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1. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
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о
го
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ек
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

Академічна 

доброчесність: поняття 

та правові засади 

20 2 2   16 2 2   16 2 

2. 

Дотримання прав 

інтелектуальної 

власністі як прояв 

академічної 

доброчесності. 

Авторське право. 

23 3 2   18 3 2   18 3 

3 

Дотримання стандартів 

академічної 

доброчесності. Робота з 

джерелами.  

18 1 1   16 1 1   16 1 

4 

Порушення 

авторського права. 

Плагіат 

19 2 1   16 2 1   16 2 

5 

Захист права 

інтелектуальної 

власності 

 

21 2 1   18 2 1   18 2 

6 

Відповідальність за 

порушення прав 

інтелектуальної 

власності 

19 2 1   16 2 1   16 2 

 Всього годин 
120 12 8   100 12 8   100 12 
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1.2. Лекції 

 

№ 

з/п 
Назва і план теми 

Кількість 

годин 

1 2 3 

1. Академічна доброчесність: поняття та правові засади 

 

 

2 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

1.8. 

1.9. 

1.10 

Академічна культура та академічна доброчесність. Зміст, 

принципи та значення академічної доброчесності.  

Головні засади академічного письма.  

Інтелектуальна свобода та її прояви.  

Академічна нечесність та методи її запобігання.  

Причини порушення правил академічної доброчесності. 

Законодавче забезпечення академічної доброчесності. 

Міжнародні та національні правові норми щодо захисту 

інтелектуальної власності та авторського права. 

 Професійні кодекси честі і моральні норми. Основні 

положення «Етичного кодексу ученого України».  

 

 

 

2. Дотримання прав інтелектуальної власності як прояв 

академічної доброчесності. Авторське право. 

3 

2.1. 

 

2.2. 

 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

 

2.6. 

 

2.7. 

 

2.8. 

2.9. 

 

 

2.10. 

Поняття інтелектуальної власності. Історія права 

інтелектуальної власності.  

Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і 

соціальному розвитку суспільства.  

Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).  

Об’єкти права інтелектуальної власності.  

Поняття авторського права. Об’єкти авторського права. 

Службові твори.  

Cуб’єкти права інтелектуальної власності. Співавторство. 

Види співавторства.  

Особисті немайнові права автора. Майнові права суб’єктів 

авторського права.  

Міжнародно-правова охорона авторських прав.  

Оформлення прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

Система органів управління у сфері охорони прав на об’єкти 

інтелектуальної власності в Україні.  

Комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. 

 

 

3. Дотримання стандартів академічної доброчесності. Робота 

з джерелами. 

1 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

 

3.5. 

3.6. 

Джерела інформації для наукового дослідження.  

Принципи наукового цитування джерел.  

Правила оформлення посилань.  

Збереження особливостей авторського написання при 

цитуванні.  

Пошук інформації в Інтернеті.  

Національні правила оформлення бібліографічних посилань. 

Бібліографічне посилання.  
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4. Порушення авторського права. Плагіат. 2 

4.1. 

 

 

4.2. 

 

 

 

4.3. 

 

4.4. 

 

4.5. 

 

 4.6. 

 

 

Основні види порушень академічної доброчесності. 

Контрафакція і піратство як світова проблема. Розуміння 

плагіату з античності до сьогодні.  

Поняття плагіату в Україні та світі. Умови і причини «епідемії 

плагіату». Види плагіату. Академічний плагіат та його 

різновиди. Самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, 

списування, обман, як види порушення авторського права. 

Поняття академічне шахрайство і його прояви. Методи 

запобігання академічному шахрайству.  

Порядок виявлення та встановлення фактів порушення 

академічної доброчесності. 

Системи перевірки текстів на запозичення та виявлення 

плагіату.  

Запобігання плагіату. Засоби запобігання та протидії 

академічному плагіату. 

 

 

5. Захист права інтелектуальної власності. 

 

2  

5.1. 

 

5.2.  

 

5.3. 

 

 

 

5.4. 

 

5.5. 

5.6. 

 

5.7. 

 

Дії, що визнаються порушенням прав інтелектуальної 

власності. Поняття захисту прав інтелектуальної власності. 

Міжнародні стандарти захисту прав інтелектуальної 

власності. Угода TРІПС. 

Форми захисту прав інтелектуальної власності. Юрисдикційна 

форма захисту прав інтелектуальної власності. 

Неюрисдикційна форма захисту прав інтелектуальної 

власності.  

Особливості цивільно-правового захисту прав інтелектуальної 

власності.  

Кримінально-правовий захист прав інтелектуальної власності. 

Адміністративно-правовий захист прав інтелектуальної 

власності. 

Судовий захист прав інтелектуальної власності в Україні. 

 

 

6. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної 

власності 

 

2 

6.1. 

 

 

6.2. 

 

6.3. 

 

 

6.4. 

 

6.5. 

6.6. 

6.7. 

 

Цивільна відповідальність за контрафакцію і піратство в 

Україні. Види цивільно-правової відповідальності за 

контрафакціюі та піратство.  

Відшкодування збитків. Стягнення незаконно одержаного 

доходу. Виплата компенсації.  

Відшкодування моральної шкоди. Засоби, що застосовуються 

для захисту прав інтелектуальної власності в зарубіжних 

країнах. 

Способи забезпечення цивільного позову у справах про 

контрафакцію та піратство.  

Заборона вчиняти певні дії. Застосування тимчасових заходів. 

Адміністративна відповідальність за контрафакцію і піратство 

в Україні. 

 

 

 Усього 12 
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1.1. Семінарські заняття 

 

Семінарське заняття 1 

Тема 1. Академічна доброчесність: поняття та правові засади 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

1.1. Академічна культура та академічна доброчесність.  

1.2. , принципи та значення академічної доброчесності.  

1.3. Головні засади академічного письма. Інтелектуальна свобода та її прояви.  

1.4. Академічна нечесність та методи її запобігання.  

1.5. Причини порушення правил академічної доброчесності.  

1.6. . Міжнародні та національні правові норми щодо захисту інтелектуальної власності та 

авторського права. 

1.7. Професійні кодекси честі і моральні норми. Основні положення «Етичного кодексу 

ученого України».  

 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є : Академічна культура академічного письма академічна доброчесність Академічна 

нечесність, порушення, національні нормативно-правові акти, міжнародне нормативно-правові 

акти, честь, етичні норми, етичний кодекс 

 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми здобувачу варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Відповідно до Закону України «Про Освіту» академічна доброчесність – це сукупність 

етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники 

освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності 

з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. Під 

академічною доброчесністю ми розуміємо правила, яких людина повинна дотримуватися під 

час створення власних проектів, якщо вона користується допоміжною інформацією (зокрема не 

включати до свого проекту чужі роботи без посилання на них).  

Основні прояви академічної нечесності (Academic Dishonesty) табу в академічному 

світі: плагіат, заборонена допомога (одержання чи надання допомоги на іспиті, заліку, 

контрольній роботі, яка забороняється викладачем); використання підручників, посібників, 

довідкової літератури під час будь-якої з форм контролю, якщо це не передбачено її умовами; 

списування та передавання своєї роботи для списування іншим; передача та одержання 

відповідей перед іспитом; використання підставної особи для відповіді, іспиту тощо; подання 

результатів групової роботи, якщо роботу замість групи виконала одна особа; подача як своєї 

роботи, написаної іншою особою; написання роботи на замовлення; підробка результатів 

дослідження; хабарництво. Методи запобігання академічної нечесності; моральний осуд.  

 

Семінарське заняття 2 

Тема 2. Дотримання прав інтелектуальної власності як прояв академічної 

доброчесності. Авторське право. 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

2.1. Поняття інтелектуальної власності. Історія права інтелектуальної власності. Місце і 

роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку суспільства. 

2.2. Діяльність Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).  

2.3. Поняття авторського права. Об’єкти авторського права. Службові твори.  

2.4. Cуб’єкти права інтелектуальної власності. Співавторство. Види співавторства.  
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2.5. Особисті немайнові права автора. Майнові права суб’єктів авторського права. 

Міжнародно-правова охорона авторських прав.  

2.6. Оформлення прав на об’єкти інтелектуальної власності.  

  

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є : творча діяльність, інтелектуальна діяльність, авторське право, твір, оригінальний твір, 

похідний твір, суб’єкти авторського права, первинні суб’єкти авторського права, похідні 

суб’єкти авторського права, співавторство, роздільне співавторство, нероздільне співавторство, 

зміст відносин інтелектуальної власності, особисті немайнові права інтелектуальної власності, 

майнові права інтелектуальної власності. 

 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми здобувачу варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Досить часто поняття “інтелектуальної діяльності” і “творчої діяльності” вживають як 

однозначні. Проте і творчість, і інтелектуальна діяльність мають свої особливості або 

відмінності. Необхідно вміти пояснити співвідношення понять “розумова діяльність”, “творча 

діяльність” та “інтелектуальна діяльність”.  

У світовій практиці склались різні підходи до розуміння поняття “право 

інтелектуальної власності”. Необхідно розуміти інтерпритацію права інтелектуальної власності 

відповідно до теорії виключних прав та теорії права власності. 

Питання класифікації об'єктів права інтелектуальної власності належить до 

дискусійних питань, оскільки відсутній єдиний підхід до об'єднання об'єктів права 

інтелектуальної власності в ту чи іншу групу за певним критерієм. Потрібно засвоїти існуючі 

класифікації та з’ясувати об’єкти що входять до кожної з груп. 

Специфіка авторського права полягає в тому що з одного боку його завданням є 

підтримка творчості авторів, захист їх особистих немайнових прав, а з іншого забезпечення 

доступу суспільства до здобутків та досягнень у сфері авторського права. 

Зазначені завдання і визначають функції авторського права.  

Відповідно до статті 435 Цивільного кодексу України та статті 7 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права» суб'єктами авторського права є автори творів, їх спадкоємці 

та інші фізичні та юридичні особи, які набули авторських прав відповідно до договору або 

закону. Слід звернути увагу, що поняття «автор твору» і «суб'єкт авторського права» 

нетотожні як за змістом, так і за значенням. 

Твори науки, літератури і мистецтва можуть бути результатом творчої праці як однієї 

особи, так і кількох осіб – співавторів, які беруть участь у творчому процесі. Співавторство 

можливе при створенні будь-яких творів. Варто з’ясувати які види співавторства виділяють в 

літературі, та яке практичне значення такого поділу. 

Об'єктом авторського права є матеріальне втілення, певна речова форма результату 

інтелектуальної, творчої праці, тобто об'єктивізація твору. Твір – це сукупність ідей, думок, 

міркувань, образів, наукових положень, оцінок, висновків, пропозицій тощо, які виникли у 

процесі творчої діяльності автора і знайшли своє відображення у певній об’єктивній формі. 

Студент повинен з’ясувати ознаки яким повинен відповідати твір щоб бути визнаним 

об’єктом правової охорони. 

Авторське право є правом особливого роду, адже твір, що охороняється авторським 

правом, відображає особистість автора, який продовжує «жити» у своєму творі. Тому 

авторське право гарантує творцеві не лише можливість отримання економічної вигоди від 

використання твору, а й охороняє інтелектуальний і персональний зв'язок із твором. 

Наслідком цього існує поділ авторського права на особисті немайнові і майнові права. 

Необхідно звернути увагу які з повноважень що входять до змісту права інтелектуальної 

власності автора належать до особистих немайнових, а які до майнових. 
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Семінарське заняття 3 

Тема 3. Дотримання стандартів академічної доброчесності. Робота з джерелами.  

 Тема 4. Порушення авторського права. Плагіат. 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

3.1. Принципи наукового цитування джерел. Правила оформлення посилань.  

3.2.Основні види порушень академічної доброчесності. Контрафакція і піратство як 

світова проблема.  

3.3.Розуміння плагіату з античності до сьогодні. Поняття плагіату в Україні та світі.  

3.4. Причини плагіату. Види плагіату. Академічний плагіат та його різновиди.  

3.5. Самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, як види порушення 

авторського права. 

3.6. Поняття академічне шахрайство і його прояви. Методи запобігання академічному 

шахрайству. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності. 

3.7. Системи перевірки текстів на запозичення та виявлення плагіату. Запобігання 

плагіату. Засоби запобігання та протидії академічному плагіату. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є : порушення академічної доброчесності, контрафакція, піратство, види плагіату, 

самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, академічне шахрайство, академічне 

шахрайство, системи перевірки текстів на запозичення та виявлення плагіату. Запобігання 

плагіату. Засоби запобігання та протидії академічному плагіату. 

 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми здобувачу варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Грамотне використання наукової літератури є однією з найважливіших вимог, що 

пред’являються до наукової роботи. Обов’язковим компонентом будь-якої наукової роботи є 

наукове цитування. У наукових роботах наводяться посилання на джерело, з якого запозичено 

матеріали або окремі результати, або на ідеї та висновки яких розробляються проблеми, 

завдання, питання, вивченню яких присвячена робота. Такі посилання дають можливість знайти 

відповідні джерела, перевірити достовірність цитування, одержати необхідну інформацію про 

ці джерела (його зміст, мову, об’єм).  

Цитата – це дослівне відтворення фрагменту якогось тексту з обов’язковим посиланням 

на джерело. Посилання – це вказівка на джерело інформації, що приводиться у приклад або 

запис, що пов’язує між собою частини документа – посилання на розділи, малюнки, таблиці, 

формули, додатки і т. д. (внутрішнє посилання). Бібліографічне посилання – це бібліографічний 

опис джерела цитати або інформаційного джерела, яке обговорюється в тексті роботи. У 

студентських наукових роботах бібліографічні посилання являють собою список використаних 

джерел. Плагіат – привласнення авторства на чужий твір науки, літератури, мистецтва або на 

чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх 

працях чужого твору без посилання на автора.  

Плагіат в будь-якому разі розглядається як шахрайство, суть якого – у крадіжці чужої 

роботи або її частини і представленні її як власної. Загалом, плагіат можна поділити на три 

основні типи: копіювання чужої роботи (як без, так і з відома) та оприлюднення її під своїм 

іменем; представлення суміші власних та запозичених в інших аргументів без належного 

цитування джерел; перефразування чужої роботи без належно оформленого посилання на 

оригінального автора або видавця. Однією з особливостей виявлення плагіату на ранніх етапах 

розвитку людства була ускладненість цього процесу через обмежені можливості автора 

прослідкувати долю своїх творів. Наприклад, обмежена кількість примірників твору, створених 

шляхом рукописного копіювання невідомо де, ким та коли. Іншими словами, проживаючи в 
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певній країні, ймовірність дізнатися автору про запозичення його твору в іншій країні була 

дуже невеликою.  

На сьогоднішній день розвиток інформаційних технологій, з одного боку, дає можливість 

швидкого багаторазового використання твору, (фотографування, копіювання, сканування, і 

нарешті, розповсюдження в мережі Інтернет), з іншого – створює умови для швидкого 

виявлення плагіату 

Перевірка унікальності тексту – одна з найважливіших дій при написанні текстів курсової, 

дипломної або інших видів наукових робіт. Унікальність тексту є однією з основних 

характеристик текстових матеріалів, що публікуються у періодичних виданнях.  

Текст вважається повністю унікальним, якщо більш ніде в інтернеті використовувана 

комбінація слів не зустрічається. Тобто ніде не повторюються фрази з тексту. Унікальність 

текстів виміряється у відсотках. 100% – повна унікальність текстового матеріалу. Щоб не 

потрапити в ситуацію обвинувачення в плагіаті, необхідно грамотно виконувати перевірку на 

унікальність статей і текстів, що подаються на перевірку науковому керівнику чи відповідну 

комісію. Для цього досить перевірити текст на унікальність можна за допомогою таких програм 

як Advego Plagiatus чи Etxt Антиплагіат. Для повної впевненості тексти перевіряти краще обома 

програмами відразу. Ці програми мають різні алгоритми пошуку збігів. Використавши обидві, 

можна одержати гарантовано точний результат і позбавити себе від претензій. 

 

Семінарське заняття 4 

Тема 5. Захист права інтелектуальної власності. Тема 6. Відповідальність за порушення 

прав інтелектуальної власності 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

4.1. Поняття захисту прав інтелектуальної власності.  

4.2. Міжнародні стандарти захисту прав інтелектуальної власності. Угода TРІПС.  

4.3. Форми захисту прав інтелектуальної власності.  

4.4. Особливості цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності. 

4.5. Кримінально-правовий захист прав інтелектуальної власності. 

4.6. Адміністративно-правовий захист прав інтелектуальної власності. 

4.7. Судовий захист прав інтелектуальної власності в Україні. 

4.8. Цивільна відповідальність за контрафакцію і піратство в Україні. Види цивільно-правової 

відповідальності за контрафакціюі та піратство.  

4.9. Відшкодування збитків. Стягнення незаконно одержаного доходу. Виплата компенсації. 

Відшкодування моральної шкоди.  

4.10.Засоби, що застосовуються для захисту прав інтелектуальної власності в зарубіжних 

країнах. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є : захист прав інтелектуальної власності, збитки, самозахист, юрисдикційна форма 

захисту, неюрисдикційна форма захисту, антимонопольний комітет, цивільно-правовий захист 

прав інтелектуальної власності, кримінально-правовий захист прав інтелектуальної власності, 

адміністративно-правовий захист прав інтелектуальної власності, відповідальність, 

відшкодування шкоди. 

 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми здобувачу варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Однією з важливих умов успішного розвитку економіки держави є не тільки визнання за 

власниками права на результати інтелектуальної діяльності і комерційні позначення, а й 

забезпечення надійного правового захисту цих прав. Систему правової охорони інтелектуальної 
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власності можна вважати ефективною, якщо країна забезпечує належний захист прав 

інтелектуальної власності.  

У наш час цей фактор набуває особливо великого значення, тому що у зв’язку із швидким 

розвитком інформаційних технологій, з’явилась можливість порушення прав інтелектуальної 

власності у значних обсягах.  

Без сучасного законодавства, дієвих механізмів реалізації правових норм та розбудови 

відповідної інфраструктури система правової охорони інтелектуальної власності в будь-якій 

країні не може бути ефективною. 

Право на захист з’являється у власника прав інтелектуальної власності лише в момент 

порушення або оспорювання або невизнання його прав та охоронюваних законом інтересів і 

реалізується в рамках цивільних, кримінальних та адміністративних правовідносин, які виникли 

при цьому.  

В Україні створено цілісну систему захисту прав інтелектуальної власності, яка включає в 

себе правові норми, механізми їх застосування та відповідну інфраструктуру для їх практичної 

реалізації. Ця система в цілому відповідає міжнародним стандартам, що діють у сфері 

інтелектуальної власності.  

Предметом захисту є не тільки особисте немайнове або майнове право інтелектуальної 

власності, а й інтереси, що охороняються законом (ст. 16 ЦК України). 

Важливо з’ясувати які конкретно дії визнаються порушенням прав інтелектуальної 

власності. 

Суб’єктами права на захист є передусім самі автори результатів інтелектуальної діяльності, 

власники права на ці результати та комерційні позначення, а також спадкоємці та інші 

правонаступники. Порушником права інтелектуальної власності є будь-яка фізична або юридична 

особа, яка не виконує вимог чинного законодавства, що регулює правовідносини в сфері 

інтелектуальної власності.  

Захист права інтелектуальної власності та охоронюваних законом інтересів здійснюється у 

передбаченому законодавством порядку, тобто із застосуванням належних форм, засобів і способів 

захисту. 

Юрисдикційна форма захисту права інтелектуальної власності - це діяльність 

уповноважених державою органів по захисту порушених суб’єктивних прав чи інтересів, котрі 

оспорюються. Суть її полягає в тому, що особи, права і законні інтереси яких порушені, 

звертаються за захистом до державних чи інших компетентних органів.  

В рамках юрисдикційної форми захисту права інтелектуальної власності виокремлюють 

загальний (судовий) і спеціальний (адміністративний) порядки захисту порушених прав 

інтелектуальної власності.  

Загальний (судовий) захист прав інтелектуальної власності передбачає цивільно-правовий, 

кримінально-правовий та адміністративно-правовий способи захисту порушених прав, важливо 

проаналізувати їх особливості. 

Важливо звернути увагу до яких органів можна звернутися собі за захистом порушених 

прав інтелектуальної власності в межах спеціального (адміністративного) порядку захисту прав 

інтелектуальної власності. 
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1.4. Самостійна робота здобувачів 

 

Тема 1. Академічна доброчесність: поняття та правові засади. 

 

 

Завдання 1. Проаналізуйте 5 різних визначень поняття «академічна доброчесність». 

Піддайте їх критичному аналізу. Визначне власне поняття «академічна доброчесність». 

  

Завдання 2.  Висловіть власні міркування щодо необхідності формування серед так 

званої вітчизняної академічної спільноти академічної грамотності й академічної доброчесності. 

 

Питання для самоконтролю 

 

 Які Ви знаєте принципи академічної доброчесності? 

  Що слід розуміти під поняттям «етика академічної доброчесності»? 

 У чому виражається академічна доброчесність?  

 Які фундаментальні чесноти є дотичними щодо академічної доброчесності?  

  Яким є взаємозв’язок норм професійної етики і академічної доброчесності?  

 Які є органи контролю щодо дотримання академічної доброчесності? 

  значення внутрішніх кодексів академічної доброчесності? 

 В чому особливість сучасного розуміння академічної доброчесності? 

 Який вплив академічна доброчесність має на практику наукової діяльності?  

 Яке значения має академічна доброчесність у контексті розвитку сучасного 

дослідницького простору?  

 

Тема 2. Дотримання прав інтелектуальної власності як прояв академічної 

доброчесності. Авторське право. 

 

 

Завдання 1. Порівняти перелік об’єктів права інтелектуальної власності визначений 

Конвенцією про створення Всесвітньої організації інтелектуальної власності 1967р. та 

Цивільним кодексом України. 

 

Завдання 2. З’ясувати відмінність розуміння змісту права інтелектуальної власності в 

країнах континентальної і англосаксонської системи права. 

 

Завдання 2. Скласти договір про створення на замовлення і використання об’єкта 

авторського права. 

 

Питання для самоконтролю 

 

 Які складові інтелектуальної діяльності ви можете назвати? 

 Що ви розумієте під поняттям «науково-технічний прогрес»?  

 Що таке «творча діяльність»?  

 Які результати творчої діяльності ви можете назвати?  

 Як ви розумієте поняття «інтелектуальна діяльність»?  

 Які об'єкти інтелектуальної діяльності ви можете назвати?  

 Які особливості літературно-мистецької та науково-технічної діяльності ви 

можете назвати?  

 Що є змістом прав на об'єкти інтелектуальної власності?  

 Розкрийте поняття об'єктів права інтелектуальної власності.  

 Хто є суб'єктами права інтелектуальної власності?  
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 Що являє собою право інтелектуальної власності?  

 Хто може виступати суб'єктами авторського права?  

 У чому полягає різниця між первинними та вторинними суб'єктами авторського 

права? 

 Що таке співавторство?  

 Розкрийте особливості правомочностей співавторів. 

 Що розуміють під нероздільним співавторством?  

 Чи мають авторські права перекладачі? 

 Які майнові права належать суб'єктам авторських прав? 

 

Тема 3. Дотримання стандартів академічної доброчесності.  

Робота з джерелами. 

 

Завдання 1. Здійснити перевірку фактичної достовірності та точності бібліографічних 

відомостей публікації однієї з фахових публікацій колеги. 

 

Питання для самоконтролю 

 

- Які джерела можна використовувати для наукового дослідження? 

- Які Ви знаєте принципи наукового цитування джерел? 

- Чим регулюються правила оформлення посилань?  

- Як зберегти особливості авторського написання при цитуванні? 

- Як оформляти джерела інформації, запозичені в Інтернеті? 

-  

Тема 4. Порушення авторського права. Плагіат. 

 

Завдання 1. Скласти порівняльну таблицю основних видів плагіату. 

 

Завдання 2. Визначити 10 основних чинників порушення принципів академічної 

доброчесності. 

Питання для самоконтролю 

 Які що таке плагіат? 

 Які є види плагіату? 

 Як уникнути плагіату? 

 Що слід розуміти під поняттям шахрайства? 

 Що слід розуміти під поняттям академічний плагіат? 

 Що слід розуміти під поняттям самоплагіат? 

 Що слід розуміти під поняттям списування?   

 Які є програми для перевірки тексту на унікальність? 

 

 

Тема 5. Захист права інтелектуальної власності.  

 

Завдання 1. Написати звернення до митного органу про продовження строку 

призупинення митного оформлення.  

 

Завдання 2. Проаналізувати судову практику вирішення спорів, за останні 2 роки, 

пов’язаних із неправомірним використанням об’єктів авторського права і суміжних прав в 

мережі Інтернет. 

 

Питання для самоконтролю 
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 Які міжнародні  нормативні акти регулюють питання захисту прав на об’єкти 

інтелектуальної  власності? 

- Яке значення має Угода TРІПС для захисту прав на об’єкти інтелектуальної 

власності? 

- До яких органів можна звертатися для захисту прав інтелектуальної власності? 

- Які цивільно-правові способи захисту прав інтелектуальної власності ви знаєте? 

- Що слід розуміти під поняттям самозахист? 

- Які суду в Україні здійснюють розгляд справ пов’язаних з інтелектуальною 

власністю.  

 

Тема 6. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності 

 

Завдання 1. Скласти позовну заяву про захист прав інтелектуальної власності. 

 

Завдання 2. Проаналізувати судове рішення, що стосується захисту прав 

інтелектуальної власності на твір. 

 

Питання для самоконтролю 

 

 Які способи захисту прав на твір можуть бути використані? 

 Хто виступає суб'єктами захисту авторського права?  

 Яка кримінальна відповідальність встановлена чинним законодавством України за 

порушення авторського права та суміжних прав?  

 У чому полягає адміністративний порядок захисту авторських прав?  

 Якими є умови цивільної відповідальності? 

 Які є підстави, що звільняють від цивільної відповідальності? 

 Як співвідносяться поняття «відповідальність» і «санкція». 
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 1.5. Індивідуальні завдання  

Індивідуальні завдання передбачаються у формі порівняльних рефератів, слайдів-

презентацій. Завдання обирається здобувачем на початку семестру і виконується за 

встановленими вимогами.  

 

1.5.1.Основні вимоги до написання індивідуальних завдань 

При виконанні індивідуальних завдань здобувачі повинні використовувати законодавчі 

та підзаконні акти, інструктивно-методичні матеріали, науково-монографічну літературу, 

судову практику, статистичні дані, аналітичну інформацію судових органів. 

При виконанні індивідуального завдання у формі реферату, останній повинен містити 

наступні структурні елементи: титульна сторінка встановленого зразка (зразок 1.), вступ, 

параграфи, висновки, список використаних джерел і додатки (у разі необхідності). Розділи 

змісту роботи формулюються самостійно здобувачем як найважливіші напрями розкриття її 

теми. 

Нумерація аркушів роботи починається з титульного аркуша. Номер на титульному 

аркуші не проставляється. 

Обов’язково в тексті повинні бути посилання на джерела, що були використані при 

написанні реферату. Посилання подаються у квадратних дужках з вказівкою номера джерела, за 

яким воно внесене у список використаних джерел, та сторінки.  

Роботи повинні виконуватись комп’ютерним способом з одностороннім розміщенням 

тексту на папері формату А4 (210 мм х 297 мм) з дотриманням прийнятих у діловодстві 

стандартних полів: лівого — 30 мм, верхнього та нижнього — 20 мм, правого — не менше 10 

мм. 

Обсяг роботи має забезпечувати належне висвітлення завдання і повинно бути виконано 

шрифтом Times New Roman кеглем 14 з 1,5 міжрядковим інтервалом. 
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Зразок 1 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Кафедра цивільного права та процесу 

     

     

   Навчальна дисципліна:  

   Академічна доброчесність та захист права  

інтелектуальної власності  
   

     

 РЕФЕРАТ  

  на тему:   

 « ... назва теми ... »  

     

     

   Виконала:  

   Миронюк 

   Віктор Генадійович, 

    

    

    

   Перевірила:  

   Анікіна Г.В. 

   кандидат юридичних  наук, доцент 

    

    

 Хмельницький  

 2020  
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Виклад роботи подається за наведеним нижче порядком. 

 

ЗМІСТ                                                                                                   

    Стор. 

 Вступ - 2 

1. (назва першого параграфу) - 3 

2. (назва другого параграфу) - 6 

3. (назва третього параграфу) - 9 

 Висновки - 12 

 Список використаних джерел - 14 

Вступ 

. . . . . . . . .  

(Виклад змісту вступу) 

. . . . . . . . .  

1. ( назва першого параграфу) 

. . . . . . . . .  

( Виклад змісту першого параграфу)  

. . . . . . . . .  

2. ( назва другого параграфу) 

. . . . . . . . .  

( Виклад змісту другого параграфу)  

. . . . . . . . .  

3. ( назва третього параграфу) 

. . . . . . . . .  

( Виклад змісту третього параграфу)  

. . . . . . . . .  

Висновки 

. . . . . . . . .  

(Виклад змісту висновків) 

. . . . . . . . .  

Список використаних джерел 

1. . . . ( реквізити джерела) …… 

2. . . . ( реквізити джерела) …… 

3. . . . ( реквізити джерела) …… ( і т.д. відповідно до вимог  

                                                         оформлення списку джерел). 

Нижче списку використаних джерел рукописним способом зазначаються дата виконання 

реферату і особистий підпис здобувача. 

 

1.5.2.Тематика індивідуальних завдань 

Написати реферат на одну з наступних тем: 

1. Академічна культура як невід’ємна складова професійної компетентності юриста. 

2. Академічна культура й етика як проблема оптимізації діяльності закладу вищої освіти.  

3. Нерозривність принципів академічної свободи і відповідальності та їх нормативне 

закріплення й правове регулювання в освітньо-науковій сфері. 

4. Еволюційні процеси у сприйнятті інтелектуальної власності від доби Просвітництва до 

сьогодення.  

5. Еволюція поняття "авторське право": від першого закону про авторське право у 1710 р. 

до сьогодення.  

6. Особливості використання об’єктів інтелектуальної власності: теоретичний аналіз 

проблеми.  
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7. Концепція «суспільного надбання»: особливості використання літературних творів. 

8. Історія правового регулювання відносин інтелектуальної власності. Відповідальність, 

гарантії та обмеження в договорі щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності. 

9. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності. 

10. Міжнародні договори у сфері права промислової власності. 

11. Спадкування майнових прав інтелектуальної власності. 

 

Оцінювання результатів виконання рефератів здійснюється відповідно до чинної в 

університеті системи оцінювання знань в умовах запровадження Європейської кредитно-

трансферної системи (ЄКТС) і включається до поточної успішності. 

 

1.7. Підсумковий контроль 

Підсумковий контроль проводиться у формі усного екзамену. 

 

1.7.1. Питання для підсумкового контролю, що проводиться у формі екзамену 

 

1. Академічна культура та академічна доброчесність.  

2. Принципи та значення академічної доброчесності.  

3. Головні засади академічного письма. Інтелектуальна свобода та її прояви.  

4. Академічна нечесність та методи її запобігання.  

5. Причини порушення правил академічної доброчесності.  

6. Міжнародні та національні правові норми щодо захисту інтелектуальної власності та 

авторського права. 

7. Професійні кодекси честі і моральні норми. Основні положення «Етичного кодексу 

ученого України». 

8. Поняття інтелектуальної власності. Історія права інтелектуальної власності.  

9. Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку 

суспільства. 

10. Діяльність Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).  

11. Поняття авторського права. Об’єкти авторського права. Службові твори.  

12. Cуб’єкти права інтелектуальної власності. Співавторство. Види співавторства. 

13. Особисті немайнові права автора. Майнові права суб’єктів авторського права. 

Міжнародно-правова охорона авторських прав.  

14. Оформлення прав на об’єкти інтелектуальної власності.  

15. Принципи наукового цитування джерел. Правила оформлення посилань.  

16. Основні види порушень академічної доброчесності. Контрафакція і піратство як світова 

проблема.  

17. Розуміння плагіату з античності до сьогодні. Поняття плагіату в Україні та світі. 

Причини плагіату. Види плагіату. Академічний плагіат та його різновиди. Самоплагіат, 

фабрикація, фальсифікація, списування, обман, як види порушення авторського права. 

18. Поняття академічне шахрайство і його прояви. Методи запобігання академічному 

шахрайству. 

19. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності. 

20. Системи перевірки текстів на запозичення та виявлення плагіату.  

21. Засоби запобігання та протидії академічному плагіату. 

22. Принципи наукового цитування джерел. Правила оформлення посилань.  

23. Основні види порушень академічної доброчесності. Контрафакція і піратство як світова 

проблема.  

24. Розуміння плагіату з античності до сьогодні. Поняття плагіату в Україні та світі.  

25. Причини плагіату. Види плагіату. Академічний плагіат та його різновиди.  

26. Самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, як види порушення 

авторського права. 
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27. Поняття академічне шахрайство і його прояви. Методи запобігання академічному 

шахрайству. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної 

доброчесності. 

28. Системи перевірки текстів на запозичення та виявлення плагіату. Запобігання плагіату. 

Засоби запобігання та протидії академічному плагіату. 

29. Поняття захисту прав інтелектуальної власності.  

30. Міжнародні стандарти захисту прав інтелектуальної власності. Угода TРІПС.  

31. Форми захисту прав інтелектуальної власності.  

32. Особливості цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності. 

33. Кримінально-правовий захист прав інтелектуальної власності. 

34. Адміністративно-правовий захист прав інтелектуальної власності. 

35. Судовий захист прав інтелектуальної власності в Україні. 

36. Цивільна відповідальність за контрафакцію і піратство в Україні.  

37. Види цивільно-правової відповідальності за контрафакціюі та піратство.  

38. Відшкодування збитків. Стягнення незаконно одержаного доходу.  

39. Виплата компенсації. Відшкодування моральної шкоди.  

40. Конституція України та національні нормативні акти щодо прав на об’єкти 

інтелектуальної власності.  

41. Міжнародна система охорони об’єктів промислової власності.  

42. Міжнародні організації і співробітництво в сфері охорони інтелектуальної власності. 

  

 

1.7.2. Приклад залікового білету 

1. Принципи наукового цитування джерел. Правила оформлення посилань.  

2. Самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, як види порушення 

авторського права. 

3. Міжнародні організації і співробітництво в сфері охорони інтелектуальної власності.  
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2. Схема нарахування балів 

2.1. Нарахування балів здобувачам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до 

такої схеми: 

 

 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 Інші форми та види 

навчальної діяльності  

 

   

      

 До 100 балів    

       

        

Очна (денна)  

форма навчання 

 Заочна форма навчання  Всі  

форми навчання 

        

До 10 балів – 

за результатами  

навчання під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами 

навчання під час лекцій 

 100 балів – 

за результатами 

виконання  

і захисту курсової 

роботи  
      

До 40 балів – 

за результатами 

навчання під час 

семінарських занять 

 До 25 балів – 

за результатами 

навчання під час 

семінарських  занять 

 

 

        

До 20 балів – 

за результатами 

самостійної роботи 

 До 40 балів – 

за результатами 

самостійної роботи 

  

      

       

 До  30 балів – 

за результатами складання 

семестрового контролю 

  

  +    

 Додаткові бали   

 

 

2.2. Обсяг балів, здобутих здобувачем під час лекцій з навчальної дисципліни, 

обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих лекцій і кількості лекцій, 

передбачених навчальним планом, і визначається згідно з додатками 1 і 2 до Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права.   

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 6 лекційних заняття за денною 

формою навчання. 

Отже, аспірант може набрати під час лекцій таку кількість балів: 

№ з/п Форма навчання К-сть 

лекцій за 

планом 

Кількість відвіданих лекцій 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Денна/Заочна 

 
6 

1,5 3,5 5,0 6,5 8,5 10,0 

  

2.3. Обсяг балів, здобутих здобувачем під час семінарських занять, обчислюється за 

сумою балів, здобутих під час кожного із занять, передбачених навчальним планом, і 

визначається згідно з додатком 3 до Положення про організацію освітнього процесу в 

Хмельницькому університеті управління та права.  



20 

 

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 4 семінарських занять за 

денною/заочною формою навчання. 

За результатами семінарського (практичного, лабораторного) заняття кожному 

здобувачу до відповідного документа обліку успішності виставляється кількість балів від 0 до 5 

числом, кратним 0,5, яку він отримав протягом заняття. 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів наведені у п.4.3.8. Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права 

(затвердженого 29 травня 2017 року, протокол № 14).  

2.4. Перерозподіл кількості балів в межах максимально можливої кількості балів за 

самостійну роботу здобувачів та виконання індивідуальних завдань, наведено в наступній 

таблиці: 

 

№ 

з/п 
10 тем 

Номер теми Усього 

балів 

1. 2 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
 

1. 
Максимальна кількість балів за самостійну 

роботу 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

2. 
Максимальна кількість балів за 

індивідуальне завдання 

10 
10 

 Усього балів  20 
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