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СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- вибіркова для всіх здобувачів вищої освіти
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Вивчення дисципліни «Міжнародне право»
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначена для студентів точних, природничих і гуманітарних факультетів і ставить за мету
надати можливість одержати знання під час вивчення авторського та суміжного права, а
також патентного права в сфері інтелектуальної власності.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Міжнародне правове регулювання інтелектуальної власності у правовій
системі України. Авторське право та суміжні права. Право промислової власності
Тема 1. Загальна характеристика законодавства в сфері права
інтелектуальної власності.
Тема 2. Авторське право та його зміст. Об’єкти та суб’єкти авторського
права.
Тема 3. Суміжні права. Колективне управління майновими правами
авторів. Захист авторського права і суміжних прав.
Тема 4. Право промислової власності. Міжнародне правове регулювання
інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок та на
компонування інтегральних мікросхем.
Тема 5. Міжнародне правове регулювання інтелектуальної власності на
комерційне найменування та торговельну марку.
Тема 6. Міжнародне правове регулювання інтелектуальної власності на
комерційне найменування та торговельну марку.
Тема 7. Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності.
Тема 8. Питання диференціації та індивідуалізації кримінальної
відповідальності, їх значення для кваліфікації злочинів.

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

Застосовувати базові знання термінології, основних фактів та елементів, знання значення
складових міжнародної системи охорони інтелектуальної власності;
Здатність визначати цінність чи можливість ефективного використання інформації щодо
системи захисту прав інтелектуальної власності та її призначення.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
семінарські заняття;
колективного групового навчання, технологій ситуативного моделювання, технологій
опрацювання дискусійних питань у т.ч. індивідуального

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на практичних заняттях – ~ 20 балів.
- Виконання поточних контрольних робіт – ~ 20 балів
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 40 балів;
- Виконання завдань ділової гри – ~ 20 балів
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий
бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох
тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових
не підвищуються.

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 науковій, методичній 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

Основна
література:

1. Азбука авторского права/ под ред. Е.В.Тарасовой. - М. - 1982
2. Азимов Ч.Н. договорные отношения в области научно-технического
прогресса. -X. - 1981
3. Азимов Ч.Н. Основы патентного права Украины. - X. - 1995.
4. Амангельды А.А. Договоры в сфере интеллектуальной собственности
по законодательству Республики Казахстан. – Алматы, Правовая
Реформа в Казахстане, 2010. – 343 с.
5. Андрощук Г. О., Работягова Л. І. Патентне право: правова охорона
винаходів: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1999
6. Антимонов Б.С, Флейшиц В.А. Авторское право. - М. - 1957.
7. Антимонов Б.С, Флейшиц В.А. Изобретательское право. - М. - 1960.
8. Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп"ютерне авторське
право. - К., 2005.
9. Богуславский М.М. Вопросы авторского права в
международных отношениях. - М. - Наука. - 1973. - 336 с.
10. Богуславский М.М. Патентные вопросы в международных
отношениях. -М. -1962.

Англомовні
видання:

1. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів 1886
року.
2. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування
мікроорганізмів з метою патентної процедури.
3. Брюссельська конвенція про розповсюдження несучих програм
сигналів, що передаються через супутники.
4. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року.
5. Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків 1925
року.
6. Договір ВОІВ про авторське право.
7. Договір ВОІВ про виконання і фонограми.
8. Договір про закони щодо товарних знаків 1994 року.
9. Договір про патентне право.
10. Договір про патентну кооперацію 1970 року.
11. Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від
незаконного відтворення їх фонограм 1971 року.
12. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного
відтворення їхніх фонограм.
13. Лісабонська угода про охорону найменувань місця походження товару
та їх міжнародна реєстрація 1958 року.
14. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків 1891 року.
15. Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин.
16. Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників
фонограм і організацій мовлення.
17. Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для
реєстрації знаків.

18. Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 року.
19. Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників
фонограм і органів мовлення 1961 року.
20. Угода про заходи щодо охорони промислової власності і створення
Міждержавної ради з питань охорони промислової власності.
21. Угода про співробітництво в галузі авторського права і суміжних прав.
22. Угода про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів в
галузі правової охорони винаходів.
23. Угода про заходи щодо попередження та припинення використання
неправдивих товарних знаків та географічних зазначень.
24. Угода про співробітництво по припиненню правопорушень в сфері
інтелектуальної власності.

Інтернет джерела

1. офіційний веб-сайт Верховної Ради України: веб-сайт URL:
http://www.portal.rada.gov.ua
2. офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України: веб-сайт URL:
http://www.kmu.gov.ua
3. офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України: веб-сайт URL:
http://www.minjust.gov.ua
4. офіційний веб-сайт Національної бібліотеки України
ім. В.І. Вернадського: веб-сайт URL: http://www.nbuv.gov.ua
5. офіційний веб-сайт Національної парламентської бібліотеки України:
веб-сайт URL: http://www.catalogue.nplu.org. ua

