




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань про інтелектуальну власність, 

зміст прав інтелектуальної власності, зокрема авторських прав, їх значення у творчій 

діяльності та для функціонуванні культурних інститутів.  

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та 

характеристики історико-культурного процесу; основні культурологічні теорії та методи 

культурологічних досліджень; основні культурологічні поняття та категорії; основи права. 

2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури, 

культурних процесів та подій; застосовувати основні терміни, категорії культурології та 

правознавства;  

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, правових, 

економічних, культурно-мистецьких подій та явищ; використання іншомовних фахових 

культурологічних інформативних джерел. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Авторські права та інтелектуальна 

власність» знайомить студентів із історичним процесом становлення й розвитку правової 

охорони інтелектуальних прав. З’ясовуються поняття, система та зміст основних інститутів 

інтелектуальної власності, насамперед авторського права. Виявляються основні тенденції 

дослідження інтелектуальної власності, зокрема авторських прав, у річищі прикладної 

культурології. Розглядаються завдання та функції інтелектуальної власності. Визначається 

мета, завдання, основні напрями, інструменти та моделі правової політики у сфері 

інтелектуальної власності. Особлива увага приділяється порівняльному аналізу 

національного та зарубіжного права інтелектуальної власності, зокрема авторських прав. 

Досліджується й аналізується сучасне законодавство про інтелектуальну власність. 

Послідовно розглядається специфіка особистих немайнових та майнових інтелектуальних 

прав. Аналізується поточний стан, проблеми і перспективи розвитку основних інститутів 

права інтелектуальної власності, насамперед авторського права, в контексті культурної 

політики. 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про інтелектуальні 

власність, зокрема, про авторські права. Ознайомлення із основними теоріями 

інтелектуальної власності, насамперед авторського права, дозволить сформувати у студентів 

навички аналізу чинного законодавства про охорону особистих немайнових та майнових 

інтелектуальних прав. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

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

ЗК 12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ФК 3. Здатність критично аналізувати культурні явища та процеси з використанням 

загальнонаукових та спеціальних наукових методів; 



ФК 4. Здатність розуміти та інтерпретувати джерела культури (писемні, речові, візуальні) з 

урахуванням різних контекстів (історичного, соціального, антропологічного, політико-

правового, релігійного, екологічного тощо). 

ФК 5. Здатність використовувати різноманітні джерела інформації та методологічний апарат 

культурології для виявлення, аналізу культурних потреб суспільства. 

 

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Методи викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

головні тенденції дослідження 

інститутів інтелектуальної власності 

в культурологічному контексті 

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

1

1.2 

основи законодавства України про 

інтелектуальну власність, 

насамперед, про авторське право  

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

1

1.3 

загальні принципи, пріоритети, 

напрями, інструменти та моделі 

державно-правового регулювання у 

сфері інтелектуальної власності  

(досвід України, США, Великої 

Британії, Франції, Німеччини, країн 

Центрально-Східної Європи). 

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

1

1.4 

особливості та зміст основних 

сучасних інститутів інтелектуальної 

власності та тенденції державної 

політики в цій сфері 

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентації 

самостійного 

дослідження, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

 Вміти:    

2

2.1 

Аналізувати та коментувати 

спеціалізовану літературу із 

досліджень інститутів 

інтелектуальної власності, 

аналітичні матеріали щодо 

інтелектуальної власності, 

вітчизняне законодавство про 

авторське право та інтелектуальну 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 



власність в цілому 

2

2.2 

виявляти основні проблеми 

функціонування інститутів 

інтелектуальної власності, 

оцінювати стан, тенденції та 

перспективи державного управління 

у сфері інтелектуальної власності 

Лекції, 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

письмова 

контрольна 

робота 

15 

1

2.3 

здійснювати дослідження 

історичного становлення та 

розвитку правової охорони 

інтелектуальних прав 

Лекції, 

самостійна робота 

Презентація 

самостійного 

дослідження, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

1

2.4 

збирати, систематизувати та 

презентувати інформацію про 

оригінальний та креативний досвід 

охорони інтелектуальної власності 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

 комунікація:    

3

3.1 

презентувати результати 

проведених досліджень та 

здійсненої самостійної роботи у 

вигляді доповідей, повідомлень, 

презентацій 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження  

5 

2

3.2 

вести полеміку стосовно питань 

організації та здійснення основних 

напрямів діяльності органів 

державної влади України у сфері 

інтелектуальної власності на основі 

володіння категоріально-

поняттєвим апаратом культурології 

та правознавства. 

Семінари Дискусії 5 

 автономність та 

відповідальність: 

   

4

4.1 

нести відповідальність за 

достовірність та політико-

ідеологічну незаангажованість 

проведених досліджень права 

інтелектуальної власності України і 

зарубіжних країн  

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження  

5 

   

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  



               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

ПРН 6. Виявляти, перевіряти та узагальнювати 

інформацію щодо різноманітних контекстів культурної 

практики, визначати ступінь їх актуальності із 

застосуванням релевантних джерел, інформаційних, 

комунікативних засобів та візуальних технологій. 

+

+ 

+

+ 
  

+

+ 
   

+

+ 
  

ПРН 8. Інтерпретувати культурні джерела (речові, 

друковані, візуальні, художні) з використанням 

спеціальної літератури та визначених методик, 

аргументовано викладати умовиводи щодо їх змісту. 

  
+

+ 

+

+ 

+

+ 
 

+

+ 

+

+ 
   

ПРН 11. Здійснювати експертну оцінку культурних 

об’єктів за заданими критеріями та надавати рекомендації 

щодо їх соціальної актуалізації. 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
 

+

+ 

+

+ 
  

+

+ 

ПРН 12. Обґрунтовувати, розробляти та реалізовувати 

культурні події та проекти з дотриманням законодавства 

та у відповідності до визначених мети та завдань. 

 
+

+ 

+

+ 
  

+

+ 
 

+

+ 
 

+

+ 

+

+ 

ПРН 16. Визначати, формулювати та аргументувати 

власну громадянську та професійну позицію щодо 

актуальних суспільних питань. 

     
+

+ 
 

+

+ 
  

+

+ 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); (комунікація 3.1-3.2); 

(автономність та відповідальність 4.1), що складає 60% загальної оцінки.  

 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

2.1, 2.2, 2.4,  3.1, 3.2, 4.1 –24 / 40 балів 

2. Самостійна робота (дослідження системи, історичного розвитку, теорій, 

принципів та джерел інтелектуальної власності, системи і компетенції органів 

державної влади у сфері інтелектуальної власності, конкретного інституту 

інтелектуальної власності (за вибором студента): РН 1.2, 2.1, 3.1, 4.1  – 12 / 20 балів 

3. Контрольна робота: РН – 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 2.4 - 12 / 20 балів  

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх тем навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка складаються із 

балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах), 2) самостійну роботу, 3) контрольну роботу. Всі види робіт в семестрі мають в 

підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 



- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі. 

 

Підсумкова контрольна робота у письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3,2.4– 

12 / 20 балів 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 

додаткових заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, 

для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та 

здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття.      

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 

із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової 

контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 
 При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова 

кількість балів  

Підсумкова контрольна 

робота  

Підсумко

ва оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

 7.2 Організація оцінювання: 

 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До теми: 2, 4, 6, 7-11 протягом 

семестру. У разі відсутності 

студента на занятті, теми 

необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді 

«6» х 4 = 24 «8» х 5 = 40 

Самостійна робота Підготовка та презентація 

дослідження системи, 

історичного розвитку, теорій, 

принципів та джерел 

інтелектуальної власності, 

системи і компетенції органів 

державної влади у сфері 

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 



інтелектуальної власності, 

конкретного інституту 

інтелектуальної власності (за 

вибором студента)  

Контрольна робота До тем 1-7 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Загальна 

семестрова оцінка  

 48 80 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь  

8-7 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

6-5 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються 

несуттєві неточності 

4-3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності 

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді 

Доповнення / участь в дискусіях 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми,  

2 бали – доповнення змістовне  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

2. Самостійна робота, контрольні роботи (поточна та підсумкова): 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного 

дослідження  

15-12 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві 

неточності  

11-0 балів - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його 

презентує, не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених 

завдань. Робота містить суттєві помилки. 

7.3 Шкала відповідності: 

 



Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

1 

Тема 1. Інтелектуальна власність як  

фактор суспільного розвитку. Система права права 

інтелектуальної власності 

2 2 4 

2 

Тема 2. Джерела права інтелектуальної власності. 

Міжнародні стандарти охорони прав 

інтелектуальної власності. Національна система 

охорони інтелектуальної власності 

2 1 10 

3 Тема 3.  Авторське право і суміжні права 4 1 5 

4 
Тема 4. Охорона прав на винаходи, корисні  

моделі і промислові зразки 

4 1 8 

5 

Тема 5. Право інтелектуальної власності на засоби 

індивідуалізації учасників цивільного обороту, 

товарів та послуг 

4 1 8 

 Контрольна робота  2  

6 
Тема 6. Охорона прав на нетипові 

(нетрадиційні) об’єкти інтелектуальної власності 

2 1 8 

7 
Тема 7. Розпорядження правами інтелектуальної 
власності. Захист прав інтелектуальної власності 

2 1 5 

8 

Самостійна робота: дослідження системи, 
історичного розвитку, теорій, принципів та джерел 
інтелектуальної власності, зокрема авторського 
права, системи і компетенції органів державної 
влади у сфері інтелектуальної власності, 
конкретного інституту інтелектуальної власності 
(за вибором студента) 

  10 

9 Підсумкова контрольна робота 2   

 ВСЬОГО 22 10 58 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекції   – 22 год. 

Семінари   – 10 год. 

Самостійна робота  - 58 год. 
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