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1. Загальна інформація 

 

Назва дисципліни ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 

Викладач Кропівний Володимир Миколайович, кандидат технічних наук, професор 

Контактний телефон (0522) 55-93-59 

E-mail: vladimir_kr@i.ua 

Консультації Очні консультації за попередньою домовленістю Середа та П'ятниця  з 14.00 до 15.00 

Онлайн консультації за попередньою домовленістю ((0522) 55-93-59 ) в робочі дні з 8.30  до 16.30 

 

 

2. Анотація до дисципліни 

 

           Предметом вивчення навчальної дисципліни є основи   правових   та   економічних   аспектів інтелектуальної власності у галузі 

охорони навколишнього середовища.  

           Програма навчальної дисципліни включає 6 тем, які складені на основі чинного законодавства України та міжнародно-правових актів 

з урахуванням основних теоретико-методологічних підходів щодо вивчення інституту права інтелектуальної власності, вироблених 

вітчизняною на зарубіжною правовою наукою.  

           В умовах стрімкого розвитку науково-технічного прогресу в сучасному світі інтелектуальна діяльність людини в різних сферах 

духовного і матеріального виробництва набуває усе більшого значення. Усі новітні досягнення в сфері науки, літератури, мистецтва, у 

розвитку наукомістких і високотехнологічних виробництв являють собою результат творчої діяльності людини і є об'єктами інтелектуальної 

власності. Питання охорони і використання інтелектуальної власності в сучасних умовах переходу до ринкових відносин починають 

відігравати все важливішу роль у комерційній, підприємницькій і виробничій діяльності підприємств та установ України усіх форм 

власності. У цьому відношенні всім, хто займається або готується до подібного роду діяльності, необхідно досить чітко уявляти собі, що 

таке інтелектуальна власність, у чому полягає її сутність, як вона охороняється в сучасному світі і до яких серйозних матеріальних витрат 

може привести порушення її прав. 

 

3. Мета і завдання дисципліни 

 

           Метою вивчення навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» є ознайомлення студентів з питаннями  створення, набуття прав, 

управління, захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, як особливого виду прав на результати творчої діяльності в сучасному 

суспільстві, забезпечення здобувачів вищої освіти комплексом знань, умінь та навичок, необхідних для застосування в професійній 

діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування,.  

           Основним завданням вивчення дисципліни є формування компетентностей, важливих для особистісного розвитку фахівців та їхньої 

конкурентоспроможності на сучасному ринку праці: 

 - обізнаність на рівні новітніх досягнень, необхідних для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та 



збалансованого природокористування; 

- здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні екологічних проблем; 

- здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності. 

 

4. Формат дисципліни 

Для денної форми навчання: 

Викладання курсу передбачає  для засвоєння  дисципліни  традиційні лекційні заняття із застосуванням електронних презентацій, 

поєднуючи із практичними роботами. 

Формат очний (offline / Face to face) 

Для заочної форми навчання: 

Під час сесії формат очний (offline / Face to face), у міжсесійний період – дистанційний (online). 

 

5. Результати навчання  

 У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати :  

- основні   поняття   системи   правової   охорони інтелектуальної  власності; 

- складові системи інтелектуальної власності в Україні; 

- 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 учасників цивільного обороту (торговельних марок, географічних зазначень, фірмових 

найменувань); 

- алгоритм правової охорони нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності (сортів рослин, порід тварин, комерційних таємниць); 

- алгоритм правової охорони об'єктів промислової  власності в іноземних державах; 

- алгоритм правової охорони об'єктів авторського права; 

- права та обов'язки власників охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності; 

- вартість права на об'єкти інтелектуальної власності; 

- процедуру захисту прав інтелектуальної власності у разі їх порушення. 

             вміти:  

-тлумачити зміст основних понять у сфері інтелектуальної власності; 

-визначати компетенцію  державних органів, судових органів та інших суб'єктів в Україні при реалізації  прав в сфері інтелектуальної 

власності; 

-тлумачити зміст основних актів законодавства  України в сфері інтелектуальної власності; 

-виявляти об'єкти інтелектуальної власності; 



-визначати суб'єкти права інтелектуальної власності; 

-проводити патентні дослідження; 

-укладати договори про передачу прав на об'єкти інтелектуальної власності. 

             набути соціальних навичок (soft-skills):  

–  здійснювати професійну комунікацію, ефективно пояснювати і презентувати матеріал, взаємодіяти в проектній діяльності; 

- небайдуже ставлення до участі у громадських суспільних заходах, спрямованих на підтримку здорового способу життя оточуючих 

 

 

6. Обсяг дисципліни 

 

Вид заняття Кількість годин 

лекції 14 

практичні 14 

самостійна робота 32 

Всього 60 

 

7. Ознаки дисципліни 

 

Рік 

викладання 

Курс 

(рік 

навчання) 

Семестр Спеціальність Кількість 

кредитів 

/ годин 

Кількість 

змістових 

модулів 

Вид 

підсумкового 

контролю 

Нормативна / вибіркова 

2018 1 1 101 Екологія 2/60 2 Залік Нормативна 
 

 

8. Пререквізити 

 

           Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Інтелектуальна власність» значно підвищиться, якщо студент попередньо опанував 

матеріалом таких дисциплін як: Екологічне право і природоохоронне законодавство, Основи наукової діяльності, Організація та управління 

в природоохоронній діяльності.  

 

9. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

 

            У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з адміністрацією та викладачами з приводу 

проведення занять та консультацій. У міжсесійний період комп’ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу) та оргтехніку для 

комунікації з адміністрацією, викладачами та підготовки (друку) рефератів і самостійних робіт. 



 

10. Політика дисципліни 

Академічна доброчесність:  

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 

         Відвідування занять  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції і практичні заняття курсу. 

         Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії. 

         Поведінка на заняттях 

            Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання. 

 

При організації освітнього процесу в Центральукраїнському національному технічному універсистеті студенти, викладачі та адміністрація 

діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу; Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного 

вибору; Положення про рубіжний контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ; Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ.  

          

 

11. Навчально - методична карта дисципліни 

 
Тиждень, 

дата, години 

Тема, основні питання 

(розкривають зміст і є 

орієнтирами для підготовки до 

модульного і підсумкового 

контролю) 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

/формат 

Матеріали Література, 

інформаційн

і ресурси 

Завдання, години Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

 

Змістовий модуль І. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА 

 

Тиж.1 

     9.50-10.20 

(за 

розкладом)  

1 год. 20 хв. 

 Тема 1. Інтелектуальна 

власність як право на 

результат творчої діяльності 

людини  

 

Лекція / 

 Face to face  

 

Презентація 

 

2, с. 1-670 Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал 

Підготувати реферат на тему: 

 «Загальна  

характеристика  

інтелектуальної власності і її  

правового регулювання» за планом: 

1. Дати поняття творчої діяльності 

та інтелектуальної власності.   

2. Перерахувати  і  дати  

характеристику  об'єктам 

інтелектуальної власності, 

авторського права і суміжних прав, 

зазначити загальні і відмінні риси 

1 бали Самостійна 

робота  і 

реферат 

  до 10.09  

 



авторського і патентного права.  

3. Визначити основні відмінності 

об'єктів права інтелектуальної 

власності від об'єктів речового права 

власності.  

4. Показати роль інтелектуальної 

власності в створенні сучасної 

ринкової економіки, а також у 

забезпеченні добробуту країни.  

5. Дати стислу характеристику 

джерел права інтелектуальної 

власності. 

2 год.  

Тиж.2 

     9.50-11.20 

(за 

розкладом)  

1 год. 20 хв. 

Тема 1. Вивчення Закону 

України «Про охорону прав на 

винаходи і корисні моделі» 

Вивчення термінології. Установи 

у сфері охорони прав на 

винаходи (корисні моделі).Умови 

надання правової охорони. 

Умови патентоздатності 

винаходу, корисної моделі. 

Обєкти винахідницької 

діяльності. Права винахідників, 

роботодавців, правовласників 

Практичне 

заняття /  

Face to face  

 

Методичні 

рекомендації  

 

2, с. 1-670 

 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал  

Підготувати реферат на тему: 

«Еволюція інтелектуальної 

власності» за планом 

1.Дослідити еволюцію промислової 

власності. 2.Пояснити причини, що 

спонукають до необхідності 

правової охорони об'єктів 

промислової власності.  

3.Дослідити еволюцію авторського 

права і суміжних прав.  

4.Зазначити, що з'явилося причиною 

до формування системи захисту 

авторського права і суміжних прав. 

5.Охарактеризувати розвиток 

інтелектуальної власності в Україні 

до і після проголошення нею 

суверенітету. 

Теоретична підготовка і виконання 

практичних завдань  

2 год.  

2 бал Самостійна 

робота і 

реферат до 

17.09  

 

Тиж.3  

9.50-11.20 

(за 

розкладом)  

1 год. 20 хв. 

Тема 2. Система 

інтелектуальної власності 

Лекція /  

Face to face  

 

Презентація 2, с.1-670 Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал  

Підготувати реферат на тему: 

«Патентовласники, їх права та 

обов'язки» за планом 

1.Дайте  поняття  патенту як 

охоронного документа. 

2 бали Самостійна 

робота і 

реферат  до 

24.09  

 



2.Охарактеризуйте патентовласників 

і їх види.  

3.Права патентовласника і їх ознаки. 

4.Форми використання винаходів.  

5.Права по розпорядженню 

патентом.  

6.Обмеження патентних прав. 

Обов'язки патентовласника. Порядок 

одержання патенту.  

7.Припинення дії патенту і визнання 

його недійсним. 
2 год. 

Тиж.4  

9.50-11.20 

(за 

розкладом) 

 1 год. 20 хв. 

Тема 2. Ознайомлення з 

патентною інформацією. 

Первинні та вторинні джерела 

патентної інформації. 

Бібліографічна і технічна 

патентна інформація. Державний 

реєстр патентів України на 

винаходи. Публікації про видачу 

патенту. .Патентні показчики. 

Патентна бібліотека 

Практичне 

заняття /  

Face to face  

 

Методичні 

рекомендації  

 

1, с. 51-67 

 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал  

Підготувати реферати на тему: 

«Охорона прав на породи тварин, 

наукові відкриття», 

«Форми охорони авторських прав»,  

«Охорона суміжних прав», 

«Охорона прав на об'єкти 

авторського права і суміжних прав 

за кордоном»  

Теоретична підготовка і виконання 

практичних завдань  

2 год.  

2 бал Самостійна 

робота і 

реферат до 1.10  

 

Тиж.5  

9.50-11.20 

(за 

розкладом) 

 1 год. 20 хв. 

Тема 3. Охорона прав на 

об’єкти  інтелектуальної 

власності 

Лекція /  

Face to face  

 

Презентація 

 

6, с.57-63 Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал  

Підготувати реферат на тему: 

«Захист прав інтелектуальної 

власності в рамках угоди TRIPS», 

«TRIPS як одна з угод Світової 

організації торгівлі»,  

«Основні вимоги угоди TRIPS щодо 

захисту прав інтелектуальної 

власності за порушення прав 

інтелектуальної власності» 

 2 год. 

2 бали Самостійна 

робота і 

реферат  до 

8.10  

 

Тиж.6  

9.50-11.20 

(за 

розкладом) 

1 год. 20 хв. 

Тема 3. Міжнародна патентна 

класифікація  

Класифікація патентної 

інформації. Патентна інформація.  

Призначення МПК. Розділ, клас, 

Практичне 

заняття / 

 Face to face  

 

Методичні 

рекомендації  

 

6, с. 72-80 Теоретична підготовка і виконання 

практичних завдань  

2 год. 

2 бал Самостійна 

робота і 

реферат до 

15.10  

 



підклас, група, підгрупа МПК. 

Повний класифікаційний індекс 

згідно з МПК. 

Тиж.7  

9.50-11.20 

(за 

розкладом) 

 1 год. 20 хв. 

Тема 4. Інноваційне 

підприємництво та управління 

правами інтелектуальної 

власності 

Лекція /  

Face to face  

 

Презентація 

 

1,  с. 28-48  Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал  

Підготувати реферат на тему: 

«Використання об'єктів права 

інтелектуальної власності у 

власному виробництві», «Внесення 

інтелектуальної   власності   до   

статутного   капіталу підприємства» 

2 год. 

2 бали Самостійна 

робота і 

реферат до 

22.10  

 

Тиж.8  

9.50-11.20 

(за 

розкладом) 

1 год. 20 хв. 

Тема 4. Вивчення ДСТУ 3575-

97 «Патентні дослідження. 

Основні положення та порядок 

проведення». Пошук та 

використання патентної 

інформації. Розробка регламенту 

пошуку інформації. Оформлення 

звіту про патентні дослідження.  

Визначення патентної чистоти 

обєктів техніки. Експертиза на 

новизну. Аналіз патентно-

лицензійної ситуації. Аналіз 

ведучих в даному виді техніки 

фірм. 

Практичне 

заняття / 

 Face to face  

 

Методичні 

рекомендації  

 

1, с. 28-48 Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал  

Підготувати презентацію «Всесвітня 

організація інтелектуальної 

власності, її структура та основні 

функції» та  реферати   

«Міжнародні договори про 

інтелектуальну власність»,  

«Членство України в міжнародних 

договорах про інтелектуальну 

власність», «Міжнародна співпраця 

в рамках регіональних договорів про 

інтелектуальну власність». 

Теоретична підготовка і виконання 

практичних завдань  

2 год. 

2 бал Самостійна 

робота і 

реферат до 

29.10 

Тиж.8  

9.50-11.20 

(за 

розкладом)  

1 год. 20 хв. 

Змістовий контроль № 1  

 

Тест Тест  moodle.kntu.k

r.ua курс 
Інтелектуальна 

власність 

 

Виконати тестове завдання  

 

10 балів до  29. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Змістовий модуль 2. ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД 

 

Тиж.9 

 9.50-11.20 

(за 

розкладом) 1 

год. 20 хв. 

Тема 5. Економіка 

інтелектуальної власності  

Лекція /  

Face to face  

 

Презентація 

 

13, с. 1-14 

21, с. 3-50  

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал  

3 год. 

3 бал Самостійна 

робота і 

реферат  до 

5.11  

 

Тиж.10 

9.50-11.20 

(за 

розкладом) 

 1 год. 20 хв. 

Тема 5. Правила складання і 

подання заявки на винахід та 

заявки на корисну модель. 

Заявка на винахід. Опис 

винаходу. Формула винаходу. 

Реферат. Міжнародна заявка. 

Визначення пріоритету. 

 Експертиза заявки. Реєстрація 

патенту. Оскарження рішення за 

заявкою 

Практичне 

заняття / 

 Face to face  

 

Методичні 

рекомендації  

 

14, с. 26-36 Теоретична підготовка і виконання 

практичних завдань  

3 год. 

3 бал Самостійна 

робота і 

реферат до 

12.11 

Тиж.11 

 9.50-11.20 

(за 

розкладом) 

 1 год. 20 хв. 

Тема 6. Захист прав 

інтелектуальної власності 

Лекція /  

Face to face  

 

Презентація 

 

2, с.1-670 Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал  

Підготувати реферат на тему: 

«Місце і роль інтелектуальної 

власності в економічному і 

соціальному розвитку 

суспільства» за планом 

1.Описати соціально-економічні 

стратегії в країнах, що 

розвиваються. 

2. Дослідити зв'язок між 

промисловою власністю і розвитком, 

вплив промислової власності на 

науково-технічний і економічний 

розвиток держави.  

3.Роль авторського права і суміжних 

прав у розвитку культури 

суспільства. 

4.Зростаюча роль об'єктів 

інтелектуальної власності в 

міжнародній торгівлі, у забезпеченні 

конкурентноздатності товарів. 

3 год. 

 

 

3 бали Самостійна 

робота і 

реферат  до 

19.11  

 



Тиж.12  

9.50-11.20 

(за 

розкладом)  

1 год. 20 хв. 

Тема 6. Особливості складання 

і подання заявки на сорти 

рослин. 

Визначення термінів. Критерії 

придатності сорту для набуття 

прав інтелектуальної власності на 

нього.Умови державної 

реєстрації сорту. Порядок 

набуття прав на сорт рослин. 

Заявка на сорт. Формальна та 

кваліфікаційна експертизаю 

Експертиза на придатність сорту 

для поширення .Реєстр сортів 

рослин Україн. Видача 

документів про права на сорт. 

Право на поширення сорту в 

Україні. 

 

Практичне 

заняття /  

Face to face  

 

Методичні 

рекомендації 

 

13, с.32-52 Теоретична підготовка і виконання 

практичних завдань  

 

3 год. 

3 бали Самостійна 

робота і 

реферат  до 

26.11  

 

Тиж.13 

9.50-11.20 

(за 

розкладом)  

1 год. 20 хв. 

Тема 7. Складання ліцензійних 

договорів 

Уступка прав на об'єкти 

інтелектуальної власності. Види 

та зміст ліцензійних договорів. 

Порядок подання, розгляду, 

реєстрації. Публікації відомостей 

про передачу права власності на 

винахід. 

Практичне 

заняття /  

Face to face  

 

Методичні 

рекомендації  

 

15, с. 407-418 Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал  

Підготувати реферати 

«Міжнародна торгівля ліцензіям. 

Основні цілі продажу ліцензій. 

Ціна ліцензії», «Паушальні 

платежі і роялті»,  

«Франчайзинг. Основні види 

франчайзингу: виробничий, 

товарний і сервісний» 

Теоретична підготовка і виконання 

практичних завдань  

4 год. 

3 бали Самостійна 

робота і 

реферат до 

26.11  

 

Тиж.14  

11.50-11.20 

(за 

розкладом)  

1 год. 20 хв. 

Змістовий контроль № 2  

 

Тест Тест  moodle.kntu.k

r.ua курс 
Інтелектуальна 

власність 

Виконати тестове завдання  

 

10 до  3. 11 

 

 
 

 

 

 



12. Система оцінювання та вимоги 

        Види контролю: поточний, підсумковий.  

        Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю студентів, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль.  

        Форма контролю: екзамен.  

        Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни «Екологічний менеджмент і аудит» здійснюється згідно з 

кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 

шкалою.  
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка  

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 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 

 
 

        Він складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 50 балів, і рейтингу з атестації (екзамен) – 50 балів.  

        Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в 

навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, практичні заняття, самостійна робота) можливий шляхом спільного 

прийняття рішення викладача і студентів на першому занятті: 

оцінку «відмінно» (90-100 балів, А) заслуговує студент, який: 

- всебічно, систематично і глибоко володіє навчально-програмовим матеріалом; 

- вміє самостійно виконувати завдання, передбачені програмою,  використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях; 

- засвоїв основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка рекомендована програмою; 

- засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни та усвідомлює їх  значення для професії, яку він набуває; 

- вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особистісну позицію; 



- самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності,  виявив творчі здібності і використовує їх при вивченні навчально-

програмового матеріалу, проявив нахил до наукової роботи. 

оцінку «добре» (82-89 балів, В) – заслуговує студент, який: 

- повністю опанував і вільно (самостійно) володіє навчально-програмовим матеріалом, в тому числі застосовує його на практиці, має 

системні знання  достатньому обсязі відповідно до навчально-програмового матеріалу, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях; 

- має здатність до самостійного пошуку інформації, а також до аналізу, постановки і розв'язування проблем професійного спрямування; 

- під час відповіді допустив деякі неточності, які самостійно виправляє, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого 

матеріалу; 

оцінку «добре» (74-81 бал, С) заслуговує студент, який: 

- в загальному роботу виконав, але відповідає на екзамені з певною кількістю помилок; 

- вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати на 

практиці, контролювати власну діяльність; 

- опанував навчально-програмовий матеріал, успішно виконав завдання, передбачені програмою, засвоїв основну літературу, яка 

рекомендована програмою; 

оцінку «задовільно» (64-73 бали, D) – заслуговує студент, який: 

- знає основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній професії; 

- виконує завдання, але при рішенні допускає значну кількість помилок; 

- ознайомлений з основною літературою, яка рекомендована програмою; 

- допускає на заняттях чи екзамені помилки при виконанні завдань, але під керівництвом викладача знаходить шляхи їх усунення. 

оцінку «задовільно» (60-63 бали, Е) – заслуговує студент, який: 

- володіє основним навчально-програмовим матеріалом в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній 

професії, а виконання завдань задовольняє мінімальні критерії. Знання мають репродуктивний характер. 

оцінка «незадовільно» (35-59 балів, FX) – виставляється студенту, 

який: виявив суттєві прогалини в знаннях основного програмового матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених 

програмою  завдань. 

оцінку «незадовільно» (35 балів, F) – виставляється студенту, який: 

- володіє навчальним матеріалом тільки на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів або не володіє зовсім; 

- допускає грубі помилки при виконанні завдань, передбачених програмою; 

- не може продовжувати навчання і не готовий до професійної діяльності після закінчення університету без повторного вивчення даної 

дисципліни. 

         Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни. Є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми 

навчальної діяльності: поточне та підсумкове тестування рівня засвоєності теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної 

роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за виконання практичних індивідуальних завдань. Підсумкова оцінка виставляється після 

повного вивчення навчальної дисципліни, яка виводиться як сума проміжних оцінок за змістові модулі. Остаточна оцінка рівня знань 

складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 50 балів, і рейтингу з атестації (залік) – 50 балів.  



Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні дисципліни «Екологічний менеджмент і аудит» 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Залік Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 ЗК1 Т5 Т6 Т7 ЗК2 50 100 

3 4 4 4 10 6 6 3 10 

 

Примітка: Т1, Т2,…,Т14 – тема програми, ЗК1, ЗК2- підсумковий змістовий контроль 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Верба І.І. Основи інтелектуальної власності: навчальний посібник/ І.І.Верба, В.О.Коваль; за ред. С.В. Чікін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – 

К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 262 с. 

2.Право інтелектуальної власності. (Академічний курс) За ред. Підопригори О.А., Святоцького О.Д. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2004. - 

670 с. 

3. Право інтелектуальної власності: Підручник. – Вид. 2, змін. І доп. / О. П. Світличний. – К.: НУБіП України, 2016. – 355 с. 

4.Охорона інтелектуальної власності в Україні/ Довгий С.О., Жаров В.О., Зайчук В.О. та ін. - К.: Форум, 2002. - 319 с. 

5.Кузнєцов Ю.М.Патентознавство та авторське право: Підручник. -К.: Кондор, 2005. -498 с. 

6.  Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. - К.: "Інст. інтел. власн. і права", 2003. -172с. 

7.  Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика - Наук.-практ, вид-: у 4-х т, / За заг. ред. О. Д Святоцького- Т.1. Право 

інтелектуальної власності. - К.: Видавничий дім "ІнЮре", 1999. -500с. Т.2. Авторське право і суміжні права - К.: Видавничий дім "ІнЮре", 1999.-

460с. Т.3. Промислова власність. - К.: Видавничий дім "ІнЮре", 1999.-656с.  Т.4. Оцінка інтелектуальної власності. Бухгалтерський облік та 

оподаткування.- К.: Видавничий дім "ІнЮре", 1999. -384с. 

8. Інтелектуальна власність: методичні вказівки до вивчення курсу /Укладач В.М.Кропівний.  – Кіровоград: КНТУ, 2008. – 44  с. 

 


