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ВСТУП 

 

Робоча програма (РП) навчальної дисципліни розробляється на основі «Методичних ре-

комендацій до розроблення робочої програми навчальної дисципліни», затвердженої розпоря-

дженням № 106/од, від 13.07.2017 р. та відповідних нормативних документів. 

 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

1.1. Заплановані результати 

Місце навчальної дисципліни в галузі науки та системі професійної підготовки фахівця  - 

вибіркова навчальна дисципліна «Право інтелектуальної власності» є складовою освітньо-

професійної програми підготовки фахівця за освітнім ступенем «бакалавр» зі спеціальності  

міжнародне право». 

Метою викладання дисципліни полягає у підготовці майбутніх фахівців для самостійного 

вирішення професійних завдань у сфері регулювання правовідносин, пов'язаних з інтелектуаль-

ною власністю. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

 систематизація та розширення знання про інтелектуальну власність; 

 отримання навичок та уявлень, необхідних для здійснення творчої діяльності та захисту 

своїх майнових та особистих немайнових прав; 

 вміння захистити свої права, як на Україні так і за її межами. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути наступні 

 компетентності: 

- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвит-

ку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 

- розуміння та власне осмислення основних світоглядних концепцій і принципів, предметної 

галузі, професії; базових категорій, юридичних понять; 

- навички використання інформаційних та комунікативних технологій; 

- здатність розуміти значення інформації в сучасному суспільстві, відповідально ставитися 

до питань інформаційної безпеки; 

- здатність визначати, формулювати і вирішувати проблеми; 

- здатність спілкуватися державною мовою; 

- здатність спілкуватися іноземною (ними) мовою (мовами); 

- здатність планувати час та управляти ним; 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 

- знання структури національної системи охорони інтелектуальної власності; 

- вміти виявляти та ідентифікувати об’єкти інтелектуальної власності в залежності від існу-

ючої системи класифікації; 

- вміти застосовувати підходи, ефективні методи, алгоритм оцінки об’єктів права інтелектуа-

льної власності та механізм їх введення у господарський обіг. 

- вміння кваліфіковано та результативно застосовувати міжнародні правові механізми задля 

захисту прав людини, інтересів юридичної особи, суспільства, держави. 

 

 

Міждисциплінарні зв’язки  

Навчальна дисципліна «Право інтелектуальної власності» є ознайомлювальною у сфері 

інтелектуальної власності і може бути пов’язана з дисциплінами економічного, технічного та 

- здатність виявляти запобігати, розкривати та розслідувати правопорушення, зокрема 

виявляти та сприяти попередженню корупційної поведінки. 

- здатність проводити юридичну експертизу нормативно-правових актів. 
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гуманітарного напряму, а саме: адміністративним, трудовим, кримінальним правом, правом 

власності, договірним правом, міжнародними контрактами, міжнародним приватним правом 

тощо. 

1.2. Програма навчальної дисципліни.  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається 

з одного навчального модуля №1 «Право інтелектуальної власності», який є логічно завер-

шеною, самостійною, цілісною частиною навчального плану, засвоєння якої передбачає прове-

дення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання. 

 

Модуль №1. «Право інтелектуальної власності» 

Тема 1. Загальна характеристика міжнародного права інтелектуальної власності. 

Право інтелектуальної власності в Україні.  

Виникнення, становлення і розвиток інтелектуальної власності. Поняття інтелектуальної 

власності та її  види. Поняття права інтелектуальної власності. Зміст права інтелектуальної вла-

сності. Законодавство України про інтелектуальну власність..  

 

 

Тема 2. Джерела правового регулювання права інтелектуальної власності. 

Поняття та види джерел права інтелектуальної власності. Система джерел права інтелек-

туальної власності. Конституція України як джерело права інтелектуальної власності. Правове 

регулювання права інтелектуальної власності нормами цивільного законодавства. Спеціальні 

нормативно-правові акти. Міжнародна система регулювання інтелектуальної власності. Пари-

зька конвенція про промислову власність. Бернська конвенція про охорону літературних і ху-

дожніх творів. Інші міжнародні конвенції та договори. Конвенція про утворення Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності. 

Тема 3. Поняття й види об’єктів і суб’єктів права інтелектуальної власності. 

Поняття та види об’єктів права інтелектуальної власності. Поняття та види об’єктів автор-

ського права. Поняття та види об’єктів суміжного права. Поняття та види об’єктів права проми-

слової власності. Поняття та види нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності. Тво-

рець як суб’єкт права інтелектуальної власності. Види творців: автор, виконавець, винахідник, 

раціоналізатор. Поняття та види суб’єктивних прав суб’єкта права інтелектуальної власності. 

Поняття та види особистих немайнових прав. Поняття та види майнових прав 

Тема 4. Правова охорона й захист права інтелектуальної власності. 

Поняття «охорона» й «захист» права інтелектуальної власності. Форми захисту права ін-

телектуальної власності. Способи захисту права інтелектуальної власності. Структура держав-

ної системи правової охорони інтелектуальної власності. 

Тема 5. Авторське право як інститут права інтелектуальної власності.  

Історія становлення та розвитку авторського права. Джерела правового регулюваня автор-

ського права. Об’єкти авторського права. Незахищені об’єкти. Виникнення і здійснення автор-

ського права, суб’єкти авторського права. Автори і співавтори. Особисті немайнові права авто-

ра. Майнові права автора. Вільне використання об’єктів авторського права. Плагіат та його ви-

ди. Договірні відношення в авторському праві. Поняття і типи авторських договорів. Поняття і 

види авторських договорів про передачу твору для використання: видавничий договір, постано-

вочний договір, сценарний договір тощо. Відповідальність сторін за порушення авторського 

договору. 

Тема 6. Суміжне право як інститут права інтелектуальної власності. 
Історія становлення та розвитку суміжних прав. Джерела правового регулювання суміж-

них прав Суб’єкти й об’єкти суміжних прав. Виникнення і здійснення суміжних прав. Критерії 

для надання охорони суміжних прав. Права виконавців. Права виробників фонограм. Права ор-

ганізацій мовлення. Обмеження прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення. 
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Організації колективного управління майновими правами авторів. 

Тема 7. Право промислової власності як інститут права інтелектуальної власності. 

Роль та значення в авіаційній галузі в Україні та їх взаємозв’язок. 

Історія становлення та розвитку патентного права, його система. Поняття, предмет та 

принципи патентного права Джерела патентного права. Об’єкти і суб’єкти патентного права. 

Поняття охороноздатності об’єктів патентного права. Поняття винаходу і його види. Умови на-

дання правової охорони винаходу. Умови патентоспроможності винаходу і їх характеристики. 

Характеристика патенту патентовласників.  Права та обов’язки патентовласників.  

Поняття промислового зразка і його видів. Умови надання правової охорони промислово-

го зразка. Умови патентоспроможності промислового зразка і їхньої характеристики. Характе-

ристика патенту і патентовласників.  Права та обов’язки власника патенту. Порядок одержання 

патенту. 

Поняття корисної моделі. Умови надання правової охорони корисної моделі. Умови па-

тентоспроможності корисної моделі і її характеристика. Характеристика патенту і патентовлас-

ників. Права та обов’язки власника патенту. Порядок одержання патенту. 

Тема 8. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу, їх товарів і послуг як ін-

ститут права інтелектуальної власності. 

Поняття та види способів індивідуалізації учасників цивільного обігу, їх товарів і послуг. 

Поняття комерційного найменування. Виникнення користування й припинення права на комер-

ційне найменування. 

Поняття торговельної марки. Умови надання правової охорони торговельним маркам. Ви-

ди торговельних марок. Види позначень, що не можуть бути визнані торговельними марками. 

Характеристика свідоцтва на торговельну марку. Права й обов’язки власника свідоцтва. Поря-

док одержання свідоцтва. Припинення дії свідоцтва і визнання його недійсним. Порушення 

прав власника торгoвельної марки.  

Поняття географічного зазначення. Умови надання правової охорони географічному за-

значенню. Види географічних зазначень. Види позначень, що не можуть бути визнані географі-

чними позначеннями. Порядок одержання права на географічне зазначення. Порушення прав 

власника географічного зазначення. 

Тема 9. Нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності. 

Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. Право інтеле-

ктуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. Право інтелектуальної власності на сорт 

рослин, породу тварин права інтелектуальної власності на комерційне найменування. Право ін-

телектуальної власності на комерційну таємницю. 

Тема 10. Договори у сфері розпорядження майновими правами інтелектуальної вла-

сності. 

Поняття та види договорів у сфері розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності.  

Договори на створення об’єктів інтелектуальної власності. Договори на використання 

об’єктів інтелектуальної власності. Ліцензійні договори, поняття і види. Договір виключної лі-

цензії і договір невиключної ліцензії. Укладання та основні умови ліцензійних договорів на ви-

користання об’єктів інтелектуальної власності. 

Авторські договори, поняття і види. Типові авторські договори. Примірні авторські дого-

вори. Ліцензійні договори на використання наукових, літературних і художніх творів. 

Тема 11. Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності. Право інтелекту-

альної власності на комерційне найменування і торгівельну марку та їх застосування в 

авіаційній галузі в Україні. 

Поняття комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності. Мета і основні способи 

комерціалізації. Використання об’єктів інтелектуальної власності у власному виробництві. Пе-

редача прав на об’єкти права інтелектуальної власності. Внесення інтелектуальної власності до 
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статутного капіталу підприємства. Оцінка вартості прав на об’єкти права інтелектуальної влас-

ності. 

Тема 12. Захист прав інтелектуальної власності у міжнародному приватному праві. 

Всесвітня організація  інтелектуальної власності. Мета її створення, завдання і основні 

функції. Члени ВОІВ. Управління ВОІВ. 

Міжнародна охорона промислової власності. Паризька конвенція про охорону промисло-

вої власності (1883). Договір про патентну кооперацію. (“РСТ”)(1970). Мадридська угода про 

реєстрацію товарних знаків (1891). Договір про закони на товарні знаки (1994). Лісабонська 

угода про охорону найменувань місця походження товару та їх міжнародна реєстрація (1958). 

Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків (1925). 

Міжнародна охорона літературної і художньої власності (авторське право). Бернська кон-

венція про охорону літературних і художніх творів (1886). Всесвітня конвенція про авторське 

право (1952). Її новий текст (1971). Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виро-

бників фонограм і органів мовлення (1961). Женевська конвенція про охорону інтересів вироб-

ників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм (1971). Брюссельська конвенція про 

розповсюдження несучих програм сигналів, що передаються через супутники. 

Тема 13. Оподаткування операцій з нематеріальними активами. 

Визначення поняття валовий дохід, валові витрати. Операції надходження (придбання) 

нематеріальних активів на безоплатній основі. Операції з придбання нематеріальних активів.  

Тема 14. Інтелектуальна власність — складова інтелектуального 

капіталу за економічним змістом. 

Визначення поняття ринкова економіка. Поняття інтелектуальна економіка. Поняття інно-

ваційне підприємство. Поняття та види інтелектуального капіталу. Визначення поняття та видів 

інтелектуального потенціалу підприємства. 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Структура навчальної дисципліни. 

№ 

пор. 

 
Назва теми 

Обсяг навчальних занять (год.) 

Всього Лекції 

Практ. 

занят-

тя 

СРС 

 

 

7 семестр 
Модуль №1 «Право інтелектуальної власності» 

1.1 Загальна характеристика міжнародного права інтелектуа-

льної власності. Право інтелектуальної власності в Україні 
8 2 2 4 

1.2 Джерела правового регулювання права інтелектуальної 

власності 
7 2 2 3 

1.3 Поняття й види об’єктів і суб’єктів права інтелектуальної 

власності 
5 - 2 3 

1.4 Правова охорона й захист права інтелектуальної власності 8 2 2 4 

1.5 Авторське право як інститут права інтелектуальної власно-

сті 
5 - 2 3 

1.6 
Суміжне право як інститут права інтелектуальної власності 8 2 2 4 

1.7 Право промислової власності як інститут права інтелектуа-

льної власності. Роль та значення в авіаційній галузі в 

Україні та їх взаємозв’язок. 
8 - 

2 

2 
4 

1.8 Засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу, їх то-

варів і послуг як інститут права інтелектуальної власності 
8 2 2 4 

1.9 Нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності 6 - 2 4 
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1.10 Договори у сфері розпорядження майновими правами інте-

лектуальної власності 
8 2 2 4 

1.11 Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної влас-

ності. Право інтелектуальної власності на комерційне 

найменування і торгівельну марку та їх застосування в 

авіаційній галузі в Україні. 

10 2 
2 

2 
4 

1.12 Захист прав інтелектуальної власності у міжнародному 

приватному праві. 
6 - 2 4 

1.13 Оподаткування операцій з нематеріальними активами 6 - 2 4 

 

1.14 Інтелектуальна власність — складова інтелектуального 

капіталу за економічним змістом 
7 2 2 3 

1.15 Модульна контрольна робота №1 3 1 - 2 

Усього за модулем №1 105 17 34 54 

Усього за навчальною дисципліною 105 17 34 54 

 

 

 

2.2. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг 

№ 

пор. 

 
Назва теми 

Обсяг навча-

льних занять 

(год.) 

Лекції СРС 

8 семестр 

Модуль №1 «Право зовнішніх зносин та дипломатия» 

1.1 
Загальна характеристика міжнародного права інтелектуальної власності. 

Право інтелектуальної власності в Україні 
2 2 

1.2 Джерела правового регулювання права інтелектуальної власності 2 2 

1.3 Поняття й види об’єктів і суб’єктів права інтелектуальної власності - 2 

1.4 Правова охорона й захист права інтелектуальної власності 2 2 

1.5 Авторське право як інститут права інтелектуальної власності - 2 

1.6 Суміжне право як інститут права інтелектуальної власності 2 2 

1.7 
Право промислової власності як інститут права інтелектуальної власнос-

ті. Роль та значення в авіаційній галузі в Україні та їх взаємозв’язок. 
- 2 

1.8 
Засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу, їх товарів і послуг як 

інститут права інтелектуальної власності 
2 2 

1.9 Нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності - 2 

1.10 
Договори у сфері розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності 
2 2 

1.11 

Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності. Право інтелек-

туальної власності на комерційне найменування і торгівельну марку та їх 

застосування в авіаційній галузі в Україні. 

2 2 

1.12 
Захист прав інтелектуальної власності у міжнародному приватному пра-

ві. 
- 2 

1.13 Оподаткування операцій з нематеріальними активами - 2 

1.14 
Інтелектуальна власність — складова інтелектуального капіталу за еко-

номічним змістом 
2 1 

Усього за модулем №1 17 27 

Усього за навчальною дисципліною 17 54 
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2.3. Практичні заняття, їх тематика і обсяг 

№ 

пор. 
 

Назва теми 

Обсяг навча-

льних занять 

(год.) 

Практ. 

заняття 
СРС 

 
 

 

2.4. Самостійна (індивідуальна) робота студента, її зміст та обсяг  

№ 

п/п 
Зміст самостійної роботи студента 

Обсяг СРС 

(годин) 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 27 

2. Підготовка до практичних занять 25 

3. Підготовка до модульної контрольної роботи 2 

Усього за навчальною дисципліною 54 

  

      2.5. Перелік питань для підготовки до екзамену. 

7 семестр  

Модуль №1 «Право зовнішніх зносин та дипломатия» 

1.1 
Загальна характеристика міжнародного права інтелектуальної власності. 

Право інтелектуальної власності в Україні 
2 2 

1.2 Джерела правового регулювання права інтелектуальної власності 2 1 

1.3 Поняття й види об’єктів і суб’єктів права інтелектуальної власності 2 1 

1.4 Правова охорона й захист права інтелектуальної власності 2 2 

1.5 Авторське право як інститут права інтелектуальної власності 2 1 

1.6 Суміжне право як інститут права інтелектуальної власності 2 2 

1.7 
Право промислової власності як інститут права інтелектуальної власнос-

ті. Роль та значення в авіаційній галузі в Україні та їх взаємозв’язок. 

2 

 
2 

1.8 
Засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу, їх товарів і послуг як 

інститут права інтелектуальної власності 
2 2 

1.9 Нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності 2 2 

1.10 
Договори у сфері розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності 
2 2 

1.11 

Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності. Право інтеле-

ктуальної власності на комерційне найменування і торгівельну марку та 

їх застосування в авіаційній галузі в Україні. 

2 

2 
2 

1.12 
Захист прав інтелектуальної власності у міжнародному приватному пра-

ві. 
2 2 

1.13 Оподаткування операцій з нематеріальними активами 2 2 

1.14 
Інтелектуальна власність — складова інтелектуального капіталу за еко-

номічним змістом 
2 2 

1.15 Модульна контрольна робота №1 2 2 

 Усього за модулем №1 34 27 

 Усього за навчальною дисципліною 34 54 
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Перелік питань та зміст завдань для підготовки до екзамену, розробляються провідними 

викладачами та затверджуються протоколом засідання кафедри та доводяться до відома студен-

тів.  

 

 

 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Методи навчання  

При вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи навчання: 

– пояснювально-ілюстративний метод; 

– метод проблемного викладу; 

– репродуктивний метод; 

– дослідницький метод. 

Реалізація цих методів здійснюється при проведенні лекцій, демонстрацій, самостійному 

вирішенні задач, роботі з навчальною літературою, аналізі та вирішенні задач з інтелектуальної 

власноті. 

3.2. Рекомендована література 

Базова література 

3.2.1. Право інтелектуальної власності: Підручник. – Вид. 2, змін. І доп. / О. П. Світлич-

ний. – К.: НУБіП України, 2016. – 355 с. 

3.2.2. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих 

навч. закладів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д.Святоцького. – 2-ге вид., переробл. та допов. – 

К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2014 – 672 с. 

3.2.3. Інтелектуальна власність. Навчальний посібник / За ред.  П.М. Цибульова. – К: 

УкрІНТЕУ, 2015. – 276 с. 

3.2.4. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих 

навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького. . – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін 

Юре”, 2007 – 696 с. 

3.2.5. Постанова №5 Пленуму Веровного Суду України від 04.06.2010 року «Про за-

стосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних 

прав». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/ 

3.2.6. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: 36. наук, статей / 

За ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України, 2002. — 424с. 

3.2.7. Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. – Зб. 

Документів, матеріалів, статтей /За заг. ред. О.Д.Святоцького. – К.: Видавничий центр “Ін 

Юре”, 2003.- 368 с. 

3.2.8. Азимов Ч.Н. Основы патентного права Украины. – Харьков, 1995. 

3.2.9.  Бошицький Ю.Л., Козлова О.О., Андрощук Г.О. Комерційні найменування: ос-

новні правові аспекти. Наук.-практ. вид. – К.: «Юридична думка», 2018. – 216 с.  

3.2.10. Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, то-

варів і послуг у цивільному праві України: Монографія – К.: ВПЦ «Київський університет», 

2007 –  312 с. 

3.2.11.  Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 

Учебник. - М.: Проспект, 2006. – 751 с.  

3.2.12. Jennifer Davis. Intellectual Property Law.− Oxford University Press, 2008.  

3.2.13.  Договірне право України. Особлива частина: навч. посібник. За ред. О.В.Дзери. – 

К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с. 

Допоміжна література 
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3.2.14.Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу.:  http://zakon2.rada.gov.ua. 

3.2.15.  Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів 1886 року 

3.2.16. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року 

3.2.17. Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків 1925 року. 

3.2.18. Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного 

відтворення їх фонограм  1971 року. 

3.3. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

3.3.1. https://ukrpatent.org/uk 

3.3.2. https://www.wipo.int/portal/ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ  

СТУДЕН-ТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ. 

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в 

балах відповідно до табл.4.1. 

Таблиця 4.1 

7 семестр 
 

Мах кількість 

балів 

 

Модуль №1 

Вид навчальної роботи 
Мах кількість 

балів 

Робота на практичних заняттях (усна відповідь, вирішення 

тестових та практичних завдань) 

68 (сумарна) 

14*5б 

 

 

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи студент має набрати 

не менше 40 балів 

 

 

Виконання модульної контрольної роботи 20 

Усього за модулем №1 88 

Екзамен 12 

Усього за дисципліною 100 

 100 

 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них 

позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 

Залікова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за ре-

зультатами виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру. 
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Таблиця 4.2 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  

в балах оцінкам за національною шкалою 

Рейтингова оцінка в балах 
Оцінка 

за національною шка-

лою 

Виконання за-

вдань на  практи-

чних заняттях 

Виконання 

модульної 

роботи 

5 18-20 Відмінно 

4 15-17 Добре 

3 11-14 Задовільно 

менше 3 менше 11 Незадовільно 

 

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчаль-

ної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості моду-

льного контролю. 

 

 

 

 

 

 

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумкову 

модульну рейтингову оцінку, яка  в балах та за національною шкалою заноситься до відомості 

модульного контролю. 

 

Таблиця 4.4 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

 національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною  

кількістю помилок) 

82-89 

Добре 

В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С 

Добре 

(в загальному вірне виконання з певною кількістю 

суттєвих помилок) 

67-74 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов'язковим повторним курсом) 
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4.5. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та шка-

лою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової 

книжки студента. 

4.6. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчаль-

ної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 

65/Задов./Е тощо. 

4.7. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій рейти-

нговій оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку до 

диплома. 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

прим. 

Куди  

передано  

(підрозділ) 

Дата  

видачі 
П.І.Б. отримувача 

Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

 
(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові 

Підпис  

ознайомленої 

особи 

Дата 

ознайом-

лення 

Примітки 

     

     

     

 

(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

№ 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

 

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 

зміни 

№ листа (сторінки) Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 

внесення 

зміни 

Дата 

введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 

ваного 

        

        

        

        

 

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 


