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1.Опис навчальної дисципліни 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Магістр 

спеціальність  081Право 

освітньо-професійна  

програма  

Право 

Характеристика навчальної дисципліни 

Вид Вибіркова 

Загальна кількість годин 120 

Кількість кредитів   4 

Кількість змістових 

модулів  

2 

Курсова робота - 

Форма контролю залік 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форми 

навчання 

 денна форма навчання заочна форма 

навчання 

Рік підготовки (курс) 1 (5) 1 (5) 

Семестр 2 2 

Лекційні заняття 14 год 8 год 

Практичні, семінарські 

заняття 

16 год 6 год 

Лабораторні заняття - - 

Самостійна робота 90 год  96год. 

Індивідуальні завдання - - 

Кількість тижневих 

аудиторних годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних  

2 год  

 

2. Мета та завдання та компетентності навчальної дисципліни 

Мета: ознайомити магістрів із методологією організації наукових 

досліджень та основними поняттями інтелектуальної власності, умовами 

надання правової охорони об'єктам авторського права. 

Завдання дисципліни  полягають у формуванні фахівців, здатних: 

- засвоїти теоретичні основи методики та організації науково - 

дослідницької діяльності;  

– підвищувати рівень методологічної культури; 

 – до вироблення вмінь критичного аналізу наукової інформації та її 

оцінювання;  

– опановувати основи методології, технології та організації науково - 

дослідницької діяльності;  



–  до вироблення постійної потреби і прагнення здобувати знання 

самостійно; 

 – засвоювати, розуміти і відтворювати наукову термінологію; 

- визначати умови надання правової охорони об'єктам авторського 

права. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- поняттєво-категоріальний апарат методології науки; 

- характеристики та особливості методів дослідження;  

- поняття про науку, її ознаки, функції, мету, завдання, форми організації 

та управління;  

- поняття про наукову діяльність, її види, форми, характеристика 

суб′єктів;  

- сутність та комплекс вимог до наукового дослідження, його 

класифікацію, види, форми, науковий та науково-прикладний результат; 

 - характерні особливості наукової мови, різних форм наукових 

документів, логічні засоби зв’язку, техніко-орфографічні правила оформлення 

та уніфікації елементів;  

- особливості науково-дослідної діяльності: зміст, організація, форми; 

методи обробки та інтерпретації даних дослідження;  

- основні поняття інтелектуальної власності; 

- умови надання правової охорони об'єктам авторського права; 

вміти:  
- формулювати висновки та пропозиції;  

- застосовувати сучасні ефективні засоби роботи з науковою та 

навчально-методичною літературою;  

- доцільно використовувати категоріально-поняттєвий апарат;  

- раціонально використовувати наукові методи пізнання;  

- конструювати показники, індикатори, шкали, індекси у відповідності з 

конкретною дослідницькою проблемою;  

- оформляти результати магістерського дослідження; 

-  користуватися пошуковими освітніми системами у мережі Інтернет. 

-  захищати результати власного дослідження у встановленій формі.  

 

Набуття компетентностей:  

загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 1. Розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших 

людей і відносно природи. 

ЗК 2. Здатність розглядати суспільні явища в розвитку і конкретних 

історичних умовах. 

ЗК 6. Здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності. 

ЗК 7. Креативність, здатність до системного мислення. 

ЗК 8. Здатність до письмової й усної комунікації рідною та іноземною 

мовою. 

ЗК 9. Толерантність. 

ЗК 10. Базові уявлення про основи філософії, психології, що сприяють 

розвитку загальної культури й соціалізації особистості. 



ЗК 12. Дослідницькі навички. 

 

спеціальні (фахові) компетентності (СК): 

СК 1. Здатність аналізувати особливості і виявляти закономірності 

державно – правового розвиткуУкраїни на різних історичних етапах. 

СК 2. Здатність орієнтуватися в системі права, визначати та аналізувати 

структуру та види юридичних норм. 

СК 14. Здатність визначати соціальну сутність, функції, форму держави, 

структуру її апарату. 

СК 15. Уміння визначати юридичну силу та межі чинності нормативно-

правових актів. 

 

3. Програма та структура навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Організаційно-методичні основи дисципліни 

Тема1. Основи методології науково-дослідної діяльності. 

Пізнавальні прийоми і форми наукових досліджень. Поняття методології 

та методики наукових досліджень. Методологія теоретичних досліджень. 

Основи методології досліджень емпіричного рівня. Форми наукових 

досліджень. 

Тема 2. Наука як система знань. 

Класифікація наук. Основні риси працівника науки. Завдання 

фундаментальних наук. Національна та міжнародна класифікації наук. 

Прийоми та методи проведення наукових досліджень. Основні якості, що 

відповідають статусу науковця. 

Тема 3. Основні методи наукових досліджень та їх характеристика. 

Поняття наукового методу та його основні риси. Система методів 

дослідження. Загальнонаукові методи. Конкретно-наукові та спеціальні методи.  

Методи емпіричного дослідження. Методи теоретичного дослідження. 

Тема 4. Методика підготовки і оформлення курсових, дипломних та 

магістерських робіт. 

Поняття, загальна характеристика і вимоги до курсових та магістерських 

робіт. Основні етапи підготовки курсових та магістерських робіт. Структура та 

технічне оформлення курсових та магістерських робіт. Етапи підготовки до 

захисту та захист курсової та магістерської робіт. Правила оформлення 

науково-довідкового матеріалу. Етапи публічного захисту підготовленої 

роботи. 

Тема 5. Оформлення наукової роботи і передача інформації. 

Правила оформлення результатів наукової роботи. Правила оформлення 

замовлення на практичні розробки. Основні передумови створення науко¬вої 

праці. Правила написання загальновідомих та нових термінів. Правила 

застосовування цитат в рукописі. Усна передача інформації про наукові 

результати. 

Змістовий модуль 2. Способи діяльності фахівців. 

Тема1. Основні поняття інтелектуальної власності. 

Основні поняття інтелектуальної власності. Про авторські і суміжні 

права. Про промислову власність. Про промислові зразки.  Товарні знаки, 

фірмові назви і значення походження товару. Недобросовісна конкуренція. 



Тема 2. Захист прав на об'єкти інтелектуальної власності. 

Основні права захисту об'єктів інтелектуальної власності. Основні права  

захисту об'єктів інтелектуальної власності. Права захисту на «промислову 

власність». Захист авторських і суміжних прав. Захист промислових зразків. 

 

Структура навчальної дисципліни 
 
Назви 

змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п се

м 
ін с.р. л п се

м 
ін с.р

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Організаційно-методичні основи дисципліни 

1.1.Основи 

методології 

науково-

дослідної 

діяльності 

12 2 2 -  8 2 2 - -  8 

 1.2. Наука як 

система знань 

12 2 2 -  8  - - -  10 

1.3. Основні 

методи наукових 

досліджень та їх 

характеристика 

14 2 4 -  8 2 - - 2  8 

1.4 . Методика 

підготовки і 

оформлення 

курсових, 

дипломних та 

магістерських 

робіт 

12 2 2 -  8 2 2 2 -  10 

1.5 Оформлення 

наукової роботи 

і передача 

інформації 

12 2 2 -  8 2 2 2 -  10 

Разом за 
змістовим 
модулем 1 

62 10 12   40  6 4   46 

Змістовий модуль 2. Способи діяльності фахівців 

2.1. Основні 

поняття 

інтелектуальної 

власності  

14 2 2  - 25 2 2 - -  25 

2.2. Захист прав 

на об'єкти 

інтелектуальної 

14 2 2 - - 25 2 - 2   25 



власності  

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

28 4 4   50 4 2 2   50 

Усього годин 120 14 16   90 120 8 6   96 

 

4. Теми практичних занять 

                                                              

 

5. Теми семінарських занять (не передбачені) 

 

6. Індивідуальні завдання 

1. Чи може власник об'єктів інтелектуальної власності передавати права, що 

йому належать іншій особі. 

2. Які з видів прав на об'єкти інтелектуальної власності можуть передаватися 

другій особі і у який спосіб. 

3. Пригадайте, якими життєвими циклами характеризуються об'єкти 

інтелектуальної власності і чому це важливо знати при передачі прав на них. 

4. На підставі чого можуть передаватися виключні майнові права на об'єкти 

авторського права і суміжних прав. 

5. Які особливості передачі виключних майнових прав на об'єкти авторського 

права і суміжних прав. 

6. Що таке ліцензія і які вони бувають. Хто такі ліцензіар та ліцензіат. Які 

права надає виключна ліцензія на об'єкти промислової власності. За яких умов 

угода про надання ліцензії вважається чинною. 

7. Що таке передача об'єктів інтелектуальної власності у спів власність. 

8. Поясніть, як Ви розумієте поняття "франчизна угода". 

9. Що таке "ноу-хау" і яке значення воно відіграє в ліцензуванні або передачі 

прав . 

10. Чому потрібно захищати права винахідників. 

11. Що таке винахід і чим він відрізняється від корисної моделі KM. При 

яких умовах винаходу (KM) надається правова охорона. 

12. Які умови патентоспроможності винаходу. 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Основи методології науково-дослідної діяльності 2 

2 Наука як система знань 2 

3 Основні методи наукових досліджень та їх 

характеристика 

2 

4 Методика підготовки і оформлення курсових, 

дипломних та магістерських робіт 

2 

5 Оформлення наукової роботи і передача інформації 2 

6  Основні поняття інтелектуальної власності 2 

7 Захист прав на об'єкти інтелектуальної власності 2 

Разом  14 



13. Як Ви розумієте ознаку "новизна" винаходу (KM). Що відноситься до 

об'єктів винаходу. 

14. Що таке промислова придатність. 

15. Які об'єкти не визнаються винаходами. 

16. Що таке пріоритет винаходу і як він встановлюється. Хто має право на 

одержання патенту на винахід або KM. 

17. Хто визнається автором винаходу (KM). Яка процедура подачі заявки на 

винахід (KM). З чого складається заявка на видачу патенту на винахід (KM). 

18. Де шукати інформацію про технічні новинки. 

19. Скільки основних розділів включає в себе МКВ та як вони позначаються. 

20. Яка організація проводить експертизу заявок на винахід (KM). Які види 

експертизи бувають. 

21. З якою метою винаходи та KM патентуються закордоном..Як обрати 

правильну стратегію зарубіжного патентування. .Які види міжнародних заявок 

Вам відомі, зупиніться на їх особливостях. 

 

7. Контрольні запитання, комплекти тестів для визначення рівня 

засвоєння знань студентів 

 

1. Сформулюйте, як Ви розумієте поняття інтелектуальна власність ? 

2. З якою метою захищаються об'єкти інтелектуальної власності? 

3. Що є об'єктами охорони авторського права ? 

4. Дайте визначення поняття "суміжні права". 

5. Що об'єднує промислова власність ? 

6. Які об'єкти можуть охоронятися, як промисловий зразок ? 

7. Що таке товарний знак і які функції він виконує ? 

8. Як розуміти, що таке фірмова назва ? 

9. З якою метою використовуються географічні вказівки ? 

10.Недобросовісна конкуренція: що це таке ? 

11. Як Ви гадаєте, на які основні види можна поділити творчість людини за її 

цілеспрямованістю ? 

12. Яка з організацій ООН опікується питаннями інтелектуальної власності ? 

13. Який з Законів регламентує в Україні усі питання, пов'язані з авторським 

правом? 

14. Чи захищаються права письменника на твір, виданий в Україні у інших 

країнах світу ? 

15. Які дії можуть бути виконані з твором тільки з дозволу автора? 

16. Яким чином можна відрізнити опублікований твір, що захищається 

авторським правом ? 

17. Як Ви гадаєте, чи захищає авторське право на ідею твору ? 

18. Назвіть і прокоментуйте основні види прав, що надаються авторським 

правом. 

19. Роялті, що це таке ? 

20. Що охороняється суміжним правом ? 

21. Чи в усіх випадках фонограмі (відеограмі) буде надано в Україні 

правовий захист? 

22. Як позначаються твори, що мають захист, як об'єкти суміжного права? 



23. До кого має звернутися власник авторських чи суміжних прав в разі їх 

порушення? 

24. Що, на Ваш погляд, відноситься до контрафактної продукції? 

25. Хто в Україні опікується проблемами захисту прав авторів об'єктів 

інтелектуальної власності? 

26. Коли на офіційному рівні почали захищатися суміжні права в світі і в 

Україні? 

27. Кого в українському законодавстві визнають виконавцем? 

28. Що захищають суміжні права по відношенню до виконавців? 

29. Кого визнають виробником фонограм та відеограм? 

30. Які права надає виключне право виробникам фонограм та відеограм? 

31. Які установи прийнято кваліфікувати як організації ефірного і кабельного 

мовлення? 

32. Які дії належать до виключних прав цих організацій мовлення? 

33.Чи захищає законодавство України суміжні права? 

34.У яких випадках визнається порушення прав власника патенту на винахід 

(KM), промисловий зразок чи свідоцтва на товарний знак? 

35.Які дії спричиняють до порушення прав власника топографії ІМС? 

36.Чи завжди виготовлення запатентованої продукції тягне порушення прав 

власників? 

37.У разі чого не можна притягти до відповідальності осіб, які 

використовують чужий винахід? 

38.Хто і яким чином захищаються в Україні права власника патенту на 

винахід (KM), промисловий зразок чи свідоцтва на товарний знак? 

 

8. Методи навчання 

Словесні, наочні, пояснення педагога й організації самостійної роботи 

студентів, підготовки студентів до вивчення матеріалу, що передбачає 

пробудження інтересу, пізнавальної потреби, актуалізацію базових знань, 

необхідних умінь і навичок; вивчення нового матеріалу; конкретизації й 

поглиблення знань, набування практичних умінь і навичок, які сприяють 

використанню пізнаного інтересу; контролю й оцінки результатів навчання, 

опора на індуктивні й дедуктивні, аналітичні й синтетичні методи, організації 

діяльності студентів, стимулювання діяльності, наприклад, ігрові заняття. 

 

9. Форми контролю 

 Контроль знань та умінь студентів здійснюється шляхом зарахування 

виступів на семінарах із самостійно розроблених запитань та конференцій щодо 

проблеми дослідження, написання наукових статей, вирішення контрольних 

запитань та тестових завдань для перевірки знань. Підсумкова форма контролю 

– залік. 

Засвоєння здобувачем вищої освіти програмного матеріалу змістового 

модуля вважається успішним, якщо рейтингова оцінка його становить не 

менше, ніж 60 балів за 100-бальною шкалою.  

Після проведення проміжних атестацій з двох змістових модулів і 

визначення їх рейтингових оцінок лектором дисципліни визначається рейтинг 



здобувача вищої освіти з навчальної роботи RНР (не більше 70 балів) за 

формулою: 
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де R
(1)

ЗМ, … R
(n)

ЗМ− рейтингові оцінки із змістових модулів за 100-бальною 

шкалою; 

n − кількість змістових модулів;  

К
(1)

ЗМ, … К
(n)

ЗМ− кількість кредитів Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи (ЄКТС) (або годин), передбачених робочим 

навчальним планом для відповідного змістового модуля; 

КДИС = К
(1)

ЗМ + … + К
(n)

ЗМ− кількість кредитів ЄКТС (або годин), 

передбачених робочим навчальним планом для дисципліни у поточному 

семестрі. 

Формулу (1) можна спростити, якщо прийняти К
(1)

ЗМ =  …= К
(n)

ЗМ. Тоді вона 

буде мати вигляд 

                                           0,7· (R
(1)

ЗМ  +  ... + R
(n)

ЗМ ) 

 RНР = ------------------------------------  .                           (2) 

                                                              n 

Рейтинг здобувача вищої освіти з навчальної роботи округлюється до 

цілого числа. 

На рейтинг з навчальної роботи можуть впливати рейтинг з додаткової 

роботи та рейтинг штрафний. 

Рейтинг з додаткової роботи додається до рейтингу з навчальної і не може 

перевищувати 20 балів. Він визначається лектором і надається здобувачам 

вищої освіти рішенням кафедри за виконання робіт, які не передбачені 

навчальним планом, але сприяють підвищенню рівня їх знань з дисципліни.  

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Оцінювання знань студента відбувається за 100-бальною шкалою і 

переводиться в національні оцінки згідно з табл. 1 «Положення про екзамени та 

заліки у НУБіП України» (наказ про уведення в дію від 27.12.2019 р. № 1371). 

 

Поточне тестування та самостійна робота Зал

ік 

Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль 

№ 2 
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14 
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14 

Т3 

14 
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14 
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14 

Т1 

35 

 

Т2 

35 

 

30 100 



 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

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 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 
Журавська Н.С. Методичні рекомендації для самостійної роботи ос магістр 

спеціальності 08 «Право»  з дисципліни «Методологія та організація наукових 

досліджень з основами інтелектуальної власності». Ніжин: ПП Лисенко М.М., 

2019. 104 с. 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Кодекс законів про працю України: чинне законодавство зі змінами та допов. 

на 01 серпня 2019 р.:  Офіц.текст. Київ: Алерта, 2019. 100 с.  

 2. Конституційний Суд України. Рішення. Висновки 2016-2017: 

документальне наукове видання. Книга 15 / Конституційний Суд України ; відп. 

ред. С. В. Шевчук , Голова Конституційного Суду України; уклад. О. С. 

Пазенко та ін. Київ : Ін Юре, 2018. 472 с. 
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охорони праці у вищих аграрних закладах: навчальний посібник / О. В. 
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5. Никифоренко В.Г . Управління персоналом: навч. посіб. 2-ге вид., випр. 

та доп. Одеса: Атлант, 2015. 275 с. 



6. Стрельбіцький П.А. Управління персоналом: навч. посіб. / П.А. 

Стрельбіцький, О.В. Рарок, Л.А. Рарок. Кам’янець-Подільський нац. 

університет ім. І. Огієнка, 2015. 345 с. 
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