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Назва навчальної 

дисципліни  

Академічна доброчесність та захист права  

інтелектуальної власності 

Викладач 

Лекції, консультації: Анікіна Галина Володимирівна, к.ю.н. 

(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=12). 

Семінарські заняття, консультації: Анікіна Галина Володимирівна, к.ю.н. 

(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=12). 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса: galinaanikina07@gmail.com 

Профіль у соціальних мережах: https://www.facebook.com/profile.php?id= 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7482-019X 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=TUH_EGIAAAAJ 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3115-725X 

 

Інформаційні 

ресурси  

Код для приєднання в Google клас «Академічна доброчесність та захист 

права  інтелектуальної власності»: 56hjfwq 

Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Консультації згідно затвердженого розкладу. 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до екзамену: напередодні екзамену згідно із затвердженим 

розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Основна ціль навчальної дисципліни — підготувати фахівців, обізнаних з 

принципами академічної доброчесності, основами законодавства України з 

питань інтелектуальної власності, котрі б досконало володіння знаннями, 

вміннями й навичками, пов’язаними з дотриманням академічної доброчесності 

і належно презентували результати своєї наукової роботи. 

Семінарські заняття можуть проводитися за доповідною системою, у формі 

«круглих столів», наукових конференцій, диспутів у групах, тощо за розсудом 

викладача. Метою підготовки здобувачами доповідей (співдоповідей) і 

виступів під час проведення семінарських занять, написання ними рефератів є 

використання для того, щоб на основі їхнього аналізу й узагальнення здобувачі 

могли робити власні висновки теоретичного і практичного характеру, 

обґрунтовуючи їх відповідним чином. Кількість часу, виділюваного на розгляд 

теоретичних питань і дискусії, визначається викладачем. 

https://www.facebook.com/profile.php?id
https://orcid.org/0000-0001-7482-019X
https://scholar.google.com/citations?user=TUH_EGIAAAAJ
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Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності: 

ЗК-2 Здатність діяти відповідно до морально-етичних норм та позитивних 

соціально-орієнтованих ціннісних переконань 

ЗК-5 Здатність здійснювати наукові дослідження на основі принципу 

академічної доброчесності, реєструвати та захищати право інтелектуальної 

власності 

Результати 

навчання 

РН-2 Діяти відповідно до морально-етичних норм та позитивних соціально-

орієнтованих ціннісних переконань під час проведення наукового дослідження 

та здійснення педагогічної діяльності 

РН-5 Демонструвати академічну доброчесність під час здійснення наукових 

досліджень, реєструвати та захищати право інтелектуальної власності 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізти і 

постреквізти 

навчальної 

дисципліни)  

Курс навчання –1-й, семестр –2-й. 

Тип дисципліни – Обов’язкова. 

Для успішного опанування дисципліни здобувачі повинні володіти знаннями 

навчальної дисципліни ОК 4 Культура мовлення науковця. 

Дисципліна вивчається паралельно із такою спорідненими навчальними 

дисциплінами: ОК 5 Юридична техніка, ОК 6 Методологія наукових 

досліджень у галузі права. 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисципліни: ОК 8 Інформаційні технології в наукових дослідженнях 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

4 кредитів ЄКТС /120 годин, у тому числі, самостійної роботи - 100 години, 

лекційних - 12 години, семінарських - 8 години.  

Форма навчання  Денна/заочна 

Мова 

викладання 
Українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, консультації, 

екзамен тощо.  

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.  

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лек. / 

сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість 

балів 

2/2/16 1. Академічна 

доброчесність: 

поняття та 

правові засади 

Лекційні заняття - 

усний виклад, 

дискусійні 

обговорення 

проблемних питань. 

Семінарські заняття - 

бліц-опитування, 

дискусійні 

обговорення 

проблемних питань, 

вирішення 

ситуаційних завдань, 

кейсів, повідомлення 

про виконання 

самостійної роботи (у 

Лекція – 

відповідно до 

додатку 

2Положенням 

про 

організацію 

освітнього 

процесу у 

ХУУП, 

затвердженим 

рішенням 

вченої ради від 

29.05.2017 р., 

протокол №14, 

введеним в дію 
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тому числі, 

індивідуальних 

завдань). 

Самостійна робота - 

робота з 

першоджерелами, в 

тому числі з 

оформленням 

результату у вигляді 

реферату, есе, 

повідомлення. 

наказом від 

06.06.2017 р. № 

279/17 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –4 

3/2/18 2. Дотримання 

прав 

інтелектуальної 

власності як прояв 

академічної 

доброчесності. 

Авторське право. 

 

Лекційні заняття - 

усний виклад, 

дискусійні 

обговорення 

проблемних питань. 

Семінарські заняття - 

бліц-опитування, 

дискусійні 

обговорення 

проблемних питань, 

вирішення 

ситуаційних завдань, 

кейсів, повідомлення 

про виконання 

самостійної роботи (у 

тому числі, 

індивідуальних 

завдань). 

Самостійна робота - 

робота з 

першоджерелами, в 

тому числі з 

оформленням 

результату у вигляді 

реферату, есе, 

повідомлення. 

Лекція – 

відповідно до 

додатку 

2Положенням 

про 

організацію 

освітнього 

процесу у 

ХУУП, 

затвердженим 

рішенням 

вченої ради від 

29.05.2017 р., 

протокол №14, 

введеним в дію 

наказом від 

06.06.2017 р. № 

279/17 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –4 

1/1/16 3. Дотримання 

стандартів 

академічної 

доброчесності. 

Робота з 

джерелами. 

Лекційні заняття - 

усний виклад, 

дискусійні 

обговорення 

проблемних питань. 

Семінарські заняття - 

бліц-опитування, 

дискусійні 

обговорення 

проблемних питань, 

вирішення 

ситуаційних завдань, 

кейсів, повідомлення 

про виконання 

самостійної роботи (у 

тому числі, 

Лекція – 

відповідно до 

додатку 

2Положенням 

про 

організацію 

освітнього 

процесу у 

ХУУП, 

затвердженим 

рішенням 

вченої ради від 

29.05.2017 р., 

протокол №14, 

введеним в дію 

наказом від 
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індивідуальних 

завдань). 

Самостійна робота - 

робота з 

першоджерелами, в 

тому числі з 

оформленням 

результату у вигляді 

реферату, есе, 

повідомлення. 

06.06.2017 р. № 

279/17 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –2 

2/1/16 4. Порушення 

авторського 

права. Плагіат. 

Лекційні заняття - 

усний виклад, 

дискусійні 

обговорення 

проблемних питань. 

Семінарські заняття - 

бліц-опитування, 

дискусійні 

обговорення 

проблемних питань, 

вирішення 

ситуаційних завдань, 

кейсів, повідомлення 

про виконання 

самостійної роботи (у 

тому числі, 

індивідуальних 

завдань). 

Самостійна робота - 

робота з 

першоджерелами, в 

тому числі з 

оформленням 

результату у вигляді 

реферату, есе, 

повідомлення. 

Лекція – 

відповідно до 

додатку 

2Положенням 

про 

організацію 

освітнього 

процесу у 

ХУУП, 

затвердженим 

рішенням 

вченої ради від 

29.05.2017 р., 

протокол №14, 

введеним в дію 

наказом від 

06.06.2017 р. № 

279/17 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –2 

2/1/18 5. Захист права 

інтелектуальної 

власності. 

Лекційні заняття - 

усний виклад, 

дискусійні 

обговорення 

проблемних питань. 

Семінарські заняття - 

бліц-опитування, 

дискусійні 

обговорення 

проблемних питань, 

вирішення 

ситуаційних завдань, 

кейсів, повідомлення 

про виконання 

самостійної роботи (у 

тому числі, 

Лекція – 

відповідно до 

додатку 

2Положенням 

про 

організацію 

освітнього 

процесу у 

ХУУП, 

затвердженим 

рішенням 

вченої ради від 

29.05.2017 р., 

протокол №14, 

введеним в дію 

наказом від 
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індивідуальних 

завдань). 

Самостійна робота - 

робота з 

першоджерелами, в 

тому числі з 

оформленням 

результату у вигляді 

реферату, есе, 

повідомлення. 

06.06.2017 р. № 

279/17 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –4 

2/1/16 6. Відповідальність 

за порушення прав 

інтелектуальної 

власності 

Лекційні заняття - 

усний виклад, 

дискусійні 

обговорення 

проблемних питань. 

Семінарські заняття - 

бліц-опитування, 

дискусійні 

обговорення 

проблемних питань, 

вирішення 

ситуаційних завдань, 

кейсів, повідомлення 

про виконання 

самостійної роботи (у 

тому числі, 

індивідуальних 

завдань). 

Самостійна робота - 

робота з 

першоджерелами, в 

тому числі з 

оформленням 

результату у вигляді 

реферату, есе, 

повідомлення. 

Лекція – 

відповідно до 

додатку 

2Положенням 

про 

організацію 

освітнього 

процесу у 

ХУУП, 

затвердженим 

рішенням 

вченої ради від 

29.05.2017 р., 

протокол №14, 

введеним в дію 

наказом від 

06.06.2017 р. № 

279/17 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –4 

 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення 

балів визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах 

навчальної дисципліни «Академічна доброчесність та захист права 

інтелектуальної власності». 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах «Академічна доброчесність та захист права  інтелектуальної 

власності»  

Екзамен усний. Структура екзаменаційного білету включає три питання. 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Академічна доброчесність. Аналітичний звіт та рекомендації : аналітична 

записка / уклад.: І. Єгорченко, М. Серебряков ; Проект «Підтримка 

організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія!». 2018. 37 с.  

2. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення 

серед молодих вчених : кол. моногр. / заг. ред.: Н. Г. Сорокіна, А. Є. Артюхов, 

І. О. Дегтярьова. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. 169 с.  

3. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення 

серед молодих вчених : кол. моногр. / заг. ред.: Н. Г. Сорокіна, А. Є. Артюхов, 
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І. О. Дегтярьова. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. 169 с. 

4. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення 

серед молодих вчених : кол. моногр. / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. 

Артюхова, І. О. Дегтярьової. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. 169 с. 

5. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. 

благод. фонд «Міжнарод. фонд дослідж. освіт. політики» ; заг. ред.: Т. В. 

Фінікова, А. Є. Артюхова. Київ ; Таксон, 2016.  234 с.  

6. Бондаренко С. В. Авторське право та суміжні права. Київ: Ін-т інтел. власн. 

і права, 2008. 288 с.  

7. Гальченко С. І., Силка О.З. Основи наукових досліджень: навч.-метод. посіб. 

/ С.І. Гальченко, О.З. Силка. Черкаси: АММО, 2015. 93 с.  

8. Добко Т. Академічна культура як необхідна передумова ефективного 

управління сучасним університетом в умовах автономії. Дух і літера. Спец. 

вип. «Університетська автономія». К., 2008. № 19. С. 93–102.  

9. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 № 3792-

XII. URL : http://kodeksy.com.ua/pro_avtors_ke_pravo_i_sumizhni_prava.htm 85. 

Академічне письмо та бібліографія 

URL:bibliosynergy.ula.org.ua/index.php/proekt1. 

10. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 №1556-VII 

URL:fs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-prodiyalnis/zakoni-ukraini/65715.html  

11.Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII 

URL:http://www.osvita-konotop.gov.ua/zakon-ukra%D1%97ni-vid-05-09-2017- 

2145-viii-pro-osvitu.html  

12.Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах : 

методичні рекомендації / автори-укладачі: О. Боженко, Ю. Корян, М. 

Федорець ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. 

Сошинська, О. М. Бруй; Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» ; Українська бібліотечна асоціація.  Київ : 

УБА, 2016. 117 с.  

13.Право інтелектуальної власності. Підручник. За заг. ред. д.ю.н., проф. 

Булеци С.Б., к.ю.н., доц. Чепис О.І. Ужгород: РІК-У, 2019. 488 с.  

14.Право інтелектуальної власності: акад. курс: підруч. для студ. вищих навч. 

закладів. Київ: Вид. дім «Ін Юре», 2007. 696 с.  

15.Ромакін В.В. Академічна етика як передумова верховенства права. Наукові 

праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Серія 

«Педагогіка». Миколаїв, 2006. Вип. 33. Т.46. С. 174–179.  

16.Фундаментальні цінності академічної доброчесності : пер. з англ. / 

Міжнародний центр академічної доброчесності. 2019. 39 с.  

17.Хоружий Г.Ф. Академічна культура: цінності та принципи вищої освіти/ 

Г.Ф.Хоружий. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2012. 320 с. 

18.Шкіцька, І. Ю. Основи академічної доброчесності: практикум [Текст]: 

навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / 

Шкіцька Ірина Юріївна. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 64 с.  

19.Шліхта Н., Шліхта І. Основи академічного письма: Методичні рекомендації 

та програма курсу. К., 2016. 61 с. 

20.Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики 

для «чайників» / уклад. О. О. Гужва ; Інститут соціально-гуманітарних 

досліджень, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. 2016. 72 

с.  

 

Політика щодо 

дедлайнів та 

Здобуття балів за пропущені лекції та семінарські заняття відбувається у 

порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у 
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здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

ХУУП, затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію наказом 

від 06.06.2017 р. № 279/17  (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf). 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://www.univer.km.ua/) 

Зворотній зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 

дисципліни, регулярних анкетувань здобувачів, що проводяться в 

університеті. 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри цивільного права та процесу 

09 червня 2020 року, протокол № 11. 

Завідувач кафедри ___________    С. Д. Гринько 

                                                                          (підпис)                    (ініціали та прізвище) 

 

Погоджено  

Декан юридичного факультету _____________   С. А. Крушинський 

                                                                                            (підпис)                      (ініціали та прізвище) 

____  _____________ 2020 року 
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