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1. Перелік завдань за темами навчальної дисципліни 

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ» 
 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ. ДЖЕРЕЛА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

1. Інтелектуальна власність та її становлення. Сутність інтелектуальної 

власності. 

2. Місце та значення міжнародних договорів в регулюванні відносин 

інтелектуальної власності. 

3. Поняття та ознаки об'єктів права інтелектуальної власності. Проблема 

визначення об'єктів права інтелектуальної власності. 

4. Виникнення прав на об’єкти права інтелектуальної власності. 

5. Автор як первинний суб'єкт права інтелектуальної власності та його 

визначення. Співавторство та його види. 

6. Права та обов'язки авторів. 

7. Володільці прав інтелектуальної власності та їх правове положення. 

Підстави набуття цих прав. 

8. Правове становище роботодавців як суб'єктів права інтелектуальної 

власності та особливості його визначення. 

9. Правонаступництво прав на об’єкти інтелектуальної власності 

10. Система державних та недержавних органів у сфері регулювання 

відносин інтелектуальної власності. 

 

Завдання 2 

При виконанні трудових обов'язків працівник Шеремет створив винахід 

"Пристрій для виміру електроструму". Вважаючи, що йому належать особисті 

немайнові і майнові права інтелектуальної власності, він подав заявку з метою 

отримання охоронного документа на зазначений об'єкт. Довідавшись про це, 

роботодавець, оскільки в трудовому договорі не було вирішено питання 

розподілу прав на створені винаходи, звернувся до юриста з проханням дати 

роз'яснення, які права він має на цей об'єкт і яким чином він може їх 

реалізувати та захистити. 

Дайте аргументовану відповідь. Який винахід визнається службовим? 

Як розподіляються права між працівником і роботодавцем на об 'єкт, 

створений у зв 'язку з виконанням трудового договору? 

Завдання 3 

Проаналізуйте 2-3 наукові статті за питаннями теми. Зробить їх 

порівняльний аналіз. 

Завдання 4 

Підготуйте доповідь та презентацію за питаннями теми. 

 

 

ТЕМА 2. АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА 

1. Міжнародні договори з питань охорони авторських та суміжних прав. 
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2. Авторське право на аудіовізуальний твір.  

3. Право доступу до твору образотворчого мистецтва. Право слідування. 

4. Похідний твір та його правове значення. 

5. Авторське право на комп’ютерну програму. 

6. Перехід авторських прав. Передача (уступка) авторського права. 

Авторські ліцензійні договори: поняття, характеристика та види. 

7. Договори на створення об'єктів авторського права.  

8. Договори на видання об'єктів авторського права.  

9. Договори на розповсюдження та використання творів. 

 

Завдання 2 

Даниленко звернувся до суду з позовом про припинення виробництва і 

розповсюдження книги «Житгя тварин» видавництвом «Радуга» та вилучення у 

відповідача примірника книги, а також стягнення з видавництва понесених 

збитків. 

Свої вимоги позивач мотивував тим, що він як автор цієї книги прав 

видавництву «Радуга» на її відтворення і розповсюдження не надавав. 

Представник видавництва «Радуга» проти позову заперечував, тому що 

авторських прав Даниленка видавництво не порушувало, оскільки тиражувало 

та розповсюджувало книжки на умовах договору з видавництвом «Цікавий 

світ», яке надало йому права на перевидання даного твору. 

У суді було встановлено, що Даниленко видав видавництву «Цікавий світ» 

невиключну ліцензію на відтворення і розповсюдження книги «Життя тварин». 

Видавництво вирішило, що воно здобуло виключні авторські права і вказало на 

всіх примірниках знак копірайт з назвою видавництва. 

Чи є правомірними дії видавництва «Цікавий світ» та видавництва 

«Радуга»? Як слід вирішити справу? 

Завдання 3 

П АТ «Владібор» на комерційній основі здійснювало розповсюдження на 

дискетах комп'ютерної програми для автоматизації бухгалтерського обліку 

«Влад». ТОВ «Парус» звернулося до суду з позовом про припинення продажу 

ПАТ «Владібор» даної продукції та стягнення з відповідача компенсації за 

порушення авторських прав. Свої вимоги ТОВ «Парус» мотивувало тим, що 

воно є розробником цієї програми, тому розповсюджувало програму під назвою 

«Парус», а ПАТ «Владібор» вкрало програму та поширювало її під іншою на-

звою. Представники ТОВ «Парус» стверджувати, що програма «Влад» містить 

явну подібність з програмою «Парус», і тому що опис та тексти програми були 

скопійовані. 

АТ «Владібор» заперечувало проти висунутих вимог, посилаючись на те, 

що програма «Влад» була розроблена його співробітником Петровим. 

Авторські,права на цю програму зареєстровані 30.05.2004р. в Агентстві з 

авторських та суміжних прав на його ім'я, після чого Петров передав права на 

розповсюдження програми ПАТ «Владібор». 
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Судова експертиза встановила, що програми «Влад» та «Парус» являють 

собою один і той же програмний продукт під різними назвами і мають неістотні 

відмінності. З представлених до суду письмових доказів (договорів ТОВ 

«Парус» зі своїми замовниками-користувачами програми) з'ясувалося, що 

програмний продукт «Парус» реалізовувався ТОВ «Парус» з квітня 1993р. Чи 

має місце порушення авторських прав ТОВ «Парус»? Яке рішення повинен 

прийняти суд? 
 

Завдання 4 

Погуляєв звернувся з позовом до ТОВ "НАК" та Єрьоменка про захист 

авторських прав. У позові він просив заборонити тиражування, 

розповсюдження аудіокасет, на яких були записані моноспектаклі позивача, а 

також вилучити та знищити усі примірники з торгового обігу та стягнути 

звідповідачів компенсацію за порушення авторського права у розмірі 7000 грн. і 

моральну шкоду у розмірі 700 грн. Позивач мотивував свої вимоги тим, що він є 

автором усних творів, зафіксованих на касетах, володіє виключними правами 

відносно їх використання, і нікому цих прав не передавав. 

Під час розгляду справи встановлено, що ТОВ "НАК" виготовило 500 

примірників аудіокасет із записом моноспектаклів Погуляєва. На касетах були 

розміщені знаки копірайт із зазначенням їх власника - ТОВ "НАК". 

Представники відповідача пояснили, що ці записи були випущені на замовлення 

Єрьоменка, який передав їм оригінал фонограми та видав дозвіл на відтворення 

її примірників. Частина касет (250 пр.) була передана ТОВ "НАК" в якості 

сплати за тиражування фонограми з правом розповсюдження. У суді Єрьоменко 

пояснив, що авторських прав Погуляєва він не порушував, а запис усних творів, 

які передавалися в радіоефірі, зробив самостійно на власній апаратурі. Тому він 

вважає себе виробником фонограми і особою, що має суміжні права на її 

використання. 

Як слід вирішити справу? Чи є в даному випадку порушення авторських 

прав? За яких умов охороняються суміжні права виробників фонограм? 

Завдання 5 

Підготуйте доповідь та презентацію за питаннями теми. 

 

ТЕМА 3. ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ 

1. Оформлення прав на об’єкти промислової власності. Поняття та види 

патентів. 

2. Права та обов’язки, що випливають з охоронного документа. 

3. Порядок патентування об’єктів промислової власності за кордоном. 

4. Міжнародні договори з питань охорони прав на об’єкти промислової 

власності. 

 

Завдання 2  
Приватний підприємець Міщенко, отримавши патент на винахід 

"Пристрій для виготовлення морозива", виготовив партію таких пристроїв. 

Частину з них він продав ТОВ "Пошук", а інші почав використовувати у своїй 
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діяльності. Довідавшись, що ТОВ "Пошук" продало два пристрої без дозволу 

патентовласника іншим особам, Міщенко заявив позов про визнання цих 

договорів недійсними через порушення його прав і стягнення плати за 

використання тих пристроїв, що залишилися у ТОВ "Пошук". У випадку 

невиконання його вимог він погрожував забрати усі передані ним пристрої, що 

змусить ТОВ "Пошук" відмовитися від прибуткового бізнесу по виготовленню 

морозива. 

ТОВ "Пошук" вважає дії Міщенко неправомірними, хоча і не бачить 

загрози для своєї підприємницької діяльності, оскільки може придбати такі ж 

пристрої у АТ "Світанок", яке виготовляє і реалізує їх на території Росії у м. 

Бєлгороді. 

Міщенко звернувся до АТ "Світанок" з вимогою припинити незаконні дії і 

відшкодувати йому завдані збитки. Керівництво АТ "Світанок" вважає, що 

виключні права Міщенко не поширюються на територію Росії, тому вони можуть 

вільно використовувати його винахід. 

Проаналізуйте ситуацію. Які права мас патентовласник? Що таке 

"вичерпання прав патентовласника"? Чим відрізняється право на винахід від 

права на матеріальний носій, у який втілено винахід? 

Завдання 3 

Проаналізуйте 2-3 наукові статті за питаннями теми. Зробить їх 

порівняльний аналіз. 

Завдання 4 

Підготуйте доповідь та презентацію за питаннями теми. 

 

ТЕМА 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ 

ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ. 

1. Права та обов’язки, що випливають з охоронного документа. 

2. Оформлення прав на об’єкти засобів індивідуалізації учасників 

товарообороту, товарів та послуг. 

3. Припинення дії свідоцтва на знаки для товарів та послуг, визнання 

свідоцтва недійсним. 

4. Правові наслідки визнання торговельної марки добре відомою. 

 

Завдання 2 

На ринку України з'явився у продажу апельсиновий напій "ФАНТАзія", 

розлитий у пластикові прозорі пляшки, виробником якого є СП "Логос". 

Довідавшись про це, компанія "Кока-Кола" звернулася до СП "Логос" з позовом 

про припинення порушення прав інтелектуальної власності і відшкодування 

завданих збитків. Свої вимоги вона аргументувала тим, що домінуючою 

частиною назви "ФАНТАзія", розташованої на етикетці напою у дві строки, є 

слово "ФАНТА", і лише уважно придивившись до етикетки, можна побачити 

іншу частину "зія", виконану маленькими буквами у другій строчці. 

СП "Логос", не вбачаючи у своїх діях порушень прав інших осіб, позовні 

вимоги не визнало, а подібний дизайн етикетки пояснило зручністю читання і 
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розміщення назви напою на пляшці. До того ж СП "Логос" вирішило 

зареєструвати знак "ФАНТАзія" і подало заявку до Державного департаменту 

інтелектуальної власності для отримання охоронного документа. 

Компанія "Кока-Кола" вважає, що ніхто не може отримати право 

інтелектуальної власності на знак "ФАНТАЗІЯ" для безалкогольних напоїв, 

оскільки знак "Фанта" зареєстрований на території України. 

На думку патентного повіреного, до якого звернулися за консультацією, 

торговельна марка компанії "Кока-Кола" підлягає охороні на території України 

навіть без реєстрації, оскільки апельсиновий напій "Фанта" реалізується на 

ринку України з 1996 р. 

Яке рішення має  прийняти суд? Які дії визнаються порушенням прав на 

торговельну марку? Які існують способи захисту порушених прав? 

Чи зміниться рішення, якщо СП "Логос" використовуватиме знак 

«ФАНТАЗІЯ» чи «ФАНТА»  для тканин? 

Завдання 3 

Проаналізуйте 2-3 наукові статті за питаннями теми. Зробить їх 

порівняльний аналіз. 

Завдання 4 

Підготуйте доповідь та презентацію за питаннями теми. 

 

 

ТЕМА 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ 

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. 

1. Недобросовісна конкуренція. 

2. Сорти рослин та породи тварин. 

3. Компонування інтегральної мікросхеми. 

 

Завдання 2 Фірма "Макдональдс" (нерезидент) вирішила розширити свою 

мережу на території України і з цією метою уклала договір комерційної концесії 

з зареєстрованим в виконкомі м. Харкова ТОВ "Орхідея". Відповідно до цього 

договору ТОВ "Орхідея" було надано право на використання 17 торговельних 

марок, комерційного досвіду та ділової репутації Фірми "Макдональдс". Крім 

того, правоволоділець взяв на себе обов'язок по організації бізнесу користувача, 

навчанню персоналу, наданню необхідної технології та консультацій. 

Договір комерційної концесії був укладений в письмовій формі. Юрист 

ТОВ "Орхідея" вважав, що оскільки за договором було надано право на  

використання торговельних марок, то договір набуває чинності лише з моменту 

реєстрації в Державному департаменті інтелектуальної власності. Представник 

фірми "Макдональдс" заперечував проти цього на тій підставі, що в цьому 

випадку мова йшла не про ліцензійний договір, а про договір комерційної 

концесії, а тому достатньо простої письмової форми договору. Юрист ТОВ 

"Орхідея" наполягав на тому, що договір комерційної концесії є комплексним 

договором, а тому для дотримання необхідної форми достатньо зареєструвати 

дозвіл окремо стосовно кожного об'єкта інтелекту вільної власності. На думку 
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користувача, у випадку наявності такої реєстрації не буде потреби інформувати 

покупців (замовників) про використання торговельних марок за договором 

комерційної концесії. 

Оцініть аргументацію сторін. Яка форма договору комерційної концесії? 

У чому полягає відмінність між ліцензійним договором і договором 

комерційної концесії? Чи зобов 'язаний користувач інформувати інших осіб про 

використання торговельної марки та інших позначень правоволодільця за 

договором комерційної концесії? 

Завдання 3 Проаналізуйте 2-3 наукові статті за питаннями теми. Зробить 

їх порівняльний аналіз. 

Завдання 4 Підготуйте доповідь та презентацію за питаннями теми. 

 

ТЕМА 6. ДОГОВОРИ У СФЕРІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ. 

1. Поняття, загальна характеристика та види договорів в сфері 

інтелектуальної власності.  

2. Правова характеристика ліцензійного договору. Поняття та види 

ліцензій на використання об’єкта права інтелектуальної власності.  

3. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної 

власності.  

4. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права 

інтелектуальної власності. Інші договори щодо розпоряджання майновими 

правами інтелектуальної власності.  

5. Правова характеристика договору комерційної концесії. 

6. Процесуальні гарантії захисту прав інтелектуальної власності 

7. Наслідки порушення договорів про передання права 

інтелектуальної власності.  

 

Завдання 2 АТ "Універсал" уклало з ТОВ "Водограй" договір про 

створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної 

власності. Відповідно до цього договору ТОВ "Водограй" зобов'язалося 

розробити промисловий зразок "Етикетка для маргарину", усі майнові права на 

який повинні перейти до АТ "Універсал". Після виконання договору АТ 

"Універсал" подало заявку і отримало патент на промисловий зразок, після чого 

уклало спочатку ліцензійний договір, а потім договір про передачу виключних 

майнових прав інтелектуальної власності на зазначений промисловий зразок. 

Довідавшись про це, ТОВ "Водограй" вимагало сплатити половини 

отриманої винагороди, а у випадку відмови погрожувало визнати як реєстрацію 

промислового зразка, так і укладені договори недійсними. Свою позицію воно 

аргументувало тим, що питання передачі прав замовнику було вирішено ще до 

виникнення майнових прав на промисловий зразок, тобто створення самого 

об'єкта інтелектуальної власності, а тому зазначена умова є недійсною. У 

зв'язку з цим застосовується ст. 430 ЦК України, а тому ТОВ "Водограй" є 

співвласником майнових прав на промисловий зразок. 
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Проаналізуйте наведену аргументацію і вирішіть спір по суті. 

Які наслідки укладення договору про передання виключних майнових прав 

інтелектуальної власності? У чому полягає різниця між переданням виключних 

майнових прав і встановлення механізму їх розподілу? 

Завдання 3 Проаналізуйте 2-3 наукові статті за питаннями теми. Зробить 

їх порівняльний аналіз. 

Завдання 4 Підготуйте доповідь та презентацію за питаннями теми. 
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2. Вимоги щодо виконання завдань 

 

2.1. Загальні положення 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи виконується та 

подається у вигляді єдиної письмової роботи (далі – письмова робота), 

виконаної засобами комп’ютерної техніки або рукописними способом. 

При виконанні письмової роботи засобами комп’ютерної техніки слід 

дотримуватися наступних вимог щодо форматування тексту: шрифт Times New 

Roman, ромір шрифта 14, міжрядковий інтервал 1,5; вирівнювання тексту по 

ширині; розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та нижнє – по 20 мм; 

абзацні відступи – 1,25-1,5 см. 

Сторінки нумеруються наскрізно, починаючи з першої сторінки. Номер 

сторінки на першій сторінці не проставляється. Номер сторінки проставляється 

у верхньому правому куті аркуша. 

Перша сторінка роботи – титульний аркуш (Додаток 1), друга – Зміст 

роботи (додаток 2) 

 

2.2.Перше завдання – Теоретичне питання 

Необхідно виконати есе на запропоновану тему. В есе мають 

висвітлюватися актуальні питання правового регулювання відповідних 

суспільних відносин, проблеми застосування відповідних норм права. Есе має 

бути виконано на основі творчого аналізу та узагальнення навчальної та 

наукової літератури. Бажаним є також використання судової практики або ж 

навчальних, наукових праць та інших робіт, в яких автори зосереджують увагу 

на проблемах правозастосовчої практики.  

Есе має завершуватися авторським висновком з розглянутого питання. 

Посилання на використані матеріали, цитування є суворо обов’язковими. 

Посилання оформлюються у вигляді зносок у кінці кожної сторінки або шляхом 

зазначення у квадратних дужках номеру джерела у загальному списку 

літератури та сторінок, з яких здійснюється цитування. 

Наприклад, [3, c. 115-116], 

Де: «3» - номер джерела у загальному списку літератури; «115-116» - 

номери сторінок, на яких міститься фрагмент, який цитується 

(використовується). 

 

2.2. Друге завдання – Вирішення практичної задачі 

 
Для окремих тем курсу слід розв’язувати задачі, які допомагають 

розвинути можливість будування абстрактних конструкцій, що вкрай необхідно 
для юриста, бо ці поняття складають у своїй сукупності юриспруденцію – науку 
про право, не кажучи вже про те, що під час їх розв’язання здійснюється 
своєрідна «гімнастика» розуму, за допомогою якої можна розрізнювати 
конкретні життєві ситуації у їх зв’язку з правом.  

Задачі розраховані на застосування студентами теоретичних знань щодо 
особливостей цивільно-правового регулювання. Під час їх вирішення студент 
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має визначитися із колом відносин, яким присвячена задача, та визначившись із 
особливостями регулювання цих відносин за цивільним правом України, 
застосувати ці знання для розв’язання задачі.        

Своє рішення студент повинен викласти письмово у конспекті.  
Відповідь на задачу повинна складатися з мотивувальної і 

резолютивної частини.  
В описовій частині наводяться зміст і підстави вимог сторін спору, їх 

заперечення щодо взаємних вимог. Якщо у задачі наводяться рішення чи висновки 
державних органів, покази свідків і пояснення інших осіб, то у описовій частині 
вони також мають зазначатися. 

У мотивувальній частині повинні наводитися обставини, які мають значення 
для справи, а також даватися їх юридична оцінка та оцінка всіх доказів. Якщо якась 
з обставин, що має значення для вирішення завдання, не визначена у його фабулі, 
то допускається розгляд кількох варіантів рішень (див. приклад). Юридична оцінка 
здійснюється із обов’язковим посиланням на норми законодавчих актів, а у разі 
необхідності – на постанови Пленуму Верховного суду України, Вищого 
господарського суду України з питань застосування законодавства при вирішенні 
цивільних справ, положення підручників, науково-практичних коментарів до 
законодавчих актів.        

У резолютивній частині мають міститися логічно узгоджені, безумовні, чіткі 
та вичерпні висновки, що випливають із встановлених фактичних обставин справи. 
Зокрема, вказується, чи підлягають вимоги сторін задоволенню і в якому обсязі, в 
який спосіб має бути захищене  Рішення та відповіді на поставлені питання 
мають бути обґрунтовані. 

Розглянемо методику вирішення задачі на такому прикладі. 
Задача: Радехівський цукровий завод направив на адресу Харківської 

кондитерської фабрики два вагони цукру. У наслідок залізничної катастрофи 40 тон 
цукру стали непридатними. Фабрика звернулася з претензією до заводу про 
повернення частини коштів, які вона передплатила, і одержала відмову. У відповіді 
на претензію вказувалось, що завод свої зобов’язання виконав повністю. Чи буде 
задоволений позов фабрики, якщо вона звернеться до господарчого суду? 

Вирішення 

Описова частина. Змістом вимоги Харківської кондитерської фабрики є 
повернення частини грошових коштів, сплачених Радехівському цукровому 
заводу. Підставою цієї вимоги є недоотримання 40 тон цукру, які стали 
непридатними внаслідок залізничної катастрофи. Радехівський цукровий завод 
заперечував проти заявлених вимог, оскільки вважав, що зобов’язання виконав.     

Мотивувальна частина. Для вирішення цієї задачі мають значення такі 
обставини, як:  

1. Правова підстава, за якою Радехівський цукровий завод (далі – 
цукровий завод) направив на адресу Харківської кондитерської фабрики (далі – 
кондитерська фабрика) два вагони цукру. Зі змісту задачі випливає, що між 
сторонами, як суб’єктами підприємницької діяльності, був укладений договір про 
передачу цукровим заводом у власність кондитерській фабриці цукру для 
використання його у підприємницькій діяльності, взамін чого кондитерська фабрика 
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передплатила вартість цього товару. Отже, відповідно до ст.712 ЦК між сторонами 
спору був укладений договір поставки. 

2. Момент, з якого у фабриці виникало право власності на цукор. Ця обставина 
має вирішальне значення, адже згідно зі ст.668 ЦК ризик випадкового знищення 
або пошкодження товару переходить до покупця з моменту передання йому 
товару, якщо інше не встановлене договором або законом. Моментом 
передання товару за ст.664 ЦК вважається здача товару перевізникові, якщо 
обов’язок доставки не покладений на продавця. Оскільки ця обставина у задачі 
не визначається, то можна надати два варіанти рішення. 

Варіант 1. Якщо у договорі поставки була передбачена умова, за якої 
продавець мав  доставляти товар, то моментом передачі товару є момент його 
доставки. За такої умови до моменту передачі цукру цукровий завод несе ризик 
випадкової загибелі цукру і до моменту передачі цукру зобов’язання щодо його 
поставки не є виконаним. З огляду на це, покупець може на підставі ч.2 ст.712 
ЦК скористатися правом, передбаченим у ч.1 ст.670 ЦК щодо вимоги 
повернути гроші за ту кількість товару, яка не була передана.  

Варіант 2. Якщо у договорі не був передбачений обов’язок 
постачальника щодо доставки цукру, то посилання заводу на виконання 
договору є обґрунтованими, адже у цьому випадку відповідно до ч.2 ст.664 ЦК 
договір є виконаним з моменту здачі товару перевізнику.  

Резолютивна частина. Виходячи з встановлених фактичних обставин, 
можна дійти таких висновків. Якщо буде встановлено, що за договором 
поставки цукровий завод був зобов’язаний доставити кондитерській фабриці 
цукор, то вимоги кондитерської фабрики є обґрунтованими та підлягають 
задоволенню у повному обсязі, тобто цукровий завод має повернути фабриці 
гроші, отримані як передплату за 40 тон недопоставленого цукру.  Якщо ж у 
договорі поставки на цукровий завод не покладався обов’язок доставки цукру 
кондитерській фабриці, то вимоги фабрики не підлягають задоволенню, адже 
момент вручення цукровим заводом цукру перевізнику є моментом виконання 
постачальником обов’язку передати товар покупцю та моментом переходу до 
покупця права власності на цукор.     

 

Додаткові завдання (можуть вплинути на нарахування додаткових 

балів):  

1) передбачити додаткові (альтернативні) умови для задачі, які можуть 

змінити її вирішення; 

2) передбачити складання за умовами задачі юридичних, у тому числі 

процесуальних документів. 

 

3. Критерії оцінювання самостійної роботи студентів 

 

Студент самостійно вивчає визначені у робочій навчальній програмі 

питання для самостійної роботи. Їх обговорення на семінарському чи 

практичному занятті оцінюється загальною оцінкою за аудиторну роботу.  
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Конспект підготовки питань з самостійної роботи оцінюється окремо у 

балах, що входять у показник самостійної роботи, а саме:  

0 балів – відсутність конспекту,  

1-3 бали – за наявність конспекту і якість самостійної підготовки. 

Крім того, вивчаючи кожну тему і готуючись до семінарського чи 

практичного заняття, студент самостійно розв’язує задачі, запропоновані у 

робочій навчальній програмі, з обґрунтуванням їх вирішення у письмовій формі 

в конспекті (по кожній темі не менше 1 задачі). Оцінюється окремо у балах, що 

входять у показник самостійної роботи, від 0 до 2 балів:  

0 балів за відсутність або неналежне виконання завдання,  

1 бал – у разі наявності незначних помилок,  

2 бали – за докладне і правильне обґрунтування вирішення задачі. 

Обговорення на семінарському чи практичному занятті розв’язання задач 

оцінюється загальною оцінкою за аудиторну роботу. 

 

Складання 15 тестових завдань з однієї теми змістового модуля при 

дотриманні нижчезазначених вимог може бути максимально оцінено у 4 бали, 

які поділяються за рівнем: 

3 бали – якщо варіантів відповідей до кожного запитання 4; 

4 бали – якщо варіантів відповідей до кожного запитання 5, при цьому не 

допускаються варіанти на кшталт «все перераховане», «жодна відповідь не є 

правильною» тощо.  

Підготовка меншої кількості тестових завдань (але не менше 10) 

допускається із пропорційним зменшенням кількості балів.  

Студент може скласти 1 комплект тестових завдань з одного змістового 

модуля. 

Тестові завдання, складені несамостійно, не оцінюються. 

Складання ситуаційної задачі оцінюється максимально у 3 бали, які 

складаються з: 

1 бал – за формулювання умов задачі; 

2 бали – за обґрунтовану відповідь на задачу. 

Складання однієї ситуаційної задачі є обов’язковою. Студент може 

скласти 2 ситуаційні задачі з одного змістового модуля. 

Аналіз судового рішення, іншого документа з юридичної практики 
оцінюється у 4 бали, які складаються з: 

1 бал – за текст рішення (документа) з обов’язковим зазначенням 

посилання (для рішення) на сайт http://www.reyestr.court.gov.ua. 

3 бали – за обґрунтований аналіз судового рішення (документа), 

оформлений власноруч.  

Текст рішення (документа) без аналізу не оцінюється. 

Допускається підготовка одного аналізу з одного змістового модуля. 

Підготовка одного аналізу з одного змістового модуля є обов’язковою. 

Підготовка реферативного повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми 

http://www.reyestr.court.gov.ua/
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цивільного процесуального права, що стосуються тем модуля. Кожне 

реферативне повідомлення оцінюється у 3 бали, які складаються: 

1 бал – за наявність ксерокопії наукової публікації; 

2 бали – за обґрунтований аналіз наукової проблеми за публікацією. 

Дублювання наукових матеріалів не допускається. 

Підготовка одного реферативного повідомлення є обов’язковою. Студент 

може підготувати 3 реферативних повідомлення з одного змістового модуля. 

Підготовка мультимедійної презентації у форматі PowerPoint 

(з наданням електронного варіанту) теми навчальної дисципліни оцінюється: 

4 бали – якщо презентація складається з 15 і більше слайдів; 

3 бали – якщо презентація складається з 10-14 слайдів; 

2 бали – якщо презентація складається з 7-9 слайдів. 

Не допускаються однакові презентації, тобто скопійовані у інших 

студентів. 

Творчий підхід, ретельність підбірки матеріалу при підготовці презентації 

додають студенту ще 1 бал. 

Підготовка однієї презентації з модулю є обов’язковою для кожного 

студента. 

Заохочувальні аспекти, які можуть вплинути на якість результатів 

вивчення навчальної дисципліни, дозволити отримати додаткові бали: 

Участь у дискусійних обговореннях актуальних проблем юридичної 

науки на засіданнях наукового гуртка кафедри оцінюється до 3 балів за кожне 

засідання. 

Підготовлені належним чином та апробовані на щомісячному засіданні 

наукового гуртка кафедри тези доповіді оцінюються до 5 балів. 

Наукові публікації, конкурсні роботи здобувачів вищої освіти  

оцінюються до 15 балів. 

Диференціація оцінювання наукової роботи здобувачів вищої освіти 

залежить від змістовності роботи, наявності елементів наукової новизни, якості 

оформлення письмових результатів дослідження, рівня видань або наукових 

заходів, де друкуються/доповідаються результати наукових пошуків здобувача 

вищої освіти. 


