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Короткий опис
навчальної
дисципліни

Предметом вивчення навчальної дисципліни є питання правового регулювання
відносин, які виникають у сфері створення, реєстрації, охорони та захисту
об’єктів права інтелектуальної власності, основні доктринальні положення,
джерела права інтелектуальної власності, практика застосування законодавства
у сфері права інтелектуальної власності. Актуальність вивчення різних аспектів
права інтелектуальної власності пов'язана з тим, що розвиток сучасних, у тому
числі комп'ютерних технологій, загострює проблему захисту прав творців
літературних, художніх, наукових творів. Актуальною є проблема захисту прав
інтелектуальної власності від плагіату, в тому числі й боротьба з плагіатом у
роботах студентів. Питанням, пов’язаним із правом на об’єкти права
інтелектуальної власності та захистом прав творців та їх правонаступників у
сучасному цивільному праві, приділяється значна увага. Пояснюється це тим,
що розвиток інтелектуальної діяльності сприяє розвитку ринкової економіки й
інтелектуальної сфери суспільства.
«Право інтелектуальної власності» передбачає вивчення загальних положень,
інститутів права інтелектуальної власності (авторське право, право промислової
власності, засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів, послуг,
нетрадиційні об’єкти), розпорядження правами інтелектуальної власності та їх
захист.
Курс «Право інтелектуальної власності» розрахований на поглиблене вивчення
правових відносин у сфері інтелектуальної власності, опанування правового
механізму їх регулювання, отримання необхідних навичок кваліфікації
результатів творчої діяльності, захисту майнових і особистих немайнових прав
авторів та інших суб’єктів права інтелектуальної власності як в Україні, так і за
її межами.

Мета
навчальної
дисципліни

Метою вивчення курсу «Право інтелектуальної власності» є формування
системних знань щодо основних інститутів права інтелектуальної власності,
механізмів реалізації та захисту майнових та немайнових прав суб’єктів права
інтелектуальної власності, вивчення законодавства, яке регулює відносини по
створенню та використанню об’єктів права інтелектуальної власності. Завдання
вивчення: формування у здобувачів вищої освіти системи знань, а також
отримання навичок та уявлень, необхідних для здійснення творчої діяльності та
захисту своїх майнових та особистих немайнових прав, як в Україні, так і поза її
межами.
Предметом навчальної дисципліни є сукупність правовідносин щодо
регулювання прав інтелектуальної власності, майнових та особистих
немайнових прав авторів, підстави їх виникнення та здійснення.
Формування у студентів необхідного теоретичного та практичного рівня знань у
сфері права інтелектуальної власності, ознайомлення студентів із сучасним
станом і тенденціями розвитку правового регулювання відносин інтелектуальної
власності, дослідження практичних аспектів отримання охоронних документів
на окремі об’єкти права інтелектуальної власності, ознайомлення з практичними
аспектами здійснення захисту прав інтелектуальної власності, знайомство зі
специфікою договорів у сфері права інтелектуальної власності. Вивчення
загальних засад права інтелектуальної власності має важливе значення не лише
для розширення знань студентів, а й формування поважливого ставлення до
чужих результатів інтелектуальної, творчої діяльності, правових та етичних
аспектів наукової діяльності, попередження практики наукового плагіату.
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Результати навчання
Символ
РН

Після успішного
завершення цього модуля
здобувач вищої освіти
буде:

Посилання на
символ ПРН

Методи викладання
і навчання

1

Дискутувати зі складних
правових проблем,
пропонувати і
обґрунтовувати варіанти
їх розв’язання.

ПРНК02
ПРНК03
ПРНА01
ПРНА02

лекції, практичні
заняття, самостійне
навчання,
консультації

2

Використовувати передові
знання і методики у
процесі правотворення та
правозастосування у сфері
права інтелектуальної
власності

ПРНК02
ПРНК03
ПРНА01
ПРНА02

лекції, практичні
заняття, самостійне
навчання,
консультації

3

Захищати права та законні
інтереси суб’єктів права
інтелектуальної власності
відповідно до
процесуальних вимог

ПРНК02
ПРНК03
ПРНА01
ПРНА02

лекції, практичні
заняття, самостійне
навчання,
консультації

ПРНК02
ПРНК03
ПРНА01
ПРНА02

лекції, практичні
заняття, самостійне
навчання,
консультації

поточне
оцінювання
на
практичних
заняттях,
залік

ПРНК02
ПРНК03
ПРНА01
ПРНА02

лекції, практичні
заняття, самостійне
навчання,
консультації

поточне
оцінювання
на
практичних
заняттях,
залік

ПРНК02
ПРНК03
ПРНА01
ПРНА02

лекції, практичні
заняття, самостійне
навчання,
консультації

поточне
оцінювання
на
практичних
заняттях,
залік

4

5

6

Розв’язувати практичні
задачі зі сприяння
реалізації та захисту прав
та законних інтересів
фізичних і юридичних
осіб в сфері права
інтелектуальної власності
Вирішувати складні та
конфліктні ситуації, що
виникають у приватноправовій сфері, у
судовому та позасудовому
порядку в сфері
інтелектуальної власності
Ознайомлення студентів з
понятійним апаратом
інтелектуальної власності,
формування знань та
вмінь в області організації
створення та правової
охорони об’єктів
інтелектуальної власності,
вироблення у них
системного бачення
проблеми

Методи
оцінювання
досягнення
ПРН
поточне
оцінювання
на
практичних
заняттях,
залік
поточне
оцінювання
на
практичних
заняттях,
залік
поточне
оцінювання
на
практичних
заняттях,
залік

Зміст навчання
Тема за п/п

Назва теми

Тема 1

Загальні засади права інтелектуальної власності

Тема 2

Авторське право

Тема 3

Суміжні права. Колективне управління
авторськими та суміжними права

Тема 4

Патентне право

Тема 5

Засоби індивідуалізації учасників цивільного
обороту товарів і послуг. Торгова марка. Правова
охорона комерційного найменування та
географічного зазначення

Тема 6

Нетрадиційні результати інтелектуальної
власності. Договори у сфері права інтелектуальної
власності

Тема 7

Порушення прав інтелектуальної власності.
Захист прав інтелектуальної власності. Проблемні
питання захисту прав інтелектуальної власності у
мережі Інтернет

Посилання
на ПРН
модуля
ПРНК02
ПРНК03
ПРНА01
ПРНА02
ПРНК02
ПРНК03
ПРНА01
ПРНА02
ПРНК02
ПРНК03
ПРНА01
ПРНА02
ПРНК02
ПРНК03
ПРНА01
ПРНА02
ПРНК02
ПРНК03
ПРНА01
ПРНА02
ПРНК02
ПРНК03
ПРНА01
ПРНА02
ПРНК02
ПРНК03
ПРНА01
ПРНА02

Л/ПЗ/СРЗ,
год.
(денна ф/н)
2/2/6

2/2/8

2/2/8

2/2/8

2/4/10

2/2/8

2/4/10
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авторського права і суміжних прав: Постанова Верховного Суду вiд 04.06.2010 №
5
10. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист
прав на об'єкти авторського права і суміжних прав (за матеріалами справ,
розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України): Лист
Вищого Господарського Суду України вiд 31.05.2010 № 01-08/322

Верховна Рада України – http://www.rada.gov.ua
Єдиний держаний реєстр судових рішень – http://www.reyestr.court.gov.ua
eNUOLAIR – депозитарій (архів) НУ ОЮА - http://dspace.onua.edu.ua
Вищий господарський суд України - http://www.arbitr.gov.ua/
Всесвітня
організація
інтелектуальної
власності
http://geneva.mfa.gov.ua/ua/ukraine-io/wipo
6. Єдиний
державний
реєстр
судових
рішень
України
http://www.reyestr.court.gov.ua/
7. База даних рішень міжнародних судових органів: http://worldcourts.com
8. Європейський суд з прав людини: http://www.echr.coe.int
1.
2.
3.
4.
5.

Дотримання вимог
академічної
доброчесності

Відповідно до Закону України ―Про освіту‖ академічна доброчесність - це
сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими
мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання,
викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою
забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих)
досягнень.
Дотримання академічної доброчесності передбачає:
самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та
підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими
освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх
індивідуальних потреб і можливостей);
посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок,
тверджень, відомостей;
дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
надання достовірної інформації про результати власної навчальної
(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела
інформації.
Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ ―ОЮА‖
визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності в НУ
"ОЮА" https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-prodotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
Шкала оцінювання

Оцінка

Бали

Опис

A

90-100

Відмінно

B

82-89

Добре

C

75-81

Добре

D

67-74

Задовільно

E

60-66

Задовільно (достатньо)

Fx

35-59

F

1-34

Незадовільно з можливістю повторного
складання
Незадовільно з обов’язковим повторним
курсом

Навчальне навантаження здобувача вищої освіти
Види навантаження

Середня кількість год. на кожен вид (денна
форма навчання)

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч. :

32

Лекційні заняття

14

Практичні заняття

18

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.:

58

Індивідуальне науково-дослідне завдання
Підготовка до аудиторних занять та
контрольних заходів
Екзамен

58

Залік

+

-

