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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 29 Міжнародні відносини 

2. Код і назва спеціальності – 293 Міжнародне право 

3. Назва спеціалізації – спеціалізація не передбачена 

4. Назва дисципліни – Міжнародне право інтелектуальної 

власності 

5. Тип дисципліни – вибіркова 

6. Код дисципліни – ВДПП 2.2.28. 

7. Освітній рівень, на якому вивчається 

дисципліна 

– перший  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– бакалавр 

9. Курс / рік навчання – четвертий 

10. Семестр – восьмий 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / 

годин) 

– 3,5 / 105 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 50 

 % від загального обсягу – 49 

 лекційні заняття (годин) – 30 

 % від обсягу аудиторних годин – 75 

 семінарські заняття (годин) – 20 

 % від обсягу аудиторних годин – 65 

 самостійна робота (годин) – 55 

 % від загального обсягу – 50 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять –  
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 самостійної роботи –  

 3) заочна форма навчання:  не передбачена 

 аудиторні заняття (годин) – - 

 % від загального обсягу – - 

 лекційні заняття (годин) – - 

 % від обсягу аудиторних годин – - 

 семінарські заняття (годин) – - 

 % від обсягу аудиторних годин – - 

 самостійна робота (годин) – - 

 % від загального обсягу – - 

 тижневих годин:  - 

 аудиторних занять – - 

 самостійної роботи – - 

12. Форма семестрового контролю – екзамен 

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   

 1) попередні дисципліни – ОДПП 1.2.2. Історія держави і права 

зарубіжних країн, ОДПП 1.2.12. Міжнародне 

публічне право 

 2) супутні дисципліни – ОДПП 1.2.9. Інституційне право 

Європейського Союзу   

 3) наступні дисципліни – ОДПП 1.2.16. Міжнародне економічне право  

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

    

 

2. Заплановані результати навчання 

Навчальна дисципліна «Міжнародне право інтелектуальної власності» забезпечує досягнення 

таких результатів навчання, передбачених освітньо-професійною програмою «Бакалавр 

міжнародного права»: 

ЗК -3  Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
ЗК-5  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;  
ЗК-8  Здатність працювати як автономно, так і у команді; 
ЗК-9  Здатність цінувати та поважати різноманітність і мультикультурність; 
ЗК-10  Навички використання інформаціин̆их та комунікаційних технологій. 
ПРН-2 Здатність демонструвати знання та глибоке розуміння фактів, джерел, принципів, 

доктрин, теорій, механізмів, пов’язаних із явищами та процесами у міжнародному середовищі; 

ПРН-4 Уміння здійснювати комплексний аналіз та оцінку правових ситуацій з 

урахуванням юридичних, соціальних, політичних та інших факторів; 

ПРН-5  Здатність здійснювати професійну діяльність на основі етичних принципів, 

дотримання прав людини, сприяння вирішенню проблем  
ПРН-7  Здатність до самостійної та групової роботи, отримання прийнятного результату 

в умовах обмеженого часу  

ПРН-12 Здатність на професіин̆ому рівні брати участь у фахових дискусіях із міжнародно-

правових і загально юридичних питань; поважати опонентів та іх̈ню позицію; 

ПРН-13 Уміння пояснювати природу та зміст основних міжнародно-правових явищ і 

процесів; 

ПРН-14 Здатність демонструвати необхідні знання та розуміння сутності й змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей національного права; 

міжнародного публічного і міжнародного приватного права; європеис̆ького права і права 

Європеис̆ького Союзу; 

ПРН-16 Здатність надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів на національному і міжнародному рівнях у різних правових ситуаціях; 
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ПРН-19 Здатність здійснювати юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів 

на предмет іх̈ відповідності діючому законодавству, міжнародним договорам України та 

міжнародному праву загалом. 

 

Після завершення вивчення дисципліни здобувач повинен: 

1. Знання  
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи 

і процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) знати основні категорії, поняття міжнародного права інтелектуальної власності; 

систему міжнародного права інтелектуальної власності; 

1.2) загальні положення про основні наукові теорії у сфері міжнародного права 

інтелектуальної власності; 

1.3) принципи, методи правого регулювання міжнародного права інтелектуальної 

власності; 

1.4) зміст та структуру законодавства у сфері міжнародного права інтелектуальної 

власності, основні напрямки і проблеми розвитку, удосконалення законодавства у 

сфері міжнародної інтелектуальної власності; 

1.5) суть права інтелектуальної власності, основні поняття, які використовуються в сфері 

міжнародного права інтелектуальної власності, поняття та правовий режим об’єктів 

міжнародного права інтелектуальної власності; 

1.6) підстави та межі застосування міжнародного права інтелектуальної власності; 

1.7) правове положення суб’єктів правовідносин у сфері міжнародного права 

інтелектуальної власності, особливості виникнення, здійснення, зміни, припинення 

прав на об’єкти інтелектуальної, творчої діяльності;  

1.8) особливості розв’язання колізії у сфері міжнародного права інтелектуальної власності; 

1.9) особливості захисту прав на міжнародні об’єкти інтелектуальної, творчої діяльності, 

як у частині застосування цивільно-правових способів захисту, так і у частині 

застосування адміністративного, кримінального законодавства; 

2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, 

принципи; перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; 

прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань) 

2.1) визначати, описувати інститути міжнародного права інтелектуальної власності;  

2.2) систематизувати й порівнювати джерела міжнародного права інтелектуальної 

власності, аналізувати зміст джерел міжнародного права інтелектуальної власності; 

2.3) формулювати, характеризувати принципи й методи правового регулювання 

міжнародного права інтелектуальної власності;  

2.4) використовувати отримані знання в професійній діяльності, тлумачити та розкривати 

основні поняття міжнародного права інтелектуальної власності, здійснювати наукові 

дослідження, аргументовано відстоювати власну позицію; 

2.5) визначати підстави та межі застосування міжнародного права інтелектуальної 

власності; 

2.6) розрізняти правову регламентацію об’єктів міжнародного права інтелектуальної 

власності; 

2.7) застосовувати необхідні норми чинного національного та міжнародного законодавства 

в сфері інтелектуальної власності; 

2.8) юридично вірно складати процесуальні документи та вчиняти відповідні процесуальні 

дії, пов’язані з захистом прав на об’єкти міжнародної інтелектуальної власності; 

2.9) виявити і кваліфікувати факти правопорушень, визначати міру відповідальності та 

покарання правопорушників; здійснювати відповідні заходи щодо відновлення 

порушених прав; 

2.10) аналізувати та вирішувати юридичні проблеми щодо використання об’єктів 

міжнародного права інтелектуальної власності. 
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3. Застосування знань  
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати 

ідеї та концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) виявляти основні міжнародні угоди щодо охорони авторських прав; 

3.2) виявляти основні міжнародні угоди щодо охорони суміжних прав; 

3.3) застосовувати особливості прямої дії Конвенції про заснування Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності; 

3.4) визначати юридичну силу нових джерел права міжнародного права інтелектуальної 

власності; 

3.5) висвітлити міжнародну охорону промислової власності та прав на способи 

індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг; 

3.6) визначити захист прав інтелектуальної власності у міжнародному праві. 

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та 

організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і 

наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) дискутувати щодо правильного тлумачення й застосовування колізійних та 

матеріальних норми міжнародного права інтелектуальної власності на практиці; 

4.2) досліджувати систему джерел міжнародного права інтелектуальної власності; 

4.3) дискутувати щодо особливостей розв’язання колізії міжнародного права 

інтелектуальної власності; 

4.4) досліджувати міжнародну судову практику у цивільних справах з інтелектуальної 

власності; 

4.5) досліджувати основні області політики міжнародного внутрішнього ринку . 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною 

властивістю) 

5.1) аргументувати договірний механізм правового регулювання міжнародного права 

інтелектуальної власності;  

5.2) формулювати підстави виникнення міжнародного права інтелектуальної власності в 

приватному праві; 

5.3) узагальнювати практику, рішення Суду ЄС та національних судових установ держав-

членів; 

5.4) з’ясовувати особливості міжнародного захисту прав інтелектуальної власності. 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) оцінювати міжнародну політику у сфері захисту права інтелектуальної власності та 

авторського права; 

6.2) оцінювати міжнародну судову практику у цивільних справах з інтелектуальної 

власності; 

6.3) проводити аналіз ефективності міжнародної охорони промислової власності; 

6.4) співвідносити міжнародні угоди щодо охорони авторських та суміжних прав. 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах 

багатовимірності та альтернативності сучасної культури) 

7.1) складати звіти про виконання завдань; 

7.2) розробляти схеми, таблиці, діаграми; 

7.3) пропонувати зміни в вітчизняне законодавство на основі вивчення міжнародного 

законодавства; 

7.4) брати участь в дискусіях з актуальної проблематики. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Загальні положення міжнародного права інтелектуальної власності 

Поняття та значення міжнародного права інтелектуальної власності. Місце 

міжнародного права інтелектуальної власності в системі права України. Співвідношення 

цивільного і міжнародного права інтелектуальної власності. Відмежування міжнародного права 

інтелектуальної власності від інших галузей права України.  
 

Тема 2. Особливості предмету та системи міжнародного права інтелектуальної 

власності 

Поняття, предмет, методи, принципи та система міжнародного права інтелектуальної 

власності, її співвідношення з іншими галузями національного права та міжнародним правом, 

особливостями розвитку науки міжнародного права інтелектуальної власності. 

 

Тема 3. Загальна характеристика джерел міжнародного приватного права 

Джерела правового регулювання відносин у сфері міжнародного права інтелектуальної 

власності. Види та характеристика міжнародно-правових актів про інтелектуальну власність та 

їх особливості. Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності. 

Угода по ТРІПС, як джерело міжнародного права інтелектуальної власності. Порядок 

виконання зобов’язань щодо Бернської конвенції про захист літературних і художніх творів, а 

також Римської конвенції і Вашингтонського договору. 

 

Тема 4. Теорії походження права інтелектуальної власності 

 Поняття творчої діяльності. Поняття права інтелектуальної власності в об’єктивному та 

суб’єктивному сенсі. Доктринальні підходи щодо визначення та змісту права інтелектуальної 

власності. Відмінності об'єкта права власності від результатів інтелектуальної, творчої 

діяльності. Юридичні властивості речей (об’єктів права власності) та результатів 

інтелектуальної, творчої діяльності.  

 

Тема 5. Правова охорона об’єктів авторського права в міжнародному праві 

інтелектуальної власності 

Поняття авторського права в об’єктивному та суб’єктивному сенсі в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. Поняття об’єктів авторського права в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. Ознаки об’єктів авторського права в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. Види об’єктів авторського права в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. Обсяг правової охорони об’єктів авторського права. Правове 

значення елементів твору. Об’єкти, що не охороняються авторським правом в міжнародному 

праві інтелектуальної власності. Суб’єкти авторського права в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. Виникнення та здійснення авторських прав в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. Цивільно-правові способи захисту авторського права в 

міжнародному праві інтелектуальної власності. 

 

Тема 6. Правова охорона об’єктів суміжних прав в міжнародному праві 

інтелектуальної власності 

Поняття суміжних прав в об’єктивному та суб’єктивному сенсі в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. Поняття та ознаки об’єктів суміжних прав в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. Обсяг правової охорони об’єктів суміжних прав в міжнародному 

праві інтелектуальної власності. Суб’єкти суміжних прав в міжнародному праві інтелектуальної 

власності. Виникнення та здійснення суміжних прав в міжнародному праві інтелектуальної 

власності. Строк чинності суміжних майнових прав в міжнародному праві інтелектуальної 

власності. Обмеження суміжних прав в міжнародному праві інтелектуальної власності. 

Цивільно-правові способи захисту суміжних прав в міжнародному праві інтелектуальної 

власності. 
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Тема 7. Правова охорона об’єктів патентного права в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. 

Поняття патентного права в об’єктивному та суб’єктивному сенсі в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. Поняття винаходу та корисної моделі. Об’єкти винаходу та корисної 

моделі. Об’єкти, що не визнаються винаходом та корисною моделлю в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. Поняття та види промислового зразка. Суб’єкти патентного права. 

Виникнення та здійснення патентних прав в міжнародному праві інтелектуальної власності. 

Строк чинності майнових прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок в 

міжнародному праві інтелектуальної власності. Припинення дії патенту в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. Правові наслідки припинення дії патенту та визнання патенту 

недійсним в міжнародному праві інтелектуальної власності. 

 

Тема 8. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу, їх 

товарів і послуг 

Загальні положення про правову охорону засобів індивідуалізації суб’єктів цивільного 

обігу, товарів та послуг (робіт), які вони виготовляють чи надають. Поняття та функції 

комерційного найменування. Вимоги надання правової охорони комерційному найменуванню. 

Обсяг правової охорони комерційного найменування. Виникнення та здійснення прав на 

комерційне найменування. Строк чинності майнових прав на комерційне найменування. 

Поняття торговельної марки. Види та функції торговельної марки. Умови надання правової 

охорони торговельній марці. Умови для відмови в наданні правової охорони торговельній 

марці. Обсяг правової охорони торговельної марки. Позначення, які не визнаються 

торговельними марками. Виникнення та здійснення права на торговельну марку. Оформлення 

права на торговельну марку. Обмеження майнового права на торговельну марку. Строк 

чинності майнового права на торговельну марку. Припинення дії свідоцтва. Визнання права на 

торговельну марку недійсним. Поняття та види географічного зазначення. Умови надання 

правової охорони географічному зазначенню. Обсяг правової охорони географічного 

зазначення. Виникнення та здійснення права на географічне зазначення. Строк чинності 

майнового права на географічне зазначення. Цивільно-правові способи захисту права на 

комерційне найменування, торговельну марку, географічне зазначення. 

 

Тема 9. Правова охорона інформації, що базується на фактичній монополії 

Загальні положення про інформацію як об’єкт цивільного права. Поняття та ознаки 

інформації. Поняття режиму доступу до конфіденційної інформації. Поняття і ознаки 

конфіденційної інформації. Види конфіденційної інформації, яка має приватно-правовий 

характер. Поняття комерційної таємниці. Поняття ноу-хау. Розмежування понять комерційна 

таємниця та ноу-хау. Критерії, яким повинна відповідати комерційна таємниця. Права особи, 

яка фактично контролює комерційну таємницю, ноу-хау. Момент, з якого інформація може 

бути віднесена до режиму комерційної таємниці чи ноу-хау. Строк чинності фактичної 

монополії на комерційну таємницю, ноу-хау. Припинення режиму комерційної таємниці та ноу-

хау. Цивільно-правові способи захисту охоронюваного законом інтересу особи, яка законно 

контролює комерційну таємницю, ноу-хау. 

 

Тема 10. Правова охорона інших об’єктів права інтелектуальної власності 

Поняття та ознаки наукового відкриття. Об’єкти наукового відкриття. Положення, які не 

відповідають вимогам щодо наукового відкриття. Суб’єкти наукового відкриття, їх види. 

Оформлення права на відкриття. Захист прав на наукові відкриття. Поняття і ознаки 

компонування напівпровідникових виробів. Оформлення права на компонування 

напівпровідникових виробів. Дії, що не визнаються порушенням прав на зареєстроване 

компонування напівпровідникових виробів. Строк чинності майнових прав на компонування 

напівпровідникових виробів та правові наслідки його спливу. Захист прав на компонування 
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напівпровідникових виробів. Поняття та ознаки раціоналізаторської пропозиції. Об’єкти 

раціоналізаторської пропозиції. Обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції.  

Оформлення права на раціоналізаторську пропозицію. Захист прав авторів раціоналізаторських 

пропозицій. Поняття селекційного досягнення. Поняття сорту рослин. Поняття породи тварин. 

Критерії охороноздатності сорту рослин і породи тварин. Оформлення права на сорт рослин і 

породу тварин. Право попереднього користувача. Дії, що не визнаються порушенням прав на 

сорт рослин, породу тварин. Строк чинності майнових прав на сорт рослин і породу тварин. 

Захист прав на сорт рослин і породу тварин. 

 

Тема 11. Договори у сфері права інтелектуальної власності 

Поняття та загальна характеристика договорів про розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності. Класифікація договорів про розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності. Правові наслідки не виконання, неналежного виконання договорів у 

сфері права інтелектуальної власності. 

 

Тема 12. Окремі види договорів у сфері права інтелектуальної власності 

Види договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Ліцензія  

щодо використання права на результат інтелектуальної, творчої діяльності. Ліцензійний 

договір. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Договір 

про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності. Договір 

комерційної концесії. Договір про використання прав на службові об’єкти права 

інтелектуальної власності. Договір про передачу ноу-хау. Договір про управління майновими 

правами автора або інших суб’єктів авторського права і суміжних прав. 

 

Тема 13. Процесуальні гарантії захисту прав інтелектуальної власності 

Форми захисту цивільних прав, свобод та інтересів фізичних осіб, юридичних осіб та 

інтересів держави. Судова форма захисту цивільних прав, свобод та інтересів фізичних осіб, 

юридичних осіб та інтересів держави (поняття та значення). Поняття і склад осіб, які беруть 

участь у справі. Поняття судових доказів та засобів доказування у цивільному процесі. 

 

Тема 14. Судова практика захисту прав інтелектуальної власності. 

Поняття та значення Судова практика захисту прав інтелектуальної власності. 

Виконання судових рішень у справах про порушення прав інтелектуальної власності. Залучення 

експерта та спеціаліста для виконання ухвали суду про забезпечення доказів. Негайність та 

неочікуваність виконання ухвали суду про застосування запобіжних заходів. Залучення експерта та 

спеціаліста для виконання ухвали суду про застосування запобіжних заходів.  

 

Тема 15. Правова охорона інтелектуальної власності в Європейському Союзі. 

Загальні засади, юридична характеристика, особливості та специфіка європейської 

системи правової охорони інтелектуальної власності.  

 

 

4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ те-

ми 
Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі                            

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. Загальні положення міжнародного права 

інтелектуальної власності 
8 2 2 – – 4 

2.  Особливості предмету та системи 

міжнародного права інтелектуальної 

власності 
5 2 – – – 3 

3. Загальна характеристика джерел 

міжнародного приватного права 
7 2 2 – – 3 

4. Теорії походження права інтелектуальної 

власності 
6 2 – – – 4 

5. Правова охорона об’єктів авторського 

права в міжнародному праві 

інтелектуальної власності 
7 2 2 – – 3 

6. Правова охорона об’єктів суміжних прав 

в міжнародному праві інтелектуальної 

власності 
8 2  – – 6 

7. Правова охорона об’єктів патентного 

права в міжнародному праві 

інтелектуальної власності 
7 2 2 – – 3 

8. Правова охорона засобів індивідуалізації 

учасників цивільного обігу, їх товарів і 

послуг 
8 2 2 – – 4 

9. Правова охорона інформації, що 

базується на фактичній монополії 
7 2 2 – – 3 

10. Правова охорона інших об’єктів права 

інтелектуальної власності 
8 2 2 – – 4 

11. Договори у сфері права інтелектуальної 

власності 
7 2 2 – – 3 

12. Окремі види договорів у сфері права 

інтелектуальної власності 
7 2 – – – 5 

13. Процесуальні гарантії захисту прав 

інтелектуальної власності 
8 2 2 – – 4 

14. Судова практика захисту прав 

інтелектуальної власності 
5 2 - –  3 

15. Правова охорона інтелектуальної 

власності в Європейському Союзі 
7 2 2 – – 3 

 Усього годин: 105 30 20 – – 55 

 

4.2. Аудиторні заняття 

           4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські (практичні, лабораторні) заняття) 

проводяться згідно з темами та обсягом годин, передбачених тематичним планом.  

          4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в підрозділі 1.2 

навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

          4.2.3. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять з передбачених тематичним 

планом тем, засоби поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до 

занять  визначаються в підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Самостійна робота студентів включає завдання до кожної теми та індивідуальні 

завдання.  

4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних матеріалів з дисципліни.  

4.3.3. У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти виконують індивідуальні 

завдання у вигляді есе та складання розгорнутої схеми.  

4.3.4. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх виконання 

визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 
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4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для самостійної 

роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 цієї програми кількості балів, 

виділених для самостійної роботи. 

 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- презентація виконаних есе за завданою тематикою. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо засвоєння 

матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування; 

4) захист підготовленого публічного виступу. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного іспиту.  

Структура екзаменаційного білету включає три теоретичних питання. 

 

6. Схема нарахування балів 

6.1. Нарахування студентам балів за результатами навчання здійснюється за схемою, 

наведеною на рис. 

 
 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 

  
     

 До 100 балів   
     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

 

      

До 10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 До 25балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

 
6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій, семінарських занять,  самостійної 

роботи студентів та виконання індивідуальних завдань визначаються в навчально-методичних 

матеріалах з цієї дисципліни. 
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7. Рекомендовані джерела 

 

7.1. Основні  джерела 

1. Договір про Європейський Союз від 07.02.1992 p. URL : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_029/page  

2. Право інтелектуальної власності: підручник / О. І. Харитонова. - К.: Вид-во Юрінком 

Iнтер, 2020. – 540 с 

3. Европейское право: Учебник для вузов / Под общ. ред. д. ю. н., проф. Л. М. Энтина. М.: 

Норма, 2014. 720 с. 

4. Європейське право: право Європейського союзу: підручник: у трьох кн. / за заг. ред. 

В. І. Муравйова. К. : Ін Юре, 2015. Кн. перша: Інституційне право Європейського союзу / 
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«факт» чи «право»? // Бюлетень міністерства юстиції України. 2011. № 7. 65-71 с.  

6. Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА 2010 / Пер. с англ. О. С. 

Білоус. К.: Юстініан, 2013. – 328 с. 

7. Право інтелектуальної власності: навч. посіб. / За заг. ред. Кройтора В.А. - Харків: Вид-

во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2010. - 268 с 
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захисту прав споживачів : досвід ЄС та проблеми запровадження в Україні. Приватне 
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http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2012_13_24
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2015_3_58
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