
 

 Дисципліна  Основи авторського права та 

інтелектуальної власності в контексті 

досліджень студентів-філологів 

Рівень вищої освіти  Освітній ступень «магістр» (2 курс) 

спеціальність 035 Філологія; спеціалізації 

035.041 «(Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – 

англійська)»; 035.043 «Германські мови 

та літератури (переклад включно), перша 

– німецька)» 

Семестр  3  

Кредити ЄКТС  4 

Мова викладання  Українська, англійська  

Кафедра  Романо-германської філології  

Передумови для вивчення дисципліни  Практичний курс англійської мови.  

Анотація дисципліни  Реалізована у межах курсу 

багатоаспектна методика дослідження 

творів як об'єктів ІВ сприятиме загальній 

оптимізації проведення експертиз у сфері 

захисту інтелектуальної власності, в той 

час як уніфіковані науково-методичні 

настанови, репрезентовані в матеріалах 

курсу лекцій та практичних, стануть 

цінним джерелом актуальної інформації 

щодо найефективніших практик сучасної 

судової експертизи (філологічної, 

лінгвістичної, експертизи об'єктів ІВ) 

світового рівня. В цьому надзвичайної 

ваги актуальність проведеної науково-

методичної роботи та істотна практична 

цінність курсу лекцій для сучасних 

українських студентів філологів.  

Мета та завдання навчальної дисципліни  Опанування методами визначення 

результатів інтелектуальної, творчої 

діяльності людини, що підпадають під 

охорону правом інтелектуальної 

власності; визначення категорії об’єктів 

права інтелектуальної власності; 

розуміння принципів захисту права 

інтелектуальної власності в разі їх 

порушення; розуміння специфіки та 

проблем різних напрямів філологічної 

експертизи об'єктів ІВ, їх науково-

методичні принципи; вміння логічно та 

аргументовано викладати проблематику 

сучасних напрямів розвитку методів 

захисту об'єктів ІВ; застосовування 

системного підходу, інтеграція знань з 

інших дисциплін під час проведення 

наукових досліджень об'єктів 

інтелектуальної власності. 



Очікувані результати навчання  У результаті вивчення навчальної 

дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен знати основні поняття системи 

правової охорони інтелектуальної 

власності;  норми законодавства України 

про інтелектуальну власність; суть і 

природу об’єктів і суб’єктів права 

інтелектуальної власності; інституційну 

структуру системи охорони прав 

інтелектуальної власності в Україні; 

алгоритм правової охорони об’єктів ІВ та 

алгоритм правової охорони засобів 

індивідуалізації учасників цивільного 

обороту (торговельних марок, фірмових 

найменувань, географічних зазначень); 

права та обов’язки власників охоронних 

документів на об’єкти права 

інтелектуальної власності; види 

правопорушень у сфері права 

інтелектуальної власності; способи 

захисту прав інтелектуальної власності в 

разі їх порушення. 

Програмні результати навчання  а) знання сучасних методів обробки і 

систематизації інформації в галузі 

філологічної та лінгвістичної експертизи 

об'єктів ІВ; б) знання найновіших 

теоретичних знань у галузі методики 

проведення експертних досліджень 

обєктів ІВ; в) знання наукових парадигм 

сучасної філологічної та лінгвістичної 

експертизи об'єктів ІВ; ґ) уміння 

здобувати декларативні знання з 

друкованих джерел, здійснювати 

самостійний науковий пошук, 

аналізувати передовий досвід.   
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ред. Підопригори П.А., Святоцького О.Д. 
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6. Охорона інтелектуальної власності в 

Україні / Довгий С.О., Жаров В.О., 

Зайчук В.О. та ін. – К.: Форум, 2002. – 

319 с. 

7. Авторське право і суміжні права: 

навчальний посібник. С. В. Бондаренко – 

К: Ін-т ін- тел. власн. і права, 2004. – 260 

с. 

8. Право інтелектуальної власності. 

Науково-практичний коментар 

Цивільного кодексу України. За заг. Ред.. 

М.В. Паладія, Н.М. Мироненка, В.О. 

Жарова. – К.: Парламентське 

видавництво, 2006. – 432 с. 

9. Інтелектуальна власність. Міжнародні 

договори України. Упоряд. В.О. Жаров, 

А.М. Горнісевич, М.О. Василенко. – К.: 

Державний департамент інтелектуальної 

власності. Державне підприємство 

«Український інститут промислової 

власності», 2007. – 404 с. 

10. Захист прав інтелектуальної 

власності: досвід Сполучених Штатів 

Америки. – Зб. документів, матеріалів, 

статей / За заг. ред. Святоцького О.Д. 

/Упорядники: Дроб’язко В.С.,Дроб’язко 

Р.В. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 

2003. – 368 с. 

11. Право інтелектуальної власності 

Європейського Союзу та законодавство 

України / За редакцією Ю.М. Капіци: кол. 

Авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. 

Воробйов та ін. – К.:Видавничий Дім 

“Слово”, 2006. – 1104 с. 

Форма проведення занять  Лекції, практичні заняття  

Семестровий контроль  Залік  

Методи контролю  Усне опитування, письмовий контроль, 

тестовий контроль.  

Критерії оцінювання  Результат освітньої діяльності здобувача 

вищої освіти оцінюється згідно 

«Положення про оцінювання знань і 

умінь здобувачів вищої освіти РДГУ».  

 


