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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Організація наукових досліджень у галузі та 

інтелектуальна власність» є складовою варіативної частини освітньо-професійної 

програми підготовки магістра за освітньо-професійною програмою «Екологічна 

біотехнологія та біоенергетика» зі спеціальнності «101 – Екологія». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Організація наукових 

досліджень у галузі та інтелектуальна власність» є методологія та організація 

наукових досліджень, використання інтелектуальної власності. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Організація наукових 

досліджень у галузі та інтелектуальна власність» є формування знань про 

науку, розуміння процесу наукової діяльності, оволодіння методологічними та 

методичними засадами наукового дослідження, захисту інтелектуальної 

власності. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Організація 

наукових досліджень у галузі та інтелектуальна власність» є:  

- отримання знань щодо теоретичних засад, інструментів і методів наукових 

досліджень;  

- розуміння принципів екологізації антропогенної діяльності; 

- забезпечення можливостей використання набутих знань та умінь для 

опису, аналізу та прогнозування стану систем довкілля в умовах обмеженої 

інформації; 

- формування емоційно-ціннісного ставлення студентів до навколишнього 

середовища на підставі знань про природу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- методи наукових досліджень;  

- сучасні експериментальні методи роботи в лабораторних умовах, із 

сучасною апаратурою;  

- стан наукової діяльності в Україні та світі; 
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- систему роботи з бібліотечно-бібліографічними джерелами інформації; 

- відповідальність за порушення інтелектуальних прав; 

- основні законодавчо-правові акти у сфері інтелектуальної власності; 

- порядок набуття прав на об’єкти ІВ;  

- основні способи комерціалізації;  

- необхідність захисту прав власника охоронного документа, види способів 

захисту прав 

уміти: 

- аналізувати та синтезувати інформацію на підставі логічних аргументів та 

перевірених фактів; 

- виконувати індивідуальні наукові дослідження в групі під керівництвом 

лідера; 

- упроваджувати результати наукового дослідження. 

Основними формами роботи є лекції, практичні заняття, самостійна 

робота, індивідуальна робота з викладачем. 

Формами контролю за процесом і результатами засвоєння матеріалу під 

час вивчення навчальної дисципліни є поточний модульний контроль успішності, 

іспит.  
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1 ПЕРЕЛІК ЛЕКЦІЙ 

 

Змістовий модуль 1 

Наукова методологія 

 

Тема 1.1 Основи наукових досліджень 

 

Лекція № 1 

Тема. Основи наукових досліджень 

Навчальні елементи: наукова ідея, теза, аргумент, закони, умовивід, 

поняття, категорія, науковий термін, судження, принцип, аксіома, положення, 

вчення, концепція, факт. 

План лекції 

1. Поняття про нукові знання. Основні наукові терміни. 

2. Типові схеми фінансування. 

3. Наукове дослідження, його етапи: 

3.1 Теоретичний рівень дослідження 

3.2 Емпіричний рівень дослідження  

 

1. Поняття про нукові знання. Основні наукові терміни. 

Первинним поняттям при формуванні наукових знань є наукова ідея – 

форма відображення у мисленні нового розуміння об’єктивної реальності. Тому 

наукові ідеї є своєрідним якісним скачком думки за межі вже раніше пізнаного. 

Вони виступають і як передумови створення теорій, і як елементи, що об'єднують 

окремі теорії у певну галузь знань. Ідея є основою творчого процесу, продуктом 

людської думки, формою відображення дійсності. Вона базується на наявних 

знаннях, виявляє раніше не помічені закономірності. Ідеї народжуються з 

практики, спостереження навколишнього світу і потреб життя. Матеріалізованим 

вираженням наукової ідеї є гіпотеза – це наукове припущення, висунуте для 

пояснення будь-яких явищ, процесів або причин, які зумовлюють даний наслідок. 

Гіпотеза як структурний елемент процесу пізнання є спробою на основі 
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узагальнення вже наявних знань вийти за його межі, тобто сформулювати нові 

наукові положення, достовірність яких потрібно довести. Процес пізнання 

включає в себе гіпотезу як вихідний момент пошуку істини, допомагає суттєво 

економити час і сили, цілеспрямовано зібрати і згрупувати факти. Гіпотези як і 

ідеї мають імовірнісний характер і проходять у своєму розвитку три стадії: 

– накопичення фактичного матеріалу і висунення на його основі 

припущень; 

– формулювання та обґрунтування гіпотези;  

– перевірка отриманих результатів на їх практиці і на основі уточнення 

гіпотези. 

Процедури, за допомогою яких установлюється істинність будь-якого 

твердження, називають доказами. Докази використовують як у науці, так і в 

практичній діяльності людей. Доказами гіпотез у досліджуваних об'єктах можуть 

бути цитати, запозичені в інших авторів, оприлюднені аксіоматизовані знання, 

сформовані теорії (наприклад: таблиця Менделєєва – у хімії, закон Бойля-

Маріотта – у фізиці) тощо. У доказах застосовують два способи встановлення 

істини: безпосередній і опосередкований. При безпосередньому способі істина 

встановлюється в процесі практичних дій – це може бути спостереження, 

демонстрація, вимірювання, розрахунок, облік тощо. При опосередкованому 

способі, доказ є логічною процедурою встановлення істинності будь-якого 

твердження за допомогою інших тверджень, істинність яких уже доведена, у 

структурі доказів можуть бути такі елементи: теза, аргумент і демонстрація. 

Теза – це систематизований виклад основних положень, думок, спостережень, в 

ній відсутні деталі, пояснення, ілюстрації тощо. 

Аргумент – це підстава, доказ, які використовуються для обґрунтування, 

підтвердження чогось. Демонстрація (ілюстрація) – це форма зв'язку між 

аргументами та тезою (макети, таблиці, схеми). 

Основу науки складають закони – відкриті сталі зв'язки між явищами. 

Сукупність законів становить теорію – систематизований опис і пояснення явищ у 

певній області. Розвиток науки являє собою розвиток і зміну теорій. Теорія існує 
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до того часу, поки не накопичаться факти, що суперечать її положенням. 

Неможливість пояснити нові факти в рамках діючої теорії породжує необхідність 

аналізу й вироблення нової сукупності гіпотез. 

Умовивід – це розумова операція, в процесі якої з певної кількості заданих 

суджень виводиться інше судження, яке певним чином пов'язане з вихідним. 

Одним із результатів наукової діяльності є формування теорії - найбільш високої 

форми узагальнення і систематизації знань, що дає цілісне уявлення про 

закономірності та суттєві зв'язки дійсності. Під теорією розуміється вчення про 

узагальнений практичний досвід, тобто теорія будується на результатах, 

отриманих на емпіричному рівні досліджень. Ці результати впорядковуються, 

вписуються у струнку систему, об'єднану загальною ідеєю, уточнюються на 

основі введених до теорії абстракцій, ідеалізацій, принципів, які дають 

можливість узагальнити і пізнати існуючі процеси і явища, проаналізувати вплив 

різних факторів і запропонувати використати їх у практичній роботі. Теорія 

виступає як форма синтетичного знання, в межах якого окремі поняття, гіпотези і 

закони втрачають колишню автономність і перетворюються на елементи цілісної 

системи наукових знань. Наукові теорії, що ґрунтуються на пізнанні об'єктивних 

законів природи, дозволяють передбачити явища, які можуть виникнути в 

майбутньому як результат дії цих законів (наприклад: періодичний закон 

Д. І.Менделєєва передбачив не існуючі на той час елементи). Структуру теорій 

формують факти, поняття і судження, положення, закони, аксіоми і постулати, 

принципи. 

Наукова (науково-дослідна) діяльність – діяльність, спрямована на 

одержання й застосування нових знань, у тому числі: 

– фундаментальні наукові дослідження – експериментальна або теоретична 

діяльність, спрямована на отримання нових знань про основні закономірності 

побудови, функціонування й розвитку людини, суспільства, навколишнього 

природного середовища; 
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– прикладні наукові дослідження – дослідження, спрямовані переважно на 

застосування нових знань для досягнення практичних цілей і вирішення 

конкретних завдань.  

Фундаментальні науки пізнають світ безвідносно до можливостей 

практичного застосування, а прикладні науки орієнтовані на застосування знань, 

отриманих фундаментальними дослідженнями. Однак фундаментальна й 

прикладна науки існують тільки у взаємозв'язку. Вони доповнюють і розвивають 

одна одну. Наукове дослідження спрямоване на виявлення властивостей і 

особливостей досліджуваного об'єкта, встановлення його істотних ознак, 

властивостей і особливостей. 

Науково-технічна діяльність – діяльність, спрямована на отримання, 

застосування нових знань для вирішення технологічних, інженерних, 

економічних, соціальних, гуманітарних та інших проблем, забезпечення 

функціонування науки, техніки й виробництва як єдиної системи. 

Експериментальні розробки – діяльність, що базується на знаннях, набутих 

у результаті проведення наукових досліджень або на основі практичного досвіду, 

і спрямована на збереження життя й здоров'я людини, створення нових 

матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, послуг, систем або методів і їхнє 

подальше вдосконалювання. 

Науковий і науково-технічний результат – продукт наукової або науково-

технічної діяльності, що містить нові знання або рішення, зафіксований на будь-

якому інформаційному носієві. 

Державна науково-технічна політика – система цілей, напрямків, способів 

і форм впливу держави на отримання нових наукових результатів, створення й 

освоєння нової техніки й технологій. Держава розглядає науку і її науковий 

потенціал як національне надбання, що визначає майбутнє нашої країни, у зв'язку 

з чим підтримка розвитку науки стає пріоритетним державним завданням. 

Науково-технічна політика як самостійна особлива галузь діяльності 

держави за історичними мірками дуже молода. У цій галузі жодна країна поки не 

володіє традиціями й великим досвідом, неодноразово перевіреними на практиці. 
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З урахуванням усього зазначеного можна визначити конкретні цілі 

державних програм стимулювання розвитку науки: 

– створення або удосконалювання освітнього потенціалу, тобто організація 

навчальних закладів і різного роду курсів, що забезпечують підготовку й 

перепідготовку кваліфікованих технічних фахівців середньої ланки, підвищення 

якості навчання у школах, введення у шкільні програми спеціальних курсів 

професійного навчання; 

– зміцнення наукового потенціалу, створення нових і розширення існуючих 

ВНЗ й інших дослідницьких центрів, зміцнення зв'язків з великими науковими 

центрами країни в інших регіонах; 

– сприяння розвитку всіх форм підприємницької діяльності, особливо в 

наукоємних галузях виробництва як шляхом створення нових фірм, так і шляхом 

залучення підприємств із інших областей країни і з-за кордону; 

– створення сучасної інфраструктури, що забезпечує виробничу і побутову 

сферу послуг, комунікацій, житлових умов, екологічну безпеку, тобто високу 

якість життя в найширшому значенні цього поняття. 

2. Типові схеми фінансування. 

 Можна виділити такі підходи до фінансування наукоємних розробок: 

1. «Лобовий» спосіб – виділяти гроші по всьому фронту наукового 

потенціалу й у кількості, що замовляється самими вченими. Такий підхід не 

вимагає виділення пріоритетів, механізмів координації дій окремих секторів. Як 

тільки вчені змогли довести розумність своїх вимог, їх фінансують урядові 

відомства. 

2. «Комплексний» спосіб – керування науково-технічним прогресом як 

самостійною соціально-економічною галуззю. Такий підхід припускає детальне 

вивчення реально складної економічної ситуації в країні, наукове прогнозування 

її розвитку й створення максимально сприятливих об'єктивних і суб'єктивних 

умов реалізації процесу в доцільному з погляду інтересів суспільства напрямку. 

3. «Дефіцитне» керування випливає з такої цільової настанови: «Як 

отримати максимум результатів з наявного наукового потенціалу в умовах 
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обмежених фінансових ресурсів?» Утримати технологічне лідерство там, де воно 

збереглося, повернути його там, де воно частково втрачено, отримувати від 

вкладених у науку коштів принаймні «не менше інших», причому не тільки у 

вигляді вчених публікацій, патентів, престижних премій, але й у вигляді 

розширення ринків збуту нової техніки, скорочення дефіциту 

зовнішньоторговельного балансу й інших реально відчутних матеріальних вигід. 

Типові схеми фінансування наукових досліджень можна розглядати як 

самостійні підходи, але можна їх застосовувати як взаємодоповнюючі по окремих 

областях наукової діяльності. 

3. Наукове дослідження, його етапи. 

Мета наукового дослідження – визначення конкретного об'єкта і всебічне, 

достовірне вивчення його структури, характеристик, зв'язків на основі 

розроблених у науці принципів і методів пізнання, а також отримання корисних 

для діяльності людини результатів, впровадження у виробництво з подальшим 

ефектом.  

Результати наукових досліджень оцінюються тим вище, чим вища 

науковість зроблених висновків і узагальнень, чим достовірніше вони й 

ефективніше. Вони повинні створювати основу для нових наукових розробок. 

Однією з найважливіших вимог, що висуваються до наукового 

дослідження, є наукове узагальнення, що дозволить встановити залежність і 

зв'язок між досліджуваними явищами і процесами і зробити наукові висновки. 

Чим глибші висновки, тим вищий науковий рівень дослідження.  

Наукові дослідження розділяються на фундаментальні й прикладні. 

За тривалістю наукові дослідження можна розділити на довгострокові, 

короткострокові й експрес-дослідження. 

У науці можна виділити емпіричний і теоретичний рівні дослідження й 

організації знання. Теоретичний рівень наукового знання припускає наявність 

особливих абстрактних об'єктів і поєднуючих їх теоретичних законів, що 

створюються з метою ідеалізованого опису й пояснення емпіричних ситуацій, 

тобто з метою пізнання сутності явищ. Їх мета – розширити знання суспільства й 
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допомогти більш глибоко зрозуміти закони природи. Такі розробки 

використовують в основному для подальшого розвитку нових теоретичних 

досліджень, які можуть бути довгостроковими, бюджетними й ін. 

Елементами емпіричного знання є факти, що отримуються за допомогою 

спостережень і експериментів і констатуючі якісні й кількісні характеристики 

об'єктів і явищ. Стійка повторюваність і зв'язки між емпіричними 

характеристиками виражаються за допомогою емпіричних законів, що часто 

мають імовірнісний характер. 

3.1 Теоретичний рівень дослідження 

Характеризується перевагою логічних методів пізнання. На цьому рівні 

отримані факти досліджуються, обробляються за допомогою логічних понять, 

законів та інших форм мислення. Тут досліджувані об'єкти подумки 

аналізуються, узагальнюються, осягаються їхня сутність, внутрішні зв'язки, 

закони розвитку. Структурними компонентами теоретичного пізнання є 

проблема, гіпотеза й теорія. Під проблемою розуміють складне теоретичне або 

практичне завдання, способи рішення якого невідомі або відомі не повністю. 

Гіпотеза – це припущення про причину, що потребує перевірки і доказу, що 

викликає певні наслідки, про структуру досліджуваних об'єктів і характер 

внутрішніх і зовнішніх зв'язків структурних елементів. Гіпотеза є науковою лише 

в тому випадку, якщо вона підтверджується фактами і може існувати лише до 

того часу, поки не суперечить безсумнівним фактам досвіду, у протилежному разі 

вона стає просто фікцією. Таким чином, наукова гіпотеза повинна відповідати 

таким вимогам: 

1) релевантності, тобто відносності до фактів, на які вона опирається; 

2) перевірюваності дослідним шляхом (виняток становлять гіпотези, що не 

перевіряються); 

3) сумісності з існуючим науковим знанням; 

4) володіння пояснювальною силою, тобто з гіпотези повинна виводитися 

деяка кількість підтверджуючих її фактів, наслідків. Більшу пояснювальну силу 

буде мати та гіпотеза, з якої виводиться найбільша кількість фактів; 
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5) простоти, тобто вона не повинна містити ніяких довільних припущень, 

суб'єктивістських нашарувань. 

Факти досвіду якої-небудь обмеженої наукової сфери разом зі здійсненими, 

строго доведеними гіпотезами утворять теорію. Теорія являє собою цілісну 

систему достовірних знань. Вона є найбільш високою формою узагальнення й 

систематизації знань. Теорія – це вчення про узагальнений досвід (практику), що 

формулює наукові принципи й методи, які дозволяють узагальнити й пізнати 

існуючі процеси і явища, проаналізувати дію на них різних факторів і 

запропонувати рекомендації з використання їх у практичній діяльності людей. 

Теорія не тільки описує сукупність фактів, але й пояснює їх, тобто виявляє 

походження й розвиток явищ і процесів, їх внутрішні і зовнішні зв'язки, причинні 

й інші залежності. Усі положення і висновки, що містяться в теорії, обґрунтовані 

й доведені. 

Структуру теорії утворюють поняття, судження, закони, наукові 

положення, навчання, ідеї й інші елементи. 

Поняття – це думка, що відображає істотні й необхідні ознаки певної 

безлічі предметів або явищ. 

Категорія – загальне, фундаментальне поняття, що відбиває найбільш 

істотні властивості й відносини предметів і явищ. 

Науковий термін – це слово або сполучення слів, що позначає поняття, що 

застосовується в науці. Сукупність понять (термінів), які використовуються в 

певній науці, утворює її понятійний апарат. 

Судження – це думка, у якій затверджується або заперечується що-небудь. 

Принцип – це подібні положення якої-небудь галузі науки. Вони є 

початковою формою систематизації знань (аксіоми евклідової геометрії, постулат 

Бора у квантовій механіці і т.д.). 

Аксіома – це положення, що є вихідним, недоказовим, з якого за 

встановленими правилами виводяться інші положення. Логічними аксіомами є, 

наприклад, закон тотожності, закон протиріччя, закон виключення третього. 
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Рис 1. –  Етапи наукового дослідження (за Ківерялгом А.А.) 
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Закон – положення, що виражає загальний хід речей у якій-небудь області; 

висловлення щодо того, яким чином що-небудь є необхідним або відбувається з 

необхідністю. Закони об'єктивні й виражають найбільш істотні, стійкі, причинно 

обумовлені зв'язки і відносини між явищами й процесами.  

Положення – наукове твердження, сформульована думка. 

Вчення – сукупність теоретичних положень про яку-небудь область явищ 

дійсності. 

Концепція – це система теоретичних поглядів, об'єднаних науковою ідеєю 

(науковими ідеями); основна думка. 

3.2 Емпіричний рівень дослідження  

Характеризується перевагою почуттєвого пізнання (вивчення зовнішнього 

світу за допомогою органів чуттів). На цьому рівні форми теоретичного пізнання 

наявні, але мають підпорядковане значення. 

Формування теоретичного рівня науки приводить до якісної зміни 

емпіричного рівня. Якщо до формування теорії емпіричний матеріал, що 

послужив її передумовою, утворювався на базі повсякденного досвіду й 

природної мови, то з виходом на теоретичний рівень він "бачиться" крізь призму 

смислу теоретичних концепцій, які починають спрямовувати постановку 

експериментів і спостережень - основних методів емпіричного дослідження. 

Структуру емпіричного рівня дослідження становлять факти, емпіричні 

узагальнення й закони (залежності). 

Поняття «факт» вживається у декількох значеннях: 

а) об'єктивна подія, результат, що відноситься до об'єктивної реальності або 

до сфери свідомості й пізнання; 

б) знання про яку-небудь подію, явище, вірогідність якого доведена; 

в) пропозиція, що фіксує знання, отримане в ході спостережень і 

експериментів.  

Для успіху наукового дослідження його необхідно правильно організувати, 

спланувати й виконувати в певній послідовності. Ці плани й послідовність дій 

залежать від виду, об'єкта й цілей наукового дослідження. Так, якщо воно 
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проводиться на технічні теми, то спочатку розробляється основний документ - 

техніко-економічне обґрунтування, а потім здійснюються теоретичні й 

експериментальні дослідження, складається науково-технічний звіт і результати 

роботи впроваджуються у виробництво. 

Контрольні питання: 

1. У чому полягає процес наукового пізнання 

2. Схарактеризуйте пізнання, його види та структурні елементи.  

3. Якими ознаками характеризується наукова діяльність?  

4. Яка структура формування теорії?  

5. Дайте визначення наукової ідеї, гіпотези, теорії, закону. 

Література: [5, с. 80–170; 9; 13, с. 50–74; 19, с. 50–90; 20, с. 60–80; 23, 

с. 60–120; 24; 25, с. 180–220; 30, с. 15–170; 31, с. 5–95; 32, с. 20–170; 33, с. 15–160; 

34, с. 90–140; 35, с. 70–110].  

 

Тема 1.2 Методологія, планування, впровадження наукової роботи 

Лекція № 2 

Тема. Методологія, планування, впровадження наукової роботи 

Навчальні елементи: метод, спостереження, опис, порівняння, розрахунок, 

вимірювання, анкетне опитування, співбесіда, тестування, експеримент, 

моделювання, аксіоматичний, гіпотетичний підхід, формалізація, абстрагування, 

загальнологічні методи, аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, 

планомірність, цілеспрямованість, вибірковість, системність, кореляційний, 

факторний аналіз, метод імплікаційних шкал, впровадження інновацій, первинна 

інформація, довідкова література, сигнальна інформація, реферативні журнали, 

експрес-інформація, огляди, каталоги, картотеки, бібліографічні видання, 

монографії, збірники наукових праць, автореферати дисертацій, монографія, 

дисертація, препринт, збірник наукових праць, матеріали наукової конференції, 

тези доповідей наукової конференції, науково-популярне видання, навчальне 

видання, підручник, навчально-методичний посібник, навчальний посібник, 

хрестоматія, навчальний, наочний посібник, довідково-інформаційне видання, 

інформаційне видання, бібліографічне видання, реферативне видання, періодичне 
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видання, неперіодичні видання, інформаційно-пошукова мова, універсальна 

десяткова класифікація, бібліотечно-бібліографічна класифікація, рецензія. 

План роботи: 

1. Методологія наукових досліджень.  

2. Методи емпіричного дослідження. 

3. Впровадження завершених наукових досліджень у виробництво.  

4. Наукова інформація та її джерела. 

5. Основні вимоги до написання, оформлення і захисту наукових праць 

студентів  

 

1. Методологія наукових досліджень  

Методологія в широкому значенні являє собою систему принципів і 

способів організації й побудови теоретичної й практичної діяльності, а також 

вчення про цю систему. Існує інше визначення методології як «навчання про 

метод наукового пізнання і перетворення світу». Методологія науки дає 

характеристику компонентів наукового дослідження, його об'єкта, предмета, 

завдань, сукупності засобів, необхідних для вирішення завдань дослідження, а 

також формує уявлення про послідовності дій дослідника у процесі вирішення 

завдання.  

Метод, або по-іншому, шлях дослідження являє собою спосіб досягнення 

певної мети, сукупність прийомів і операцій практичного або теоретичного 

освоєння дійсності. У галузі науки метод є шляхом пізнання, що прокладається 

дослідником до свого предмета. Таким чином, метод наукового дослідження - це 

спосіб пізнання об'єктивної дійсності. 

До методів емпіричного рівня належать: спостереження, опис, порівняння, 

розрахунок, вимірювання, анкетне опитування, співбесіда, тестування, 

експеримент, моделювання й т.д. 

До методів теоретичного рівня належать: аксіоматичний, гіпотетичний, 

формалізація, абстрагування, загальнологічні методи (аналіз, синтез, індукція, 

дедукція, аналогія) й інші. 
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Рис. 2.1 – Структура метолодогії та техніки наукових досліджень 

 

Спосіб – це дія або система дій, що застосовуються під час виконання будь-

якої роботи, при здійсненні чого-небудь. 

Методику можна визначити як сукупність способів і прийомів пізнання. 

Будь-яке наукове дослідження здійснюється певними прийомами і способами, за 

певними правилами. 

Усі загальнонаукові методи для аналізу доцільно розподілити на три групи: 

загальнологічні, теоретичні й емпіричні. Загальнологічними методами є аналіз, 

синтез, індукція, дедукція, аналогія. 

Аналіз – метод дослідження, за допомогою якого досліджуване явище або 

процес подумки розчленовуються на складові елементи з метою вивчення 

кожного окремо. Різновидами аналізу є класифікація й періодизація. 

Синтез – метод дослідження, що припускає уявне поєднання складових 

частин або елементів досліджуваного об'єкта, його вивчення як єдиного цілого. 



19 

 

Методи аналізу й синтезу взаємозв'язані, їх однаково використовують у 

наукових дослідженнях.  

Індукція – це рух думки (пізнання) від фактів, окремих випадків до 

загального положення. Індукція приведе до загальних понять і законів, які 

можуть бути покладені в основу дедукції. 

Дедукція – це виведення одиничного, частки з будь-якого загального 

положення; рух думки (пізнання) від загальних тверджень до тверджень про 

окремі предмети або явища. За допомогою дедуктивних висновків «виводять» 

певну думку з інших думок. 

Аналогія – це спосіб отримання знань про предмети і явища на підставі того, 

що вони мають подібність із іншими; міркування, у якому з подібності 

досліджуваних об'єктів у деяких ознаках робиться висновок про їхню подібність і 

в інших ознаках. 

До методів теоретичного рівня належать аксіоматичний, гіпотетичний, 

формалізація, абстрагування, ранжирування, узагальнення, історичний, метод 

системного аналізу. 

 

2.  Методи емпіричного дослідження 

Спостереження – це систематичне цілеспрямоване, спеціально організоване 

сприймання предметів і явищ об'єктивної дійсності, які виступають об'єктами 

дослідження. Як метод наукового пізнання спостереження дає можливість 

одержувати первинну інформацію у вигляді сукупності емпіричних тверджень. 

Емпірична сукупність стає основою попередньої систематизації об'єктів 

реальності, роблячи їх вихідними об'єктами наукового дослідження. У соціології і 

соціальній психології розрізняють просте (звичайне) спостереження, коли події 

фіксують збоку, і співучасне (включене) спостереження, коли дослідник 

адаптується в якомусь середовищі і аналізує події начебто «зсередини». 

Спостереження мусить відповідати таким вимогам:  

– передбачуваності заздалегідь (спостереження проводиться для певного, 

чітко поставленого завдання);  
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– планомірності (виконується за планом, складеним відповідно до завдання 

спостереження);  

– цілеспрямованості (спостерігаються лише певні сторони явища, котрі 

викликають інтерес при дослідженні);  

– вибірковості (спостерігач активно шукає потрібні об’єкти, риси, явища);  

– системності (спостереження ведеться безперервно або за певною 

системою).  

Порівняння – це процес зіставлення предметів або явищ дійсності з метою 

установлення схожості чи відмінності між ними, а також знаходження загального, 

притаманного, що може бути властивим двом або кільком об'єктам дослідження. 

Метод порівняння буде плідним, якщо при його застосуванні виконуються такі 

вимоги: 

 – порівнювати можуть тільки такі явища, між якими може існувати певна 

об’єктивна спільність;  

– порівняння повинно здійснюватись за найважливішими, найсуттєвішими 

(у плані конкретного завдання) ознаками.  

Порівняння завжди є важливою передумовою узагальнення.  

Узагальнення – логічний процес переходу від одиничного до загального чи 

від менш загального до більш загального знання, а також продукт розумової 

діяльності, форма відображення загальних ознак і якостей об'єктивних явищ. 

Найпростіші узагальнення полягають в об'єднанні, групуванні об'єктів на основі 

окремої ознаки (синкретичні об'єднання). Складнішим є комплексне 

узагальнення, при якому група об'єктів з різними основами об'єднуються в єдине 

ціле. Здійснюється узагальнення шляхом абстрагування від специфічних і 

виявлення загальних ознак (властивостей, відношень тощо), притаманних певним 

предметом. Найпоширенішим і найважливішим способом такої обробки є 

умовивід за аналогією. Об'єкти чи явища можуть порівнюватися безпосередньо 

або опосередковано через їх порівняння з будь-яким іншим об'єктом (еталоном). 

У першому випадку отримують якісні результати (більше-менше, вище-нижче). 
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Порівняння ж об’єктів з еталоном надає можливість отримати кількісні 

характеристики. Такі порівняння називають вимірюванням.  

Вимірювання – це процедура визначення числового значення певної 

величини за допомогою одиниці виміру. Цінність цієї процедури полягає в тому, 

що вона дає точні, кількісно визначені відомості про об'єкт. При вимірюванні 

необхідні такі основні елементи: об’єкт вимірювання, еталони, вимірювальні 

прилади, методи вимірювання. Вимірювання грунтується на порівнянні 

матеріальних об'єктів. Властивості, для яких при кількісному порівнянні 

застосовують фізичні методи, називають фізичними величинами. Фізична 

величина – це властивість, загальна в якісному відношенні для багатьох фізичних 

об'єктів, але у кількісному відношенні індивідуальна для кожного об'єкта. 

Наприклад, довжина, маса, електропровідність тощо. Але запах або смак не 

можуть бути фізичними величинами, тому що вони встановлюються на основі 

суб'єктивних відчуттів. Мірою для кількісного порівняння однакових 

властивостей об'єктів є одиниця фізичної величини - фізична величина, якій за 

визначенням присвоєно числове значення, що дорівнює 1. Одиницям фізичних 

величин присвоюють повні і скорочені символьні позначення – розмірності. Цей 

метод широко використовується в педагогіці, методиці, психології (якість знань 

підготовки спеціалістів, успішність тощо).  

Найважливішою складовою наукових досліджень є експеримент – апробація 

знання досліджуваних явищ в контрольованих або штучностворених умовах. Це 

такий метод вивчення об'єкта, коли дослідник активно і цілеспрямовано впливає 

на нього шляхом створення штучних умов чи застосування звичайних умов, 

необхідних для виявлення відповідних властивостей. Сам термін «експеримент» 

(від латинського experimentum – спроба, дослід) означає науково поставлений 

дослід, спостереження досліджуваного явища у певних умовах, що дозволяють 

багаторазово відтворювати його при повторенні цих умов. Експеримент - 

важливий елемент наукової практики вважається основою теоретичного знання, 

критерієм його дійсності. Особливого значення набуває експеримент при 

вивченні екстремальних умов. З розвитком науки і техніки сфера експерименту 
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значно розширюється, охоплюючи все більшу сукупність об'єктів матеріального 

світу. В методологічному відношенні експеримент передбачає перехід дослідника 

від пасивного до активного способу діяльності. Експеримент проводять: при 

необхідності відшукати у об'єкта раніше невідомі властивості; при перевірці 

правильності теоретичних побудов; при демонстрації явища. Переваги 

експериментального вивчення об'єкта порівняно зі спостереженням полягають у 

тому, що: під час експерименту є можливість вивчати явище «у чистому вигляді», 

усунувши побічні фактори, які приховують основний процес; в 

експериментальних умовах можна досліджувати властивості об’єктів; існує 

можливість повторюваності експерименту, тобто проведення випробування 

стільки разів, скільки в цьому є необхідність. Дослідження об'єкта проводиться 

поетапно: на кожному етапі застосовуються найдоцільніші методи відповідно до 

конкретного завдання.  

На першому етапі збору фактичного матеріалу і його первинної 

систематизації використовують методи: опитування (анкетування, інтерв'ювання, 

тестування), експертних оцінок, а також лабораторні експерименти. Опитування 

дає змогу отримати як фактичну інформацію, так і оцінні дані, проводиться в 

усній або письмовій формі. При створенні анкети або плану інтерв'ю важливо 

сформулювати запитання так, щоб вони відповідали поставленій меті. Анкета 

може включати декілька блоків запитань, пов'язаних не лише з рівнем 

періодичності використання тих чи інших засобів, а й оцінкою об'єкта 

дослідження. Різновидом вибіркового опитування є тестування, яке проводиться з 

метою виявлення суттєвих ознак об’єкта, засобів його функціонування, 

використовується в лабораторних експериментах, коли масове опитування через 

анкетування неможливе. Тестування інколи проводять двічі – на початковому 

етапі дослідження, де воно виконує верифікаційну функцію. Тести складають так, 

щоб однозначно виявити ті чи інші властивості опитуваних. Метод експертних 

оцінок використовується для отримання змінних емпіричних даних. Проводиться 

опитування спеціальною групою; експертів (5 – 7 осіб) з метою визначення 

певних змінних величин, необхідних для оцінки досліджуваного питання. 
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Експерти підбираються за ознакою їх формального професійного статусу - 

посади, наукового ступеня, стажу роботи тощо.  

На другому етапі дослідження методи, що використовуються, мають 

цільове призначення – обробку отриманих даних, встановлення залежності 

кількісних та якісних показників аналізу, інтерпретацію їхнього змісту. Вибір і 

послідовність методів визначаються послідовністю обробки даних. 

На даному етапі широко використовуються методи статистичного аналізу: 

кореляційний, факторний аналіз, метод імплікаційних шкал та інші. 

Кореляційний аналіз – це процедура для вивчення співвідношення між 

незалежними змінними. Зв’язок між цими величинами виявляється у взаємній 

погодженості спостережуваних змін. Обчислюється коефіцієнт кореляції. Чим 

вищим є коефіцієнт кореляції між двома змінними, тим точніше можна 

прогнозувати значення однієї з них за значенням інших.  

Факторний аналіз дає можливість встановити багатомірні зв'язки змінних 

величин за кількома ознаками. На основі парних кореляцій, отриманих у 

результаті кореляційного аналізу, одержують набір нових, укрупнених ознак - 

факторів. У результаті послідовної процедури отримують фактори другого, 

третього та інших рівнів. Факторний аналіз дає змогу подати отримані результати 

в узагальненому вигляді.  

Метод імплікаційних шкал – це наочна форма виміру та оцінки отриманих 

даних, які градуюються за кількістю або інтенсивністю ознак. Шкали 

класифікуються за типами або рівнем виміру. Прості пікали дають однозначну 

оцінку тієї чи іншої ознаки. Серію шкал (так звану батарею) можна перетворити в 

єдину шкалу значень окремих ознак. Ця процедура називається шкалюванням. 

 

3. Впровадження завершених наукових досліджень у виробництво  

Впровадження – це досягнення практичного використання прогресивних 

ідей, винаходів, результатів наукових досліджень (інновацій). Впровадження 

інновацій вимагає перебудови сформованого виробництва, перепідготовки 
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працівників, капітальних витрат і одночасно пов'язано з ризиком не отримати 

необхідний результат і зазнати збитків. 

Замовниками на виконання НДР можуть бути технічні управління 

міністерств, управління підприємства, НДІ. Підрядниками є науково-дослідні 

організації, що виконують НДР відповідно до підрядної обопільної угоди. Вони 

зобов'язані сформулювати пропозицію щодо впровадження розробок. Пропозиції 

повинні містити технічні умови, технічне завдання, проектну документацію, 

тимчасову інструкцію, вказівки й т.д. 

Процес впровадження складається із двох етапів: дослідно-виробничого 

впровадження й серійного впровадження (впровадження досягнень науки, нової 

техніки, нової технології). Як би ретельно не проводилися НДР у науково-

дослідних організаціях, все-таки вони не можуть всебічно врахувати різні 

фактори, що діють в умовах виробництва. Тому наукове розроблення на першому 

етапі впровадження вимагає дослідної перевірки у виробничих умовах. 

Пропозицію про закінчені НДР розглядають на науково-технічних радах, а у 

випадках особливо коштовних пропозицій - на колегіях міністерства, і 

направляють на виробництво для практичного застосування. 

Після дослідно-виробничого випробування нові матеріали, конструкції, 

технології, рекомендації, методики впроваджують у серійне виробництво як 

елементи нової техніки. На цьому, другому, етапі науково-дослідні організації не 

беруть участі у впровадженні. Вони можуть на прохання впроваджувальних 

організацій давати консультації або робити незначну науково-технічну допомогу. 

Після впровадження досягнень науки у виробництво складають 

пояснювальну записку, до якої додають акти впровадження й експлуатаційних 

випробувань, розрахунок економічної ефективності, довідки про річний обсяг 

впровадження, протокол участі на паях організацій у розробленні й впровадженні, 

розрахунок фонду заробітної плати й інші документи. Впровадження досягнень 

науки й техніки фінансують організації, які його здійснюють. 
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4. Наукова інформація та її джерела 

У процесі підготовки та проведення будь-якого дослідження можна 

виділити п'ять головних етапів:  

– етап накопичення наукової інформації: бібліографічний пошук наукової 

інформації, вивчення документів, основних джерел теми, складання огляду 

літератури, вибір аспектів дослідження;  

– формулювання теми, мети і завдання дослідження, визначення проблеми, 

обгрунтування об'єкту і предмету, мети, головних завдань, гіпотези дослідження; 

– теоретичне дослідження – обгрунтування напрямів, вибір загальної 

методики, методів, розробка концепції, параметрів, формулювання висновків 

дослідження;  

– проведення експерименту – розробка програми, методики, одержання і 

аналіз даних, формулювання висновків і результатів дослідження; 

– оформлення результатів наукового дослідження, висновків, рекомендацій, 

уточнення наукової новизни та практичної значущості.  

Дослідження розпочинається з аналізу інформаційних матеріалів з обраної 

теми.  

Інформацію поділяють на:  

– оглядову (вторинну) огляд наукових матеріалів;  

– релеративну, що міститься в описах прототипів наукових завдань;  

– реферативну (вторинну), що міститься в анотаціях, резюме, рефератах;  

– сигнальну (вторинну) – інформацію попереднього повідомлення;  

– довідкову (вторинну) – систематизовані короткі відомості в будь-якій 

галузі знань.  

Отже, при опрацюванні інформації її можна поділити на дві групи. 

 Первинна інформація – це вихідна інформація, яка є результатом 

безпосередніх соціологічних експериментальних досліджень, вивчення 

практичного досвіду (це фактичні дані, зібрані дослідником, їх аналіз і перевірка). 

Вторинна інформація - це результат аналітичної обробки та публікації інформації 

з теми дослідження (це опубліковані документи, огляд інформації з теми). Це: 
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інформаційні видання (сигнальна інформація, реферативні журнали, експрес-

інформація, огляди); довідкова література (енциклопедії, словники); каталоги і 

картотеки; бібліографічні видання. 

Розумова праця в будь-якій його формі завжди пов'язана з пошуком 

інформації. Той факт, що цей пошук стає зараз усе складнішим й складнішим, 

доказів не потребує. Ускладнюється сама система пошуку, поступово вона 

перетворюється у спеціальну галузь знань. Знання й навички в цій області стають 

усе більш обов'язковими для будь-якого фахівця. 

Поняття підготовленості щодо цього складається з таких основних 

елементів: 

– чіткого уявлення про загальну систему інформаційних ресурсів і тих 

можливостей, які дає використання інформаційних джерел своєї області; 

– знання усіх можливих джерел інформації зі своєї спеціальності; 

– уміння вибрати найбільш раціональну схему пошуку відповідно до його 

завдань і умов; 

– наявності навичок у використанні допоміжних бібліографічних та 

інформаційних матеріалів. 

Характерною рисою розвитку сучасної науки є бурхливий потік нових 

наукових даних, що отримуються в результаті досліджень. Щорічно у світі 

видається понад 500 тисяч книг з різних питань. Ще більше видається журналів, 

величезна кількість наукової інформації залишається неопублікованою. 

Інформація має властивість «старіти». Це пояснюється появою нової 

друкованої й неопублікованої інформації або зниженням потреби в даній 

інформації. За зарубіжними даними, інтенсивність падіння цінності інформації 

(«старіння») орієнтовно становить 10 % за день для газет, 10 % на місяць для 

журналів і 10 % за рік для книг. 

Таким чином, відшукати нове, передове, наукове у вирішенні даної теми – 

складне завдання не тільки для одного науковця, але й для великого колективу. 

Недостатнє використання світової інформації приводить до дублювання 

досліджень. Кількість повторно отримуваних даних досягає в різних сферах 
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науково- технічної творчості 60 і навіть 80 %. А це втрати, які оцінюються 

багатьма мільярдами доларів щорічно. 

Наукова інформація – це логічна інформація, що отримується в процесі 

пізнання, яка адекватно відображає закономірності об'єктивного світу й 

використовується в суспільно- історичній практиці. З визначення випливає, що 

науковою можна вважати тільки ту інформацію, що задовольняє декілька 

серйозних вимог.  

По-перше, наукова інформація отримується людиною у процесі пізнання і, 

отже, нерозривно пов'язана з її практичною, виробничою діяльністю, оскільки 

остання є основою пізнання.  

По-друге, наукова інформація – це логічна інформація, що утворюється 

шляхом обробки інформації, яка надходить до людини через органи чуттів, за 

допомогою абстрактно-логічного мислення. Вона повинна адекватно відображати 

об'єктивний світ. Однак виконання цих умов не є достатнім. 

Щоб інформація вважалася науковою, вона повинна задовольняти ще одну, 

четверту умову: вона повинна неодмінно використовуватися в суспільно-

історичній практиці. Саме тому до наукової інформації не можуть бути віднесені 

науково-фантастичні літературні твори. Не може вважатися науковою адекватна й 

логічно оброблена інформація, отримана кимось у результаті багаторічних 

спостережень за погодженням лише з тією метою, щоб вибрати собі найбільш 

підходящий час для відпустки. Цей приклад показує, що не всяке використання 

інформації робить її науковою. 

Під «джерелом наукової інформації» розуміється не бібліотека або 

інформаційний орган, звідки отриманий документ, а саме документ, що містить 

якесь повідомлення. Документальні джерела містять у собі основний обсяг 

відомостей, що використовуються у науковій, викладацькій і практичній 

діяльності. До документів відносять різного роду видання, що є основним 

джерелом наукової інформації. Видання – це документ, призначений для 

поширення інформації, що міститься в ньому, який пройшов редакційно-
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видавничу обробку, отриманий друкуванням або тисненням, поліграфічно 

самостійно оформлений та має вихідні відомості. 

Документи створюють величезні інформаційні потоки, темпи яких щорічно 

зростають. 

Розрізняють висхідний і спадний потоки інформації. 

Висхідний – це потік інформації від користувачів у реєстраційні органи. 

Виконавець наукової праці (НДІ, ВНЗ й ін.) після затвердження плану робіт 

зобов'язаний у місячний строк представити інформаційну карту у відповідні 

інститути. До висхідного потоку відносять також статті, направлені в різні 

журнали. 

Спадний – це потік інформації у вигляді бібліографічних оглядових 

реферативних та інших даних, що направляється в низові організації за їхніми 

запитами. 

Усі документальні джерела наукової інформації діляться на первинні й 

вторинні. Первинні документи містять вихідну інформацію, безпосередні 

результати наукових досліджень (монографії, збірники наукових праць, 

автореферати дисертацій і т.д.), а вторинні документи є результатом аналітичної й 

логічної переробки первинних документів (довідкові, інформаційні, 

бібліографічні й інші тому подібні видання). 

Нижче представлені видання (рис.2.2), з яких може бути почерпнута 

необхідна для науково-дослідної роботи інформація. Це наукові, навчальні, 

довідкові й інформаційні видання.  

Під науковим розуміють видання, що містить результати теоретичних й/або 

експериментальних досліджень, а також науково підготовлені до публікації 

пам'ятники культури й історичні документи. Наукові видання можна розділити на 

такі види: монографія, автореферат, дисертація, препринт, збірник наукових 

праць, матеріали наукової конференції, тези доповідей наукової конференції, 

науково-популярне видання. 

Монографія – наукове або науково-популярне книжкове видання: 

– містить повне і всебічне дослідження однієї проблеми або теми; 
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– належить одному або декільком авторам. 

 

 

Рис. 2.2 – Схема процесу збору та налізу наукової інформації 

 

Автореферат дисертації –  наукове видання у вигляді брошури, що містить 

складений автором реферат проведеного ним дослідження, що подається на 

здобуття наукового ступеня. 

Препринт – наукове видання, що містить матеріали попереднього 

характеру, опубліковані до виходу у світ видання, у якому вони можуть бути 

розміщені. 

Збірник наукових праць – збірник, що містить дослідницькі матеріали 

наукових установ, навчальних закладів або товариств. 
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Тези доповідей наукової конференції – науковий неперіодичний збірник, що 

містить опубліковані до початку конференції матеріали попереднього характеру: 

анотації, реферати доповідей й/або повідомлень. 

Матеріали наукової конференції – науковий неперіодичний збірник, що 

містить підсумки наукової конференції (програми, доповіді, рекомендації, 

рішення). 

Науково-популярне видання – видання, що містить відомості: 

– про теоретичні або експериментальні дослідження в галузі науки, 

культури й техніки; 

– викладені у формі, доступній читачеві-неспеціалісту. 

Навчальне видання – це видання, що містить систематизовані відомості 

наукового або прикладного характеру, викладені у формі, зручній для вивчення й 

викладання, і розраховане на учнів різного віку й ступеня навчання. До 

навчальних видань належать: підручник, навчальний посібник, навчальний 

наочний посібник, навчально-методичний посібник, хрестоматія й т.д. 

Підручник – навчальне видання, що містить систематичне викладення 

навчальної дисципліни, її розділу або частини, що відповідає навчальній програмі 

і офіційно затверджене як підручник. 

Навчально-методичний посібник – навчальне видання, що містить матеріали 

за методикою викладання навчальної дисципліни або за методикою виховання. 

Навчальний посібник – це навчальне видання, що доповнює або частково 

заміняє підручник й офіційно затверджене як навчальний посібник. 

Хрестоматія – навчальний посібник, що містить літературно-художні, 

історичні й інші твори або уривки з них, що становлять об’єкт вивчення 

навчальної дисципліни. 

Навчальний наочний посібник – навчальне видання, що містить матеріали 

для допомоги вивченню, викладанню або вихованню. 

Довідково-інформаційне видання – видання, що містить короткі відомості 

наукового або прикладного характеру, розташовані в порядку, зручному для 

їхнього швидкого відшукання, не призначене для суцільного читання. 
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Інформаційне видання – видання, що містить систематизовані відомості про 

опубліковані, непубліковані або неопубліковані документи або результат аналізу 

й узагальнення відомостей, представлених у першоджерелах. Інформаційні 

видання випускаються організаціями, що здійснюють науково- інформаційну 

діяльність. Інформаційні видання можуть бути бібліографічними, реферативними, 

оглядовими. 

Бібліографічне видання – бібліографічний посібник, випущений у вигляді 

окремого документа. 

Реферативне видання – це інформаційне видання, що містить упорядковану 

сукупність бібліографічних записів, що включають реферати. 

Видання можуть бути неперіодичними, періодичними й триваючими. 

Неперіодичні видання – це видання, що виходять однократно і не мають 

продовження. До них належать: книги, брошури, листівки і т.д. 

Періодичне видання – серійне видання, що виходить через певні проміжки 

часу, з постійним для кожного року числом номерів (випусків) і не повторюється 

за змістом. До періодичних друкованих видань належать: газети, журнали, 

альманахи, бюлетені, інші видання, що мають постійну назву, певний номер і 

виходять у світ не рідше одного разу на рік.  

Для опрацювання джерел з обраної теми використовують інформаційно-

пошуковий апарат бібліотеки. У бібліотеках застосовується інформаційно-

пошукова мова (ШМ) бібліотечно-бібліографічного типу: універсальна десяткова 

класифікація (УДК) і бібліотечно-бібліографічна класифікація (БВК). 

УДК систематизує всі людські знання у 10 розділах, де кожний розділ має 

десять підрозділів і т.ін. При цьому кожне нове поняття отримує свій числовий 

індекс. Багато років УДК застосовувалась як найбільш досконала класифікація 

знань. Але згодом виникнення нових понять у науковій і практичній діяльності 

людей зумовили впровадження бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК), 

яка має іншу систему класифікації й індексації людських знань. Основна частина 

її буквено-цифрових індексів побудована за десятковим принципом. Основні 
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розділи ББК розподілені у 21 відділах, кожний з яких має свій індекс із великих 

букв українського алфавіту, 

 

5. Основні вимоги до написання, оформлення і захисту наукових праць 

студентів  

Дипломна робота – це випускна кваліфікаційна робота, що являє собою 

теоретичне або експериментальне дослідження однієї з актуальних тем у 

конкретній сфері знання, у якій випускник демонструє рівень оволодіння 

необхідними теоретичними знаннями й практичними навичками, що дозволяють 

йому самостійно вирішувати професійні завдання. 

Завданнями випускної дипломної роботи є: 

– теоретичне обґрунтування й розкриття сутності явищ і проблем з обраної 

теми; 

– розвиток навичок самостійної роботи, отриманих за роки навчання; 

– уміння самостійно розробляти конкретну наукову проблему; 

– чітке розуміння теорії у вирішенні проблем досліджуваної теми, 

включаючи критичну оцінку літературних джерел і різних поглядів вчених і 

практиків, у тому числі й закордонних; 

– уміння систематизувати й докладно аналізувати дані, отримані зі 

статистичних збірників, звітних матеріалів, періодичної й спеціальної літератури, 

робити аргументовані висновки й пропозиції; 

– узагальнення всього комплексу знань, отриманих за час навчання у ВНЗ. 

При виборі теми дипломної роботи потрібно враховувати: 

– актуальність теми дослідження; 

– практичну значущість; 

– можливість використання в дипломній роботі конкретного фактичного 

матеріалу, зібраного в період проходження виробничої практики. 

Виконання дипломної роботи проходить такі етапи: 

– вибір теми; 

– вивчення літератури; 
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– складання плану; 

– визначення методів дослідження; 

– вивчення практики; 

– робота над текстом і оформлення. 

Далі йде підготовка до захисту й захист роботи.  

Дипломна робота за своєю структурою складається з таких елементів: 

– титульного аркуша; 

– змісту; 

– вступу; 

– основної частини; 

– висновків; 

– списку використаної літератури; 

– додатків (якщо вони необхідні). 

Внутрішня структура може складатися із завдання з підготовки дипломної 

роботи, вступу, двох – максимум трьох розділів з 2 – 3 параграфами кожна, 

заключення у вигляді висновків і рекомендацій, бібліографії й додатків.  

Готова дипломна робота підписується виконавцем і здається науковому 

керівнику в строк, встановлений завданням або планом-графіком. Після її 

прочитання керівник готує на неї письмовий відгук. У відгуку відбиваються 

позитивні й негативні сторони дипломної роботи за такою схемою: 

– актуальність; 

– новизна; 

– теоретична й практична значущість проведеного дослідження; 

– повнота висвітлення питань теми, використання літератури й практичного 

матеріалу; 

– ступінь самостійності автора в розкритті теми; 

– обґрунтованість висновків, логічність аргументації; 

– наявність пропозицій і рекомендацій, можливість їх впровадження у 

навчальний процес; 

– відповідність оформлення роботи встановленим правилам; 
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– неточності, помилки, спірні моменти, зауваження щодо змісту й 

оформлення. 

Дипломна робота з письмовим відгуком керівника не менш ніж за 10 днів 

до захисту передається рецензенту для рецензування. 

Як рецензенти залучаються, як правило, науковці, що працюють у 

відповідній галузі, висококваліфіковані практичні працівники, що мають вищу 

освіту. 

Рецензія (відгук про наукову працю) –  це робота, у якій критично оцінюють 

основні положення й результати рецензованого дослідження. Особливу увагу 

звертають на актуальність його теоретичних положень, доцільність і 

оригінальність прийнятих методів дослідження, новизну й вірогідність отриманих 

результатів, їхню практичну користь. 

При складанні рецензії дотримуються такої послідовності: 

– обґрунтування необхідності (актуальність) теми дослідження; 

– оцінка ідейного й наукового змісту (основна частина рецензії), мови, 

стилю; 

– послідовність викладення результатів дослідження; 

– оцінка ілюстративного матеріалу, обсягу досліджень і рукопису тексту; 

– загальні висновки; підсумкова оцінка дослідження. 

Критика рецензента повинна бути принциповою, науково обґрунтованою, 

вимогливою, але разом з тим і доброзичливою, сприятливою для поліпшення 

дослідження. 

Дипломна робота захищається студентом перед Державною 

екзаменаційною комісією на відкритому засіданні. Для викладення основних 

результатів дослідження автору надається 10 – 15 хвилин. У виступі доповідач 

(дипломник) не повинен озвучувати чужі загальновідомі факти, положення, 

визначення, а коротко викласти розуміння досліджуваної проблеми, приділивши 

більше уваги результатам власного дослідження. 

У доповіді рекомендується відобразити: 

– обґрунтування актуальності теми; 
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– характеристику об'єкта дослідження; 

– основний зміст за розділами; 

– обґрунтування запропонованих заходів; 

– висновки і пропозиції. 

Зміст доповіді повинен бути ілюстрованим. Ілюстративний матеріал 

повинен підтверджувати теоретичні й практичні висновки, представляти 

найбільш важливі цифри, оформлені в табличній, графічній або текстовій формах. 

Контрольна питання: 

1. Що таке метод наукового пізнання?  

2. Які Ви знаєте методи пізнання?  

3. Які Ви знаєте методи емпіричного та теоретичного рівнів дослідження?  

4. Класифікація методів. їх характеристика.  

5. Дайте визначення наукової ідеї.  

6. Роль логічних методів у наукових дослідженнях.  

7. У чому сутність діалектики процесу пізнання та системного методу 

досліджень?  

8. Індуктивний та дедуктивний методи дослідження.  

9. Що таке моделювання і коли воно використовується? 

10. Поняття про наукову інформацію.  

11. Види та ознаки наукової інформації.  

12. Що таке інформатика, і які завдання вона вирішує?  

13. Назвіть головні принципи інформаційних відносин та галузі інформації.  

14. Які етапи накопичення наукової інформації?  

15. Які ви знаєте етапи вивчення наукових джерел?  

16. Що Ви розумієте під системою опрацювання інформаційних джерел?  

17. Інформаційно-пошукова мова бібліотек УДК, ББК. Дайте 

характеристику. 

Література: [5, с. 200–225; 6; 9; 13, с. 85–110; 19, с. 90–105; 20, с. 85–117; 

23, с. 130–180; 25, с. 230–360; 30, с. 207–240; 31, с. 100–130; 32, с. 200–250; 33, с. 

170–220; 34, с. 150–200; 35, с. 150–270].  
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Змістовий модуль 2 

 Інтелектуальна власність 

 

Тема 2.1 Основи інтелектуальної власності 

 

Лекція № 3 

Тема. Основи інтелектуальної власності 

Навчальні елементи: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, 

науково-технічна документація, системи організації виробництва, наукові 

відкриття, раціоналізаторські пропозиції, селекцiйнi досягнення, топографії 

інтегральних мікросхем, комерційні секрети, методи захисту, недобросовісна 

конкуренція, засоби індивідуалізації, знаки для товарів і послуг, походження 

товарів, фірмові назви, суб’єкт права, співавторство, авторське право, суміжні 

права, строк чинності. 

План лекції: 

1. Поняття інтелектуальної власності 

2. Майнові та немайнові права 

3. Об’єкти прав інтелектуальної власності 

4. Сутність та умови дії авторського права  

5. Виникнення та здійснення суміжних прав  

 

1. Поняття інтелектуальної власності 

Інтелектуальна власність являє собою закріплені законом права на 

результати інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній і 

художній сферах. Підкреслимо, що під інтелектуальною власністю розуміють не 

результат інтелектуальної діяльності людини як такий, a право на цей результат. 

Тобто, інтелектуальна власність є нематеріальним об’єктом, з чого випливає 

низка важливих наслідків. Наприклад, на відміну від матеріальних об'єктів, у 

багатьох випадках інтелектуальною власністю заволодіти набагато легше. Так, 

якщо у процесі бесіди ви розкриєте комерційну таємницю, то ця інформація 
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перекочує до мозку вашого співрозмовника і повернути її назад, на відміну від 

матеріального об'єкта, неможливо. Відтепер обидві сторони володіють одним і 

тим же об'єктом. Відмінності спостерігаються також під час обміну. Наприклад, 

якщо ви обмінялися з партнером ідеями як результатами творчої діяльності, то 

кожна зі сторін за результатами обміну буде мати по дві ідеї. Об'єктом власності є 

право на результати інтелектуальної діяльності людини. Це право має подвійну 

природу. З одного боку, творець (автор) нематеріального і творець матеріального 

об'єкта власності мають подібні права власності, тому що право на результат 

творчої діяльності забезпечує його власнику виняткову можливість 

розпоряджатися цим результатом на свій розсуд, а також передавати його іншим 

особам, тобто воно подібне до права власності на матеріальні об'єкти (майнове 

право). З іншого боку, поряд з майновим правом, існує деяке духовне право 

творця на результати творчої праці, так зване право автора. Тобто автор має 

сукупність особистих немайнових (моральних) прав, що не можуть 

відчужуватися від їхнього власника в силу їхньої природи, та майнових прав. 

Іншими словами, якщо майнове (економічне право) на результат творчої праці 

може бути віддільним від творця (переданим іншій особі в обмежене чи 

необмежене користування), то моральне (немайнове) право автора невіддільне від 

творця і не може бути передано іншій особі. Таким чином, право інтелектуальної 

власності є сумою тріади майнових прав (права володіти, права користуватися, 

права розпоряджатися) та немайнових прав (право на авторство, право на 

недоторканість твору тощо). Деякі науковці вважають, що право інтелектуальної 

власності – це виключне право правовласника дозволяти або забороняти іншим 

особам користуватися результатами творчої діяльності. Так, існує концептуальне 

розходження у відношенні до права інтелектуальної власності в країнах 

загального права і країнах континентального права ( з кодифікованим цивільним 

законодавством). У країнах загального права до інтелектуальної власності 

відносяться як до форми власності, що може бути створена індивідуальним чи 

колективним автором і, будучи створеною, підлягає комерційній експлуатації, так 

само як будь-яка інша власність. При цьому складові права власності спрямовані 
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винятково на здобуття економічної вигоди. У країнах з кодифікованим цивільним 

законодавством (у т.ч. в Україні) авторське право також має характеристики 

власності й закон спрямований на захист економічного змісту цієї власності. 

Однак у цьому випадку право втілює також ідею про те, що твір автора є 

вираженням його особистості, що вимагає такого ж захисту, як і економічний 

потенціал твору. 

 

2. Майнові та немайнові права 

Майновими правами інтелектуальної власності є:  

- право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;  

- виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної 

власності;  

-  виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта 

права інтелектуальної власності, зокрема й забороняти таке використання;  

-  інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. 

Законом можуть бути встановлені винятки та обмеження в майнових правах 

інтелектуальної власності за умови, що вони не створюють істотних перешкод 

для нормальної реалізації майнових прав інтелектуальної власності та здійснення 

законних інтересів суб'єктів цих прав.  

Майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до закону бути 

внеском до статутного капіталу юридичної особи, предметом договору застави та 

інших зобов'язань, а також використовуватися в інших цивільних відносинах.  

Особистими немайновими правами інтелектуальної власності є:  

- право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником 

тощо) об'єкта права інтелектуальної власності;  

-  право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної 

власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права 

інтелектуальної власності;  

-  інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені 

законом.  
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Особисті немайнові права інтелектуальної власності належать творцеві 

об'єкта права інтелектуальної власності. У випадках, передбачених законом, 

особисті немайнові права інтелектуальної власності можуть належати іншим 

особам. Особисті немайнові права інтелектуальної власності не залежать від 

майнових прав інтелектуальної власності. Вони не можуть відчужуватися 

(передаватися), окрім встановлених законом винятків.  

Майнові й немайнові права на результат творчої діяльності взаємозалежні й 

якнайтісніше переплетені, утворюючи нерозривну єдність. Подвійна природа 

права – найважливіша особливість інтелектуальної власності. Характерні риси 

права інтелектуальної власності:  

1. Об'єкти інтелектуальної власності – це не речі як предмети матеріального 

світу, а ті ідеї, символи, образи, думки, гіпотези тощо, які виражені в об'єктивній 

формі - втілені в матеріальних носіях. З огляду на це, об'єкти інтелектуальної 

власності можливо тиражувати, тобто багаторазово втілювати в матеріальні 

об'єкти.  

2. Автору об’єкта інтелектуальної власності належить два види прав: 

майнові права та особисті немайнові права. Майнові права можуть передаватися 

іншим особам, немайнові права відчуженню не підлягають.  

3. Особисті немайнові права інтелектуальної власності є чинними 

безстроково, якщо інше не встановлено законом. Майнове право інтелектуальної 

власності є строковим, тобто воно припиняється з перебігом певного терміну, 

після чого об'єкт інтелектуальної власності стає суспільним надбанням. 

4. Право інтелектуальної власності виникає, як правило, тільки після 

державної реєстрації результату творчої діяльності у відповідних державних 

органах. Для об’єктів права промислової власності, а також для засобів 

індивідуалізації така реєстрація є необхідною, для об'єктів авторського права 

реєстрація є бажаною (вона засвідчує пріоритет створення результату 

літературно-художньої творчості) і необхідна для реєстрації в подальшому 

об'єкта інтелектуальної власності в митних органах.  
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5. Діє принцип вичерпання права інтелектуальної власності, тобто автор не 

може заборонити використання та розповсюдження товару, який містить об'єкт 

інтелектуальної власності, якщо його правомірно було введено в обіг 

правовласником шляхом першого продажу.  

6. З переходом права власності на річ до іншої особи, право інтелектуальної 

власності не переходить до нового власника. Передача прав на об'єкти 

інтелектуальної власності відбувається в спеціальному порядку. 

 7. Відчуження права власності відбувається в повному обсязі, тоді як право 

інтелектуальної власності передається за ліцензійними угодами як у повному 

обсязі (виключна ліцензія), так і частково з обмеженням по строку, способу 

використання, території, кількості примірників тощо. Крім того, договори на 

передачу прав інтелектуальної власності підлягають державній реєстрації так 

само, як і право інтелектуальної власності.  

8. Охорона права інтелектуальної власності в більшості випадків 

обмежується територією певної країни, де відбулася державна реєстрація ( за 

виключенням загальновідомих товарних знаків).  

9. Об'єкти права інтелектуальної власності є різними за рівнем творчості, 

цілями створення, характером діяльності і, як наслідок, за правовим режимом 

виникнення, використання та охорони. 

 

3. Об’єкти прав інтелектуальної власності 

До об’єктів права інтелектуальної власності в Україні належать:  

1) Об’єкти авторського права:  

– твори літератури (письмові твори белетристичного характеру, збірники 

творів);  

– твори мистецтва (музичні, драматичні, хореографічні, аудiовiзуальнi 

твори; твори образотворчого та прикладного мистецтва, архітектури, фотографії; 

сценічні обробки, аранжування, переробки та переклади творів);  

– комп’ютерні програми (набори інструкцій, виражених у формі, придатній 

для зчитування комп’ютером, які приводять їх у дію для досягнення певної мети);  
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– бази даних (сукупність творів, даних, або будь-якої іншої незалежної 

інформації у довільній формі, підбір і розташування складових частин якої, та її 

упорядкування є результатом творчої праці). 

2) Об'єкти суміжних прав:  

– виконання творів (виконання вперше на території країни, зафіксовано на 

фонограмі чи включено в передачу організації мовлення);  

– фонограми і відеограми (записи на відповідному носії (магнітній стрічці 

чи магнітному диску, грамофонній платівці, компакт-диску тощо) виконання або 

будьяких звуків (зображень);  

– програми телерадіоорганізацій (сукупність живого виконання або запису, 

що складається із зображень або звуків, втілених у сигнали, і випромінюється з 

метою подальшого розповсюдження). 

3) Об'єкти науково-технічної інформації та промислової власності:  

– винаходи (продукти (пристрої, речовини, штами мiкроорганiзму, культури 

клітин рослин i тварин) або способи застосування раніше відомих продуктів чи 

способів за новим призначенням, якщо вони нові, мають винахідницький рівень i 

є промислово придатними);  

– корисні моделі (конструктивні виконання пристроїв, що є новими i 

промислово придатними);  

– промислові зразки (форми, малюнки чи розфарбування або їх поєднання, 

що визначають зовнішній вигляд промислового виробу i призначені для 

задоволення естетичних та ергономічних потреб, якщо вони нові i промислово 

придатні);  

– науково-технічна документація (результати науково-дослідної, 

дослідноконструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської 

діяльності, фіксовані у формі, яка забезпечує їх відтворення, використання та 

поширення);  

– системи організації виробництва, маркетингу, управління якістю 

продукції, кадрами, фінансами, політикою капіталовкладень;  
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– наукові відкриття (встановлення раніше невідомих, об’єктивно існуючих 

закономірностей, властивостей i явищ матеріального світу);  

– раціоналізаторські пропозиції (пропозиції нові та корисні для 

підприємства, якому вони подані та передбачають створення, або заміну 

конструкції виробів, технології виробництва i застосовуваної техніки, або складу 

матеріалу);  

– селекцiйнi досягнення (нові сорти рослин та породи тварин);  

– топографії інтегральних мікросхем (зафіксовані на матеріальному носії 

просторово-геометричні розміщення сукупності елементів інтегральної 

мікросхеми та з’єднань між ними);  

– комерційні секрети (відомості виробничого, організаційного, фінансового 

та іншого характеру, що складають комерційну цінність, не відомі третім особам і 

недоступні необмеженому кругу осіб);  

– методи захисту від недобросовісної конкуренції.  

4) Засоби індивідуалізації:  

– знаки для товарів і послуг (словесні, зображувальні, об’ємні та інші 

позначення або їх комбінації, виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні 

кольорів, що вiдповiдають умовам правової охорони);  

– зазначення походження товарів (визначення, що ідентифікують певний 

товар, який походить з певного району чи місцевості країни, якщо якість або інші 

характеристики товару, на яких базується його репутація, обумовлені 

географічним місцем походження товару);  

– фірмові назви (назви підприємств зареєстрованих на регіональному рiвнi, 

що є їх візитною карточкою i частиною їх iмiджу).  

Суб’єктом права інтелектуальної власності визнається особа, яка є носієм 

особистих немайнових та (або) майнових прав інтелектуальної власності. 

У вітчизняному законодавстві визначення суб'єкта права інтелектуальної 

власності знайшло своє закріплення у Цивільному Кодексі України, відповідно до 

якого зазначеним суб’єктом є:  
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1) творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор, 

виконавець, винахідник тощо) та  

2) інші особи, яким належать за заповітом або за договором особисті 

немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності. Таке визначення не є 

дефінітивною нормою, а формулюється через зазначення окремих груп суб’єктів 

права інтелектуальної власності та у зв'язку із закріпленими за ними правами 

інтелектуальної власності.  

Класифікація суб’єктів права інтелектуальної власності здійснюється 

відповідно до підстав набуття права інтелектуальної власності, тобто визначення 

моменту (юридичного факту), з якого особа набуває статусу суб’єкта права 

інтелектуальної власності. До першої групи суб’єктів належать суб’кти права 

інтелектуальної власності, які набули свого статусу в результаті створення або 

державної реєстрації прав на об'єкт права інтелектуальної власності.  

Творець (автор) – це фізична особа, творчою працею якої створюється об'єкт 

права інтелектуальної власності. Результат інтелектуальної, творчої діяльності 

може створити лише фізична особа.  

Юридичні особи не є "творцями", оскільки не можуть створювати об'єкти 

права інтелектуальної власності, це можуть зробити лише працюючі у них 

фізичні особи. Отже, суб'єктом права може бути будь-яка людина (фізична особа) 

незалежно від громадянства, постійного місця проживання, роду занять та інших 

її особистих чинників. Це може бути громадянин України, громадянин іншої 

держави і особа без громадянства.  Виходячи із специфіки підстав набуття 

(виникнення) права інтелектуальної власності, передбачених законодавством 

України у сфері інтелектуальної власності, визнання особи творцем (автором) 

об'єкта не залежить від обсягу її дієздатності. Творцями (авторами) об'єктів права 

інтелектуальної власності можуть бути обмежено дієздатні та недієздатні особи 

(не має значення вік і психічний стан фізичної особи). Майнові права 

інтелектуальної власності недієздатних і малолітніх (до 14 років) здійснюють від 

їх імені батьки, усиновителі або опікуни, тобто їх законні представники.  
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Неповнолітні фізичні особи віком від 14 до 18 років можуть самостійно 

здійснювати свої правомочності щодо об'єктів права інтелектуальної власності, 

наприклад, укладати договори на видання своїх творів. За законом авторство 

також визнається за фізичними особами, які визнані обмежено дієздатними 

внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними речовинами, але 

здійснювати свої правомочності у сфері інтелектуальної власності вони можуть 

лише за згодою своїх піклувальників. Таким чином, фізичні особи, які не мають 

повної цивільної дієздатності, є носіями особистих немайнових прав 

інтелектуальної власності.  

Реалізація майнових прав інтелектуальної власності від імені таких осіб та в 

їх інтересах здійснюється їх законними представниками (батьками, 

усиновителями, піклувальниками, опікунами).  

Для визнання співавторства і, отже, права авторства за особами, які брали 

участь у створенні творчого результату, необхідні такі умови:  

1) творчий результат, створений спільною творчою працею співавторів, має 

бути єдиним цілим, таким, що не може існувати без складових частин як ціле. 

Наприклад, якщо з підручника, написаного співавторами, вилучити одну або 

кілька глав, підручник як цілісний твір втрачає своє значення;  

2) спільна праця співавторів має бути творчою. Якщо один розповідає 

сюжет, а інший записує - це не співавторство. Тому не визнаються співавторами 

особи, які надавали автору будь-яку технічну допомогу, - креслярі, друкарки, 

консультанти, особи, які здійснювали необхідні розрахунки, надавали фінансову 

чи іншу матеріальну допомогу автору тощо;  

3) має бути укладена угода про спільну працю (необов'язково в письмовій 

формі, вона може бути й усною);  

4) співавторство має бути добровільним;  

5) при роздільному співавторстві кожен із співавторів зберігає авторське 

право на свою частину, водночас він є співавтором результату в цілому;  

6) при нероздільному співавторстві об'єкт спільної праці може 

використовуватися лише за спільною угодою всіх співавторів. Проте право 
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опублікування та іншого використання твору, право на подання заявки на об'єкт 

промислової власності належить усім співавторам, якщо інше не передбачено 

угодою між ними. Склад співавторів у науково-технічній творчості може бути 

переглянутий за спільним клопотанням осіб, зазначених у заявці як співавтори;  

7) винагорода за використання об'єкта інтелектуальної власності належить 

усім співавторам у рівних частках, якщо інше не передбачено угодою між ними. 

Від співавторства слід відрізняти співробітництво, за яким кілька авторів беруть 

участь у створенні колективного результату творчої діяльності за завданням 

певної організації (замовника). Такий колективний об’єкт належить юридичній 

особі, за завданням якої він створений. 

 

4. Сутність та умови дії авторського права  

Авторське право – правовідносини, які виникають у зв'язку із створенням та 

використанням творів науки, літератури і мистецтва. Твори є об'єктами 

авторського права без виконання будь-яких формальностей щодо них та 

незалежно від їх завершеності, призначення, цінності тощо, а також незалежно 

від способу чи форми вираження.  

Види творів:  

–  Самостійні –  твори оригінальної форми.  

–  Несамостійні – похідні (переклади, обробки, анотації, реферати, резюме, 

огляди, інсценізації, аранжування та інші переробки творів науки, літератури і 

мистецтва).  

Похідні твори охороняються авторським правом незалежно від того, чи є 

об’єктами авторського права твори, на яких вони засновані; збірники 

(енциклопедії, антології, бази даних та інші складені твори, які за добором і 

розташуванням матеріалів є результатом творчої праці). Авторське право не 

поширюється: на ідеї, процеси, методи діяльності або математичні концепції.  

Не є об'єктами авторського права:  

– акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

(закони, укази, постанови, рішення тощо), а також їх офіційні переклади;  
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– державні символи, грошові знаки, емблеми тощо, затверджені органами 

державної влади;  

– повідомлення про новини дня або інші факти, що мають характер прес-

інформації;  

– інші твори, встановлені законом. 

Майновими правами інтелектуальної власності на твір є такі:  

1) право на: 

– використання твору;  

– опублікування;  

– відтворення в будь-який спосіб та в будь-якій формі;  

– переклад;  

– перероблення, адаптація, аранжування та інші подібні зміни;  

– включення складовою частиною до збірників, баз даних, енциклопедій;  

– публічне виконання;  

– продаж, передання в найм (оренду);  

– імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок.  

2) виключне право дозволяти використання твору;  

3) право перешкоджати неправомірному використанню твору, зокрема й 

забороняти таке використання;  

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.  

Майнові права на твір належать його авторові, якщо інше не встановлено 

договором чи законом. В Україні охорона майнових прав автора діє протягом 

всього його життя і 70 років після смерті.  

Дія терміну охорони починається з 1 січня року, що настає за тим, коли 

відбулись юридичні факти, та спливає через сімдесят років, що відліковуються з 1 

січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього зі співавторів, який 

пережив інших, крім випадків, передбачених законом. 

Твір може бути вільно, без згоди автора, та безоплатно використаний 

будьякою особою:  
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– як цитата з правомірно опублікованого твору або як ілюстрація у 

виданнях, радіо- і телепередачах, фонограмах і відеограмах, призначених для 

навчання, за умови зазначення джерела запозичення та імені автора, якщо воно 

вказане в такому джерелі, та в обсязі, виправданому поставленою метою;  

– для відтворення у судовому й адміністративному провадженнях в обсязі, 

виправданому цією метою;  

–  в інших випадках, передбачених законом. 

Основний нормативний документ європейського законодавства в галузі 

авторських прав – Директива про узгодження авторських і споріднених прав у 

інформаційному суспільстві 2001/29/EC Європейського парламенту і Ради 

Європейського союзу від 22 травня 2002 року. 

 

5. Виникнення та здійснення суміжних прав  

Суміжні права (англ. related rights, фр. droits voisins) – тип прав на 

інтелектуальну власність, спрямованих забезпечити охорону інтересів фізичних 

та юридичних осіб, що сприяють створенню творів, які після створення стають 

доступними для широкого загалу. 

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти 

суміжних прав в Україні:  

– на виконання спливає через 50 років, що відліковуються з 1 січня року, 

наступного за роком здійснення першого запису виконання, а за відсутності 

такого запису – з 1 січня року, наступного за роком здійснення виконання; 

– на фонограму, відеограму спливає через 50 років, що відліковуються з 1 

січня року, наступного за роком її опублікування, а за відсутності такого 

опублікування протягом 50 років від дати її вироблення – з 1 січня року, 

наступного за роком вироблення фонограми, відеограми;  

– на передачу (програму) організації мовлення спливає через 50 років, що 

відліковуються з 1 січня року, наступного за роком її першого здійснення. 

Контрольні питання: 

1. Обґрунтуйте значення інтелектуальної власності.  
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2. Назвіть основні інститути інтелектуальної власності.  

3. Складові права інтелектуальної власності 

4. Проаналізуйте основні принципи авторського права та суміжних прав.  

5. Проаналізуйте основні принципи патентного права.  

6. Наведіть приклади об’єктів авторського права.  

7. Наведіть приклади об’єктів, які не є об’єктами авторського права.  

8. Охарактеризуйте строк дії авторських прав.  

9. Наведіть приклади об’єктів суміжних прав. 

Література: [1, с. 20–40; 3, с. 150–400; 4, с. 200 –320; 7; 8; 15, с. 10–60; 16, 

с. 80–170; 17; 21; 22, с. 15–30; 27; 36, с. 110–200; 37; 38, с. 110–190; 39, с. 60–85]. 

 

Лекція № 4 

Тема. Об’єкти права інтелектуальної власності. Передавання права 

користування об’єктом інтелектуальної власності. 

Навчальні елементи: об’єкт права, винахід, промисловий зразок, 

топографія (компонування) інтегральної мікросхеми, раціоналізаторська 

пропозиція, наукове відкриття, селекційне досягнення, торговельні марки, бренд, 

продаж прав, право користування, ліцензіар, ліцензіат, продаж ліцензії, 

невиключна ліцензія, виключна ліцензія, одинична ліцензія, роялті, паушальний 

платіж, комбіновані платежі, патентовласник, договір комерційної концесії, 

франчайзинг. 

План лекції: 

1. Об’єкти права промислової власності 

2. Нетрадиційні об'єкти права інтелектуальної власності  

3. Порядок набуття прав промислової власності 

4. Передання права користування об’єктом інтелектуальної власності. 

 

1. Об’єкти права промислової власності 

Об’єктами права промислової власності (табл. 4.1) – патентного права – є 

основні результати науково-технічної діяльності, що включає фундаментальні та 

прикладні наукові дослідження, а також доведення їх результатів до стадії 
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практичного використання, а саме винаходи, корисні моделі та промислові 

зразки.  

Таблиця 4.1 – Основні об’єкти права промислової власності  

Об’єкт права Об’єкт правової охорони Критерії 

патентоспроможності 

Винахід продукт (пристрій, 

речовина)  

нове застосування 

продукту чи процесу 

 новизна*  

винахідницький рівень**  

 промислова 

придатність***  

 

Корисна модель  продукт (пристрій, 

речовина)   

процес у сфері технології 

новизна  

промислова придатність  

 

Промисловий зразок  форма, малюнок чи 

розфарбування або їх 

поєднання, що визначають 

зовнішній вигляд виробу 

новизна 

*Критерій новизни полягає в тому, що об’єкт не є частиною рівня техніки, 

що визначає всі відомості, що стали загальнодоступними у світі до дати подання 

заявки, або якщо заявлено пріоритет - до дати її пріоритету.  

 **Об’єкт має винахідницький рівень, якщо для фахівця він очевидно не 

випливає із рівня техніки.  

 ***Промислова придатність визначається тим, що об’єкт може бути 

використаний у промисловості або в іншій сфері діяльності.  

 

Винахід – це результат інтелектуальної діяльності людини у будь-якій сфері 

технології, технологічне або технічне рішення, що відповідає критеріям 

патентоспроможності (новизні, винахідницькому рівню та промисловій 

придатності). Об’єктами винаходу можуть бути продукт (пристрій, штам 

мікроорганізмів, культура клітин рослин і тварин тощо), спосіб, а також 
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застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням. До 

пристроїв як об'єктів винаходу належать машини, механізми, прилади, 

конструкції, вироби тощо, що характеризують наявність конструктивного 

елемента (елементів) і зв'язку між елементами, їхнім взаємним розташуванням і 

формою виконання, а також параметрами (та іншими характеристиками) 

елемента (елементів) і матеріалом, з якого він (вони) виконаний(ні). До речовин 

як об'єктів винаходу належать:  

– індивідуальні хімічні сполуки, до яких також умовно віднесені 

високомолекулярні сполуки та об'єкти генетичної інженерії (плазміди, вектори, 

рекомбінантні молекули нуклеїнових кислот);  

– композиції (сполуки, суміші, розчини, сплави тощо);  

– продукти ядерного перетворення. 

До штамів мікроорганізмів, культур клітин (рослин і тварин) як об'єктів 

винаходу належать: індивідуальні штами мікроорганізмів, культивованих клітин 

рослин і тварин; консорціуми мікроорганізмів. До індивідуальних штамів 

належать: штами традиційних мікроорганізмів (мікоплазми, рикетсії, 

ціанобактерії, архебактерії, бактерії, актиноміцети, мікроскопічні гриби, 

дріжджі); штами організмів, які підпадають під визначення «мікроорганізми» 

(найпростіші, мікроскопічні водорості, мікроскопічні лишайники, мікроскопічні 

безхребетні тварини); штами гібридних мікроорганізмів; штами рекомбінантні, 

які несуть рекомбінантні ДНК (РНК); неклітинні структури (віруси, фаги); 

соматичні клітини рослин, які культивують; культивовані соматичні структури 

макроскопічних грибів; соматичні клітини безхребетних та хребетних тварин, які 

культивують; гібридні соматичні клітини рослин або тварин, які культивують; 

гібриди; рекомбінантні соматичні культивовані клітини рослин або тварин, що 

несуть рекомбінантні ДНК (РНК).  

До консорціумів мікроорганізмів належать: змішані штами мікроорганізмів; 

асоціації мікроорганізмів. До способів як об'єктів винаходу відносять процеси 

виконання дій над матеріальним об'єктом за допомогою матеріального об'єкта, 

виконуваних у певній послідовності або з дотриманням певних правил.  
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Способи як процеси виконання дій над матеріальними об'єктами, як 

правило, поділяють на:  

– способи, спрямовані на виготовлення продуктів (виробів, речовин тощо);  

– способи, спрямовані на зміну стану предметів матеріального світу без 

одержання конкретних продуктів (транспортування, обробка, регулювання тощо);  

– способи, у результаті яких визначають стан предметів матеріального світу 

(контроль, вимір, діагностика тощо). Корисна модель (малий винахід) — це нові й 

промислово придатні рішення, що стосуються конструктивного використання 

пристрою, конструктивне виконання засобів виробництва і предметів 

споживання, а також їх складових частин.   

Об’єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина) або 

процес у будь-якій сфері технології.  Корисна модель має два критерії 

охороноздатності: новизна і промислове використання. Об’єктом корисної 

моделі, придатним для набуття прав на нього, не можуть бути:  

– лікарські засоби, засоби захисту тварин та харчових продуктів;  

– способи одержання лікарських засобів, засобів захисту тварин та харчових 

продуктів;  

– способи терапевтичного, хірургічного лікування людини та тварини.  

Промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини у галузі 

художнього конструювання. До промислових зразків відносять 

художньоконструкторське вирішення виробу, яке визначає його зовнішній 

вигляд. Об'єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи 

розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового 

виробу. Промисловий зразок одержує правовий захист, якщо він є новим. Під 

промисловим зразком розуміють як сам виріб, так і будь-яку його частину, якщо 

таку виробляють і продають окремо. Промисловий зразок не має описувати і 

визначати природу, функцію і спосіб чого-небудь (інакше він належав би до 

винаходів).  

Види промислових зразків:  

1) За типом побудови:  
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– Об’ємні промислові зразки - це певна композиція, в основу якої покладено 

об'ємну просторову структуру (наприклад, зовнішній вигляд меблів, певних 

механізмів).  

– Площинні промислові зразки – це композиції, в основу яких покладено 

лінійнографічне співвідношення елементів, що не може бути сприйняте візуально 

як об'ємне (наприклад, зовнішній вигляд килима, тканини).  

– Комбіновані промислові зразки характеризуються загальними ознаками, 

притаманними об'ємним і площинним зразкам (наприклад, оздоблювальна 

плитка).  

2) За об'єктним складом:  

– Однооб'єктні – зразки, які мають завершену композицію, проте є частиною 

виробу, призначеною для використання у складі інших (наприклад, фара 

автомобіля).  

– Багатооб'єктні – сукупність предметів одного призначення, які складають 

єдине ціле (наприклад, набір інструментів).  

Не відносять до промислових зразків: об'єкти архітектури (крім малих 

архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди, 

друковану продукцію, об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних або 

подібних їм речовин. Оскільки промисловий зразок призначений задовольняти 

естетичні потреби, він наближається до творів декоративно-прикладного 

мистецтва, правову охорону яких здійснюють згідно з нормами авторського 

права. Різниця полягає в тому, що для оцінки переваги промислового зразка 

беруть до уваги його естетичні параметри, що отримали технічне застосування, а 

не художні переваги його як твору мистецтва. 

 

2. Нетрадиційні об'єкти права інтелектуальної власності  

 Раціоналізаторською пропозицією є визнана юридичною особою 

пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення в 

будь-якій сфері діяльності. Об'єктом раціоналізаторської пропозиції може бути 

матеріальний об'єкт або процес. Для визнання пропозиції раціоналізаторською 
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вона має відповідати таким критеріям: бути технічним або організаційним 

рішенням; мати місцеву новизну, тобто бути невідомою на підприємстві; бути 

корисною.  

Технічне або організаційне рішення виконує роль родової ознаки та має 

комплексний характер. З одного боку, воно означає, що пропозиції мають містити 

конкретне вирішення завдання, а не просто його постановку. З іншого боку, 

зазначений критерій вимагає, щоб вирішення завдання мало технічний, 

організаційний характер, тобто раціоналізаторська пропозиція вирішувала 

практичне завдання за допомогою технічних, організаційних засобів. 

Топографія (компонування) інтегральної мікросхеми – просторово-

геометричне розміщення елементів інтегральної мікросхеми. Інтегральна 

мікросхема (ІМС) – мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, 

призначений для виконання функцій електронної схеми, елементи і з'єднання 

якого неподільно сформовані в об'ємі або на поверхні матеріалу, що становить 

основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення. Топографія ІМС 

вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо 

вона є оригінальною. 

 Наукове відкриття – встановлення невідомих раніше, але об'єктивних 

закономірностей, властивостей і явищ матеріального світу, які вносять докорінні 

зміни в рівень наукового пізнання. 

Селекційне досягнення – це виведення людиною нових або поліпшення тих, 

що вже існують, порід тварин і сортів рослин. Об'єктами права інтелектуальної 

власності на селекційні досягнення є: сорт рослин і порода тварин. Селекційним 

досягненням у рослинництві визнається сорт, що має одну або декілька 

господарських ознак, які відрізняють його від існуючих сортів рослин. Сорт 

рослин – це окрема група рослин у рамках нижчого з відомих ботанічних 

таксонів, яка: може бути визначена ступенем прояву ознак, що є результатом 

діяльності цього генотипу або комбінації генотипів; відрізнена від будь-якої 

іншої групи рослин ступенем прояву принаймні однієї з цих ознак; розглянута як 

єдине ціле з огляду на її придатність для відтворення в незмінному вигляді цілих 
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сортів рослин. При цьому під ботанічним таксоном розуміється відособлена група 

рослин, споріднених між собою спільністю ознак і властивостей, завдяки чому їм 

можна присвоїти таксономічну категорію. Таксономічними категоріями сорту 

рослин, на які набуваються права, можуть бути клон, лінія, гібрид першого 

покоління та популяція.  

Об'єктом права на сорт є селекційне досягнення у рослинництві, яке 

відповідає умовам патентоспроможності, тобто є: новим (матеріал сорту не був 

відомий цивільному обороту на дату видачі патенту); вирізняльним (відрізняється 

від будь-якого іншого сорту, який є загальновідомим); однорідним (результати 

розмноження сорту збігаються з його ознаками); стабільним (ознаки сорту 

залишаються незмінними після його розмноження). Селекційним досягненням у 

тваринництві визнається створена в результаті цілеспрямованої творчої 

діяльності група племінних тварин (порода, порідний тип, лінія, родина), яка має 

нові високі генетичні ознаки та стійко передає їх нащадкам. Порода тварин - 

цілісна численна група тварин загального походження, що створена людиною та 

має генеалогічну структуру і властивості, які дають змогу відрізнити її від інших 

тварин цього самого виду, і є кількісно достатньою для розмноження як однієї 

породи. 

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, 

породу тварин спливає через 30 років, а щодо дерев та винограду – через 35 років 

з 1 січня року, наступного за роком державної реєстрації прав. Цей строк може 

бути достроково припинений, але не може бути продовжений. Майнові права 

чинні за умови сплати збору за підтримання чинності прав на сорт, породу. Збір 

сплачується за календарний рік, починаючи з року, наступного за роком 

державної реєстрації майнових прав. 

Торговельні марки (англ. «trademark») – будь-які позначення або будь-які 

поєднання позначень, придатні для вирізнення товарів (послуг), що їх виробляє 

(надає) одна особа, від товарів (послуг), які виробляють (надають) інші особи. 

Такими позначеннями можуть бути, зокрема: слова, літери, цифри, зображувальні 

елементи, комбінації кольорів. Елемент торговельної марки - це одна зі складових 
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частин торговельної марки. Елементи торговельної марки розрізняють за видом, 

виокремлюючи словесний, зображальний та об'ємний елементи.  Сильний 

елемент торговельної марки значною мірою визначає її сприйняття, і навпаки, 

слабкий елемент не здатний істотно вплинути на сприйняття торговельної марки. 

До слабких елементів марки відносять, як правило, елементи, яким не може бути 

надана правова охорона через невідповідність певним вимогам законодавства.  

Мотив торговельної марки – це аспект торговельної марки, розрахований на 

певний вид сприйняття. Мотив марки може бути:  

– візуальний (графічний) – розрахований на зорове сприйняття;  

– фонетичний (звуковий) – розрахований на слухове сприйняття;  

– семантичний (смисловий) – смисловий зміст позначення, який 

використовують як торговельну марку.  

Види торговельних марок:  

1. За формою вираження:  

– словесні – оригінальні слова, назви, словосполучення, короткі фрази, які 

використовуються для позначення товарів та послуг;  

– зображувальні – конкретні й абстрактні малюнки, зображення живих 

істот, предметів, фігур, композицій, ліній, які слугують для позначення товарів та 

послуг;  

– комбіновані – знаки, які включають словесні, зображувальні та об'ємні 

позначення товарів та послуг (слова, символи, малюнки, фігури тощо) сюжетно та 

композиційно поєднані між собою;  

– об'ємні– тривимірні позначення, фігури та їх комбінації, які забезпечують 

оригінальне оформлення виробу (форми пляшок, флакони для парфумів, фігурне 

мило, упаковки для цигарок тощо);  

– нетрадиційні знаки – звукові, світлові, запахові позначення товарів і 

послуг (мелодії, шумові, світлові ефекти, оригінальні звуки тощо).  

2. Залежно від чисельності користувачів:  



56 

 

– індивідуальні знаки – позначення, зареєстровані на ім'я конкретної 

юридичної або фізичної особи, яка одноосібно вирішує використовувати знак 

самостійно чи передати право на його використання іншим особам;  

– знаки, що перебувають у спільній власності – знаки, що належать кільком 

особам, взаємовідносини між якими визначаються відповідною угодою;  

– колективні знаки – знаки, що позначають товари і послуги, що 

виробляються або реалізуються особами, які входять у певне добровільне 

об'єднання (спілку, асоціацію);  

– сертифікаційні (гарантійні) –знаки, що виступають як юридична гарантія 

певного рівня якості товарів і послуг, які вони позначають.  

3. За ступенем відповідності:  

– звичайні –будь-яке нове та оригінальне позначення товару чи послуги, яке 

відповідає умовам охороноздатності певної країни, зареєстроване і охороняється 

на її території;  

– загальновідомі товарні знаки – позначення, відомі широкому колу осіб, і 

такі, що асоціюються у їхній свідомості з конкретним товаром, послугою;  

 – знамениті знаки –- знаки, які мають виняткову цінність та самостійну 

привабливість, що виявляється незалежно від товарів та послуг, які ними 

позначаються.  

4. За розрізняльною здатністю:  

– знаки з високою роздільною здатністю – дозвільні, чудернацькі 

позначення  або слова, що не стосуються безпосередньо товару (послуги), який 

позначають;  

– навіювальні знаки –мають певне відношення до товару (послуги), який 

позначають, і “навіюють думку” про нього;  

– описові знаки  які акцентують увагу на певних рисах, атрибутах, 

властивостях маркованого товару або послуги.  

5. За механізмом дії:  

– сильні – марки з високою розрізняльною здатністю, набутою шляхом 

тривалого використання.  
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–слабкі – марки, яким бракує розрізнювальної здатності або розрізнювальна 

здатність яких частково втрачена внаслідок розмивання (ослаблення) 

торговельної марки.  

– конфліктуючі – це марки, що вступають в конфлікт із тотожною або 

схожою розрізнювальною маркою, промисловим зразком або об'єктом 

авторського права у зв'язку з наявністю в іншої особи попередніх прав на 

зазначені об'єкти.  

6. За схожістю:  

– тотожна торговельна марка – торговельна марка, зображення якої в усіх 

елементах збігається із зображенням іншої марки. Тотожні марки найчастіше 

можуть вступати в конфлікт, оскільки їх використання для однорідних товарів 

або послуг на одному ринку може призводити до сплутання виробників або осіб, 

що надають послуги;  

– торговельна марка, схожа настільки, що її можна сплутати з іншими 

марками  

– марка, яка асоціюється з іншими марками (маркою) загалом, незважаючи 

на окремі відмінності елементів марки.  

7. За будовою:  

– проста – складається з одного елемента;  

–  складна – складається з декількох елементів.  

Функції торговельних марок:  

1) Товаророзрізнювальна функція торговельної марки випливає із самого 

визначення. Виокремлення маркованих товарів або послуг з маси конкуруючих із 

ними допомагає власникові марки у продажу товарів або наданні послуг, а 

споживачеві - у виборі належних товарів чи послуг серед подібних.   

2) Гарантійна функція полягає в тому, що торговельна марка гарантує 

споживачам знайому їм якість товарів (послуг).  

3) Рекламна функція полягає в тому, щоб привернути увагу споживачів до 

товарів (послуг), маркованих певними торговельними марками.  
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4) Ідентифікаційна функція. Виконуючи цю функцію торговельна марка 

непрямо вказує на товаровиробника або особу, яка надає послугу. Завдяки 

тісному зв'язку між товарами (послугами) та торговельною маркою остання надає 

суспільству інформацію про товари та послуги і таким чином допомагає 

власникам марок стимулювати та зберігати попит на ці товари або послуги.  

Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні 

та юридичні особи. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку 

може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам. Набуття 

права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом 

та пов’язується з її державною реєстрацією. Але для того, щоб позначення або 

будь-яка комбінація позначень вважалися придатними для набуття на них права 

інтелектуальної власності як на торговельну марку, вони повинні відповідати 

наступній умові охороноздатності: вирізненість серед інших торговельних марок. 

Реєстрацію торговельної марки, яка є відтворенням, імітацією або перекладом 

добре відомої марки, відхиляють або визнають недійсною.  

Особливою категорією маркетингу, пов'язаною з торговельними марками, є 

бренд.  

Бренд (англ. Brand - товарний знак, клеймо) – термін в маркетингу, який 

символізує комплекс інформації про компанію, продукт або послугу; популярна, 

легко впізнавана і юридично захищена символіка виробника або продукту.   

 

3. Порядок набуття прав промислової власності 

 Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок охороняється державою й засвідчується патентом. Патент — 

це техніко-юридичний документ, виданий заявникові на винахід, корисну модель 

чи промисловий зразок, що відповідає умовам патентоспроможності та 

підтверджує авторство, пріоритет і право власності на зазначені об'єкти. 

Майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок є: право на використання винаходу, корисної моделі, 

промислового зразка; виключне право дозволяти використання винаходу, 
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корисної моделі, промислового зразка; виключне право перешкоджати 

неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, 

зокрема забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної 

власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на 

винахід, корисну модель, промисловий зразок належать власникові патенту, якщо 

інше не встановлено договором чи законом.  

Термін чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності в 

Україні:  

– на винахід – 20 років від дати подання заявки на винахід в установленому 

законом порядку. Цей термін може бути продовжений щодо винаходу, 

використання якого потребує спеціальних випробувань та офіційного дозволу 

(наприклад, для ліків);  

– на промисловий зразок – 15 років від дати подання заявки на нього;  

– на корисну модель – 10 років від дати подання заявки на неї.  

Чинність майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну 

модель, промисловий зразок може бути припинено достроково:  

1) за ініціативою особи, якій належать права, якщо це не суперечить умовам 

договору,  

2) в разі несвоєчасної сплати зборів за підтримання чинності патенту  

Для оформлення прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки 

необхідно подати відповідно оформлену заявку до спеціалізованого державного 

органу. В Україні заявку направляють на адресу ДП «Український інститут 

промислової власності» (Укрпатент), де відповідна заявка проходить експертизу. 

 

4. Передання права користування об’єктом інтелектуальної власності. 

Продаж прав у повному обсязі здебільшого проводиться через договір 

купівлі-продажу як договір обмінної угоди, за яким у результаті передачі права 

власності на об’єкт інтелектуальної власності (продажу охоронного документа – 

патенту або свідоцтва) власник як сторона, яка продає, втрачає всі майнові права 

на нього. Тобто якщо продано патент на винахід, то він перереєстровується на 
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ім’я нового правовласника і до останнього переходять всі майнові права на цей 

об’єкт. Але частіше передається лише право користування об’єктом 

інтелектуальної власності. 

Власник прав на будь-який об’єкт промислової власності (ліцензіар) може 

продати ліцензію (видати дозвіл на користування об’єктом інтелектуальної 

власності) будь-якій особі (ліцензіату), якщо він не хоче або не в змозі 

використовувати відповідний об’єкт. 

Продаючи ліцензію переслідують мету отримати прибуток, не втрачаючи 

капіталу на виробництво та освоєння ринку.  

Продаж ліцензії – це шлях впровадження технології на ринку без продажу 

товарної продукції. Доходами від продажу ліцензій юридичні або фізичні особи 

покривають свої витрати на наукові дослідження. 

Придбання або продаж ліцензії є діловою угодою. Факт продажу або 

купівлі ліцензії юридично оформляється ліцензійним договором, який 

відрізняється від інших договорів купівлі-продажу тим, що продається або 

купується нематеріальний об’єкт. Ліцензіат отримує право на використання 

об’єкта інтелектуальної власності лише на обумовленій ліцензійним договором 

території та на певний термін. 

Об’єктами ліцензійних угод можуть бути: 

– авторські права; 

– програми для ЕОМ і бази даних; 

– товарні знаки; 

– патентні права; 

– ноу-хау, інжинірингові послуги тощо. 

Залежно від обсягу прав, що передається, за діючим Цивільним кодексом 

України розрізняють: виключну, одиничну і невиключну ліцензії. 

 Виключна ліцензія видається тільки одній особі і виключає можливість 

використання ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що 

обумовлена цією ліцензією. При наданні виключних прав застосовується тріада 

правочинностей – володіння, користування і розпорядження. Ця ліцензія 
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найбільш вигідна для ліцензіата, оскільки вона надає йому можливості для 

використання предмета ліцензії з найбільшою для себе вигодою. 

 Одинична ліцензія також видається тільки одному ліцензіату і виключає 

можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об’єкта 

права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не 

виключає можливості використання ліцензіаром цього об’єкта в даній сфері. 

 Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром 

об’єкта права інтелектуальної власності й видачі ним іншим особам ліцензії на 

використання цього об’єкта в даній сфері. 

Чинне законодавство України про промислову власність містить ще одну – 

так звану відкриту ліцензію, за якою власник патенту (свідоцтва) на об’єкт 

промислової власності (крім патентів на секретні об’єкти промислової власності) 

має право подати до установи заяву для офіційної публікації про готовність 

надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого об’єкта 

промислової власності. Тобто власник патенту оголошує відкриту ліцензію для 

будь-якої особи, яка забажає скористатися цим запатентованим об’єктом. Для 

стимулювання відкритих ліцензій у законодавстві встановлена певна пільга для 

власників патентів – збір за підтримання чинності патенту зменшується 

наполовину, починаючи з року, наступного за роком публікації заяви. 

За ліцензійним договором завжди передбачається виплата певної грошової 

винагороди ліцензіару. У більшості випадків продаж ліцензії здійснюється за 

розрахунковою договірною ціною з орієнтиром на ціни внутрішнього та 

зовнішнього ринків. Основними видами ліцензійних платежів є роялті, 

паушальний та комбінований платежі. 

Роялті – вид платежів, який платить ліцензіат ліцензіару протягом усього 

терміну дії ліцензійного договору чи як відсоток від суми прибутку чи суми 

обороту від випуску продукції або диференційованої ставки з одиниці ліцензійної 

продукції. 

Паушальний платіж – це виплата ліцензіарові визначеної зафіксованої в 

договорі суми ще до початку масового випуску ліцензійної продукції. 



62 

 

Комбіновані платежі – найбільш поширені та передбачають виплату 

ліцензіару ліцензіатом первинного сталого платежу до початку виробництва та 

збуту ліцензійної продукції з подальшою виплатою залишку розрахункової ціни 

ліцензії як роялті після того, як буде налагоджено виробництво ліцензійної 

продукції. Таким чином, ліцензіар має можливість отримувати відрахування від 

реального доходу ліцензіата протягом усього терміну дії ліцензійного договору. 

Патентовласник може отримати додатковий прибуток від використання 

свого об’єкта інтелектуальної власності за рахунок платежів за договором 

франшизи (в Україні – це договір комерційної концесії). 

За договором комерційної концесії одна сторона (правовласник) 

зобов’язується надати другій стороні (користувачеві) за платню (роялті) право 

користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з 

метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання 

послуг. 

Договір комерційної концесії є одним із новітніх договірних інститутів у 

цивільному праві України. У світовій практиці відповідний інститут має назву 

«франчайзинг» (фр. franchissage – пільга, привілей). 

Суть відносин, що виникають внаслідок договору комерційної концесії 

полягає в тому, що одна сторона передає іншій стороні за платню на певний строк 

чи безстроково права на використання торговельної марки, фірмового 

найменування, ноу-хау тощо, надає їй консультаційну чи технічну допомогу у 

виробництві і реалізації продукції, виконанні робіт і наданні послуг. Така схема 

дає великим компаніям можливість розширювати ринки збуту, а маленьким та 

середнім – ефективно здійснювати підприємницьку діяльність, використовуючи 

при цьому засоби індивідуалізації, ноу-хау, репутацію та діловий досвід перших. 

За розподілом прав і обов’язків у зобов’язанні, що виникає за ним, договір є 

двостороннім – права і обов’язки мають обидві сторони. 

За способом укладення договір комерційної концесії є консенсуальним – він 

вважається укладеним з моменту досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних 

умов. 
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Сторонами у договорі виступають суб’єкти підприємницької діяльності. 

Договір комерційної концесії є самостійним видом цивільно-правового 

договору (а не різновидом ліцензійного договору). 

 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте винахід як об’єкт права промислової власності.  

2. Охарактеризуйте корисну модуль як об’єкт права промислової власності.  

3.  Охарактеризуйте промисловий зразок як об’єкт права промислової 

власності.  

4. Охарактеризуйте знак для товарів і послуг (товарний знак, торговельна 

марка) як об’єкт права промислової власності.  

5. Охарактеризуйте комерційну таємницю як об’єкт права власності.  

6. Охарактеризуйте раціоналізаторську пропозицію як об’єкт права 

промислової власності.  

7. Що згідно з українським законодавством відноситься до об’єктів права 

інтелектуальної власності? 

8. У чому полягають критерії охороноздатності сорту рослинн? 

Література: [1, с. 20–40; 3, с. 150–400; 4, с. 200 –320; 7; 8; 15, с. 10–60; 16, 

с. 80–170; 17; 21; 22, с. 15–30; 27; 36, с. 110–200; 37; 38, с. 110–190; 39, с. 60–85]. 

 

Тема 2.2 Охорона і захист інтелектуальної власності 

 

Лекція № 5 

Тема. Охорона і захист інтелектуальної власності 

Навчальні елементи: ефективність захисту прав, доюрисдикційна форма, 

самозахист, цивільно-правовий спосіб, захист інтелектуальної власності, судовий, 

адміністративний порядок,  державні органи, система правової охорони, захист 

інтелектуальної власності, структура, законодавча гілка, судова гілка, виконавча 

гілка, Віденська угода, Локарнська угода, міжнародна класифікація промислових 

зразків, Ніццька угода, Мадридська угода, Сінгапурський договір, Будапештський 

договір, договір про патентну кооперацію, Лісабонська угода, Гаазька угода, 
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Вашингтонський договір, Найробський договір, Римська конвенція, Бернська 

конвенція, Паризька конвенція 

План лекції: 

1. Охорона прав 

2. Захист інтелектуальної власності у судовому та адміністративному 

порядку  

3. Державні органи в системі правової охорони та захисту 

інтелектуальної власності України  

4. Міжнародні конвенції з питань інтелектуальної власності 

5. Діяльність міжнародних організацій у сфері інтелектуальної 

власності 

 

1. Охорона прав 

Стрімке зростання ролі та значення інтелектуальної діяльності у розвитку 

суспільства загострює проблему створення надійної та ефективної системи 

охорони та захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності. Охорона прав 

інтелектуальної власності – встановлення системи правових норм, що регулюють 

відносини з приводу створення і використання об'єктів інтелектуальної власності. 

Захист прав інтелектуальної власності – сукупність заходів, спрямованих на 

визнання та відновлення прав інтелектуальної власності у випадку їх порушення. 

Охорона і захист є неідентичними діями, тому що, по-перше, вони мають різні 

цілі, а по-друге, здійснюються різними організаційними структурами. Охороною 

(оформленням прав з видачею охоронного документа) займаються патентні 

органи, а захистом (у випадку порушення цих прав) – адміністративні і судові 

органи. Суть охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності полягає в тому, 

що автор (розроблювач) об'єкта інтелектуальної власності або інша визнана 

законом особа одержує від держави виключні права на створений об'єкт 

інтелектуальної власності на визначений період часу. Ці права регламентуються 

охоронним документом, що видається власнику об'єкта інтелектуальної 

власності.  
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Принципи правової охорони:  

1. Принцип охороноспроможності ( об'єкт правової охорони повинен 

відповідати визначеним законом вимогам). Наприклад, винахід відповідає умовам 

патентоспроможності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є 

промислово придатним.  

2. Визнання за правоволодільцем виключного права на об'єкт права 

інтелектуальної власності.  

3. Додержання прав не тільки правовласників, але й дійсних розробників 

(авторів, винахідників).  

4. Додержання балансу інтересів правовласника і суспільства шляхом 

обмеження монополії на об'єкт права. Наприклад, встановленням розумного 

строку дії охоронного документа. 

Захист прав інтелектуальної власності – відповідальний етап в управлінні 

нею. Без наявності ефективної системи захисту всі результати попередніх дій, що 

пов'язані з її створенням, правовою охороною і використанням можуть бути 

зведені нанівець. Фактор захисту прав набуває особливого значення в силу 

швидкого розвитку технологій, які зумовлюють появу нових способів 

незаконного використання інтелектуальних продуктів.  

Ефективність захисту прав у сфері інтелектуальної власності залежить від:  

– досконалості нормативно-правової бази;  

– сформованої інфраструктури національної системи правової охорони 

інтелектуальної власності;  

– ефективності підготовки та підвищення кваліфікації фахівців;  

– інформаційного забезпечення її діяльності.  

 І. Доюрисдикційна форма – захист права інтелектуальної власності без 

звернення по допомогу до державних компетентних органів. Найпоширенішим 

способом доюрисдикційного захисту є так званий самозахист, тобто відмова 

здійснити певні дії, передбачені укладеним договором про передачу (уступку) 

майнових прав інтелектуальної власності або ліцензійним договором, відмова від 

виконання недійсного договору тощо. Дієвим засобом запобігання судовому 
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розгляду є переговори, в ході яких вдається врегулювати значну частину 

конфліктів. Якщо переговори не приведуть до позитивного результату, можна 

передати розв'язання питання до арбітра (третейського судді). Альтернативою 

арбітражного розгляду спорів є медіація (відновне правосуддя).  ІІ. Юридичні 

форми захисту інтелектуальної власності застосовують два порядки захисту: 

загальний (судовий) та спеціальний (адміністративний). Загальний порядок 

захисту здійснюється в судах. Спеціальний порядок захисту прав здійснюється в 

органах державного управління (митні органи, антимонопольні комітети тощо). 

 

2. Захист інтелектуальної власності у судовому та адміністративному 

порядку  

 Загальний (цивільно-правовий) спосіб захисту прав. Судовий розгляд 

повинен використовуватися як останній засіб у розв'язанні суперечки. Судовий 

процес звичайно пов'язаний з великими витратами часу та засобів. Крім того, 

вирок суду може мати серйозні наслідки для порушника. Саме тому більшість 

конкурентів прагнуть уникнути ризику судових вироків, які можуть зупинити 

підприємницьку діяльність, і тому намагаються не порушувати наявного права. 

Тим не менш, усі національні системи охорони інтелектуальної власності мають 

бути підкріплені правоохоронною інфраструктурою для забезпечення розгляду як 

цивільно-правових, так і кримінально-правових порушень, укомплектованою 

необхідною кількістю суддів з відповідною підготовкою й досвідом.  У Великій 

Британії, Німеччині діють спеціалізовані патентні суди, що дає змогу зосередити 

досвід розв'язання патентних суперечок та скоротити кількість інстанцій, що 

розглядають суперечки. В Україні поки що немає патентного суду, але є практика 

створення судових колегій з інтелектуальної власності при Вищому 

господарському суді України. У таких колегіях працюють судді, які мають 

спеціальну фахову підготовку і тому можуть компетентно розв'язувати суперечки 

щодо інтелектуальної власності. Суперечки, що пов'язані з порушенням прав 

інтелектуальної власності, підвідомчі загальним і господарським судам. Якщо 

хоча б однією зі сторін у суперечці є фізична особа, то зазначена суперечка 
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підвідомча судові загальної юрисдикції. За загальним правилом цивільного 

судочинства конкретна цивільна справа, як правило, розглядається за місцем 

перебування відповідача.  У випадку порушення прав потерпілий подає позов – 

заяву, звернену до суду, про відправлення правосуддя з метою захисту особистих 

чи майнових прав. У позовній заяві вказують: форму захисту (заборона робити 

будь-яку дію, відшкодування збитків тощо), розмір завданого збитку, наводять 

докази обґрунтованості вимог. 

 У судовому розгляді про порушення прав інтелектуальної власності 

зважуються два основних питання:  

1) встановлення чи не встановлення факту використання об’єкта 

інтелектуальної власності;  

2) визначення розміру збитків, що підлягають стягненню з відповідача.  

У судовій процедурі використовують три форми доказів: «документальний 

доказ» – доказ, наданий у письмовому вигляді чи у вигляді будь-якого документа 

(патенту, свідоцтва); «речовий доказ» – доказ, що існує у вигляді предметів; 

«свідчення» – інформація свідків, експертів та інших осіб в усній формі.  

Власник об’єкта інтелектуальної власності має право вимагати від 

порушника:  

– визнання прав власника;  

– відновлення становища, що існувало до порушення права;  

– припинення дій, що порушують право чи загрожують його порушенням;  

– відшкодування збитків (втраченої вигоди). Якщо в результаті незаконного 

використання об’єкта права інтелектуальної власності порушник одержав дохід, 

потерпілий має право вимагати відшкодування втраченої вигоди в розмірі, не 

меншому, ніж сума такого доходу;  

– майнової компенсації за заподіяння морального збитку, якщо одночасно з 

порушенням майнових прав порушено особисті немайнові права автора;  

– публікації в засобах масової інформації даних про допущені порушення 

права інтелектуальної власності та судові рішення щодо цих порушень;  
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– прийняття інших передбачених законодавством заходів, пов'язаних із 

захистом права.  

Суд має право прийняти рішення: про заборону випуску твору, 

використання постанови, фонограми передачі в ефір чи кабелем, про припинення 

їхнього поширення, про вилучення, конфіскацію всіх примірників твору, якщо 

буде достатньо даних про порушення авторського права та суміжних прав. 

Застосування цивільно-правових санкцій за порушення прав на об’єкт 

інтелектуальної власності можливе протягом 3 років від дати, коли власник права 

довідався про порушення. 

Порушення, що визнаються карним злочином:  

– незаконний випуск під своїм ім'ям чи присвоєння авторства на чужий твір 

науки, літератури чи мистецтва,  

– незаконне відтворення чи поширення такого твору,  

– присвоєння авторства на чужі об'єкти права промислової власності – 

розголошення без згоди автора змісту винаходу, корисної моделі чи 

промислового зразка до офіційної публікації про них;  

– незаконний збір з метою використання відомостей, що становлять 

комерційну таємницю (промислове шпигунство), якщо це наносить великий 

матеріальний збиток суб'єктові підприємницької діяльності.  

За порушення вимог діючого законодавства в сфері інтелектуальної 

власності Кримінальним кодексом України передбачено кримінальну 

відповідальність за злочини в цій сфері:  

–  Стаття 176 «Порушення авторського права і суміжних прав»;  

–  Стаття 177 «Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий 

зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську 

пропозицію»;  

– Стаття 203-1 «Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, 

матриць, обладнання та сировини для їх виробництва»;  

– Стаття 229 «Незаконне використання знака для товарів і послуг, 

фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару».   
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Кримінальна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності 

наступає у випадках:  

– матеріальна шкода завдана у значному розмірі (понад 200 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Санкції: винний карається 

штрафом від 200 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

виправними роботами на термін до 2 років або позбавленням волі до 2 років з 

конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, 

призначених для їх виготовлення.   

– матеріальна шкода заподіяна в особливо великому розмірі (понад 1000 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), або її вчинено повторно. 

Санкції: штраф від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 

або виправні роботи на термін до 2 років, або позбавлення волі від 2 до 5 років із 

конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, 

призначених для їх виготовлення.  

– збитки вчинені службовою особою з використанням службового 

становища або організованою групою, якщо вони завдали матеріальної шкоди в 

особливо великому розмірі. Санкції: штраф від 2000 до 3000 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 3 до 6 років, з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до 3 років або без такого та з конфіскацією продукції та знарядь і 

матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення. 

 Адміністративно-правовий спосіб захисту прав полягає в розгляді та 

розв'язанні суперечки органом державного управління. Процедура розгляду 

набагато простіша, ніж у цивільному судочинстві. Засобом захисту є скарга, яку у 

встановленому адміністративним законодавством порядку подають у відповідний 

орган державного управління. Типовими видами адміністративних стягнень 

можуть бути: попередження, штраф, виправні роботи, адміністративний арешт. 

Правовою основою адміністративно-правового захисту інтелектуальної власності 

в Україні є Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП),  

стаття 51-2 «Порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності»;  стаття 
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164-9 «Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних». 

 

3. Державні органи в системі правової охорони та захисту 

інтелектуальної власності України  

 Після здобуття незалежності в Україні розбудовано організаційну 

структуру органів, які прямо чи опосередковано забезпечують діяльність у сфері 

правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності. У 1992 році створено 

Державне агентство з авторських і суміжних прав (у складі Комітету з НТП при 

КМУ) на базі Українського республіканського агентства з авторських і суміжних 

прав та Державне патентне відомство України на базі Патентного фонду України, 

що почали виконувати функції органів державної виконавчої влади у сфері 

охорони інтелектуальної власності. 22 жовтня 1999 р. офіційно відкрито Патентну 

бібліотеку Державного патентного відомства України, що здійснювала функції 

патентно-інформаційного забезпечення фізичних і юридичних осіб патентною 

документацією.   

У 1999 р. здійснено спробу інтегрувати в єдину систему два основних блоки 

регулювання захисту охорони інтелектуальної власності – авторського права й 

промислової власності. 13.03.1999 р. Указом Президента України «Про зміни в 

системі центральних органів виконавчої влади України» №250 передбачалося 

створити Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності 

на базі Міністерства України у справах науки і технологій, Державного 

патентного відомства України та Державного агентства України з авторських і 

суміжних прав, що ліквідувалися. 13.08.1999 р. Указом Президента України № 

987 було затверджене «Положення про Державний комітет України з питань 

науки та інтелектуальної власності».  

Створена установа не змогла забезпечити ефективне функціонування 

державної системи захисту прав інтелектуальної власності; не була створена 

організаційна структура, здатна належним чином виконувати всі функції діючого 

патентного відомства. 15.12.1999 р. підписано Указ Президента України «Про 
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зміни у структурі центральних органів виконавчої влади» №1573, яким 

передбачалось утворення Міністерства освіти і науки України на базі 

Міністерства освіти України та Державного комітету України з питань науки та 

інтелектуальної власності, що ліквідувалися. У квітні 2000 р. у складі 

Міністерства освіти і науки України створено Державний департамент 

інтелектуальної власності, якому делеговано здійснення політики у сфері 

інтелектуальної власності.  

У 2009 р. Департамент реструктуризовано в Державну службу 

інтелектуальної власності України. У 2013 р. згідно з Указом Президента України 

«Про внесення змін до деяких указів Президента України» N689/2013 установу 

підпорядковано Міністерству економічного розвитку і торгівлі України.   

Сучасна державна система правової охорони інтелектуальної власності 

України  

І. Структура законодавчої гілки: представлена Підкомітетом з питань 

інтелектуальної власності у складі Комітету з питань науки і освіти у ВРУ (дата 

створення: 15.05.2002 р.).  

ІІ. Структура судової гілки: представлена судами загальної юрисдикції та 

спеціалізованими судами. Запроваджена спеціалізація суддів у сфері 

інтелектуальної власності. У 2000 р. сформована Судова палата Вищого 

господарського суду України з   розгляду справ у господарських спорах, 

пов’язаних із захистом права на об’єкти інтелектуальної власності, а також 

відповідні колегії у складі місцевих та апеляційних господарських судів.   

ІІІ. Основні органи виконавчої гілки влади:  

– Президент України  

– Кабінет Міністрів України  

– Служба безпеки України  

– Міністерство внутрішніх справ України  

– Міністерство юстиції України  

– Міністерство доходів і зборів України (на базі Державної податкової 

адміністрації України та Державної митної служби України)  
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– Міністерство економічного розвитку і торгівлі України  

– Міністерство аграрної політики та продовольства України  

– Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами 

України  

– Державне агентство з питань науки, інновацій та інформації України  

– Антимонопольний комітет України   

– Фонд державного майна України  

– Міністерство освіти і науки України 

 

4. Міжнародні конвенції з питань інтелектуальної власності 

 Основою міжнародної системи інтелектуальної власності на сьогодні є 

понад 20 угод, переважна більшість яких регулюють правовідносини у сфері 

промислової власності. Україна приєдналася до частини договорів і продовжує 

роботу щодо приєднання до інших.  

І група. Глобальні договори:  

1) Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності Укладена на Дипломатичній конференції в Стокгольмі 14 липня 1967 р. 

з метою сприяння охороні інтелектуальної власності в цілому світі у прагненні 

модернізувати та підвищити ефективність адміністрування установ у сфері 

охорони промислової власності, охорони літературних та художніх творів. 

Україна приєдналась до Конвенції 1991 р.  

2) Угода про пов'язані з торгівлею аспекти прав інтелектуальної власності, 

зокрема торгівлю контрафактними товарами (Agreement on Trade-Related Aspects 

of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods – TRIP). Інша 

абревіатура– TRIPS. Угода була укладена в рамках VIII (Уругвайського) раунду 

переговорів ГАТТ (GATT, the General Agreement on Tariffs and Trade, Загальна 

Угода з тарифів та торгівлі) 15 квітня 1994 р. у марокканському місті Маракеш як 

додаток до Угоди про заснування Світової організації торгівлі. Поширюється на 

всіх членів СОТ. Угода набула чинності 1 січня 1995 р. Україна здобула членство 

в TRIPS 16 травня 2008 р. Угода TRIPS передбачає захист прав інтелектуальної 
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власності за допомогою адміністративних процедур, цивільно-правові способи 

захисту прав, а також карні процедури та штрафи, що їх можуть застосувати до 

порушників прав. Відповідно до вимог TRIPS країни-учасниці зобов'язуються 

забезпечити на своїй території дію таких процедур, які дозволяють здійснювати 

заходи, що запобігають порушенню законодавства у сфері охорони прав 

інтелектуальної власності та їх недопущення. Завдяки дотриманню цієї угоди 

стало можливим, зокрема, проведення таких масштабних заходів як вибіркові 

рейди із затримання піратської продукції, а також арешт та знищення 

контрафактних товарів.  

ІІ група. Угоди з охорони інтелектуальної власності:  

1) Паризька конвенція про охорону промислової власності Перший 

міжнародно-правовий документ у сфері інтелектуальної власності. Укладено 20 

березня 1883 р. одинадцятьма країнами. На початок 2011 р. учасниками 

Паризької конвенції є 173 держави, у тому числі й Україна. В країнах-учасниках 

Паризька конвенція діє під різними редакціями в залежності від того, який з її 

текстів був ратифікований країною. Учасники Конвенції утворюють так званий 

Міжнародний союз по охороні промислової власності (Паризький союз). 

Паризька конвенція визначила національний режим, за яким іноземний 

патентовласник в іноземній державі-учасниці користується тими самими 

правами, що і її власні громадяни.  

2) Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів 

Підписано у 1886 р.  Україна приєдналася до Конвенції відповідно до Закону 

України №189/95-ВР від 31 травня 1995 р.    

В основу Бернської конвенції покладено три принципи:  

1. Принцип національного режиму полягає в тому, що твори, створені в 

одній країні-учасниці, повинні отримувати в інших країнах-учасницях таку ж 

охорону, яка надається в цих країнах творам своїх громадян.  

2. Принцип автоматичної охорони означає, що охорона за національним 

режимом надається автоматично без будь-яких формальних умов реєстрації тощо.  
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3. Принцип незалежності охорони полягає в тому, що охорона надається в 

країнахучасницях незалежно від наявності охорони в країнах походження твору.  

3) Мадридська угода про недопущення неправдивих або таких, що вводять 

в оману, зазначень походження товарів (Madrid Agreement for the Repression of 

False or Deceptive Indications of Source of Goods) Укладена у Мадриді 1891 р.  

4) Міжнародна конвенція про охорону нових сортів рослин / Міжнародна 

конвенція про охорону селекційних досягнень (International Convention for the 

Protection of New Varieties of Plants) Укладена 2 грудня 1961 p. в Парижі. 

Переглянута в Женеві 10.11.1972 р., 23.10.1978 р. та 19.03.1991 р.  Україна 

приєдналася до Конвенції відповідно до Закону України № 209/95-ВР від 2 

червня 1995 р. Держави-учасники конвенції утворюють Союз по охороні 

селекційних досягнень. Мета Конвенції полягає у забезпеченні визнання 

державами-членами Союзу досягнень селекціонерів, що займаються створенням 

нових сортів рослин шляхом надання на них виключного права власності на 

основі ряду однорідних і чітко обговорених принципів.  

5) Римська конвенція про охорону суміжних прав Укладена в 1961 р. 

Україна приєдналася до Конвенції відповідно до Закону України № 2730-III від 20 

вересня 2001 р. Конвенцією охороняються права виконавців, права виробників 

фонограм, права організацій мовлення. Основним принципом Римської конвенції 

є принцип національного режиму.  

6) Найробський договір про охорону олімпійського символу (Nairobі Treaty 

on the Protection of the Olympic Symbol) Укладений у столиці Кенії Найробі 26 

вересня 1981 р. Україна приєдналась до договору 20 грудня 1998 р.   

7) Вашингтонський договір про інтелектуальну власність стосовно 

інтегральних мікросхем Washinghton Treaty on Intellectual Property in Respect of 

Integrated Circuits Укладений у Вашингтоні 26 травня 1989 р. Підписаний 

Єгиптом, Китаєм, Ганою, Гватемалою, Ліберією, Сербією, Замбією, пізніше до 

договору приєднались Сент-Люсія (18.12.2000) і Боснія та Герцеговина 

(8.03.2007).  
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8) Договір про Закон щодо товарного знака (Trademark Law Treaty) 

Укладений на Дипломатичній конференції в Женеві 27 жовтня 1994 р. Верховна 

Рада України ратифікувала Договір Законом №380/95-ВР від 13 жовтня 1995 р. 

Договір набрав чинності для України 1 серпня 1996 р.  

9) Договір про патентне право (Patent Law Treaty (PLT) Прийнятий 1 червня 

2000 року на дипломатичній конференції в Женеві. Мета договору – 

гармонізувати та спростити формальні процедури, що стосуються національних 

та регіональних заявок та патентів.  

ІІІ група. Реєстраційні міжнародні угоди:  

1) Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків (Hague 

Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs) Укладена 

06.11.1925 р. Україна приєдналася до угоди відповідно до Закону України №2992-

III вiд 17.01.2002 р. Набула чинності для України 28.08.2002 р. Відповідно до 

умов Угоди заявник позбавлений необхідності патентувати промисловий зразок у 

кількох країнах одночасно з метою одержання там правової охорони — достатньо 

заявити промисловий зразок.  

2) Лісабонська угода про найменування місць походження і їх міжнародну 

реєстрацію (Lisbon Agreement for the Protection of Appelations of Origin and their 

International Registration) Укладена 1958 р.  

3) Договір про патентну кооперацію (Patent Cooperation Treaty (PCT) 

Укладений у Вашингтоні 19 червня 1970 р.  Переглянутий 02.10.1979 р., 

03.02.1984 р.  Україна — учасниця Договору з 25 грудня 1991 р. Договір визначає 

спеціальну процедуру розгляду міжнародних заявок на охорону винаходів. Заявка 

на охорону винаходів у будь-якій договірній державі може подаватися за умовами 

договору як міжнародна заявка. 

 4) Будапештський договір про міжнародне визнання депонування 

мікроорганізмів з метою патентної процедури (Budapest Treaty on the International 

Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure) 

Укладений 28 квітня 1977 р.  Україна приєдналася до Договору відповідно до 
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Закону України №474/96-ВР від 1 листопада 1996 р. Договір набрав чинності 2 

липня 1997 р.  

5) Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків (Madrid Agreement 

Concerning the International Registration of Marks) Укладений 14 квітня 1891 р. 

Верховна Рада України прийняла Закон України "Про приєднання України до 

Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків" №1763-ІІІ 1 

червня 2000 р.  

6) Сінгапурський договір про право з торговельних марок (Singapore Treaty 

on the Law of Trademarks) Укладений 27 березня 2006 р. у Сінгапурі.  Набув 

чинності 16 березня 2009 року. 

 ІV група. Договори про класифікації:  

1) Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для 

реєстрації знаків (Nice Agreement Concerning the International Classification of 

Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks) Укладена у 

французькому місті Ніцца 15 червня 1957 р. Переглянута в 1967 р. в Стокгольмі і 

в 1977 р. в Женеві.   

Україна приєдналася до Угоди згідно із Законом України «Про приєднання 

України до Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для 

реєстрації знаків» №1782-ІІІ від 1 червня 2000 р. – учасниці Ніццької угоди (на 

грудень 2000 р. – 65 країн) в рамках Паризького союзу з охорони промислової 

власності створюють Спеціальний союз, який використовує єдину класифікацію 

товарів і послуг для реєстрації знаків. Кожна з країн учасниць Ніццької угоди 

зобов'язана при реєстрації знаків слідувати МКТП і в офіційних публікаціях про 

реєстрацію знаків вказувати номери класів МКТП в переліку товарів / послуг, 

щодо яких зареєстровані знаки. МКТП застосовується також у 70 країнах, які не є 

учасницями Ніццької угоди. Використання МКТП є обов'язковим для 

міжнародної реєстрації знаків, здійснюваної Міжнародним бюро ВОІВ, 

Африканською організацією інтелектуальної власності (ОАРІ), Відомством по 

товарним знакам Бенілюксу (ВВМ) і Відомством з гармонізації внутрішнього 

ринку (товарні знаки і промислові зразки) (ОНІМ). В основу МКТП покладена 
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Класифікація товарів, розроблена Об'єднаним міжнародним бюро з охорони 

інтелектуальної власності - попередником ВОІВ - в 1935 р. Класифікація була 

прийнята Ніццькою угодою і пізніше доповнена класами послуг. Ніццькою 

угодою передбачено створення Комітету Експертів, який приймає рішення про 

всі зміни в Класифікації. В Комітеті представлені всі країни - учасниці Угоди. 

Комітет Експертів з часу набрання чинності Ніццької угоди провів 18 сесій. 

Найбільш значними досягненнями Комітету стали: загальний перегляд форми 

Алфавітного переліку товарів і послуг (1970 p.);  істотна модифікація Загальних 

зауважень, заголовків класів і пояснень (1982 p.);  введення «базового номера» 

для кожного окремого товару / послуги (1990 p.);  перегляд класу 42 із 

створенням класів з 43 по 45 (2000 р.). Перша редакція МКТП була опублікована 

в 1963 p., друга - в 1971 p., третя -в 1981 p., четверта – в 1983 p.; п'ята – в 1987 p.; 

шоста – в 1992 р. і сьома – в 1996 р. З 1 січня 2002 р. діє восьма редакція МКТП.  

2) Локарнська угода про встановлення Міжнародної класифікації 

промислових зразків (Locarno Agreement Establishing an International Classification 

for Industrial Designs) Укладена в швейцарському місті Локарно 8 жовтня 1968 р.  

Класи і підкласи Локарнської класифікації повинні включатися до всіх офіційних 

документів, що стосуються промислових зразків. Якщо здійснюються офіційні 

публікації про промислові зразки, то вони також мають супроводжуватися 

зазначенням класу і підкласу товару, форма якого є промисловим зразком. 

Локарнська угода про міжнародну класифікацію промислових зразків набагато 

полегшує їх реєстрацію, облік та користування. Проте застосування Локарнської 

класифікації промислових зразків не є обов’язковим для будь-якої держави, 

обов’язково користуватись нею мають тільки члени Локарнського союзу. Разом з 

тим держави-члени Локарнської угоди про міжнародну класифікацію 

промислових зразків можуть поряд з цією класифікацією використовувати і свою 

національну, якщо вони визнають це за доцільне.  

3) Віденська угода про встановлення міжнародної класифікації 

зображувальних елементів знаків (Vienna Agreement Establishing an International 

Classification of the Figurative Elements of Marks) Прийнята у 1973 р. 4) 
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Страсбурзька угода про Міжнародну патентну класифікацію (Strasbourg 

Agreement Concerning the International Patent Classification) Укладена у 

французькому місті Страсбурзі у 1971 р. Вступила в дію 07.10.1975 р. У 1979 р. 

до цієї Угоди були внесені поправки. Зазначеною Угодою була заснована 

Міжнародна патентна класифікація (МПК, International Patent Classification, IPC). 

Відповідно до МПК галузь техніки була поділена на 8 основних розділів, що 

містять у собі близько 67 тисяч дрібних рубрик. Кожній рубриці присвоєно 

спеціальний символ, що складається з арабських цифр і літер латинського 

алфавіту. Відповідним символом позначається будь-який патентний документ. 

Кожні п’ять років МПК переглядається у зв’язку зі зростанням кількості рубрик. 

Перегляд здійснює Комітет експертів, заснований Угодою. Усі держави-учасники 

є членами Комітету. Угодою про МПК заснований Союз, який має Асамблею. 

Угоду підписали 29 держав, але насправді користуються понад 70 держав, 3 

регіональних відомства і Міжнародне бюро ВОІВ. 

 

5. Діяльність міжнародних організацій у сфері інтелектуальної 

власності 

 Охорона та захист прав інтелектуальної власності потребує наявності 

спеціалізованих установ, як на національному, так і на міжнародному рівнях.  

І. Державні організації:  

1. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) / World 

Intellectual Property Organization (WIPO) Заснована в 1970 р. в ході реалізації 

Конвенції про створення ВОІВ, підписаної на Дипломатичній конференції в 

Стокгольмі 14 липня 1967 р. З 1974 р. ВОІВ є спеціалізованою установою ООН. 

Штаб-квартира - Женева (Швейцарія). На сьогодні учасниками ВОІВ є 184 

держави, у тому числі й Україна. Членом ВОІВ може стати будь-яка держава, яка 

є учасником одного з двох (Паризького чи Бернського) союзів, а також будь-яка 

держава, яка є членом ООН, однієї з спеціалізованих установ ООН, МАГАТЕ чи 

учасником Статуту Міжнародного суду або ж запрошена Генеральною 

Асамблеєю ВОІВ приєднатися до Конвенції про створення ВОІВ.  Попередником 
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ВОІВ було БІПРІ (від фр. Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la 

Propriété Intellectuelle – Об’єднане міжнародне бюро захисту інтелектуальної 

власності). Цю організацію було створено 1893 р. для адміністрування Бернської 

конвенції про охорону літературних і художніх творів (1883), а також Паризької 

конвенції про охорону промислової власності (1886).  

Основні цілі діяльності ВОІВ:  

1) охорона інтелектуальної власності на глобальному рівні за допомогою 

співробітництва між державами і міжнародними організаціями;  

2) розширення адміністративного співробітництва між союзами у сфері 

інтелектуальної власності.  

Функції ВОІВ:  укладення нових міжнародних договорів по вдосконаленню 

національного законодавства у сфері підтримання охорони інтелектуальної 

власності в цілому світі; модернізація та підвищення ефективності 

адміністративної діяльності міжнародних угод, що створені у сфері охорони 

промислової власності, а також охорона літературних і художніх творів; надання 

технічної допомоги країнам, що розвиваються; збір та розповсюдження 

інформації;  підтримка при одночасному отриманні прав на винаходи, торгові 

марки, промислові зразки чи моделі в декількох країнах.  

Керівні органи ВОІВ:  

– Генеральна Асамблея ВОІВ (WIPO General Assembly). Верховний орган 

ВОІВ. Членами Генеральної Асамблеї є держави-члени ВОІВ за умови, що вони 

також є членами Асамблеї Паризького або Бернського Союзів, а також 

Швейцарської Конфедерації – країни місця перебування ВОІВ. Генеральна 

Асамблея скликається на чергові сесії кожні 2 роки.  

– Конференція (WIPO Conference). В діяльності органу беруть участь усі 

держави, що є членами ВОІВ. Скликається на чергові сесії кожні 2 роки. 

Координаційний комітет (WIPO Coordination Committee). Виконавчий орган 

Генеральної Асамблеї і Конференції, що виконує консультативні функції. 

Членами Координаційного комітету є 72 країни, в т.ч. Україна. Скликається 

щорічно.  
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– Міжнародне бюро /Секретаріат  (International Bureau). Постійно діючий 

виконавчий орган. Виконавчим головою ВОІВ є Генеральний директор, що 

обирається Генеральною Асамблеєю на термін 6 років. У різні часи Генеральними 

директорами ВОІВ були: Джордж Боденгаузе (Голландія) у 1970-1973 рр., Арпад 

Богш (США) у 1973–1997 рр., Каміль Ідріс (Судан) у 1997-2008 рр. З 2008 року на 

цій посаді перебуває Френсіс Гаррі (Австралія).  

У ВОІВ існують спеціальні комітети експертів, які засновуються рішенням 

Генеральної Асамблеї:  

– Постійний комітет з патентного права (Standing Committee on the Law of 

Patents – SCP).  

– Постійний комітет із законодавства у сфері товарних знаків, промислових 

зразків та географічних зазначень (Standing Committee on the Law of Trademarks, 

Industrial Designs and Geographical Indications – SCT).  

– Постійний комітет з авторського права та суміжних прав (Standing 

Committee on Copyright and Related Rights – SCCR).  

– Постійний комітет з інформаційних технологій (Standing Committee on 

Information Technologies – SCIT).  

У 1994 р. в Женеві був заснований Центр ВОІВ з арбітражу та 

посередництва для надання послуг по альтернативному врегулюванню конфліктів 

при вирішенні міжнародних комерційних спорів з інтелектуальної власності між 

приватними сторонами відповідно до Правил ВОІВ в галузі посередництва, 

арбітражу та прискореного арбітражу. З 2010 р. Центр ВОІВ має бюро в 

Сінгапурі. 

2. Європейська патентна організація (відомство) Заснована у 1973 р. 

відповідно до Європейської патентної конвенції (Convention on the Grant of 

European Patents), укладеної на конференції у Мюнхені 5 жовтня 1973 р. Штаб-

квартира - Мюнхен (Німеччина). Відкрито місцеве відділення в Гаазі 

(Нідерланди) та бюро у Відні (Австрія) і Берліні (Німеччина). На сьогодні 

членами ЄПО є 34 країни. Метою Європейської патентної конвенції є спрощення 

діловодства за патентними заявками в країнах Європи, тобто, замість декількох 
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заявок, які необхідно складати різними мовами та подавати в патентні відомства 

різних країн, є можливість подати одну заявку на одній мові в Європейське 

патентне відомство. Основні цілі діяльності:  видача європейських патентів,  

поширення співробітництва між європейськими державами в галузі охорони 

інтелектуальної власності посилення патентного захисту завдяки єдиній 

процедурі видачі патентів. З 1993 р. Європейська патентна організація заключає з 

державами-не членами ЄПО договори про розповсюдження дії європейських 

патентів на їх території за умови, що ці країни мають власне патентне відомство і 

прийняли закон про охорону інтелектуальної власності. Видані за таких умов 

патенти мають в цих країнах такий же захист, як і європейські патенти ЄПО.  

3. Євразійське патентне відомство. Діє відповідно до Євразійської патентної 

конвенції, офіційне підписання якої відбулося 9 вересня 1994 р. у Москві на 

засіданні Ради глав країн СНД.  Членами організації є 9 країн держав-учасниць 

СНД.  

4. Міжнародний союз по охороні промислової власності (Паризький союз) 

Утворено 1883 р. відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової 

власності. Згідно з конвенцією для одержання правової охорони промислової 

власності об’єкт необхідно запатентувати в країні, де передбачається одержати 

його охорону.  

5. Союз з охорони селекційних досягнень /International Union for the 

Protection of New Varieties of Plants (UPOV) Створений 1961 р. відповідно до 

Міжнародної конвенції про охорону нових сортів рослин. Штаб-квартира – 

Женева. Станом на 01.01.2012 р. учасницями Союзу є 67 держав. Кожна держава-

член Союзу може визнавати за селекціонером та його правонаступниками право 

на новий сорт рослини, виведений ним, шляхом видачі охоронного документа або 

патенту. При цьому кожна держава-член Союзу може обмежити застосування цієї 

Конвенції у межах того чи іншого сорту, який розмножується спеціальним 

способом або має певне кінцеве використання. Конвенція проголошує принцип 

національного режиму: фізичні і юридичні особи, місцепроживанням чи 

місцезнаходженням яких є будь-яка із держав-учасниць, користуються в інших 
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державах-учасницях таким самим правовим режимом, яким користуються її 

власні громадяни за умови, що іноземні громадяни дотримуються умов і 

формальностей щодо визнання та охорони прав селекціонерів.  

6. Африканська організація інтелектуальної власності (АОРІ) Поширює 

чинність своїх патентів і реєстрацій промислових зразків на африканські держави: 

Бенін, Берег Слонової Кості, Буркіна-Фасо, Габон, Гвінея, Гвінея-Бісау, Камерун, 

Конго, Мавританія, Малі, Нігер, Сенегал, Того, Центральноафриканська 

Республіка, Чад, Екваторіальна Гвінея.  

ІІ. Недержавні організації:  

– Азіатська асоціація патентних повірених (APAA)  

– Асоціація власників європейських товарних знаків (MARQUES)  

–  Асоціація власників інтелектуальної власності (IPO)  

–  Асоціація власників товарних знаків Європейського співтовариства 

(ECTA)  

– Група власників товарних знаків у галузі фармацевтики (PTMG)  

–  Ліцензійне товариство (LES)  

–  Міжнародна асоціація авторів літературних і художніх творів (ALAI)  

–  Міжнародна асоціація адвокатів (IBA)  

–  Міжнародна асоціація власників товарних знаків (INTA).  

–  Міжнародна асоціація з охорони промислової власності (АІРРІ)  

–  Міжнародна асоціація з розвитку навчання і досліджень у сфері 

інтелектуальної власності (ATRIP)  

–  Міжнародна коаліція по боротьбі з підробками (IACC)  

–  Міжнародна конфедерація товариств авторів і композиторів (SIZAC)  

–  Міжнародна ліга конкурентного права (LIDC)  

–  Міжнародна торгова палата (ICC)  

–  Міжнародна федерація винахідницьких асоціацій (IFIA)  

–  Міжнародна федерація виробників фонограм (IFPI)  

–  Міжнародна федерація патентних повірених (FICPI)  
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–  Союз спеціалістів, що практикують у сфері промислової власності 

(UNION) та ін. 

Контрольні питання: 

1. Наведіть приклади основних порушень авторського та суміжних прав.  

2. Проаналізуйте проблему інтелектуальної власності в мережі Інтернет. 

3. Охарактеризуйте основні форми передавання та придбання технології на 

комерційній основі.  

4. Поясніть процес передачі права власності. 

5. Які міжнародні договори забезпечують охорону авторського права?  

6. Які міжнародні договори забезпечують охорону суміжних прав?  

7. Які міжнародні договори забезпечують охорону промислової власності?  

8. Які міжнародні договори полегшують охорону промислової власності? 

Література: [2; 3, с. 280–400; 4, с. 350 –400; 8, с. 90–150; 10; 11; 12, с. 60–

410;  14; 15, с. 200–240; 16, с. 200–215; 18; 22, с. 30–40; 26; 28; 29; 38, с. 200–285; 

39, с. 95–100; 40, 150–300]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

А 5 (відмінно) 90−100 

Студент має глибокі, міцні і системні знання з усього теоретичного курсу, 

може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях спеціальну 

термінологію, володіє латинськими назвами, володіє понятійним апаратом; уміє 

застосувати здобуті теоретичні знання під час розв’язання  практичних завдань, 

що стосується нових технологій дослідження; самостійно може підготувати 

змістовний реферат і захистити основні його положення. 

В 4,5 (добре) 85−89 

Студент має глибокі, міцні та системні знання з усього теоретичного курсу, 

може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях спеціальну 

термінологію, володіє понятійним апаратом, латинськими назвами, але у своїх 

відповідях може допустити неточності, зустрічаються незначні помилки під час 

виконання завдань; самостійно може підготувати змістовний реферат і захистити 

основні його положення. 

С 4 (добре) 75−84 

Студент знає програмний матеріал у повному обсязі, має практичні вміння, 

але не вміє самостійно логічно мислити, зокрема,  підготувати реферат і 

захищати його положення. Відповідь його повна, змістовна, але з певними 

неточностями. 

D 3,5 (задовільно) 65−74 

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання 

і розуміння основних положень, за допомогою викладача може аналізувати 

матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. За 

допомогою викладача може підготувати реферативну роботу. 

E 3 (задовільно) 60−64 

Студент має початковий рівень знань, володіє необхідними уміннями та 

навичками для вирішення стандартних завдань; виявляє розуміння основних 
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положень навчального матеріалу на репродуктивному (відтворюючому) рівні; 

здатний з помилками дати визначення понять та термінів, що вивчаються; може 

самостійно оволодівати частиною навчального матеріалу, але висновки робить 

нелогічні, непослідовні. 

FХ 2 (незадовільно) 35−59 

Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності; слабко 

орієнтується в поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання навчального 

матеріалу викликає значні труднощі; робить спробу розповісти суть заданого, але 

відповідає лише за допомогою викладача на рівні «так» чи «ні»; однак може 

самостійно знайти в підручнику відповідь. 

X 1 (незадовільно) 1−34 

Студент зовсім не володіє необхідними знаннями, уміннями, навичками та 

науковими термінами з дисципліни, що вивчається, зовсім не здатний до 

самостійного вивчення дисципліни. 

Підсумковий контроль з дисципліни здійснюється у вигляді заліку після 

закінчення семестру. Отримана кількість балів переводиться в національну шкалу 

відповідно до таблиці, виставляється в екзаменаційну відомість. 

Відповідність рейтингових балів і національної шкали оцінювання: 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для ісчпиту, 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 
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Денна форма навчання 

Вид занять Змістовий  

модуль № 1 

Змістовий 

модуль № 2 

Сума 

Т 1.1 Т 1.2 Т 2.1 Т 2.2 

1 2 3 4 5 6 

Лекції: 2 год. 2 год. 4 год. 2 год. 10 балів, із них: 

– контроль відвідування 

лекцій 
1 1 2 1 5 

– ведення конспекту лекцій  

(питань, що винесені на 

самостійне опрацювання) 

1 1 2 1 5 

Практичні заняття: 
4 год. 4 год. 2 год. 2 год. 

60 балів,  

із них: 

– контроль відвідування, 

підготовка до заняття 
4 4 2 2 12 

– виконання завдання, 

оформлення звіту  
16 16 8 8 48 

Поточний і підсумковий 

контроль: 

Змістовий  

модуль № 1 

Змістовий  

модуль № 2 
30 балів, із них: 

– виконання поточних 

контрольних робіт, 

тестових завдань 

(максимальний бал) 

5 5 5 5 20 

– опитування, виконання 

завдань самостійної 

роботи, реферати, наукові 

статті, тези (максимальний 

бал) 

10 10 

Усього  100 балів 
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