
 
  



 
  



ВСТУП 

1. Мета дисципліни – набуття знань у сфері правового регулювання відносин 

інтелектуальної власності, у тому числі в її міжнародно-правових аспектах, а також 

формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання проблем, 

пов’язаних з реалізацією норм законодавства у сфері інтелектуальної власності.  

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. Знати основні аспекти становлення та розвитку правових інститутів; загальні 

засади  правового забезпечення охорони результатів творчої діяльності, акти законодавства, 

що регулюють відносини учасників у сфері охорони прав на результати інтелектуальної, 

творчої діяльності.  

2. Вміти оцінювати та визначати роль та завдання охорони об’єктів 

інтелектуальної власності.  

3. Володіти елементарними навичками з підготовки проектів правових документів 

із урахуванням особливостей практичної ситуації та за допомогою правових методів 

розв’язувати спори, що виникають у сфері охорони прав інтелектуальної власності.  

3. Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Методологія та 

організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» є обов’язковою 

дисципліною, що забезпечує отримання загальних компетентностей випускниками Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Програма навчальної дисципліни 

складається з двох змістових модулів. Першим модулем є «Методологія та організація 

наукових досліджень». Для його викладання відведено 2 кредит (14 годин аудиторних занять, 

45 годин самостійного засвоєння матеріалу). В цьому модулі розкривається зміст понять 

«методологія», «метод», «методика», «методи дослідження», «множина методологічних 

систем», розуміння науки як дослідження, розглядаються конкретно-науковий, загально-

науковий та філософський рівні методології.  Розглядаються особливості структури 

теоретичного та емпіричного дослідження. Висвітлюються методологічні проблеми 

нелінійної науки, які визначають стан сучасної методології науки. 

Другим модулем є «Основи інтелектуальної власності». Для його викладання відведено 

1 кредит (14 годин аудиторних занять, 15 годин самостійного засвоєння матеріалу). В цьому 

модулі розкривається поняття інтелектуальної, творчої діяльності; поняття інтелектуальної 

власності; підстави набуття правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності; 

система права інтелектуальної власності; суб’єкти та об’єкти права інтелектуальної власності; 

особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності. Розглядаються авторське 

право та суміжні права; патентне право; право на засоби індивідуалізації учасників цивільного 

обороту, товарів і послуг; правова охорона інших об’єктів інтелектуальної власності; 

розпорядження правами інтелектуальної власності; захист прав інтелектуальної власності. 

Заключна форма контролю – залік.  

 4. Завдання вивчення дисципліни вивчення студентами основних положень 

інтелектуальної власності як учбової дисципліни та юридичної науки, що досліджує права, що 

відносяться до інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній та художній 

сферах; правову охорону об’єктів інтелектуальної власності; охорону та захист прав 

інтелектуальної власності в їх матеріальному та процесуальному змісті; наукознавчі проблеми 

права інтелектуальної власності. 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3 - комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або методи 

і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 



оцінювання (за 

необхідності) 

1.1 Знати: поняття та систему права 

інтелектуальної власності, місце 

права інтелекуальної власності у 

правовій системі України. 

Лекція, самостійна 

робота студента 

Експрес 

опитування,  

тестування, 

наукова робота,  

модульна  

контрольна 

робота 

(підсумкова 

контрольна 

робота) 

20% 

1.2  Знати: особливості правової 

охорони різних видів результатів 

інтелектуальної,  творчої 

діяльності, систему 

законодавчого регулювання 

відносин інтелектуальної 

власності. 

Лекція, самостійна 

робота студента 

Експрес 

опитування,  

тестування, 

наукова робота, 

модульна  

контрольна 

робота 

(підсумкова 

контрольна 

робота) 

20% 

2.1. Вміти: на підставі аналізу 

законодавства у сфері охорони  

інтелектуальної власності 

визначити специфіку правового 

регулювання відносин щодо 

набуття, здійснення та захисту 

прав на окремі результати 

інтелектуальної, творчої 

діяльності.  

Лекція, самостійна 

робота студента 

Експрес 

опитування,  

тестування, 

наукова робота, 

модульна  

контрольна 

робота 

(підсумкова 

контрольна 

робота) 

20% 

2.2. Вміти: досліджувати та робити 

висновки щодо змісту правових 

концепцій, доктрин тлумачення 

сутності прав на результати 

творчої діяльності; аналізувати 

особливості становлення системи 

правового регулювання відносин 

інтелектуальної власності.   

Лекція, самостійна 

робота студента 

Експрес 

опитування,  

тестування, 

наукова робота, 

модульна  

контрольна 

робота 

(підсумкова 

контрольна 

робота) 

10% 

3.1. Аналізувати інформацію з 

першоджерел, оцінювати її з 

точки зору наступності та 

новизни, використовувати 

сучасні інформаційні технології і 

бази даних при визначенні 

специфіки охорони об’єктів 

інтелектуальної власності. 

Лекція, самостійна 

робота студента 

Експрес 

опитування,  

тестування, 

наукова робота, 

модульна  

контрольна 

робота 

(підсумкова 

контрольна 

робота) 

10% 



3.2. Брати участь в обговоренні 

дискусійних питань 

правозастосування, становлення 

та розвитку правової охорони 

окремих інститутів 

інтелектуальної власності 

Лекція, амостійна 

робота студента 

Експрес 

опитування,  

тестування, 

наукова робота, 

модульна  

контрольна 

робота 

(підсумкова 

контрольна 

робота) 

10% 

4.1. Визначати та досліджувати 

проблеми охорони окремих 

об’єктів авторського права та 

прав промислової власності.  

 

Лекція, самостійна 

робота студента 
Експрес 

опитування,  

тестування, 

наукова робота, 

модульна  

контрольна 

робота 

(підсумкова 

контрольна 

робота) 

10% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 

 
Галузь знань 10 Природничі науки 

Спеціальність 103 Науки про Землю 

ОП Геологія 

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 

3. Вміти спілкуватися з фахівцями та 

експертами різного рівня інших галузей знань, 

у тому числі в міжнародному контексті, в 

глобальному інформаційному середовищі 

+  + +   + 

7. Знати сучасні методи дослідження 

геологічного середовища і вміти  їх  

застосовувати  у  виробничій  та  науково-

дослідницькій діяльності. 

 + +  + +  

8. Знати  основні  принципи  управління  

підприємств  сфери природокористування,   

їхньої   організації,   виробничої та 

організаційної структури управління 

+      + 

 

ОП Геохімія і мінералогія 

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 

4. Знати  нормативні акти, які регулюють 

економіко-правові стосунки відносно 

об`єктів інтелектуальної власності 

+ +     + 

5. Планувати  і здійснювати наукові 

експерименти, писати наукові роботи за 

фахом 

  + + + + + 

 



ОП Геологія нафти і газу 

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 

1. Використовувати усно і письмово 

технічну українську мову та вміти 

спілкуватися іноземною мовою 

(англійською) у колі фахівців з геології 

нафти і газу 

      + 

11. Організовувати  проведення  наукових  

досліджень,  впровадження сучасних  

підходів  до  організації  вищої  освіти  в  

Україні,  набуття необхідних педагогічних 

вмінь та навичок 

  + + + + + 

12. Застосовувати нормативно-правові 

акти та довідкові матеріали, чинні 

стандарти  і  технічні  умови,  інструкції  

та  інші  нормативно-розпорядчі 

документів професійній діяльності 

+ + + + + + + 

 

ОП Геофізика 

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 

2. Застосовувати свої знання для 

визначення і вирішення проблемних  

питань  і  прийняття  обґрунтованих  рішень  

в питаннях геофізичних  досліджень,  

геологічної  інтерпретації даних 

геофізичних досліджень  та моделювання 

геологічних об’єктів за геофізичними 

даними 

    +  + 

3. Вміти спілкуватися з фахівцями та 

експертами різного рівня  інших  галузей  

знань,  у  тому  числі  в  міжнародному 

контексті, в глобальному інформаційному 

середовищі 

+  + +   + 

5. Планувати  і  здійснювати  наукові  

експерименти,  писати наукові роботи за 

фахом 

  + + + + + 

 

ОП Гідрогеологія 

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 

5. Планувати і здійснювати наукові 

експерименти, писати наукові роботи за 

фахом 

  + + + + + 

10.  Демонструвати здатність до адаптації 

та дії в новій ситуації, пов’язаній з роботою 

за фахом, вміння генерувати нові ідеї в 

області наук про Землю 

+ +   +  + 

 

ОП Геоінформатика 

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 



5. Планувати і здійснювати наукові 

експерименти, писати наукові роботи в сфері 

геоінформатики. 

+ 

      

9. Розробляти  та  впроваджувати  механізми  

територіального  менеджменту, геопланування,  

здійснювати  моніторинг  регіонального  

розвитку,  складати плани та програми 

 

+   +  + 

10. Демонструвати здатність до адаптації та дії 

в новій ситуації, пов’язаній з роботою за фахом, 

вміння генерувати нові ідеї в галузі 

геоінформатики. 

 

 + +  +  

 

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій 

ОП Геоінформаційні системи та технології 

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 

1. Використовувати  усно  і  письмово  

технічну  українську  мову  та  вміти 

спілкуватися  іноземною  мовою  

(англійською)  у  колі  фахівців  з геодезії  

та землеустрою 

+ + +   + + 

 

7. Структура курсу. Курс «Методологія та організація наукових досліджень з основами 

інтелектуальної власності» складається з двох частин.  

Викладачі кафедри філософії та методології науки забезпечують читання першої 

частини курсу «Методологія наукових досліджень». Аудиторні заняття з цієї частини курсу у 

кількості  14 годин передбачені у формі семи лекцій. Форма контролю роботи на лекціях – 

письмові експрес – тести.  Самостійна робота, запланована у обсязі 45 годин. Формою її 

контролю є підготовка реферату. 

Викладачі кафедри інтелектуальної власності забезпечують читання другої частини 

курсу «Основи інтелектуальної власності». Аудиторні заняття з цієї частини курсу у кількості  

14 годин передбачені у формі семи лекцій. Форма контролю роботи на лекціях – письмові 

експрес – тести.  Самостійна робота запланована у обсязі 15 годин. Формою її контролю є 

підготовка реферату. 

8. Схема формування оцінки (для кожної частини курсу): 
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 

(знання 1.1 – 1.2), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної 

підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.2); (комунікація 3.1-3.2); (автономність та 

відповідальність 4.1), що складає 60% загальної оцінки. 

  

8.1           Форми оцінювання студентів: (зазначається перелік видів робіт та форм їх 

контролю / оцінювання із зазначенням Min. – рубіжної та Mах. кількості балів чи 

відсотків) 

- семестрове оцінювання: 

1.  тести на лекціях (мах. 20 балів, міn. 12)      

2.  реферати (мах. 12 балів за один, міn. 5 балів за один)   

3.  підсумкова контрольна робота (мах. 6 балів, міn. 3)      

- підсумкове оцінювання (у формі заліку)   

Тести на лекціях проводяться у формі експрес-контролю з 10 питань на 

завершенні  лекції. Типові питання наведені у інформаційному додатку. Вони 



сформульовані ртаким чином, що мають відповіді або «так», або «ні». Статистично 60 

відсотків відповідей може бути вгадано. Тому за 6 правильних відповідей студент 

отримує 0 балів, за 7 – 1 бал, за 8 – 2 бали, за 9 чи 10 правильних відповідей – 3 бали.  

           Реферат оцінюється, виходячи з компетентностей, проявлених студентом на основі 

його самостійної роботи.: здатності до автономної роботи та вмі шукати інформацію та 

послуговуватися нею. 

           Теми рефератів дані в інформаційному додатку, а також можуть бути 

сформульовані           студентом самостійно, виходячи з програми. Використання 

матеріалу з різних тем заохочується додатковими балами. Студент може підготувати 

більше, ніж один реферат. 

            Підсумкова контрольна робота є письмовою відповіддю на одне з випадково обраних 

питань програми.  

-       Підсумкове оцінювання у формі заліку. Підсумкова кількість балів з 1-ої частини 

дисципліни (максимум 50 балів) визначається як сума балів за систематичну роботу впродовж 

семестру. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру 

  Семестрова кількість 

балів 

ПКР (підсумкова контрольна 

робота) чи/або залік 
Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 30   30 

Максимум 50   50 

 

  Семестрова кількість балів 

за змістовну частину 1 

Семестрова кількість 

балів за змістовну 

частину 2 

Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 30 30 60 

Максимум 50 50 100 

  

8.2           Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації 

передбачених робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням, у тому 

числі, результатів навчання, опанування яких перевіряється конкретним оцінюванням).  

  

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Failльь 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ   

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин   

лекції С/Р 

1 

Тема 1. Інтелектуальна, творча діяльність та її місце у 

соціально-економічному розвитку суспільства. 

Система права інтелеткуальної власності. 
2 3 

2 
Тема 2. Авторське право: об’єкти, суб’єкти, зміст. 

Суміжні права: об’єкти, суб’єкти, зміст. 
2 2 



3 
Тема 3.  Патентне право Украіни. Охорона прав на 

винаходи, корисні моделі, промислові зразки. 
2 2  

4 
Тема 4.  Право на засоби індивідуадізації учасників 

цивільного обороту, товарів і послуг.  
2 2 

5 
Тема 5. Правова охорона інших об єктів 

інтелектуальної власностІ.   
2 2 

6 
Тема 6.  Розпорядження правами інтелектуальної 

власностІ. 
2 2 

7 Тема 7.   Звхист прав інтелектуальної власності. 2 2  

  Консультація 1  

  Всього  14/1 15 

    

    

     

 

Загальний обсяг  90(30) год, в тому числі: 

Лекцій – 28(14)_ год. 

Консультації – 2(1) год. 

Самостійна робота – 60 (15) год. 
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