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Предметом дисципліни є комплексне вивчення студентами міжнародно-правового 

регулювання відносин щодо торгівлі об’єктами інтелектуальної власності. 

Метою викладення дисципліни є формування у студентів комплексної системи знань у сфері 

міжнародної торгівлі об’єктами інтелектуальної та промислової власності. Засвоєння студентами 

спеціальних правових знань у вказаній сфері сприятиме формуванню здатності практичного 

застосування знань, отриманих в ході вивчення дисципліни та навичок самостійного розв’язання 

проблем, пов’язаних з реалізацією міжнародних норм та застосуванням національного 

законодавства у сфері інтелектуальної та промислової власності, для успішної інтеграції 

національної економіки у світовий економічний простір. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

• основні засади національного та міжнародно-правового регулювання інтелектуальної та 

промислової власності; 

• міжнародний інституційний механізм охорони інтелектуальної та промислової власності; 

• регіональні інститути охорони інтелектуальної власності; 

• принципи та основні положення Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної 

власності; 

• порядок вирішення торговельних спорів, пов’язаних з правами інтелектуальної власності, 

в рамках Світової організації торгівлі; 

• порядок здійснення охорони окремих об’єктів інтелектуальної власності у міжнародній 

торгівлі; 

• системи міжнародного патентування; 

• регіональні патентні системи; 

• механізм захисту та практику реалізації виключних прав; 

• порядок вирішення торгових спорів, пов'язаних з об'єктами інтелектуальної власності. 
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Належний рівень засвоєння теоретичних знань та джерел міжнародного торговельно-

економічного права створить фундамент для набуття студентами таких вмінь (навичок) і 

компетентностей:  

• Здатність розуміти природу, динаміку, принципи організації міжнародних відносин, 

форми та способи їх реалізації, типи та види міжнародних акторів, їх роль в сучасних 

міжнародних відносинах та міжнародній політиці.  

• Здатність захищати національні інтереси власної держави за допомогою міжнародно-

правових інструментів. 

• Уміння самостійно здійснювати наукові дослідження актуальних проблем міжнародного 

права, визначати наукові проблеми, нерозроблені або недостатньо розроблені у 

відповідних науках та міждисциплінарних дослідженнях, готувати наукові тексти про 

проміжні та кінцеві результати досліджень, готувати та здійснювати публічну апробацію 

результатів досліджень.  

• Уміння здійснювати юридичний аналіз та юридичну кваліфікацію явищ міжнародного 

життя на основі міжнародно-правових норм. 

• 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. 

• 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. 

• ЗК 1. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

• ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

• ФК 5. Здатність застосовувати кумулятивні знання, науково- технологічні досягнення, 

інформаційні технології для осягнення сутності феномену нової економіки, виявлення 

закономірностей та тенденцій новітнього розвитку світового господарства 

• ФК 9. Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, готовність до 

опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та рівня кваліфікації. 

• ФК 12. Здатність застосовувати норми міжнародного права при здійсненні торговельної 

діяльності в світовій економіці 

  



Тематичний план 

Назва теми Кількість годин  

Форми 

контролю 

Усього 

годин/ 

кредитів 

Лекції Семінарські 

заняття/ 

модульний 

контроль 

Самостійна 

робота 

студентів 

2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Історико-

теоретичні засади 

виникнення 

інтелектуальної та 

промислової власності 

11 2 2 7 УО, Д, ІЗ, Т 

Тема 2. Концептуальні 

засади формування 

сучасної концепції 

інтелектуальної 

власності: міжнародно-

правовий та національний 

вимір 

8 - 1 7 УО, ІЗ, Т 

Тема 3. Міжнародний 

інституційний механізм 

охорони інтелектуальної 

власності 

11 2 1 8 УО, ІЗ, Т 

Тема 4. Світова 

організація торгівлі в 

системі міжнародних 

організацій з охорони 

інтелектуальної власності 

11 2 1 8 УО, ІЗ, Т 

Тема 5. Правові засади 

охорони інтелектуальної 

власності за Угодою 

ТРІПС 

11 2 2 7 УО, ІЗ, ВСЗ, 

Т 

Тема 6. Міжнародно-

правове регулювання 

торгівлі об’єктами 

авторського права  

13 2 2 9 УО, ІЗ, ВСЗ, 

Т 

Тема 7. Охорона 

комерційних позначень в 

міжнародній торгівлі 

13 2 2 9 УО, ІЗ, ВСЗ, 

Т 

Тема 8. Охорона 

промислових зразків в 

міжнародній торгівлі 

12 2 2 8 УО, ІЗ, ВСЗ, 

Т 

Тема 9. Міжнародно-

правове регулювання 

торгівлі винаходами  

11 2 1 8 УО,ІЗ, ВСЗ 



Тема 10. Системи 

міжнародного 

патентування 

11 2 1 8 УО, ІЗ, ВСЗ, 

Т 

Тема 11. Регіональні 

патентні системи 
9 - 1 8 УО, ІЗ, Т 

Тема 12. Нетрадиційні  

об’єкти інтелектуальної 

власності як предмет 

міжнародної торгівлі 

11 2 2 7 УО, ІЗ, ВСЗ, 

Т 

Тема 13. Інтелектуальна 

власність в електронній 

комерції 

13 2 2 9 УО, ІЗ, Т 

Тема 14. Розпорядження 

виключними правами 

інтелектуальної власності 

11 2 2 7 УО, ІЗ, ВСЗ, 

Т 

Тема 15. Захист 

інтелектуальної власності 

в міжнародній торгівлі 

11 2 2 7 УО, ІЗ, Т 

Тема 16. Вирішення 

торгових спорів, 

пов'язаних з об'єктами 

інтелектуальної власності 

11 2 2 7 УО, ІЗ, Т 

РАЗОМ 180/6 28 28 124 Е/п 

Підсумковий контроль - Екзамен 

     
 

  



Політика навчальної дисципліни 

Відвідування занять 

Відвідування лекційних та практичних занять з дисципліни є 

обов'язковим для всіх студентів. У випадку он-лайн навчання – 

присутність студента на заняття без ввімкнення камери на 

прохання викладача вважається відсутністю на занятті 
 

 

Відпрацювання 

пропущених занять 
Пропущені за поважною причиною заняття відпрацьовуються 

у час, відведений на консультації 
 

 

Допуск до екзамену 
Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу всі 

студенти допускаються до екзамену 
 

 

Підсумкова модульна 

оцінка 

Підсумкова модульна оцінка за семестр є сумою балів, 

отриманих студентом за виконання всіх видів завдань, які 

передбачені програмою курсу. Оцінювання буде здійснюватися 

на основі участі в практичних заняттях та оцінці письмових 

завдань.  

Додаткові бали можна отримати за участь у наукових заходах, 

конференціях.  

Максимальна модульна оцінка становить 100 балів. 

Студент, який отримав підсумкову модульну оцінку менше за 

20 балів, при будь-якій екзаменаційній оцінці не може 

отримати задовільну підсумкову оцінку з дисципліни і буде 

ліквідовувати академічну заборгованість під час додаткової 

сесії. 
 

 
Екзаменаційна оцінка Максимальна екзаменаційна оцінка становить 100 балів 
 

 

Підсумкова оцінка з 

дисципліни Підсумкова оцінка з дисципліни обчислюється як середнє 

арифметичне підсумкової модульної та екзаменаційної оцінки. 

  

Дотримання академічної 

доброчесності 

У навчальному процесі від студентів очікується безумовне 

дотримання академічної доброчесності, відповіді із ознаками 

академічної недоброчесності оцінці не підлягають.  

Наслідки недотримання академічної доброчесності див. за 

посиланням 

https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d

4b6e4a.pdf 
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