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Анотація курсу. Дисципліна «Інтелектуальна власність» покликана поглибити 

теоретичну підготовку студентів спеціальності «Лісове господарство», сформувати комплекс 

професійно необхідних знань та вмінь, навичок у сфері охорони та захисту об’єктів права 

інтелектуальної власності. Завданням даного курсу  є:  ознайомити студентів з основними 

характеристиками об’єктів, які відносяться до інтелектуальної власності;  розкрити студентам 

роль інтелектуальної власності в розробці програмного забезпечення; навчити студентів 

користуватися нормативно-правовими актами, які регулюють питання у сфері інтелектуальної 

власності; навчити студентів реалізовувати свої права в процесі набуття, реалізації та захисту 

прав інтелектуальної власності; сформувати у студентів систему науково-теоретичних і 

практичних знань з дисципліни. 

Структура навчальної дисципліни 

1. Сутність та основні поняття інтелектуальної власності 2 

2. Об’єкти та  суб’єкти інтелектуальної власності 4 

3. Патентна інформація, пошук патентної інформації в мережі Інтернет 

та патентна експертиза 

2 

4. Поняття та види договорів на створення і використання об’єктів 

інтелектуальної власності 

4 

5. Правова охорона об’єктів інтелектуальної власності 2 

6. Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності 2 

2. Мета та цілі курсу. Мета навчальної дисципліни –  

Метою дисципліни „Інтелектуальна власність” є навчання студентів методології 

проведення наукових досліджень та вибір ефективних методів їх організації. 

Під час вивчення дисципліни здобувач вищої освіти (ЗВО) спеціальності «Лісове 

господарство» має набути або розширити наступні загальні (ЗК) та фахові (ФК) 

компетентності, передбачені освітньою програмою: 

ЗК 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу  інформації з різних джерел.  

ЗК 4. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

3. Результати навчання.  

Під час вивчення дисципліни ЗВО спеціальності «Лісове господарство» має досягти або 

вдосконалити наступні програмні результати навчання, передбачені освітньою програмою: 

ПРН 2. Вільно спілкуватись усно і письмово українською та іноземною мовами при 

обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій у сфері лісового господарства.  

ПРН 4. Відшуковувати необхідні дані в науковій літературі, базах даних та інших 

джерелах, аналізувати та оцінювати ці дані;  

ПРН 10. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з 

питань лісового господарства та дотичних проблем до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, 

які навчаються.  



4. Обсяг курсу.  

Вид заняття Загальна кількість годин: 

Денна – 120, заочна - 120 

Лекції 16/8 

Семінарські / практичні заняття 14/4 

Самостійна робота (реферати, контрольна робота) 90/108 

5. Пререквізити. Дисципліна є базовою для вивчення дисциплін освітньо-професійної 

програми «Лісове господарство» другого (магістерського) рівня вищої освіти, а також може 

використовуватися під час підготовки кваліфікаційної роботи. 

6. Система оцінювання та вимоги. 

Загальна система оцінювання курсу Засобами оцінювання та методами 

демонстрування результатів навчання з 

дисципліни є поточний та семестровий контроль. 

Поточний контроль складається з опитувань, які 

проводяться під час практичних занять, а також 

захисту контрольної роботи. Запитання для 

поточного контролю знаходяться у відповідних 

методичних рекомендаціях. Семестровий 

контроль проводиться у вигляді екзамену, 

запитання до якого на початку семестру 

розміщується у системі дистанційного навчання 

MOODLE.  

Семестровий контроль у вигляді екзамену 

проводиться під час сесії з трьома запитаннями: 

двома теоретичними (по 10 балів максимум за 

кожне) та одним практичним (20 балів 

максимум). Оцінка за результатами вивчення 

дисципліни формується шляхом додавання 

підсумкових результатів поточного контролю до 

екзаменаційної оцінки. У випадку повторного 

складання екзамену всі набрані протягом 

семестру бали анулюються, а повторний екзамен 

складається з трьома питаннями: двома 

теоретичними (по 30 балів максимум за кожне) та 

одним практичним (40 балів максимум). 

Екзаменаційні білети знаходяться у пакеті 

документів на дисципліну. 

Вимоги до реферату, контрольної 

роботи 

Вимоги до реферату:  

 Мова – державна. 

 Стиль – науковий. 

 Послідовність – логічна. 

 Формат сторінок – А4. 

 Шрифт та розмір – Times New Roman, 14. 

 Міжрядковий інтервал – полуторний. 

 Обсяг реферату: 10-20 сторінок 

 Поля: ліве поле – 30 мм, праве – 15 мм, 

верхнє і нижнє – 20 мм.  



 Простий план – 3-4 розділи, підписується 

ЗМІСТ 

 Список джерел – 10-15 найменувань. 

 Заголовки розділів пишуться – 

ВЕЛИКИМИ літерами. 

 Заголовки підрозділів пишуться – 

маленькими літерами (крім першої). 

Вимоги до контрольної роботи: 

Кожен із 5 варіантів контрольної роботи містить 2 

теоретичні питання та 1 практичні завдання. Метою 

контрольної роботи є перевірка засвоєння 

студентами окремих тем навчальної дисципліни, 

вміння самостійно проводити аналіз 

продуктивності праці на підприємстві, 

пропонувати  заходи щодо її підвищення,  

аналізувати витрати на оплату праці на 

підприємстві, оформляти та узагальнювати 

результати аналізу трудових показників, 

пропонувати і обґрунтовувати за результатами 

аналізу заходи з покращення роботи 

підприємства. За контрольну роботу 

максимально передбачено 10 балів. 

Практичні заняття Поточний контроль проводиться під час 

опитувань ЗВО під час практичних занять. 

Результати поточного контролю за відповідний 

модуль оприлюднюються викладачем на 

наступному аудиторному занятті. Бали, які 

набрані ЗВО під час модульних контролів, 

складають оцінку поточного контролю. 

Кількість набраних балів: 

- виконання індивідуальних завдань – до 5 балів; 

- доповідь-презентація – до 10 балів; 

- модульна контрольна робота – до 5 балів. 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

З дисципліни ЗВО може набрати до 60% 

підсумкової оцінки за виконання всіх видів робіт, 

що виконуються протягом семестру і до 40% 

підсумкової оцінки – на іспиті.  

У випадку, якщо ЗВО протягом семестру не виконав в 

повному обсязі передбачених робочою програмою 

всіх видів навчальної роботи, не набрав мінімально 

необхідну кількість балів (20), він не допускається до 

складання екзамену під час сесії, але має право 

ліквідувати академічну заборгованість у порядку, 

передбаченому «Положенням про поточне та 

підсумкове оцінювання знань ЗВО ЧНТУ». 

 

A – 90-100 балів, B – 82-89 балів, C – 75-81 балів, D – 66-74 балів, E – 60-65 балів, FX – 

0-59 балів 

 



7. Політика курсу. Під час вивчення курсу «Інтелектуальна власність» учасники 

освітнього процесу дотримуються політики академічної доброчесності, порушенням якої 

вважається: академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження та/або 

відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства; оприлюднення 

(частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових 

наукових результатів; фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в 

освітньому процесі або наукових дослідженнях; фальсифікація – свідома зміна чи модифікація 

вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень; списування – 

виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для 

використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання. 

Перескладання або відпрацювання пропущених занять можливе шляхом виконання 

самостійних робіт, тестових завдань і практичних занять в системі дистанційного навчання 

Moodle, або аудиторно безпосередньо викладачу. Якщо даний предмет вивчався ЗВО раніше – 

існує перезарахування кредитів.  

8. Рекомендована література: 

Основні нормативно-правові акти:  

1. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Паризький Акт від 24 

липня 1971 року змінений 2 жовтня 1979 року. Міжнародний документ 996_051. [Електронний 

ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

2. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року. Міжнародний документ 995_052. 

[Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

3. Локарнська угода про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків, від 

08.10.1968. Документ 995_b07. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua.  

4. Страсбурзька угода про Міжнародну патентну класифікацію, від 24.03.1971. Документ 

999_001. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua.  

5. Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і 

організацій мовлення (Римська конвенція) від від 26.10.1961. Документ 995_763. 

[Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

6. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення 

їхніх фонограм (Женевська конвенція) від 29.10.1971. Документ 995_124. [Електронний 

ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

7. Договір ВОІВ про виконання і фонограми прийнятий Дипломатичною конференцією 20 

грудня 1996 року. Міжнародний документ 995_769. від 20.12.1996. [Електронний ресурс] // 

Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.  

8. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, 

прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року. Міжнародний документ 

995_770. від 20.12.1996. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua.  

9. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994. 

Документ 981_018. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua.  

10. Конституція України. Закон вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Документ 254к/96-вр. 

[Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.  

11. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV. Документ 435-15. [Електронний 

ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.  

http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0
http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15


12. Кримінальний кодекс України. Документ 2341-14. [Електронний ресурс] // Верховна 

Рада України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua 

13. Кримінально-процесуальний кодекс України. Документ 1001-05. [Електронний ресурс] 

// Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

14. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 07.12.1984  № 8073-X. 

Документ 80731-10. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua. 

15. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI. Документ 4459-17. [Електронний 

ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

16. Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23.12.1993 № 3792-XII. 

Документ 3792-12 [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua.  

17. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» 

від 15.12.1993 № 3687-XII. Документ 3687-12. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. 

– Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

18. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 № 3688-XII. 

Документ 3688-12. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua. 

19. Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» від 

05.11.1997 № 621/97-ВР. Документ 621/97-вр, в редакції від 05.12.2012. [Електронний ресурс] 

// Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

20. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Правил складання і 

подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» від 22.01.2001 № 22. Документ z0173-

01, в редакції від 25.07.2011. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua. 

21. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Правил розгляду 

заявки на винахід та заявки на корисну модель» від 15.03.2002 № 197. Документ z0364-02, в 

редакції від 25.07.2011. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua. 

22. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Змін до Правил 

складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» від 14.04.2005 № 223. 

Документ z0460-05. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua. 

23. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про 

Державний реєстр патентів України на винаходи» від 12.04.2001 № 291. Документ z0379-01, в 

редакції від 25.07.2011. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua. 

24. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про 

Державний реєстр патентів України на корисні моделі» від 20.06.2001 № 469. Документ z0558-
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