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вступ

метою курсу е висвiтлення сrIасного переосмисленнrI та формування новоi
парадигми права iнтелекryалъноi власностi на засадах прiоритету прав люДиНи Та

iHTepeciB суспiльства. В основу покJIадено HayKoBi резулътати, здобути виконанняМ
НЩI iнтелекту€tльноi власнстi НАПрН УкраiЪи науковоi теми "Гаромнiзацiя прав

людини та прав iнтелектуальноi власностi" в 2015-20|8 роках.

Анатоцiя навчальноi дисциплiни

При вивченнi дисциплiни розкриваються за rrринципом архiтектонiки TaKi

питаннrI: а) формування та тенденцii розвитку мiжнародно-правовоi ДокТРИНИ
iнтелектуальноi власностi крiзь призму розвитку доктрини Прав ЛЮДИНИ; б)

принципи мiжнародно-правового реryлювання iнтелектуЕtльноi власностi на ЗасаДаХ

верховенства прав людини;.в) правова природа г_liд-iнститутiв права iнтелектУальНОi
1 } 4 \ / ** '. __l-__1 __л__

власностr в рrзних правових систЪмах; г) баланё мiж мiжнародними зобов'язанняМИ

украiни та нацiон€ulьним iHTepecaM при гармонiзацii нацiональЕого законодавства iз

мiжнародним законодавством iнтелекту€tльноi власностi; д) формування розУмiння
значення та ознак cyBepeHiTery держави, який забезпечуеться механiзмами
iнтелектуа-пьноi власностi.

1,. Опис навчальноi дисциплiни

Галузь знапь, напрям пiдготовкио спецiальнiсть, piBeHb вищо
Галузь знань 08 <Право>

Спецiальнiсть 081 <Право>

PiBeHb вищоI освiти третiй (ocBiTHbo- науковий) piBeHb

Характеристика навчальноТ дисциплiни
Вид

g ' вибiркова
Загальна кiлъкiсть годин б0

Кiлькiсть кредитiв EKTS 2

Кiлъкiсть модулiв )
кiлькiсть змiстових частин )
Форма контролю Iспит
Показники навчальноТ дисциплiни для денноi та заочЕоi форщцлеЕчзццд

денна форма
навчання

заочна форма
навчаннrI

PiK пiдготовки 2 )
Семестр 4 4

Лекцiйнi заняття 24 6

Практичнi, семiнарсъкi заняття |6 2

Самостiйна робота "20 52

Кiлькiсть тижневих аудиторних
годин для денноi форми навчання

4



2. Мета та завдання навчальноi дисциплiпи

2. 1. Мета вивчення навчальноi дисциплiни:
формування цiлiсного уявлення про мiжнародно-правове реryлювання

iнтелектуалъноi власностi у cBiTi на засадах прiоритету прав людини, систему
мiжнародного реryлювання iнтелекту€lльноi власностi в системi СОТ та в системi
европейського законодавстЕа iнтелектуальноi вцаслостi;

формувапня вмiння аналiзувати мiжнародно-правовi акти, статистичнi данi
BOIB та нацiональних офiсiв правовоi охорони iнтелектуальноТ власЕостi та
готувати на ix ocHoBi аналiтичнi документи щодо тенденцiй розвитку мiжнародного
права iнтелектуальноi власностi у cBiTi та у рiзних правових системах.

2.2. Завдання навчальноТ дисциплiни :

вивчення мiжнародних принципiв правового реryлювання iнтелектуалъноi
BлacнocTi на засадах приiоритету прав людини; аналiз принципiв та механiзмiв
охорони iнтелектуальноi власностi в правивх системах СОТ, ЕFТА; аналiз та
узаг€Lлънення iноземноТ судовоi практики в сферi охорони прав iнтелектуальноi
власностi крiзь призму прав людини; формування навичок роботи з мiжнародною
патентною документацiею, офiцiйними документами BOIB, аналiзу статистиIIних

даних та прогнозування напрямкiв еволюцii мiжнародного законоДаВсТВа

iнтелекryальноi власностi; розвиток навичок самостiйного вирiшення наукових Та

Iтрактичних проблем у сферi законопроектноТ роботи та пiдготовки проектiв
договорiв про передачу прав на об'екти iнтелекryальноi власностi.

У результатi вивчення навчальноi дисциплiни аспiрант повинен:

1,. Знати: систему мiжнародно-правового реryлювання iнтелектуалъноТ
власностi, мiсце та вrrлив мiжнародних зобов'язанъ УкраiЪи на формУвання
нацiональноi системи правового реryлюванrrя iнтелекту€rльноi власностi.

2. Вмiти: дослiджувати та робити висновки щодо змiсту правових концепцiй,

доктрин тJryмаченнrI cyTнocTi прав на результати творчоi дiяльностi; аналiзувати
особливостi становленнrI системи мiжнародно-правового реryлювання вiдносин
iнтелектуальноi власностi.

2.3. Спiввiдношення
компетентностями

результатiв

*t'

навчання дисциплrни rз програмними

N9
Програмна компетентнiсть

Вiдповiднiсть
дисциплiни

компетентностi
зк - загальна компетентнiсть

зк2 Навuчкu вuкорuсmання HoBimHix iнфорллацiйнl,tх i
ко tпvн iкацi йн llx m ехн о л о z iй

+

зкз Зdаmнiсmь провеdення саллосmiйнttх dослidэюень на
сучаснол,tу piBHi

+

зк4 Зdаmнiсmь dо поu,tуку, оброблення на аналiзу iнфорл,tацi| з
рiзнtlх dэtсерел

+



зк5 З d аmнiсmь 2ен ерув аmu HoBi id e| (кре аmuвнiсmь ) +

зкб З d аmн i с mь пр ацю в аmu в лl i эtсн ар о d н о лlу н ау ко в о л4у пр о с m о р i +

зк7 Вмiння форл,lулюваmu mа обzрунmовуваmu юрuduчнi
Bllcч о BKъц пр опо зuцi t, р е коме Hd ацii'

+

зк8 Зdаmнiсmь заслпосовуваmu знання у пракmuчнiй юрuduчнiй
diялtьносmi

+

зк10 Зdаmнiсmь dо напuсання науковоzо dослidження з правовоi'
проблелtаmuкu або сmаmmi у фсlхове вudання

+

ФК - фаховi компетентностi
Фк1 Зdаmнiсmь формулюваmu наукову проблему, робочi ziпоmезu

dослiduсуваноt проблеллu, tцо переdбачае zлuбоке
переос]иuслення нсtявнuх mа сmворення Hoчltx цiлiснuх знань
mа/аб о пр о ф е с iйн о i пр акmuкu

+

Фкз Зd аmнiёmь d о анацiiпuчн оёо оцiнювання прdв ов oi пр о блелlu +

Фк4 Зdаmнiсmь do опрацювання mа аналtiзу iнфорл,tацit dля
правово?о d о слid эюення ;

+

Фкб Знання dокmрuнальнttх пidхоdiв у zалузi dослidэюення,

форлlулювання 74еmu власноzо Hayчonozo dослidэюення як
склdd oBoi з аzсаъноцuвiлiзацiйноlо процесу

+

Фк7 Влdння форлwулюваmu mа обrрунmовуваmu юрuduчнi
BltcHoBюlt, пропозuцii, реколленdацii

+

Фк8 зOаmнiсmь зdiйснюваmu аналiз законоdавчuх mekcmiB mа tx
експерmuзу

+

Фк11 ,Щосmаmне знання iноземноt пtовu dля чumання, пuсання mа
преdсmавлення сmаmей, а mакоэtс спiлкування з iHu,lutпu

науко вuяJуru mа пD акmuкаJvru

+

Фк 12 Знання меmоdолоziчнttх прuнцuпiв mа ллеmоdiв правовоzо
dослidэюення

+

Результат навчання
(1. знати; 2. вмiти; 3 - комунiкаItiя;,-l.

aBToHoMHicTb та вiдповiдальнiсть) Форми (таlабо методи i
технологii) викладання

i навчання

Методи
оцiнювання та

пороговий
критерiй

оцiнювання (за
необхiдностi)

Вiдсоток у
пiдсумковiй

оцiнцi з

дисциплiнкКод Результат навчання

1.1 Знаmu: систему
мiжнародно-прЕIвового

регулюванш{ iнтелекryальноi
власностi; спiввiдношення прав
iнтелекryа-пьноi власностi та прав
людини

лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmпrя, сапtосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi, наукова

робоmа,
розв'жання
зddач

10%

1.2 Знаmu: мiсце та вплив
мiжнародних зобов'язань УкраiЪи
на формування нацiональноi
системи правового реryлювання
iнтелекryальноi власно cTi

Лекцiя, селliнарське
заняmпtя, самосmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi, наукова

робоmа,
розв'язання
заdач

10%



2.1. Влtimu: дослiджувати та робити
висновки щодо змiсту правових
концепцiй, доктриII тлумачення
cyTHocTi прав на реsультtlти
творчоi дiяльностi

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmлпrt, самосmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
Dоповidi, наукова

робоmа,
розв'жання
заdач

15%

2.2. Вмimu: аналiзувати особливостi
cTtIHoBлeHIUI системи мiжнародно-
правового регулювання вiдносин
iнтелектуа;lьноi власностi.

Лекцiя, селliнарське
заняmmя, саlиосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi, наукова

робоmа,
розв'жання
заdач

10%

3. 1. Грамотно i точно форпtулюваmu
mа вuсловлюваmu своi позицii,
нчtлежним чином ik
обцрунтовувати та брати rIасть в
аргументованiй професiйнiй
дискусl1 при аналв1 проOлем у
напрямi гармонiзацii прав людини
та прilв iнтелектуа.гrьноi власностi

CeMiHapcbKe заняmfпя,
самосmiйна робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi, наукова

робоmа,
розв'жання
заdач

10%

з.2. Браmu )п{асть в обговореннi
дискусiйних питilЕь
правозастосувzшня в процесi
захисту прав iнтелекryальноi
власностi через призму з.lхисту
прав JIюдини

Селtiнарське заняmmщ
самосmiйна робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi, наукова

робоmа,
розв'жання
заdач

10%

1. 1, Дналtiзуваmu iнформаrliю з

першоджерел, оцiнювати fi з

позицiй HacTytIHocTi та новизни,
використоврати суrаснi
iнформацiйнi технологii i бази

даних при визначеннi сtтецифiки
гармонiзацii прав iнтелектуальноI
власностi та прав людини

лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя, самосmiйна
робоmа, експрес
опumування,
пid сулtко в а ко нmр о льн а

робоmа {r

Експрес
опumування,
mесmування,
Dоповidi,

розв'жання
заdач, наукова

робоmа

I0%

4.2. Вuзначаmu mа dослidэtсуваmu
проблеми, застосовувати
отриманнi знання дJuI постЕtновки
та розв'язання наукових i
практиIIних завдань пов'язаних iз
гармонiзацiею прав
iнтелектуальноi власностi через
призму загальних прав JIюдини;
зdiйснюваmu пошук шляхiв
удосконzrлення правового

регулюваннrI захисту прав
iнтелектуа.llьноi власностi

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmпБL саlпосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,

розв'жання
заdач, наукова

робоmа

]0%

4.3. Форл,tуваmu цравов1 позццrr 4Iя
розв'язання проблем i практичних
ситуачiй у сферi гармонiзацii прав
iнтелектуальноТ власностi iз

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя, самосmiйна
робоmа

йgспрес
опumування,
mесmування,
dоповidi, ноукова

15%



зtlгtlльними правами людини в
процесi ik реалiзацii

робоmа,
розв'язання
заdач

2.5. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними результатами
IIавчання

дисциплiни
Програмнi результати
навчання (назва)

1.1 1.2 2.| ,, ,,
3.1 3.2 4.| 4.2 4.3.

Пр о гр aMHi р езультати навч ання (Спечiа.lънiсть 08 l <dфаво>)

ПРН 1 Вл,tiння засmосовуваmu HoBi цiлiснi
знання у власнLlх Hayчo*llx dослidэlсеннrш mа

у професiйнiй пракmuцi

+ + + + +

прн 2 Вл,tiння засmосовуваmu прuнцuпu
HayKoBoi mа професiйноi еmuкu

+ + +

ПРН 3 Зdаmнiсmь презенmуваmu cBot
знання украtнською mа iнозелцною л|оваfuru

на piBHi dосmаmньому dля ycHot mа
пuсьtио в о i пр е з е нmацii р езульmаmiв
власноzо HayqoBozo dослidэюення" ,

+ + + + +

ПРН 4 Вмiння форлlулюваmu робочi
ziпоmезu dослiDэюуваноi про блеtйu, якi
маюmь розuлuрюваmu i поzлuблюваmu сmан
науковuх dослiduсень в обранiй сферi (з

поzлuбленнялl у сферу iнmелекmуальноt
власносmi)

+ +

ПРН 5 Вмiння спiлl<уваmuся в diалоzовоJчIу

реэюuлtti з шluрокою науковою спiльноmою
mа zрол,лаdськiсmю в еалузi HayKoBoi mа
професiйноt diялtьносmi, в mол,tу чuслi i на
л,tiэtснар odH оtпу piBHi, d ел,лон сmруючu
сuсmелцнuй науковuй свimоzляd mа
кульmурнuй круzозiр

+

ПРН б Знання поzляdiв провidнttх
зарубiжнttх вченtIц цолоuсень науковuхru,,tкiл

mа фунdал,tенmальнi працi у zалtузi

d ослidэtсення, форл,tулюваmu Jйеmу власно?о
н ауко в о zo d о слid асення як скл аd о ву
з а?ально1,1uв iлiз аuiйно ?о пр оце су

+ + +

ПРН 7 Вмiння зdiйснюваmu процеdуру
всmановлення iнфорл,лацiйноt цiнно cmi
duсерел l,ttляхол,t порiвняльноzо аналiзу з
iHtl.tuлtu dжерелалlu

+

ПРН 9 Зdаmнiсmь професiйно
пр е з енmув аmu ре зульmаmu св о tx d о слid эюень

на л,tiэtснароdнuх науковuх конф еренцi;tх,

селliнарах, пракmuчно вuкорuсmовув аmu
iнозеллнч лtову G перulу чер2у - анzлiйську) у

+ +



науковiй, iнновацiйнiй diяльносmi, у сферi
iнmелекmуальноI' власносmi, а maчoltc у
пе d аzоziчнiй di;шьносmi
ПРН 13 Влtiння квалiфiковано вidобра)юаmu

рвульmаmu HayчoBllx d о слiduсень у
науковuх сmаmmяц опублiкованllх як у
фаховл,tх вimчuзнянttх вudаннslх, mак i у
вudаннях, якi вхоdяmь do л,tiэtснароdнttх
наvкоv,Iеmоuчнuх баз

+ +

ПРН 14 Зdаmнiсmь вuкорuсmовуваmu
сучаснi iнф орл,tацiйнi mа кол,tунiкаmuвнi
mехнолоzit прu спiлlуваннi, обмiнi
iнформацiею, зборi, аналtiзi, обробцi,
iн,mерпр еmацii d uсер ел ; з d iйсню в аmu
публiкацiю d эюер ел з,d оmрuлtання,Jуl о сн Qвнuх
арх е о zp аф iчнt tх пр авllл

+ + +

ПРН 15 Вл,tiння з новllх dослidнuцькtlх
по з uцiй ф орлtулю в аmu з az a]lb ну
меmоdолоziчну базу власноzо науково2о
d о слid uсення, у cBid омлю в аmu йоzо
акmушlьнiсmь, л4еmу i значення dля

розвumку iHu,lttx zалузей наукu, суспiльно-
полimuчно1о, еконолlriчноzо эtсumлпя,

паJtr' яmк о ох о р о нн о i m а му з еЙн о t d isьць н о cmi,
нацiонапьноt чu cBimoBot dyxoBHoi mа
маmеDiапьноt кульmурu

+ + +

ПРН 1б Вл,tiння iнiцiюваmu, орzанiзовуваmu
mа провоdumu коJиплекснi dослiDження у
сферi iнmелекmушtьноt власносmi, в zалузi
н ауков о -0 о слidнuцькоt mа iHHo в ацiйн ot
diялЪносmi, якi прuвсidяmь dо оmjuлlанiя
Hogux знань

+ + +

3. Програма навчальцоi дисциплiни

Спiввiдношення
мiжнародному [paBi:

прав людини i прав IB в

,Щекларацiя тисячолiття ООН
охорони здоровlя в

Nations Millennium

Особлuвосmi мiакнuроDно-правовоzо реzулювання IB в сферi охоронu
зdоров?я.

сферi
(United

Development Goals (MDGs), Глобальна стратегiя та план дiй в сферi громадського
здоровlя, iнновацiй та торгiвлi ВООЗ (The Global Strategy and Plan of Action on Public
Health, Innovation and Intellectual Рrореrtу), Угода про асоцiацiю мiж УкраiЪою, з

однiеi сторони, та европейським Союзом, европейсъким спiвтовариством з атомноТ

енергii i ikнiми де:ржавами-членами, з iншоi сторони (д-i - Угода про асоцiацiю мiЖ
Украiною та еС), зокрема, положення щодо прiоритетностi сфери охорони здоров'я

та положень Щохiйсъкоi,Щекларацii про Угоду ТРIПС та громадське здоров'я, Угода
про торгiвельнi аспекти прав iнтелектуальноi власностi (Угода ТРIПС), ,ЩохiйСьКа

Щекларацiя про Угоду ТРIПС та |ромадське здоров'я, яка розкривае принципи
застосування гнr{ких положень Угоди ТРIПС, европейська Конвенцiя про ЗахисТ

прав людини i основоположних свобод (Перший Протокол), Guidelines on



Examination of the Patent Application in the field of Medicine and Pharmaceuticals based

on the recommendations of the WHO and UNDP guidelines for the Examination of Patent

Applications Relating to Pharmaceuticals.
Вплtлв бiоmuчн.tх норм на об'екmавiзаt4iю iнmелекmушuьноzо рвульmшmу в

.об'екmа iнmепекmушльно'i бласносmi: етичнiстВ об'ектiв iНтелектуzlJlьноi власностi,
етичнiсть отриманнrI результату науковоi дiяльностi в сферi медициЕи та фармацii,
значення етичностi для виникненнrI авторського права на науковий TBip в сферi
бiомедицини. Юридичне значення рiшень локrulьних етичних KoMiTeTiB для
легiтимiзацii наукового твору в сферi бiомедицини.

Iнmелекmушльна власнiсmь у сферi фармацii. Патентна охорона винаходiв
(речовини, штами мiкроорганiзмiв), HoBi форми вiдомих речовин. Особливостi
правовоi охорони лiкарських засобi в режимi корисних моделей. Патентна охорона
винаходiв в сферi фармацii за законодавством СС, CIIIA, IндiТ.

ПродовженЕя патентноi охорони винаходiв, об'ектом яких е лiкарсъкий засiб
сертифiкати додатковоi правовоТ охорони (СДО). Поняття основного ПаТенТУ,

активного фармацевтичного iнгредiенту, спiввiдношення предмету дозвоJrУ на
продаж лiкарського засобу та обсяry правовоi охорони, який пiдтверджустЬся СДО.
.Практика европейського суду в ферi видачi СДО, Законодавство еС та CIIIA щодо ,

сдо.
Взаемообумовленiсть викJIюченн;I Болар та патентноi'охорони для реестрацii

лiкарських засобiв. Поняття генеричного лiкарського засобу. Поняття

фальсифiкованого лiкарського засобу та контрафактного лiкарського засобУ.

Екскlпозивнiсть даних фармакологiчного досье лiкарсъкого засобу як об'ект
iнтепектуалъноi власностi. Патентна ув'язка у фармацевтичному законоДаВствi.
Життевий цикл лiкарського засобу крiзъ призму законодавства iнтелекryальноi
власностi.

Примусове лiцензуваннrl винаходiв, об'ектом яких е лiкарськi засоби В

iHTepecax суспiльства, з метою забезпеченнrI здоров'я населеннrI. Поняття Та

дiяльнiсть медичних патентних пулiв.
Iнmепекmуальна власнiсmь в сферi меdацани Особливостi спiввiдношеНня

форми та змiсту у наукорому, TBopi в сферi .медицини. Юридичне ЗначеннrI

завершеностi наукового твору в сферi медицини. Трансформацiя наукових TBopiB У
сферi медицини в нормативнi акти - медичнi протоколи лiкування.
набуття та реалiзацii майнових та немайнових прав iнтелектуальноi

способiв та методiв лiкування через
сферi медицини.

Особливоотi патентування

речовину.

особливостi
власностi в

пристрiй чи



Назви змiстових модулiв i тем Кiлькiсть годин
денна форма заочна ()орма

усъого у тому числi усього у тому ч сл1

л п с.р. л п с.р.

1 2 a
J 4 5 6 7 8 9

Модуль 1

Змiстовий модуль 1.
'ТеЙа 

1. Мiжнароднi iнституiliТ Taix
вплив на формуванIuI суrасноi
доктрини iнтелекryальноТ
власностi.

8 2 2 4 6 6

Тема 2. Спiввiдношеннrl прав
людини та прав iнтелектуальноi
власностi за пiд-iнститутами uрава
iнтелектуальноi власностi

6 2 2 2 4 4

Тема 3. Особливостi мiжнародноi
правовоi охорони iнтелектуальноi
власностi в сферi медицнини.

8 4 2 2 10 2 8

Тема 4. Особливостi мiжнародноi
правовоi охорони iнтелектуальноi
влаЬностi в сферi фармацii 

} 1

8 4 2 2 8 2 6

Разом за змiстовим модулем 1 30 I2 8 10 28 4 24
Змiстовий модуль 2.

Тема 1. Щосвiд краiЪ еС, CIIIA та
Канади щодо примусовго
лiцензуваннrl винаходiв з метою
забезпеченrrя iHTepeciB суспiльства

8 2 2 4 6 6

Тема 2. Особливостi об'ективiзацii

резулътатiв наукових дослiджень
щодо людини у об'ектах патентного
права

8 4 2 2 I2 2 2 8

Тема 3. Особливостi об'ективiзацii
результатiв наукових дослiдженъ
,щодо 

людини у об'ектах 
+ *

автосрького права

8 4 2 2 8 8

Тема 4. Вплив бiоетичних норм на

формуваннrI cylacнoi доктрини
iнтелектуальноi власностi

6 2 2 2 6 6

Разом за змiстовим модулем 2 з0 |2 8 10 32 2 2 28

Усього годин 60 24 |6 20 б0 6
,, 52

4. Структура навчальноi дисциплiни

rЁ



5. Теми семiнарських занять

J\b

з/п
назва теми Кiлъкiсть годин

денна
форма

заочна
форма

1. Спiввiдношеннrl прав людини i прав IB в сферi
охорони здоров'я в мiжнародному правi:

,Щекларацiя тисячолiття ООН (United Nations
Millennium Development Goals (MDGs),
Глобальна стратегiя та план дiй в сферi
громадського здоров'я, iнновацiй та торгiвлi
ВООЗ (The Global Strategy and Рlап of Action on
Public Health, Innovation and Intellectual Рrореrtу)

2

2. Угода про"асоцiацiю_мiж {краiЪою, з одн*iеi.

сторони, та европейським Союзом,
Свропейським спiвтовариством з атомноi енергii
i iхнiми державами-членами, з iншоi сторони
(далi - Угода про асоцiацiю мiж УкраiЪою та
еС), зокрема, поJIоженн;I щодо прiоритетностi
сфери охорони здоров'я та положень ,,Щохiйськоi
Щекларацii про Угоду ТРIПС та громадське
здоров'я,

-,J. Угода про торгiвельнi аспекти прав
iнтелектуальноi власностi (Угода ТРIПС),
Щохiйська,Щекларацiя про Угоду ТРIПС та
громадське здоров'я

2

4. европейська Конвенцiя про захист прав людини
i основопо}lожних свЬбод (Перший Протбкdл):
недоiлки та переваги 1пrастi

2

5. Guidelines on Examination of the patent

Application in the field of Medicine and
pharmaceuticals based on the recoпlmendations of
the WHO and UNDP guidelines for the
Examination of Patent Applications Relating to
pharmaceuticals

2

6. Етичнiсть об'ектiв iнтелектуа-пьноi власностi,
етичнiсть отриманнrI результату науковоТ

дiяльностi в сферi медицини та фармацii,
значенIuI етичностi для виникненнrI авторського
права на науковий TBip в сферi бiомедицини.
Юридичне значення Рiшень локаllьних етIдчних

KoMiTeTiB для легiтимiзацii наукового твору в

сферi бiомедицини

2 2

7. Патентна охорона винаходiв (речовини, штами
мiкроорганiзмiв), HoBi форми вiдомих речовин.
Особливостi правовоi охорони лiкарських засобi

2

2



в режимi корисних
винаходiв в сферi
еС, CIIIA, IндiТ.

моделей.

фармацii

Патентна охорона
за законодавством

8. Продовження патёнтноi охорони винаходiв,
об'ектом яких е лiкарський засiб сертифiкати

додатковоi правовоТ охорони (СДО). Поняття
основного. патенту, активного фармацевтичного
iнгредiенту, спiввiдношення предмету дозволу
на продаж лiкарського засобу та обсяry правовоТ

охорони, який пiдтверджуетъся СДО. Практика
еврогrейсъкого суду в сферi видачi СДО.
Законодавство еС та CIIIA щодо СДО.

2

Усього 1б 2

J\ъ

з/п 
-

назва теми Кiлькiсть годин
денна
форма

заочна
форма

1. Взаемообумовленiстъ викJIюченн;I Болар та
патентноi охорони для реестрацii лiкарських
засобiв.

4 6

2. Поняття генеричного лiкарсъкого засобу.
Поняття фальсифiкованого лiкарсъкого засобу
контрафактного лiкарського засобу.

та
2 4

a
J. Ексклюзивнiсть даних фармакологiчного досье

лiкарського засобу як об'скт iнтелектуальноТ
власностi. Патентна ув'язка у фармацевтичному
законодавствi.

2 8

4. Примусове лiцензуваннll винаходiв, об'ектом
яких е лiкdрськi засоби в ifiTepecax суспifiьiтва, з

метою забезпеченЕя здоров'я населення. Поняття
та дiялънiсть медичних rrатентних гryлiв.

2 6

5. Особливостi спiввiдношеннrl форми та змiсту у
науковому TBopi в сферi медицини.

4 6

6. Юридичне значення завершеностi наукового
твору в сферi медицини. Трансформацiя
Еаукових TBopiB у сферi медицини в нормативнi
акти - медичнi протоколи лiкування.

2 8

7. Особливостi набуття та реаrriзацii майнових
немайнових прав iнтелектуалъноi власностi
сферi медицини.

та
в

2 8

6. Самостiйна робота

r*



8. Особливостi патентування способiв та методiв
лiкування через пристрiй чи речовину.

2 6

Усього 20 52

7. Методи навчання

Основними методами навчаннrI е викJIад проблемних питань iз курсу на лекцiях,

у{асть у наукових дискусiяхпiд час семiнарських занять. ,Щопомiжним методом
навчаннrI е аналiз та uiдготовка наукових есе з тематики курсу на вибiр
аспiр антаlаспiрантки.

8. 1V[етоди контролю

Оцiнювання Участi у Науковiй дискусiя, полемiка на задану тему з курсу за вибором
аспiранта/аспiрантки. Оцiнювання наукового есме на тему з курсу, обрану
-аспiрантом. l + 1

9. Критерii оцiнювання результатiв навчання аспiрантiв

.Щаеться розподiл балiв, якi аспiранти можуть отримати за результатами
кожного виду поточного та пiдсумкового контролiв.

Оцiнювання навч€шъних досягнень здiйснюють за 100 - бальною шк€tлою.

Поточний контроль та самостiйна робота Сума
Змiстовий модуль 1 Змiстовий модуль 2

т1 т2 тз т4 т5 тб т7 т8 100

20 20 10 10 10 10 10 10

Т1,"Т2...Т8- теми.змiстових-молулiв. r+

1l

Шкала оцiнювання

Сума балiв за вс1

види навчальноi
дiяльностi

Оцiнка за нацiон€lJIьною шкапою

для екзамену для залiку

90-100 вiдмiнно

зараховано82-89 добре

74-8|

6417з задовiльно*



2.

б0-63

з5-з9 незадовiльно з
можливiстю повторного

складаннrI

не зараховано з
можливiстю
повторного
складаннrI

о-:о незадовiльно з
обов' язковим повторним
вивченнrIм дисциrтлiни

не зараховано з
обов'язковим
повторним
вивченням
дисциплiни

1"

10. Методичне забезпечення

Oksana Kashyntseva. Intellectual Рrореrtу and Bioethics: aspects of harmonization. *
Kyiv, 20|5. / Кашинцева О.Ю. IнтелектуzuIьна власнiсть та бiоетика: аспекти
гармонiзацii: монографiя /О.Ю. Кашинцева; НД iнтелектуальноI власностi
НАПрЕIУ/. - К.: IHTepcepBic, 2015. - 150 с. / (ISBN 978-6|7-696-497-|)
Contracts in Copyrights. / in co-authorship Ю. Борко, К. Горська, I. Канзофарова,
О. Кашинцева / Chapter: Contracts on scientific works in the sphere of medicine. -

Kyiv, 20115 (ISBN 978-6|7-419-3) r+ ,

http : //www. ndi iv. org. uаД i 1 е s2 / do gov .Yо2 0 fоrmу. р df
Medical Law of Ukraine /in co-authorship I.Я. Сенюта, I.0. Богом€lзова, О.Ю.
Кашинцева / Chapter: Legal regulation of assisted reproductive technologies. - Lviv,
20|4. ISBN 97 8-966-603 -90з _6

Medical Larv of Ukraine liп co-authorship Стеценко С.Г., Стенценко В.Ю.,
Кашинцева О.Ю. / Chapter: Legal Regulation of Medical Rеsеаrсhеsю - 2008. -
Kyiv, ISBN 97 8-9 66-8533-86-6

11. Рекомендовна лiтераryра

1. Законодавство европейського союзу та держав-членiв европейського союзу у
сферi iнтелектуальноi власностi l за заг. ред. О.П. Орлюк. К" : НЩIIВ НАПрFrУ,
<Лdзурит-Полiгрdф>,2010. iBZ ".i 

s

2. Капiца Ю. М. Авторське право i сумiжнi права в европi : моно|рафiя / Ю. М.
Капiца, С. К. Ступак, О. В. Жувака. К. : Логос,20|2.696 с.

3. Капiца Ю. М. Право iнтелектуальноi власностi европейського Союзу:
формування, iнститути, напрями розвитку: монографiя / НАН УкраiЪи, Центр
дослiдж. iнтел. власн. та трансф. технол. К. : Академперiодика,201-7. 664 с.

4. Основи iнтелекryа-тrьноi власностi: навчальний посiбник / О.П.Орлюк (кер. авт.
кол.), А.О.Кодинецъ, Ю.В.Носiк та iH.; за ред. О.П.Орлюк. К.: IHTepcepBic, 201'6.

З82 с.
5. Майданик Р.А. Право iнтелекryальноi власностi в мiжнародному приватному

правi: територiалъний характер i колiзiйнi норми щодо iнтелекryальЕих прав lП'ятt
цивiлiстичнi читання, присвяченi 85-рiччю з Дня народженIuI професора О.А.

J,

4.



Пiдопригори, 31 березня 20Il року: зб. наук. доп. i ст. К.: Видавничо-
полiграфiчний центр <<Киiвський унiверситет)), 201-2. -265 с. - С. 8-15.

6. Комзюк Л.Т. Адаптацiя законодавства УкраiЪи про охорону (нових)
сумiжних прав до законодавства еС lЛ.Т. Комзюк // Право УкраiЪи. -2007. - Ns 5. -
с.82 _ 85.

7. Комзюк Л.Т. C)..racHi тенденцii гармонiзацii авторсъкого права еС / Л.Т.
Комзюк ll Теорtя i практика iнтелекryальноi власностi. - 20|2. - Ns 1 . - С. З2 - 39.

8. Орлюк О.П. Iнтелектуаlrьна власнiсть в YKpaTHi: досвiд, законодавство,
проблеми, персшективи / О.П. Орлюк // Право Украiни. - 20| 1. _ J\b 3. _ С. 4 - 20.

Щопомiжна

1. Берн I., Езер Т., Коен Дк., Оверал .Щж., Сентота I. Права людини у сферi охорони
здоров'я: практичний посiбник / За наук. ред. I. Сенюти. - Львiв: Вид-во ЛОБФ
<Медицина i права>>,20|2. - 552 с. ISBN 978-966-20|9-|6-2
2. Гладюк О. Послаблення режиму патентування лiкiв [Електронний ресурс]. -
Режим до ступу : hffp : //www j ustinian. соm. ualarticle. php? id:3 1 7 8

З. Етичний кодекс лiкаря УкраiЪи, прийнятий та пiдписаний на Всеукраiнському
з'iздi лiкарських органiзацiй та Х З'iздi Всеукраiнського лiкарського товариства
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