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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

5

42

108

кредити ЄКТС
(150 годин)

годин контактна робота з викладачем
(14 годин лекцій;
28 годин семінарських занять)

години - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

другий

МОВА ВИКЛАДАННЯ

українська

ФОРМА КОНТРОЛЮ

екзамен

магістр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- вибіркова для всіх здобувачів вищої освіти
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Вивчення дисципліни «Цивільне право»
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Формування у студентів розуміння цивільно-правової дійсності захисту інтелектуальної
власності, розвитку умінь використовувати набуті знання у практичній діяльності.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Загальні положення захисту прав інтелектуальної власності
Тема 1. Цивільний позов про винесення судової заборони та/або
відшкодування збитків
Тема 2. Кримінальна відповідальність
Тема 3. Обшук, арешт і знищення товарів.
Тема 4. Засоби захисту прав інтелектуальної власності, що
застосовуються
у зв’язку з імпортом або перетином митного кордону
Тема 5. Спеціальні способи захисту прав інтелектуальної власності в
мережі «Інтернет»
Тема 6. Розслідування у зв’язку з порушенням прав на комерційну
таємницю
Тема 7. Превентивні дії з боку приватних груп.

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

-

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

знання значення складових міжнародної системи охорони інтелектуальної
власності;
МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
семінарські заняття;
колективне групове навчання

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 – ~ 30 балів
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 40 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

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

A
B
C
D
E
FX
F

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основна

1.

Азбука авторского права/ под ред. Е.В.Тарасовой. - М. - 1982

RD < 34

літератур
а:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Конституція України: станом на 1 грудня 2018р./ ВРУ. Київ: Право. 2018. 67с.
Закон України від 16.09.2014 № 1682-VII «Про очищення влади» / Верховна Рада України.
Київ: Право. 2015. 22с.
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Республики Казахстан. – Алматы, Правовая Реформа в Казахстане, 2010. – 343 с.
Андрощук Г. О., Работягова Л. І. Патентне право: правова охорона винаходів: Навч. посібник. К.: МАУП, 1999
Антимонов Б.С, Флейшиц В.А. Авторское право. - М. - 1957.
Антимонов Б.С, Флейшиц В.А. Изобретательское право. - М. - 1960.
Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп"ютерне авторське право. - К., 2005.
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Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: веб-сайт URL:
http://www.portal.rada.gov.ua
офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України: веб-сайт URL: http://www.kmu.gov.ua
офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України: веб-сайт URL:
http://www.minjust.gov.ua
офіційний веб-сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського: веб-сайт
URL: http://www.nbuv.gov.ua
офіційний веб-сайт Національної парламентської бібліотеки України: веб-сайт URL:
http://www.catalogue.nplu.org. ua

