
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В КРАЇНАХ ЄС 
  
Метою курсу є формування у студентів суми знань стосовно основних 

теоретичних та практичних проблем здійснення, охорони та захисту прав 
інтелектуальної власності в ЄС. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Право інтелектуальної власності в країнах ЄС» 
має безпосередній зв’язок із такими дисциплінами, як: «Міжнародне приватне 
право», «Право ЄС», «Міжнародне порівняльне цивільне право» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: набуття компетентностей, необхідних для вивчення норм 
міжнародного права, що регулюють відносини інтелектуальної власності в межах 
Європейського Союзу. 

Програмні результати навчання:  
знати: джерела правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної 

власності в ЄС; загальні положення щодо здійснення прав інтелектуальної власності 
в ЄС; особливості здійснення та захисту авторських та суміжних прав в ЄС;  
особливості здійснення та захисту прав на засоби індивідуалізації товарів, робіт і 
послуг в ЄС; особливості здійснення та захисту прав інтелектуальної власності на 
винаходи, корисні моделі, промислові зразки в ЄС; особливості здійснення та 
захисту прав на нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності в ЄС; способи 
та порядок захисту прав інтелектуальної власності в ЄС; шляхи адаптації 
українського законодавства до права ЄС у сфері інтелектуальної власності. 

вміти: правильно застосовувати джерела права, що регулюють охорону прав 
інтелектуальної власності в ЄС; складати проекти документів, в тому числі 
процесуальних (заяви, позовні заяви, заяви про забезпечення позову, заяви про 
забезпечення доказів, клопотання тощо); аналізувати практичні казуси. 

володіти: навичками оперування основними поняттями у сфері 
інтелектуального права ЄС і вмінням застосовувати отримані знання на практиці. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни:   
Джерела права Європейського Союзу у сфері права інтелектуальної 

власності. Правова охорона авторських та суміжних прав в ЄС. Правова охорона 
винаходів в ЄС. Правова охорона торгівельних марок в ЄС. 

Правова охорона промислових зразків в ЄС. Правова охорона зазначення 
походження товарів, робіт, послуг в ЄС. Механізм захисту прав інтелектуальної 
власності в ЄС. Адаптація законодавства України до права ЄС у сфері права 
інтелектуальної власності 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредитів ЄКТС, загальний обсяг – 
90 годин, у т. ч. – 36 годин аудиторних занять і 54 годин – самостійна та 
індивідуальна робота.  

Форма семестрового контролю: залік.  
  


