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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

3

32

58

кредити ЄКТС
(90 годин)

годин контактна робота з викладачем
(16 годин лекцій;
16 годин семінарських занять)

години - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОВА ВИКЛАДАННЯ

ФОРМА КОНТРОЛЮ

другий

українська

екзамен

магістр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- обов’язкова для здобувачів вищої освіти магістра 081 Право, освітня програма
«Інтелектуальна власність»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Базові знання із правознавства
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

підвищення рівня правової культури здобувачів шляхом системного оволодіння знаннями
щодо правової охорони інтелектуальної власності, формування у майбутніх фахівців поваги
до своєї професійної, інтелектуальної діяльності й навичок, що для її захисту
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Загальні положення права інтелектуальної власності
Тема 1.
Поняття права інтелектуальної власності
Тема 2.
Джерела права інтелектуальної власності
Тема 3.
Суб’єкти права інтелектуальної власності
Тема 4.
Об’єкти права інтелектуальної власності
Тема 5.
Захист та охорона права інтелектуальної власності
Модуль 2. Форми інтелектуальної власності
Тема 6.
Авторське право
Тема 7.
Суміжні права
Тема 8.
Право промислової власності
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

система знань щодо поняття та історії розвитку інтелектуальної власності; сучасного
законодавства в сфері інтелектуальної власності; основних теоретичних та практичних
аспектів захисту інтелектуальної власності тощо;
- уміння давати оцінку відносинам у сфері інтелектуальної власності, застосовувати
національне та міжнародне законодавство для захисту прав і інтересів суб’єктів
інтелектуальної власності тощо;
- навички опрацьовувати навчальну літературу та нормативно-правові акти у сфері
інтелектуальної власності; складати правові документи, які стосуються оформлення
та захисту прав власників об’єктів інтелектуальної власності.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
практичні заняття;
лекції та практичні заняття за участю представників практичних підрозділів;
колективного групового навчання, технологій ситуативного моделювання, технологій
опрацювання дискусійних питань в т.ч. індивідуального

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на практичних заняттях – ~ 30 балів.
- Виконання поточних контрольних робіт – ~ 15 балів
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 40 балів;
- Виконання творчо-пошукового завдання – ~ 15 балів
- Екзамен – 100 балів
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни – середньоарифметичне балів поточної успішності
та балів за екзамен.
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
студенту, який до початку семестрового контролю виконав не всі види поточного контролю
навчальної дисципліни, передбачені індивідуальним навчальним планом, дозволяється
відпрацювати заборгованість у перший тиждень семестрового контролю, при цьому
результати оцінювання цих робіт враховуються викладачем у підсумковій поточній
успішності з цієї дисципліни

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–



за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає
викладач);
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науково-дослідній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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