
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Актуальні питання права інтелектуальної власності 

1. Кафедра: Цивільно-правових дисциплін 

2. Ступінь вищої освіти Доктор філософії 

3. Статус навчальної 

дисципліни 

Вибіркова 

4. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у другому семестрі на першому році 

навчання 

5. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

- самостійна робота: 

2 
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10 
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6. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Актуальні питання права інтелектуальної власності 

як навчальна дисципліна серед основних завдань 

переслідує глибоке засвоєння проблемних питань, 

пов’язаних з регулюванням відносин у сфері 

інтелектуальної власності незалежно від його форми, 

вивчення основних наукових поглядів, які 

обґрунтовують юридичну природу того чи іншого 

правового поняття у даній сфері; формування вмінь 

вирішувати колізійні ситуації та усувати прогалини в 

законодавстві шляхом застосування аналогії права та 

аналогії закону, поєднання теоретичних та практичних 

знань при розв’язанні задач та інших завдань 

практичного спрямування.  

Метою викладання навчальної дисципліни є 

засвоєння здобувачами теоретичного матеріалу та  

змісту законодавства у сфері права інтелектуальної 

власності України, визначення проблемних питань його 

застосування, оволодіння навичками правильного 

використання цих знань в процесі зайняття науковою 

діяльністю за обраним фахом, вивчення основних 

наукових течій в цій сфері. 

7. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Гуманітарні пріоритети правової діяльності та 

управління, криміналістичні версії під час розслідування 

злочинів, іноземна мова професійного спрямування, 

актуальні питання інформаційного права, актуальні 

питання фінансового права, соціальна філософія, 

доктрина прав людини. 

8. Форми і методи Заняття проводяться у формі лекцій та семінарських 



 

навчання: занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Практичні заняття побудовані таким чином, щоб 

максимально забезпечити формування професійно 

витребуваних вмінь та навичок. Здобувачі мають змогу 

отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс 

включає самостійну роботу здобувачів, порядок 

здійснення якої включає в себе набір завдань 

різнорівневої спрямованості. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 

9. Форма контролю: Залік 

10. Методи та критерії 

оцінювання: 

(для денної форми навчання) 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 

визначається за рейтинговою шкалою, що передбачає 

накопичення 100 балів, які перераховуються в 

національну шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС.  

Види робіт, які складають суму підсумкових балів 

здобувача вищої освіти: 

 - робота на практичних заняттях – 50 балів;  

- самостійна робота – 30 балів;  

- модульна контрольна робота – 10 балів; 

- підсумковий контроль (залік/екзамен) – 10 балів;  

- наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 балів. 

 (для заочної форми навчання) 

Оцінювання успішності здобувача вищої освіти по 

засвоєнню навчальної дисципліни здійснюється 

посеместрово, тобто підсумкова кількість балів, яку 

необхідно набрати для того, щоб отримати позитивну 

оцінку накопичується здобувачем вищої освіти протягом 

всього семестру (модулю) і складає від 60 до 100 балів. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 

визначається як середньоарифметична результатів 

засвоєння окремих залікових модулів, або за 

результатами екзамену (заліку). 

Для переводу підсумкової оцінки у 100 бальну шкалу 

оцінювання знань середньоарифметична підсумкова 

оцінка множиться на коефіцієнт 20. 

11. Результати 

навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має:  

знати: актуальні питання  в сфері загальних положень 

про право інтелектуальної власності; проблемні питання 

правового режиму об'єктів та правового положення 

суб’єктів права інтелектуальної власності; специфіку 

регулювання відносин щодо виникнення та припинення 

прав на об’єкти інтелектуальної власності; проблемні 



 

питання змісту права інтелектуальної власності; 

актуальні питання договірних відносин щодо права 

інтелектуальної власності; правове регулювання 

колективного управління майновими правами 

інтелектуальної власності; особливості захисту права 

інтелектуальної власності; правову регламентацію 

інтелектуальної власності у міжнародному праві. 

вміти: охарактеризувати категорії та терміни із 

загальних положень про інтелектуальну власність; 

визначити проблемні питання у площині виникнення та 

припинення прав на об’єкти інтелектуальної власності; 

тлумачити та укладати договори у сфері інтелектуальної 

власності; визначити об’єкти промислової власності та 

особливості їх патентування, а також колізійні аспекти 

та прогалини у правовому регулюванні таких відносин; 

визначити проблемні питання у сфері обрання способів 

та видів захисту права інтелектуальної власності; 

орієнтуватися у міжнародних угодах присвячених 

інтелектуальній власності, їх тлумаченні на 

особливостях застосування. 
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