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вступ

Анотацiя навч€lльноi дисциплiни

Навчальна дисциплiна <<Актуальнi питання захисту прав
iнтелекryальноТ власностi>> е обов'язковою дисциплiною для аспiрантiв II

курсу навчання як денноi, так i заочноТ форми навчанЕrI (без вiдривУ вiд
виробничоi дiяльностi), що входить до перелiку предметiв професiйноi
пiдготовки аiспiрантiв,* якi Ьаймаються нЁуковими дослiдженIuIми питань
правових вiдносин у сферi iнтелектуальноi власностi.

Iнтелекту€шьна г€rлузь на сьогоднiшнiй день вiдноситься до
найважливiших pecypciB суспiльства. Саме iнтелектуzulьна власнiсть стае
значною рушiйною силою прогресу. Отже, питаннrI захисту права
iнтелектуальноi власностi наразi набувае своеТ актуЕtлъностi як у TeopiT, так i
практицi. Ще пов'язане iз необхiднiстю створення ефективноi системи
захисту прав творцiв. У зв'язку з чим icHye комrrлекс теоретичних проблем
пов'язаних iз захистом права iнтелектуалъноТ власностi.

Означений курс розрахований на поглиблене вивчення комплексу
проблематики пов'язанiй iз питаннrIм захисry права iнтелектуальноi
власностi.

У ходi проходження курсу <Актуальнi гIитання захисту прав
iнтелектуа-ltьноi власностЬ аспiранти вивчають особливостi захисту права
iнтелектуальноi власностi на мiжнародному piBHi, на загаlrьноевропейському
piBHi (еС), особливостi iснуючоi системи захисту права iнтелектуальноi
власностi в окремих KpaiHax, зокрема краiнах-членах СС.

Значна увага, також, придiляеться питаннrIм iснуючоi нацiоналъноi
системи захисту права iнтелектуальноi власностi: адмiнiстративноi,
позасудовоi (медiацiя), судовоi.

Особлива увага придiляеться саме судовiй формi захисту права
iнтелектуалъноТ власностi, як найбiльш демократичноi форми правового
захисту.

Загальними цiлями курсу с:

1) ознайомлення асгriрантiв з iснуючими мiжнародними системами
захисту права iнтелектуальноi власностi ;

2) озна_йомленнrI з проýлематикою нацiональноi системи захисту права

iнтелектуальноТ власностi ;

З) ознайомити асгriрантiв з iснуючими доктринaпьними пiдходами У
сферi захисту права iнтелекryаrrьноi власностi;

4) виробити у аспiрантiв вмiння застосовувати отриманi знанНя для
поставки та розв'язаннlI (пошуку €tлгоритму) наукових проблем пов'яЗаних iЗ

захистом права iнтелектуальноi власностi у KoHTeKcTi власного дослiдженнЯ;
5) пiдготувати аспiрантiв до запровадження набутих, у ходi

проходження кУРсУ, знанъ у науковому дiяльнiсть пов'язаних iз сферою

правового реryлюваннrI вiдносин у сферi iнтелекryальноi власностi.



Засвоенню означеного сприяють лекцiТ, ceMiHapcbKi

робота аспiрантiв.
Заключним етаIIом курсу е екзамен, завданням

заняття, самостiйна

якого е перевiрка
теоретичних Знань та уfrлiнь dспiрантiв.

1. Опис навчальноi дисциплiни

2. Мета та завдання навчальноi дисциплiни

2.1. Мета вивченпя навчальноТдисциплiни

Основною метою вивчення дисциплiни <<Актуа-пънi питання захисту
IIрав iнтелектуальноi власностЬ> е на теоретичному piBHi засвоеннrI знань
(yMiHb, навичок) щодо правовоi природи процедури захисту права

iнтелектуальноi власностi, можливостi застосовуваншI отриманих ЗнанЬ У
дослiдницький (теоретичнiй) дiяльностi та на практицi.

2.2. Завдання навчальноi дисциплiни
.*1 *

У результатi вивчення навч€шьноi дисциплiни аспiрант повинен

Галузь знань, напрям пiдготовки, спецiальнiстьо piBeHb вищоi освiти
Галузь знань 08 <Право>

Спецiальнiсть 081 <Право>

PiBeHb вищоi освiти третiй (ocBiTHbo - науковий) рiвенъ
Характеристика навчальноТ дисциплiни

Вид обов'язкова
Зага-шьна кiлькiсть годин 60
Кiлькiсть кредитiв EKTS 2

Кiлъкiсть модулiв + tr 1

кiлъкiсть змiстових частин a
J

Форма контролю екзамен
Показники навчальноi дисциплiни для денпоi та заочноi форми

навчання
денна форма

навчаннrI
заочна форма

навчання
PiK пiдготовки 2 2

Семестр 4 4

Лекцiйнi заняття 28 4

Практичнi, ceMiHapcbKi заняття 8 2

Самостiйна робота 24 54

Кiлькiсть тижневих аудиторних
годин для денноi форми навчання

4



L. Знати:
- загальнi загulльЕонауковi доктрини у сферi захисту права

iнтелектуальноi власностi;
- особливостi видiв гIорушеннrI права iнтелектуальноТ власностi;
- мiжнародну та нацiональну (УкраiЪа) систему захисту права

iнтелектуальноi власностi;
_ особливостi процедури досудового вреryлюваннjI спорiв пов'язаних

iз захистом права iнтелектуальноi власностi;
- специфiку судовоТ процедури захисту права iнтелектуальноi

власностi;
- ocHoBHi HayKoBi концепцii щодо вдоскон€tJIення iснуючоi системи

_ захисту права iнтелектуальнgi власностi. *r

2. Вмiти:
- оперувати термiнологiею основних мiжнародних документiв (у.од) у

сферi захисту права iнтелектуальноi власностi;
- орiентуватися у с)л{асних наукових тенденцiях (розробках, наукових

пiдходах) щодо питань захисту гIрава iнтелектуальноi власностi;
- iдентифiкувати порушення права iнтелектуальноi власностi,

визначати його суб'ективний скJIад;
- визначати оптим€tльну процедуру захисry права iнтелектуальноi

власностi;
- застосовувати отриманi знаннrI для поставки та розв'язаннrI (пошуку

€rпгоритму) наукових та практичних проблем пов'язаних iз захистом права
iнтелектуальноi власностi у KoHTeKcTi власн._ого дослiдження.

2.3. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними
компетентностями

J\ъ

Програмна компетентнiсть
Вiдповiднiсть
дисциплiни
компетентностi

зк - загальна компетентнiсть
зк1 Зdаmнiсmь dо абсmракmноlо 741]слення, аналiзу mа сuнmе1у +

зк4 Зdаmнiсmь dо поulуl<у, оброблення на аналiзу iнфорлtацii з
оiзнtlх dэюерел

+

зкб З d amHi сmь працю в аmu в мiжнароdнол,tу науковол,ry про cmopi +

зк8 Зdаmнiсmь засmосовуваmu знання у пракmuчнiй юрuduчнiй
diяtьносmi

+

зк9 зdаmнiсmь прuсmосовуваmuся do HoBtlxn злпiн у правовол|у

реzулюваннi

+

зк10 Уллiння з HoBl,lx dослidнuцькuх позuцiй форл,tулюваmu
заzальну меmоdолоziчну базу власноzо HayчoBozo
dослiduсення, усвidолlлюваmu йоzо акmуальнiсmь, ллеmу i
значення 0ля розвumlЕ сферu iнmелекmуальноi власносm|
iHu.lux zалtузей наук1], суспiльно-полimuчноzо, еконолwiчноzо

uс,ummя, нацiональноt чu czi

+



зк11 Улtiння квалiфiковано вidобразumu резульmаmu HayчoBllx
dослiduсень у науковuх сmаmmях mа mезах, опублiкованuх як
у фаховuх вimчuзнянuх вudаннях, mак i у вudаннях, якi
вхо dяmь d о лtiэtсн аро dнuх наукоJйеmрuчнuх б аз

+

ФК - фаховi компетентностi
Фк1 З d аmн i сmь ф орлtулю в аmu н ауко ву пр о бл е л,ry, р о б оч i ei по m е з u

dослiduсуваноt проблемu, ulo переdбачае zлuбоке
переосJчruслення нсlявнuх mа сmворення HoBux цiлiснuх знань
mа/ аб о пр о ф е сiйноt пр акmuкu

+

Фк2 Ул,цiнйя збuраmu,* опра|4ьовуваmu
dасерела (норллаmuвно-правовi
duсерела, суd ову пракmuку)

mа аiлалiзуваmu iopaBoBi
акmu, dокmрuнальнi

+

Фкз З d аmн i с mь d о ан ап i muчн о z о о цiню в ання пр ав о в ot пр о б л е лl u +

Фк4 Зdаmнiсmь do опрацювання mа ана"liзу iнфорлиацii dля
правовоzо d ослid асення ;

+

Фкб Знання dокmрuнальнuх пidхоdiв у zалузi dослidэюення,

форлlулювання 74еmu власно2о Hayчoaozo dослidэюення як
склаdовоt з аzальноцuвiлiзацiйно?о процесу

+

Фк7 Вмiння формулюваmu mа обrрунmовуваmu юрuduчнi
Bl,tcHoBчll, пропозuцit, peKoMeHd ацii

+

Фк8 зdаmнiсmь зdiйснюваmu аналiз законоOавчl,ы mексmiв mа ix
експерmuзу

+

Фк9 Веdення diапоеу й арzулленmування пid час науковuх i diловttх
duскусiй, переzоворiв, cydoBux dебаmiв, публiчноzо вuсmупу в

суdах,mа iHu,lttx opzaqaxa +*

+

Фк10 Зdаmнiсmь dо напuсання HayчoBozo dослidэюення з правовоi
проблемаmuкu або сmаmmi у фсlхове вudання

+

Фк 12 Знання меmоdолоziчнttх прuнцuпiв mа MemodiB правовоzо
0ослidэюення

+

2.4. Результати навчання за дисциплiною:

Результат IIавчання
(1. знати; 2. вмiти; 3 - комунiкаFiя;,4.

aBToHoMHlcTb та вiдповiдальнiсть) Форми (таlабо методи
i технологil)
викладання i

навчання

Методи
оцiнювання та

пороговий
критерiй

оцiпювання (за
необхiдностi)

Вiдсоток у
пiдсумковiй

оцiнцi з

дисциплiниКод Результат навчання

1.1 Знаmu: зага_rrьнi}.*\
загапьЕонауков1 доктрини у
сферi захисту права
iнтелектуальноi власностi;
особливостi видiв порушення
права iнтелекryальноТ власностi;
мiжнародну та нацiональну
(YKpaiHa) систему захисту права
iнтелектуальноi власностi

лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя, tамосmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

10%

1.2 Знаmu: особливостi процедури
досудового врегулювЕtнЕя спорiв
пов'язаних iз захистом права
iнтелектуальноi власностi;

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmлпя, салпосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,

10%



специфiку судовоi процедури
захисту права iнтелектуальноi
власностi; ocHoBHi HayKoBi
концепцii щодо вдосконzrлення
iснуючоi- системи зrl;исту драва
iнтелектуальноi власностi;
ocHoBHi способи захисту
особистих немайнових та
мйнових авторських прав.

наукова робоmа,
розв'язання
заdач

2.1. Вмimu: оперувати термiнологiею
основних мiжнародних
докlълентiв 1угод) у сферi
захисту права iнтелектуаьноi
власностi; орiентратися у
суIасних наукових тенденцiлr

фозробках, наукових пiдходах)
щодо питань захисту права
iнтелектуальноi власностi;
iдентифiкувати порушення права
iнтелектуальноi власностi,
визначатй його с}б'сктlавний
скJIад; визначати оптим€rльну
процедуру захисту права
iнтелектуальноi власностi

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmпБt, самосmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
doпoBidi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

]5%

Z. Z. Вмimu: дослiджувати та робити
висновки щодо змiсту правових
концепцiй, доктрин тлумачення
cyTHocTi захист прав
iнтелектуальноi власностi;
застосовувати нормативно-
правовi акти дJuI прийняття
обгрунтованих рiшень у спiрних
вiдносинах, що виникЕtють у
зв'язку iз захистом прав
iнтелектуальноi власностi

Лекцiя, сел,tiнарське
заняmmя, салцосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповiOi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

]0%

3,1, Грамотно i точно форл,tулtоваmu
mа вuсловлюваmu своТ позицii,
належЕим чином iх
обцрунтовувати та брати участь в
аргументованiй професiйнiй
дискусii при аналiзi питttнь
захисту прав iнтелекryальноi
власностi; застосовувати
отриманi знання дJш поставки та

розв'язання (пошlку алгоритму)
наукових та практичних проблем
пов'язаних iз захистом права
iнтелектуальноi власностi у
KoHTeKcTi власного дослiдження

CeMiHapcbKe-
заняmmя, самосmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

10%

з.2. Браmu rIасть в рбгов9реннi
дискусiйних питань

Сел,liнарсьуе
заняmmя, салпосmiйна

Експрес
опumування,

10%



правозастосування в частинi
зilхисту прав iнтелектуальноi
власностi

ообоmа mесmування,
donoBidi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

4.1. Дналiзуваmu iнформацiю з

першоджерел, оцiнювати 'fi з
позицiй наступностi та новизни,
використовувати cyracHi
iнформацiйнi технологiТ i базп

даних при визначеннi специфiки
захисту прав iнтелектуальноi
власностi

лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя, салwосmiйна

робоmа, експрес
опumування,
пidсул,tкова
конmрольна робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,

розв'жання
заdач, наукова

робоmа

10%

,l) Вuзначаmu mа dослidэtсуваmu
проблем4 * прЕtврвого

реryлювання зzlхисту прав
iнтелектуальноi власностi, у т.ч.
в мiжнародному аспектi;
зdiйснюваmu поl.tlук шляхiв

удосконалення захисту таких
права

Лекцiя, сел,liнарське
заняmmя, сtrалtосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
doпoBidi,

розв'жання
заdач, наукова

робоmа

l0%

4. J. Форл,tуваmи правовi позицii для
розв'язання проблем i
прaктиtших ситуацiй у сферi
захисту прав iнтелектуальноi
власностi

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя, самосmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'язання
заdач

]5%

2.5. СпiввЦношення резуЛьтатiв навчання дисцйпЛiни iз програмними результатами
павчання

Програмнi результати
навчання (назва)

1.1 1.2 z.| )) 3.1 3..z 4.| 4.2 4.3.

Програмнi результати навчання (Спецiаrцнiсть 08 1 <dlpaBo>)

ПРН 1 Влцiння засmосовуваmu HoBi цiлiснi
знання у власнuх Hayчoчь,lx d о слidэюеннях
mа у проф е сiйнiй пракmuцi

+ + + + +

ПРН 2 Вл.tiння засmосовуваmu прuнцuпu
HayKoBoi mа професiйноi еmuкu

+ + +

ПРН З Зdаmнiсmь презенmуваmu cBot
i

?нання укра|нською mа lноземною л4ова]иu

ча piBHi dосmаmньол,ry dля ycHoi mа
пuсьл,ло в ot пр ез енmацit р е зульmаmiв
sл асно zo н ауко в о zo d о слid эюення

+ +

ПРН 5 Вмiння спiлкуваmuся в diалоzовом,tу

режu.л,ti з utuрокою науковою спiльноmою

+



mа zроJчIаdськiсmю в 2алузi Hayqogot mа
професiйноt diяльносmi, в mому чuслi i на
Tt tiacHароdному piBHi, d емонсmруючu
сuсmемнuй науковuй свimоzляd mа
кульmурнuй крузозiр
ПРН б Знання поzляdiв провidнuх
зарубiэюнuх вченuх, полоэtсень науковuх
шкiл mа фунdалленmальнi працi у zалузi
do слiduсення, форлиулюваmu меmу
вл асн о zo н ауко в о 2о d о слi0 эtсе ння як
скл ad о ву з а?альн оцuвiлiз ацiйн о zo пр оце су

+ + +

ПРН 7 Влliння зdiйснюваmu процеdуру
в сmан о вл ення iнф орл,tацiйноI цiнно cmi
duсерел u.lJlrtxohl порiвняльноzо аналiзу з
iHu.lulwu d эlс е р е л алtu

+

ПРН 9 Зdаmнiсmь професiйно
пр е з е нmув аmu р е зульm аm u с в oIx
dослidжень на л,liэtснароdнлlх науковuх
конф еренцiltх, ceMiHapcж, пракmuчно
вuкорuсmовуваmu iноземну л,tову (в перurу
черzу - анzлiйсЁку) у науковiй, iннбвацiйнiй
diяльносmi, у сферi iнmелекmуаlьноi
власносmi, а maчo)lc у пеdаzоziчнiй
diяльносmi

+ +

ПРН 10 Вмiння iнiцiюваmu,
орzанiз о вув аmu mа пр о в о dumu колlплекснi
d ослidэtсення у сферi iнmелекmуальноt
власн о сmi, в zалlуз i н ауко в о - 0 о слid нuцькоt
mа iнновацiйноt diяльносmi, якi прuвоdяmь
do оmрuллання Hoqllx знань

+

ПРН 11 Влliння форпtуваmu кол,ланdу

do слiOнuкiв dля вuрiu,tення локальноi
заd ачi (ф орlwулюв ання do слidнuцькоt
проблелlu, робочuх еiпоmез, збору
iнфорл,tацit, пiOzоmовкu пропозuцiй)

+

ПРН 12 Вмiння спiлкуваmuеь в 1

diалоzоволwу реэюuлti з uruрокою науковою
спiльноmою mа zромаDськiсmю в певнiй
zалузi HayKoBot mа/аб о про ф есiйноi
diяльносmi

+ +

ПРН 13 Вл,tiння квалiфiковано
зidо браэtсаmu ре зульmаmu н ayKoBux
dослidэюень у науковuх сmаmпхях,

опублiкован1,1х як у фаховttх вimчuзнянъtх
зudаннях, mак i у вudаннях, якi вхоdяmь dо
uiэtснаро dнuх н оукоJй еmрuчнt lх б аз

+ +

ПРН 14 Зdаmнiсmь вuкорuсmовуваmu
сучаснi iнфорллацiйнi mа колlунiкаmuвнi
mехнолоеii прu спiлкуваннi, обмiнi
iнформацiею, зборi, аналiзi, обробцi,
iнmерпреmацii d эюерел ; зd iйснюв аmu
пу блiкацiю d эtсер ел з d оmрuлtаннял,t

+ +



о сн о B+tlx арх е о zp аф iчнuх пр ав1,1л

ПРН 15 Вмiння з HoBllx dослidнuцькtlх
позuцiй ф орл,tулю в аmu з аzальну
меmоd олоziчну б азу власноzо науков о?о
d о слid uс ення, ycBid омлюв аmu йоzо
акmуальнiсmь, Jйеmу i значення dля

розвumt<у iHu,tux zалузей Haynll, суспiльно-
полimuчноZо, еконоtr/tiчноzо эtсummя,

пам' яmко охоронн ot mа муз ейн о t
d iяцьн о cmi, н ацi он альноТ чu с в imo в ot
dухо BHot mа JvlamepialtbH oi t{ульmурu

+ +

ПРН |6 Вмiння iнiцiюваmu,
opz анiз ову в аmu mа пр о в о d umu комплекснi
dослiDження у сферi iнmелекmуальноl'
власносm| в zалузi науково-Oо слidнuцькоt
mа iнновацiйноi disьцьносmi, якi прuвоdяmь
dо оmрuл,tання новuх знань

+ + +

3. Програма навчальноiдисциплiни

Змiстовий модуль 1 Правова природа права iнтелекryальноi власносТi
Тема 1. Понiття права iнтелdкту€tльноi власirостi.
Тема 2 . Види rrрава iнтелектуЕLлъноi власностi.
Тема З. Суб'екти та об'екти права iнтелекry.шъноi власностi. Об'сКтИ
авторсъкого права
Тема 4. Правова охорона об'ектiв права iнтелекryальноi власностi.

Змiстовий модуль 2 Загальнi засади системи захисту права
iнтелекryальноТ власностi
Тема 1. Генеза системи захисту права iнтелекту€tJlьноi власностi.
Тема 2" Становлення та розвиток европейськоi системи захисту праВа

iнтелектуutльноi власностi.
Тема 3. Поняття захисту права iнтелекту€tльноi впасностi.
Тема 4. Видипорушень шрава iнтелекту€tльноТ власностi.
Тема 5. OcHoBHi способи захисту права iнтепектуалъноI власностi.
Тема 6. Вiдповiдальнiсть за порушення права iнтелекту€tпьноТ власнОСТi.

Змiстовий модуль 3 Теоретичнi та практичнi питання досудового Та

судового способiв захисту права iнтелекryальноТ власЕостi
Тема 1. Особливостi досудового способу захисту права iнтелектУальноi
власностi.
тема 2. Акryальнi питання безспiрного порядку захисту права

iнтелекту€tлъноi власностi.
тема 3. Процесуальнi питаннrI розгJuIду та вирiшеннrl справ про захист права

iнтелектуЕtльноТ власностi.
Тема 4. особливостi судового розгJшду та вирiшення окремих категорiй

справ про захист права iнтелекту€tльноi власностi.
t4-



4. Струкryра навчальноiдисциплiни

Назви змiстових модулiв i тем Кiлькiсть годин
денна форма заочна Ьорма

усього у тому
числi

усъого у тому числi

л п с.р. л п с.р.

1 2 a
J 4 5 6 7 8 9

змiстовий модуль 1. Правова природа права iнтелекryальнот власностi
Тема 1. Понягтя права ,

iнтелектуальноi власностi.
6 ? 2 2 8 2 6

Тема 2.Види права
iнтелектуальноi власностi.

4 2 2 6 6

Тема З. Суб'екти та об'екти
права iнтелектуальноТ власностi
Об'екти авторського права.

2 2

Тема 4. Правова охорона
об' eKTiB права iнтелектуальноi
власностi

6 2 4 8 8

Разом за змiстовим модулем 1 18 8 2 8 22 2 20
Змiстовий модуль 2. Загальнi засади системи захисту права

iнтелектуальноi власностi
Тема 1. Генеза системи*захиqту
права iнтелектуальноi
власностi.

2 ).

Тема 2. СтановленнrI та

розвиток европейськоi системи
захисту права iнтелектуальноТ
власностi.

8 2 2 4 6 6

Тема 3. Поняття захисту права
iнтелектуальноi власностi

2 2

Тема 4.Види порушень права
iнтелектуальноi власностi

4 2 2

Тема 5. OcHoBHi способи
захисту права iнтелектуальноi
власностi

6 2 2 2 2 2

Тема 6. Вiдповiдальнiсть за
порушення права
iнтелектуальноi власностi

2 2 8 8

Разом за змiстовим модулем 2 24 I2 4 8 1б 2 |4
Модуль 3 Теоретичнi та практичнi питання досудового та судового

способiв захисту права iнтелектуальноi власностi
Тема 1. Особливостi досудового 2 2



способу захисту права
iнтелектyальноi власностi
Тема 2. Актуальнi питання
безспiрного порядку захисту
права iнтелектуальноi
власностi.

4 2 2 6 6

Тема З. Процесуальнi питаннrI

розгляду та вирiшення справ
про захист права
iнтелектуальноi власностi

4 2 2 2 10 2 8

Тема 4. Особливостi судового
розгляду та вирiшення окремих
категорiй справ про захист
права iнтелектуальноi власностi

6 2 4 6 6

Разом за змiстовим модулем 3 18 8 2 8 22 2 20
Усього годин б0 28 8 24 60 4 2 54

5. Теми семiнарських занять

м
з/п

назва теми Кiлькiсть годин
денна
форма

заочна
форма

l Поняття права iнтелекryальноi власностi.
Визначення rrоняття права iнтелекryальноi
власностi. Iснуючи концепцii щодо
розумiння права iнтелектуальноТ власностi.
Мiсце 

. 
права iнтелектуальноi власностi в

правовiй системi.

2

z Становлення та розвиток европейськоi
системи захисту права iнтелекryальноi
власностi. особливостi розвитку
европейськоi системи захисту права
iнтелектуальноТ власностi (Угоди, Конвенцii,
,Щирективи еС). OcHoBHi еврогrейськi

директиви
iнтелектуальноi

у сферi захисту права
власностi. Роль

загzLльноевропейських органiв у розвитку
системи захисту права iнтелектуалъноi
власностi. Роль та мiсце Суду еС (Соurt of
Justice) в систе5мi захисry права
iнтелектуалъноi вirаснфтi. f

aJ.. OcHoBHi способи захисту права
iнтелектyальноI власностi. .ЩоктринагIьне

2

2



розумiння сIIособу захисту права
iнтелектуальноi власностi. Щивiльно-
правовий захист права iнтелекryальноi
власностi. Адмiнiстративно-правовий захист
права iнтелектуа-гrьноi власностi. OcHoBHi

форми захисту права iнтелектуальноi
власноотi (позасудова, судова). tr

+ Процесуальнi питання розгляду та
вирiшення справ про захист права
iнтелекryальноТ власностi. Особливостi
захисту права iнтелектуальноi власностi в
порядку господарського судочинства. Захист
права iнтелектуальноi власностi в
адмiнiстративному судочинствi. Суб'екти
права на звернення до суду iз захистом права
iнтелектуальноi власностi.

2 2

Усього 8 2

6. Сiмостiйна робоiа

jъ
зlп

Найменування робiт Кiлькiсть годин
денна
форма

заочна
форма

1 Поняття права iнтелекryальноi власностi.
Становлення та розвиток правовоi системи
охорони iнтелектуальноТ власностi. Сучаснi
доктриналънi пiдходи щодо визначеннrI
права iнтелектуальноi власностi. Система
IIравового реryлювання права
iнтелекryальноi власностi. Особливостi
реryлювання права iнтелектуальноi
ВЛаСНОGТi на мiжнародному piBHi. $

2 6

2 Види права iнтелекryальноТ власностi.
Поняття та класифiкацiя основних видiв
rтрава iнтелектуальноi власностi. Майновi
права власникiв iнтелекту€lльного продукту.
Немайновi права на власникiв
iнтелекry€шIьного продукту. Проблемнi
питаннrI пов'язаних iз вiдчуженrтям
майнових прав на об'екти права
iнтелектуальноi власностi.

2 6

aJ.

Правова охорона об'сктiв права
iнтелектyальнот власностi. Поняття

4 8



правовоi охорони об'сктiв права
iнтелектуалъноi власностi. Охорона об'ектiв
авторсъкого права. Особливостi охорони
об'ектiв сумiжних прав. Особливостi
правовоi охорони об'ектiв авторського права
в мережi IHTepHeT. Охорона об'ектiв права
промисловоТ власностi.

4 Становлення та розвиток свропейськоТ
системи захисту права iнтелекryальноТ
власностi. Особливостi розвитку
европейськоi системи захисту права
iнтелектуалъноi BhacHdcTi (Угоди, Коfi венцii,

,,Щирективи СС).. OcHoBHi европейськi
директиви у сферi захисту права
iнтелекryальноi власностi. Роль
заг€Lльноевропейсъких органiв у розвитку
системи захисту права iнтелектуальноi
власностi. Роль та мiсце Суду еС (Court of
Justice) в систе5мi захисту права
iнтелектyальноi власностi.

4 6

5. Види порушень права iнтелекryальноi
власностi. Поняття порушення шрава
iнтелектуальноТ власностi. Суб'скти
rrорушень права iнтелектуальноi власностi.
Класифiкацiя основних видiв псрушень
права iнтелектуальноТ власностi.
Регламентацiя видiв порушень права
iнтелектуальноi власностi в мiжнародному
закоЕодавствi, законодавствi СС.

2

6 Вiдповiдальнiсть за порушення права
iнтелекryальноТ власностi. Поняття
вiдповiдальностi за порушення гIрава
iнтелектуальноi власностi. OcHoBHi види
вiдповiдалъностi за порушеннrI права
iнтелектуальноТ власностi. Адмiнiстративно-
правова вiдповiдальнiсть. Щивiльна
правова. Кримiналъно-правова
вiдцовiдальнiсть. * 1

2

7 OcHoBHi способи захисту права
iнтелекryальноi власностi. ,Щоктрин€lJIьне

розумiння способу захисту права
iнтелектуальноi власностi. I-{ивiльно-
правовий захист права iнтелекryальноТ
власностi. Адмiнiстративно-правовий захист
права iнтелектуальноi власностi. OcHoBHi

2

8



8 Актуальнi питання безспiрного порядку
захисту права iнтелекryальноi власностi.
Поняття процедури безопiрного захисту
права iнтелекryальноi власностi. Захист
права iнтелектуальноi власностi в HoTapiycoM
(нотарiальне провадження). Особливостi
захисту права iнтелекryальноi власностi за
безспiрною судовою процедурою.

2 6

9 Процесуальнi питання розгляду та
вирiшення справ про захист права
iнтелекryальноi власностi. Особливостi
захисту права iнтелектуалъноi власностi в
порядку господарського судочинства. Захист
права iнтелектуальноi власностi в
адмiнiстративному судочинствi. Суб'екти
права на звернення до суду iз захистом права
iнтелектуальноТ власностi.

2

10 Особливостi судового розгляду та
вирiшення окремих категорiй справ про
захист' права iЁтелеiсryальноi влdсностi.
класифiкацiя справ пов'язаних iз захистом
права iнтелектуалъноi власност1.
Особливостi розгJIяду та вирiшення справ
про захист авторського та сумiжних прав.
Особливостi розгляду та вирiшенrrя справ
про захист права промисловоi власностi.
Особливостi справ щодо реестрацii, облiку
права iнтелектуальноi власностi, визнання
недiйсними дiй, продовженнrI патентiв,
свiдоцтв, iнших aKTiB, що посвiдчують або на
пiдставi яких виникае право iнтелектуальноТ
власностi. Судове рiшення у справах про
захист права iнтелектуальноi власностi. ,

2 6

Усього 24 54

в



8. Методи навчання

З метою ефективного засвосIlнrI навч€lJIьного матерiалу, у хоДi
проведення лекцiйних та семiнарських занять. ВикористовувzLлися сl.часнi
мультимедiйнi засоби презентацii, практичнi кейси (судовi справи), акТиВно
запроваджувЕшIася робота аспiрантiв у групах з метою засвоення як

" теоретичних;так i практичних знань (навичок/умiнь). ,

9. Методи контролю

Пр" перевiрчi засвоеного аспiрантами навчzшьного матерiалу
застосовуваJIися таки методи контролю: опитування, тематична дискусiя,
контрольнi запитання з метою виявлення ступеня отриманих знань. Також у
ходi аспiранти будуть з.tлуIIатися до вирiшення практичних завдань на
прикладi конкретних судових справ.

10. Критерii оцiнювання результатiв навчання аспiрантiв

Рiвенъ оцiнки знань аспiрантiв здiйснюетъся за результатаМи
застосування методiв * конц)олю. Оцiнкr здiЙснюеться за результатами
семiнарських занять.

При цьому враховуеться як теоретичний, TaKi практичний piBeHb ЗнанЬ

аспiранта. Контроль аспiрантiв проводиться як у письмовi, так i уснiй формi.
Максимальна кiлькiстъ балiв, яку може аспiрант набрати за

результатами поточного контролю становить 70 бшiв. Максимальна
кiлькiсть балiв, яку аспiрант може набрати за результатами гtiдсумкового
контролю скJIадас 30 балiв.

Загальна максимzulьна кiлькiсть балiв за резулътатами вивчення

дисциплiни <<Актуальнi питаннrI захисту прав iнтелектуалъноТ власностi>>

скJIадае 100 балiв.
Загальний пiдсумковий контроль проводиться з метою оцiнювання

результатiв засвоеЕня навчапьного курсу.
+tr**'

Бальна шкала та критерii оцiнки

Поточний контроль та самостiйна робота Пiдсумко
вий

КОНТРОJIЬ

(екзаlrлен)

Сума
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Форми контролю знань аспiрантiв на лекцiйних та семiнарських
запяттях

доповнення вiдповiдi - З бала;

rIасть у дискусLi-2 бала
неповна вiдповiдь на запитання, неповне вирiшеннrl завдання - 4 бала;

тематична доповiдь, fIовна самостiйна (без доповнення iнших аспiрантiв)
вiдповiдь на [итаннrI, виконаннrI поставлених завдань, самостiйне
вирiшення практичних завдань - 5 балiв;

Шкала оцiнювання

Сума балiв за Bci види
навчаJIьноТ дiяльностi

Оцiнка за нацiональною шкulлою

для екзамену для затriку

90-100 вlдмlнно

зараховано82-89 добре

74-8|

64-7з задовiльно

60-63

незадовiльно з можливiстю
повторного скJIадання

d!*-

не зараховано з
можливiстю

повторного скJIадання

0-з4 незадовiльно з обов'язковим
повторним вивчеЕням

дисциплiни

не зараховано з

обов'язковим
повторним вивченням

дисциплiни

11. Методичне забезпечення

З метою ефективного засвоення навчullrьного матерiалу аспiрантаМ

рекомендусться дотримуватися наступного €tлгоритму:
1) опрацюванIuI матерi€шу лекцiй;
2) опрацювання рекомендованоi науковоi лiтератури та

iнформацiйних pecypciB;
3) робота з законодавчими документами;
4) сайостiйне узЪгалъhення вiдповifrноТ праовiастосовчоi практики, у

тому числi й зарубiжноi (звертатися до рекомендованих iнформаЦiЙНИХ

pecypciB);
5) на гriдставi узагалънення практичного матерiалу та теоретиЧнОГО

сформулювати проблематику (комплекс теоретичних та практичних питань)

щодо вiдповiдноi тематики семiнарського занrIття з навч€tпъЕого куРСУ, Та

запропонувати власне бачення щодо можливого розв'язання таких питань;



6) аналiз зарубiжноi законодавчоi практики з вiдповiдноi
проблематики.

Вказанi рекомендацii можуть застосовуватися й для самостiйноi
" роботи аспiрАнтiв. 

* 1 r*
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1997.52 с.
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Еспада, 20IЗ. З20 с.
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14. Жуков В. И. Правовая охраЕа объектов научно-технического
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