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Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №4, вул. Проскурівська, 57 

ауд. 203: 

Кожевникова Вікторія Олександрівна: середа 15:00 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до екзамену: напередодні екзамену згідно із затвердженим 

розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Міжнародне право інтелектуальної власності - це дисципліна, мета якої 

надати студентам кваліфіковані знання з питань історії розвитку, категорійно-

понятійного апарату міжнародного права інтелектуальної власності; джерел, 

інститутів та основних типів колізійних прив’язок міжнародного права 

інтелектуальної власності; можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм 

щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації; 

здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування; 

здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення та роботи з відповідними 

міжнародними та національними нормативними документами. 

Міжнародне право інтелектуальної власності включає в себе знання історії 

розвитку, основних категорій міжнародного приватного права, джерел, 

сутності і призначення колізійних норм, особливостей їх структури та 

застосовування основних формул прикріплення, змісту основних інститутів 
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міжнародного права інтелектуальної власності; засвоєння положень 

українського законодавства з права інтелектуальної власності, основних 

міжнародно-правових конвенцій та угод з питань регулювання 

приватноправових відносин в сфері інтелектуальної власності; ознайомлення 

із судовою практикою у цивільних справах з інтелектуальної власності; 

набуття практичних навичок застосування норм, спрямованих на регулювання 

приватних правовідносин. 
Набуті знання забезпечують розуміння студентам здатність розуміти та 

інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, принципи; 

перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; 

прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

знати: 

 Основні категорії, поняття міжнародного права інтелектуальної 

власності; систему міжнародного права інтелектуальної власності; 

 Принципи, методи правого регулювання міжнародного права 

інтелектуальної власності; 

 Джерела міжнародного права інтелектуальної власності, їх систему; 

 Юридичну термінологію, інститути міжнародного права 

інтелектуальної власності;  

 Основи правової охорони  авторського права та суміжних прав;  

 Особливості міжнародного патентного права;  

 Перспективи та основні напрями розвитку законодавства, що регулює 

правовідносини з міжнародного права інтелектуальної власності тощо. 

 

вміти: 

 Дискутувати щодо правильного тлумачення й застосовування 

колізійних та матеріальних норми міжнародного права інтелектуальної 

власності на практиці; 

 Застосовувати особливості прямої дії Договору про Європейський 

Союз, регламентів і директив Співтовариства; 

 Визначати досліджувати систему джерел міжнародного права 

інтелектуальної власності; 

 Досліджувати основні області політики міжнародного внутрішнього 

ринку. 

 

 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності:  

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК-9. Здатність цінувати та поважати різноманітність і мультикультурність. 

ЗК-11. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК-13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК-1. Здатність розуміти природу, динаміку, принципи організації 

міжнародних відносин, форми та способи їх реалізації, типи та види 

міжнародних векторів, їх роль в сучасних міжнародних відносинах та 

міжнародній політиці. 

СК-2. Вміння характеризувати природу та джерела зовнішньої політики 
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держави, еволюцію підходів до формування та здійснення зовнішньої 

політики, принципи організації системи зовнішньої політики та 

функціонування інститутів зовнішньої політики. 

СК-3 Здатність захищати національні інтереси власної держави за 

допомогою міжнародно-правових інструментів. 

СК-5. Уміння здійснювати юридичний аналіз та юридичну кваліфікацію явищ 

міжнародного життя на основі міжнародно-правових норм. 

СК-6. Уміння надавати юридичні висновки й консультації з питань 

міжнародного права, національного права України та інших держав; 

визначати юридичні ризики тих або інших зовнішньополітичних або 

зовнішньоекономічних ініціатив, підбирати шляхи їхньої мінімізації. 

СК-10 Уміння дотримуватися основних норм дипломатичного та ділового 

етикету, здатність враховувати фундаментальні особливості культури та 

менталітету представників іноземних держав. 

СК-12 Здатність характеризувати договірний та інституційний механізми 

правового регулювання європейської інтеграції; вміння аналізувати практику 

органів євроінтеграційних об’єднань, рішення Суду ЄС та національних 

судових установ держав-членів. 

СК-13 Уміння розуміти особливості міжнародно-правових явищ, 

прогнозувати основні напрямки розвитку міжнародного права. 

СК-14 Здатність адаптувати та використовувати міжнародно-правові норми та 

принципи в національній правовій системі. 

Результати 

навчання 

Студент повинен продемонструвати такі результати навчання: 

ПРН-16 Здатність надавати консультації щодо можливих способів 

захисту прав та інтересів клієнтів на національному і міжнародному рівнях у 

різних правових ситуаціях; 

ПРН-19 Здатність здійснювати юридичної експертизи проектів 

нормативно-правових актів на предмет їх відповідності діючому 

законодавству, міжнародним договорам України та міжнародному праву 

загалом. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізтти і 

постреквізтти 

навчальної 

дисципліни) 

Курс навчання – 4-й, семестр – 8-й. 

Тип дисципліни - вибіркова. 

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти знаннями 

навчальних дисциплін - ОДПП 1.2.2. Історія держави і права зарубіжних країн, 

ОДПП 1.2.9. Інституційне право ЄС, ОДПП 1.2.12. Міжнародне публічне право. 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін:  ОДПП 1.2.16. Міжнародне економічне право. 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

 кредитів ЄКТС 3,5 / 105 годин, у тому числі, самостійної роботи - 55 години, 

лекційних - 30 години, семінарських - 20 години. 

Форма навчання  Денна  

Мова 

викладання 
Українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, консультації, 

екзамен тощо. 

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни. 

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер.  

Зміст навчальної 

дисципліни та 

Години  

(лек. / сем. / 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

Максимальна 

кількість балів 
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організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

СРС) контролю 

2/1/3 

 

 

 

 

Тема 1. Загальні 

положення 
міжнародного права 

інтелектуальної 

власності. 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 1– 1,2 

Семінарське 

заняття 1– 5 

СРС – 2 

2/1/3 

2/2/4 

Тема 2. 
Особливості 

предмету та 

системи 
міжнародного права 

інтелектуальної 

власності 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 2– 1,2 
Семінарське 

заняття 1– 5 

СРС – 2 

2/2/4 

Тема 3. Загальна 
характеристика 

джерел 

міжнародного права 

інтелектуальної 
власності 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 3– 1,2 

Семінарське 

заняття 2– 5 

СРС – 2 

2/1/4 

Тема 4. Теорії 

походження 
міжнародного права 

інтелектуальної 

власності 
Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 
індивідуальні завдання 

Лекція 4– 1,2 

Семінарське 
заняття 3– 5 

СРС – 2 

2/1/4 

Тема 5. Правова 
охорона об’єктів 

авторського права в 

міжнародному 
праві 

інтелектуальної 

власності 

10/10/20 

Тема 6. Правова 

охорона об’єктів 

суміжних прав в 
міжнародному 

праві 

інтелектуальної 
власності 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 5– 1,2 

Семінарське 

заняття 4– 5 

СРС – 2 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

 

2/1/4 

Тема 7. Правова 
охорона об’єктів 

патентного права в 

міжнародному 
праві 

інтелектуальної 

власності 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 7– 1,2 

Семінарське 

заняття 5– 5 

СРС – 2 

2/2/4 Тема 8. Правова 
Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

Лекція 8– 1,2 

Семінарське 
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охорона засобів 

індивідуалізації 
учасників 

цивільного обігу, їх 

товарів і послуг в 

міжнародному 
праві 

інтелектуальної 

власності 

індивідуальні завдання заняття 6– 5 

СРС – 2 

2/1/4 

Тема 9. Правова 

охорона інформації, 

що базується на 

фактичній 
монополії в 

міжнародному 

праві 
інтелектуальної 

власності. 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 10– 1,2 

Семінарське 

заняття 6– 5 

СРС – 2 

2/2/4 

Тема 10. Правова 

охорона інших 
об’єктів 

міжнародного права 

інтелектуальної 
власності 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 10– 1,2 

Семінарське 

заняття 7-5 

СРС – 2 

2/1/4 

Тема 11. Договори 

у сфері 

міжнародного права 
інтелектуальної 

власності 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 11– 1,2 

Семінарське 

заняття 8-5 

СРС – 2 

2/1/4 

Тема 12. Окремі 
види договорів у 

сфері міжнародного 

права 

інтелектуальної 
власності 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 12– 1,2 

Семінарське 

заняття 8-5 

СРС – 2 

2/1/4 

Тема 13. 

Процесуальні 
гарантії захисту 

прав міжнародної 

інтелектуальної 

власності 

Усний виклад, презентації, 
дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 13– 1,2 
Семінарське 

заняття 7-5 

СРС – 2 

2/1/4 

Тема 14. Судова 

практика захисту 

прав 

інтелектуальної 
власності 

(міжнародно-

правовий аспект) 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 14– 1,2 

Семінарське 

заняття -9-5 

СРС – 2 

2/2/4 

Тема 15. Правова 

охорона 

інтелектуальної 

власності в 
Європейському 

Союзі 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 15– 1,2 

Семінарське 

заняття -10 

СРС – 2 

 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни Міжнародне право інтелектуальної власності (у Google 
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класі «Міжнародне приватне право» (код приєднання: 34cmvg2) та в 

електронній бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Екзамен усно-письмовий. Усна форма - структура екзаменаційного білету 

включає 3 питання. Для письмової форми - тестування (30 питань по 1 балу за 

кожну правильну відповідь).  

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Ковальова М. В. Деякі особливості патентної охорони промислової 

власності в Україні та в Європейському союзі. Часопис Київського 

університету права. 2013. № 2.  с. 238–240. 

2. Капіца Ю. М. Єдиний європейський патент і нові можливості 

патентування в Європейському Союзі. Теорія і практика 

інтелектуальної власності. 2016. № 2. С. 17–27. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2016_2_3. 

3. Право Європейського Союзу :  підручник  /  Р. А. Петров та ін.; за ред. 

Р. А. Петрова.  Вид. 9-те, змінене і допов.  Харків : Право, 2019. 442 с. 

4. Еннан Р. Є. Правова охорона інтелектуальної власності в 

Європейському союзі: передумови формування, сучасний стан, 

тенденції розвитку. Часопис цивілістики. 2012. Вип. 13. С. 110-119. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2012_13_24. 

5. Демченко Т.С. Правове регулювання промислової власності в Європі 

та в Україні: принципи побудови та шляхи зближення. К.: Преса 

України, 2005. 64с. 

6. Бабич Ж. В. Європейський патент як дієвий інструмент захисту прав 

промислової власності в ЄС. Молодий вчений. 2015. № 7(2). С. 16-20. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_7(2)__4.  

7. Право інтелектуальної власності: навч. посіб./ Н.В. Філик, В.П. 

Козирєва. – К.: Вид-во Нац. авіац. у-ту «НАУ-друк», 2009. – 120 с. 

8. Право інтелектуальної власності: навч. посіб. / За заг. ред. Кройтора 

В.А. - Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2010. - 268 с.  

9. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та 

законодавство України [За редакцією Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. 

М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін.]. К. : Видавничий Дім 

«Слово», 2006. 1104 с 

10. Капіца Ю. М. Директива 2019/790/ЄС про авторське право в єдиному 

цифровому ринку та питання адаптації законодавства України. 

Інформація і право. 2019.  № 3. С. 65-77. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2019_3_10. 

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Здобуття балів за пропущені лекції та семінарські заняття відбувається у 

порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у 

ХУУП, затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

Студент відпрацьовує пропущені семінарські заняття згідно з графіком 

консультацій в усній формі. 

Зважаючи на епідеміологічну ситуацію завдання для відпрацювання 

пропущених лекційних та/або семінарських занять можуть включати 

виконання есе, презентацій, заповнення таблиць, пошуку та опрацювання 

міжнародних нормативно-правових актів з відповідної тематики, та можуть 

надсилатись на пошту викладача. 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію наказом 

від 06.06.2017 р. № 279/17  (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2016_2_3
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2012_13_24
http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_7(2)__4
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
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діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf). 

Можливість 

визнання 

результатів 

неформальної 

освіти 

Здобувачу вищої освіти визнаються результати участі у онлайн-тренінгах за 

тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною, у порядку, визначеному 

Положенням про організацію освітнього процесу (за умови наявності 

сертифікату). Кількість зарахованих балів залежить від тематики онлайн 

курсу. 

Здобувачу вищої освіти за участь у конференції за тематикою, пов’язаною з 

навчальною дисципліною зараховується 10 балів за самостійну роботу. 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://www.univer.km.ua/) 

Політика щодо 

інших питань 

Вимоги викладача:  

- обов’язкове відвідування навчальних занять;  

- активність студента під час практичних занять;  

- своєчасне виконання завдань самостійної роботи;  

- відпрацювання занять, що були пропущені або не підготовлені 

(незадовільні оцінки) на консультаціях.  

Не допустимо:  

- пропуск занять без поважних причин; 

- запізнення на заняття;  

- користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття (за винятком дозволу 

викладача при зверненні до текстів нормативно-правових актів);  

- списування та плагіат.  

Розподіл балів, що присвоюються студентам з навчальної дисципліни 

«Міжнародне приватне право», є сумою балів за лекції, семінарські заняття та 

самостійну роботу плюс бали, отримані під час екзамену. 

Зворотній зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення 

навчальної дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що 

проводяться в університеті. 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри міжнародного та європейського права 

«22» грудня 2021 року, протокол № 6. 

Завідувачка кафедри ___________________ Олена ЧЕРНЯК  

 

 

_______________________________________ 

Обліковий обсяг – 0,34 ум.др.арк. 

http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf
http://univer.km.ua/page.php?pid=188

