих джерел, а також самостійний підбір та вивчення навчальної та 

наукової літератури, нормативно-правових та індивідуальних актів, матеріалів юридичної 

https://ukrpatent.org/
http://www.uacrr.kiev.ua/
http://www.wipo.int/portal/index.html.ru


практики за окремими темами курсу. Складення бібліографічного опису джерел у зошиті для 

самостійної роботи. 

2. Конспектування основних положень теми у зошиті у стислому вигляді, зокрема: аналіз та 

порівняння основних теорії та підходів, що склалися стосовно спірних питань теми; схематичне 

викладення основних положень чинного законодавства яке вивчається у темі; аналіз матеріалів 

вітчизняної, іноземної та міжнародної практики (за можливості); порівняльний аналіз 

вітчизняного чинного законодавства та міжнародно-правових актів із складанням порівняльних 

таблиць; порівняльний аналіз чинного законодавства та проектів щодо змін до нього. 

3. Самостійна перевірка знання окремих положень теми за допомогою списків питань, що 

наводяться для кожної теми. 

4. Розв’язання задач та ситуацій, запропонованих для даної теми. 

5. Підготовка проектів юридичних документів за запропонованою фабулою. 

Контроль самостійної роботи студента. 

Контроль за самостійною роботою студентів може здійснюватися викладачем у таких 

формах:  

поточний контроль засвоєння знань на основі оцінки усної відповіді на питання, 

повідомлення, доповіді тощо (на практичних заняттях);  

поточний контроль на основі виконання практичних завдань (підготовки юридичного аналізу 

певної ситуації тощо);  

вирішення ситуаційних завдань, розв’язання задач; 

перевірка конспекту, виконаного з тем, що вивчалася самостійно;  

тестування, виконання письмової контрольної роботи;  

підготовка статті, тез виступу та інших публікації в науковому, науково-популярному, 

навчальному виданні тощо за підсумками самостійної навчальної й науково-дослідної роботи. 

 

 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Засвоєння лекційного матеріалу і матеріалу практичних занять є обов’язковим. Регулярне 
відвідування лекційних та практичних занять, попереднє ознайомлення з рекомендованою 
літературою, правовими джерелами є необхідною умовою успішного засвоєння навчального 
курсу. 

Під час дистанційної/змішаної форми навчання студенти отримують всі матеріали в Google 
classroom, а також можливе передання через e-mail, кампус чи telegram-канал.  

Академічна доброчесність 

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code. 

Норми етичної поведінки 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code. 

 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Пропущені контрольні заходи оцінювання 

Кожен студент має право відпрацювати пропущені заняття з поважної причини (лікарняний, 
мобільність тощо) за рахунок самостійної роботи. 
Детальніше за посиланням: https://kpi.ua/files/n3277.pdf.  

https://kpi.ua/files/n3277.pdf


Для відпрацювання пропущеного заняття студент протягом тижня має зв’язатись із 
викладачем для погодження форми і порядку усунення заборгованості. 

 

Оцінювання та контрольні заходи 

Система оцінювання орієнтована на отримання балів за активну участь у лекціях, на 

практичних заняттях (за тестування і вирішення ситуаційних задач) та за виконання 

контрольної роботи. 

 

Змістовний модуль 1. «Право інтелектуальної власності» 

1) Оцінювання здобувача вищої освіти на практичних заняттях. 
Виконання завдань на кожному практичному заняття оцінюється в 10 балів, з яких. 
- до 5 балів – надання відповідей на тестові завдання за лекційним матеріалом. 
- до 5 балів – виконання творчих завдань, вирішення ситуаційних задач, які оцінюються 

наступним чином: 
1 бал – студент виконав творче завдання, однак допустився суттєвих помилок. 
2 бали - студент виконав творче завдання, виявив помилки самостійно, однак не надав 

варіантів щодо їх усунення. 
3 бали - студент виконав творче завдання, виявив помилки самостійно, пояснив проблеми 

щодо опрацювання теоретичного матеріалу або запропонував варіанти для усунення помилки. 
4 бали - студент виконав творче завдання, допустився несуттєвих помилок, які усунув під 

час захисту роботи. 
5 балів – студент виконав творче завдання без помилок.  
 
2) Результат написання контрольної роботи. 
Максимальна кількість балів за контрольну роботу  дорівнює 7 балів. 

       
Таким чином, за результатами роботи під час оволодіння змістовним модулем 1 «Право 

інтелектуальної власності» студент може отримати такі бали:  
0-30 – за написання тестів за результатами опрацювання лекційного матеріалу; 
0-30 – за виконання творчих завдань, вирішення ситуаційних задач. 
0-7 – за написання контрольної роботи.  
 
Загальна кількість балів за змістовний модуль «Право інтелектуальної власності» - 67 

балів.  
 

Змістовний модуль 2. «Патентознавство та набуття права» 
 

1) Оцінювання здобувача вищої освіти на практичних заняттях. 
Виконання завдань на кожному практичному заняття оцінюється в 5 балів. 

5 балів – студент підготовлений до практичного заняття, виконує завдання викладача 
вірно і вчасно; 

4 бали – студент підготовлений до практичного заняття, виконує завдання викладача не 
зовсім вірно і із несуттєвими помилками;  

3  бали – студент підготовлений до практичного заняття, виконує завдання викладача не 
повністю вірно і з запізненням;  

2 бали – студент або не підготовлений до практичного заняття, або не виконує завдання 
викладача, але приймає активну участь у роботі на занятті; 



0  балів – студент відсутній на занятті. 

Отже, максимальний бал за роботу на 3-х практичних заняттях становить 3х5=15. 

 
2) Оцінювання здобувача вищої освіти на лекційних заняттях. 
Активна участь студентів на лекційних заняттях оцінюється в 1 бал. 

Отже, максимальний бал за роботу на 6-и лекційних заняттях становить 6х1=6. 

 
3) Результат написання контрольної роботи. 
Максимальна кількість балів за контрольну роботу  дорівнює 12 балів. 

       
Таким чином, за результатами роботи під час оволодіння змістовним модулем 2 

«Патентознавство і набуття права» студент може отримати такі бали:  
0-15 – за роботу на практичних заняттях;   
0-6 – за активну участь на лекційних заняттях; 
0-12 – за написання контрольної роботи.  
 
Загальна кількість балів за змістовний модуль «Патентознавство і набуття права» - 

33 бали.  
 

Заохочувальні бали: 

Від 1 до 10 балів – студенту автору (винахіднику) ОПІВ, на який подана заявка чи отримано 
охоронний документ (тільки за умови подання комплекту матеріалів відповідно оформленої 
заявки);  

Від 1 до 10-ти  - засвоєння дистанційного курсу ВОІВ DL101R - DL-101 "Основи 
інтелектуальної власності" (Безкоштовно).  

 

Семестрова атестація 

Загальна кількість балів з навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність та 
патентознавство» виставляється з урахуванням отриманих балів з 2-х змістовних модулів і 
становить:  67 балів + 33 бали = 100 балів. 

Викладач змістовного модуля 1 виводить сумарну оцінку за балами викладача-лектора 
змістовного модуля 2, викладача з практики та за результатами контрольної роботи. 

Таблиця переведення рейтингових балів за університетською шкалою. 

Рейтингові бали Оцінка за університетською 

шкалою 

95-100 Відмінно 

85-94 Дуже добре 

75-84 Добре 

65-74 Задовільно 

60-64 Достатньо 

60 Незадовільно 

Невиконання умов 

допуску 

Не допущено 

 



9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Студент може отримати до 10-ти  заохочувальних балів за засвоєння дистанційного курсу 

ВОІВ DL101R - DL-101 "Основи інтелектуальної власності" (Безкоштовно). 

 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

затверджено на засіданні кафедри Конструювання верстатів та машин( протокол №6 від 24.06.2020) 
Погоджено Методичною радою університету (протокол № _1_ від _03.09.20р. ) 


