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 1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
        Мета: Навчити студентів орієнтуватися   в міжнародно-правовому  регулюванні  

інтелектуальної  власності що  формує  у магістрів розуміння основних проблем міжнародно-

правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності, ролі і значення 

міжнародних договорів, теоретичних основ охорони прав інтелектуальної власності, вміння 

застосовувати міжнародні договори при захисті прав суб'єктів інтелектуальної власності.   

        Завдання.  

-  вивчення  національних  засад  правового  регулювання  права інтелектуальної власності;  

-  аналіз  принципів  міжнародно-правової  охорони  інтелектуальної власності в системі ВОІВ;  

-  аналіз  принципів  міжнародно-правової  охорони  інтелектуальної власності в системі СОТ;  

-  аналіз  та  узагальнення  міжнародної  судової  практики  в  сфері  охорони прав інтелектуальної 

власності;  

- аналіз використання, виявлення надлишкових і визначення домінуючих об’єктів інтелектуальної 

власності, оптимізацію витрат по правовій охороні й форми комерціалізації нових ідей, припинення 

порушень виключних прав, мотивацію авторів творчих досягнень. 

-  аналіз  та  узагальнення  національної  судової  практики  в  сфері  охорони прав 

інтелектуальної власності;  

- формування навичок роботи з патентною документацією;  

-  розвиток  навичок  самостійного  вирішення  наукових  та  практичних проблем  в  сфері  

підготовки  проектів  договорів  про  передачу  прав  на об’єкти інтелектуальної власності;  

 

Вимоги до результатів по даній  дисципліні 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

        знати:  

-  міжнародно-правові засади охорони прав інтелектуальної власності;  

-  національне законодавство в сфері інтелектуальної власності;  

-  існуючі колізії національного та міжнародного законодавство в сфері охорони прав 

інтелектуальної власності та шляхи їх подолання;  

-  основні  світові  доктрини  правової  природи  інституту  права інтелектуальної власності;  

- особливості  правового  регулювання  договірних  відносин  в  сфері інтелектуальної  власності  

цивільним  та  господарським  законодавством України.  

вміти:  

-  самостійно аналізувати наукову літературу з дисципліни;  

-  самостійно ставити наукові проблеми і шукати шляхи їх вирішення;  

-  самостійно проводити порівняльно-правовий аналіз;  

-  самостійно аналізувати і узагальнювати судову практику.  
 

 
 



3. Зміст робочої програми 
Змістовий модуль 1. Міжнародне законодавство інтелектуальної власності. 

Тема 1. Предмет і завдання курсу. Загальні положення міжнародного права інтелектуальної 

власності. 

Тема 2. Міжнародне право інтелектуальної власності в системі правового регулювання 

інтелектуальних відносин. 

Тема 3.  Міжнародне авторське право та суміжні права. 

Тема 4. Міжнародне право промислової власності. 

 

Змістовий модуль 2. Всесвітня організація інтелектуальної власності об’єктів 

інтелектуальної власності і міжнародна охорона  інтелектуальної власності. 

Тема 1. Міжнародні договори, адміністративні функції щодо яких виконує всесвітня організація 

інтелектуальної власності. 

Тема 2. Конвенція, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності. 

Тема 3. Договори, що встановлюють міжнародну систему охорони. 

Тема 4. Міжнародні угоди у сфері промислової власності. 

Тема 5. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. 
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