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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Кількість кредитів – 3

Модулів – 1
Змістових модулів – 3
Індивідуальне науководослідне завдання немає

Галузь знань, спеціальність,
спеціалізація/освітня програма, ступень вищої освіти
Галузь знань
01 Освіта
(шифр і назва)
Спеціальність
017 Фізична культура і
спорт
(шифр і назва)

Характеристика навчальної дисципліни
денна форма
навчання

Спеціалізація/освітня програма:
Тренерськовикладацька діяльність

Загальна кількість годин –
90

Тижневих годин для денної,
заочної форми навчання:
аудиторних – 4

заочна форма
навчання

Обов’язкова

Рік підготовки
4-й

–
Семестр

8-й

–
Лекції

Ступінь вищої освіти:
бакалавр

самостійної роботи студента – 1,8

30 год.
– год.
Практичні, семінарські
30 год.
– год.
Лабораторні
– год.
– год.
Самостійна робота
30 год.
– год.
Індивідуальні завдання:
– год.
Вид контролю:
Залік
–

2. Мета та завдання дисципліни

Мета:
– засвоєння студентами основних теоретичних положень і понять національного права України;
– розуміння Конституції та чинного законодавства України;
– усвідомлення закономірностей побудови правової держави; формування високого рівня
правової свідомості та правової культури;
– вміння тлумачити і правильно застосовувати нормативно-правові акти в практичній діяльності, грамотно оцінювати юридичні факти, вільно орієнтуватися в сучасному правовому
полі;
– виховання здатності реалізовувати і захищати власні права і законні інтереси; виконувати
юридичні обов’язки;
– формування переконань щодо ефективності права як засобу регулювання суспільних відносин.
Завдання:
– надання студентам систематичних знань з юридичних наук, виховання в них поважного
ставлення до Конституції, законів та підзаконних актів України;
3
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– засвоєння специфічної фахової термінології, певного правового мінімуму знань з Конституційного, Цивільного, Сімейного, Трудового, Адміністративного, Кримінального кодексів
України;
– виховання поваги до правових норм як неодмінної передумови майбутньої професійної
діяльності фахівця в обставинах сучасного економічного життя;
– підвищення загального рівня освіченості, формування юридичного мислення, сприяння
розвиткові правової свідомості та правової культури;
– підвищення конкурентоздатності спеціаліста галузі фізичної культури і спорту в сучасних
економічних умовах.
У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

поняття, сутність, походження, функції держави;
поняття, сутність та походження права;
елементи системи права і системи законодавства;
питання функціонування системи права, дії механізму правового регулювання;
систему судової влади та правоохоронних органів в Україні;
основні ознаки і види правовідносин;
поняття і види правової поведінки;
поняття та ознаки правопорушення і юридичної відповідальності;
основи конституційного законодавства України;
основи цивільного законодавства України;
основи сімейного законодавства України;
основи трудового законодавства України;
основи кримінального законодавства України;
основи законодавства України в галузі інтелектуальної власності, правового забезпечення
інтелектуальної діяльності.

Підготовлений фахівець повинен вміти:
– володіти загальнотеоретичними поняттями і термінами та вміти використовувати їх;
– характеризувати і тлумачити норми Конституції та чинного законодавства України;
– правильно застосовувати у практичній діяльності та повсякденному житті закони та підзаконні акти України;
– орієнтуватися в сучасному правовому полі;
– розмежовувати правові відносини у суспільстві;
– використовувати правові процедури захисту прав і свобод людини у судових та інших державних органах України;
– правильно користуватися спеціальною літературою з різних галузей прав України;
– грамотно оцінювати юридичні факти; аналізувати сучасні проблеми розвитку суспільства і
виробляти власну життєву позицію
3. Програма навчальної дисципліни
Модуль I
Змістовий модуль 1.Основи держави і права.
Тема 01. Поняття, сутність та походження держави. Форма держави.
Поняття держави та її ознаки. Форма держави. Характеристика функції держави. Поняття та елементи механізму держави. Органи держави. Поняття та ознаки правової держави.
Тема 02. Поняття, сутність та походження права.
Поняття та сутність права. Принципи права: поняття, види, зміст. Поняття і види функцій права. Місце норм права в системі соціальних норм. Джерела права.
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Тема 03. Система права і система законодавства. Правові відносини.
Поняття системи права. Система законодавства. Систематизація нормативно-правових актів. Поняття, ознаки і види правовідносин. Суб’єкти правовідносин. Об’єкти правовідносин.
Поняття юридичних фактів.
Тема 04. Правомірна поведінка, правопорушення і юридична відповідальність.
Поняття та види правової поведінки. Поняття та ознаки правопорушення. Види правопорушень. Поняття та ознаки юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності.
Тема 05. Система правоохоронних та правозахисних органів в Україні.
Поняття, система і функції правоохоронних органів України. Поняття, система і завдання органів прокуратури України. Поняття та система органів внутрішніх справ України. Основні завдання і функції міліції. Правозахисні органи України.
Змістовий модуль 2. Галузі законодавства України.
Тема 06. Основи конституційного законодавства України.
Конституція України – Основний Закон держави. Громадянство України. Права, свободи та обов’язки громадян України, гарантії їх дотримання. Виборча система в Україні. Види
референдумів. Система органів державної влади в Україні.
Тема 07. Основи цивільного законодавства в Україні.
Загальна характеристика цивільного законодавства України. Поняття цивільної правоздатності та дієздатності. Поняття юридичної особи. Особисті немайнові права громадян. Захист честі, гідності та ділової репутації. Право власності. Правочини та цивільно-правові угоди. Представництво і довіреність. Спадкування.
Тема 08. Основи сімейного законодавства в Україні.
Сучасне сімейне законодавство України. Порядок укладення шлюбу та створення сім’ї.
Взаємні права та обв’язки батьків і дітей. Усиновлення (удочеріння). Патронат. Опіка. Піклування.
Тема 09. Основи трудового законодавства України.
Сучасне трудове законодавство України. Колективний договір, трудовий договір: поняття та порядок укладення. Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну з
його вини підприємству. Розв’язання трудових спорів.

Тема 10. Основи кримінального законодавства України.
Загальна характеристика кримінального законодавства України. Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів. Види злочинів. Мета і види кримінального покарання. Звільнення від відбування покарання. Амністія і помилування.
Змістовий модуль 3. Право інтелектуальної власності.
Тема 11. Загальні положення про інтелектуальну власність.
Інтелектуальна діяльність як складова творчого процесу та соціально-економічного розвитку суспільства.
Поняття права інтелектуальної власності. співвідношення права інтелектуальної власності і
права власності. Об’єкти права інтелектуальної власності. Підстави виникнення (набуття) пра5
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ва інтелектуальної власності. Особисті немайнові права інтелектуальної власності. Майнові
права інтелектуальної власності. Використання об’єкту права інтелектуальної власності. Передача майнових прав інтелектуальної власності. Здійснення права інтелектуальної власності,
яке належить декільком особам. Наслідки порушення права інтелектуальної власності. Державна система охорони та захисту інтелектуальної власності в Україні.
Тема 12. Авторське право і суміжні права.
Поняття авторського права. Об’єкти авторського права. Твори, які не є об’єктами авторського права. Суб’єкти авторського права. Співавторство.
Зміст авторського права. Загальні підходи до визначення змісту авторського права. Особисті немайнові права автора. Майнові права автора на твір. Обмеження майнових прав автора.
Строк охорони авторських прав. Правові наслідки закінчення строку чинності майнових авторських прав.
Суміжні права та їх особливості. Правова охорона суміжних прав.
Захист авторського і суміжних прав. Цивільно-правові; кримінально-правові, адміністративно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав. Найбільш поширені способи порушення авторського права і суміжних прав та боротьба з ними.
Тема 13. Патентне право.
Патентне право: поняття, предмет, принципи.
Об’єкти патентного права: винахід, корисна модель, промисловий зразок. Суб’єкти патентного права: автори; патентовласники; правонаступники; представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені); орган, що здійснює державну реєстрацію патентних прав.
Зміст правовідносин у сфері патентного права. Набуття прав на винаходи і корисні моделі.
Набуття прав на промисловий зразок. Права та обов’язки власника патенту. Порушення прав
власника патенту.
Правова охорона службових і секретних об’єктів патентного права.
Захист прав авторів і патентовласників.
Тема 14. Право інтелектуальної власності на правові засоби індивідуалізації учасників
цивільного обороту, товарів і послуг. Правова охорона наукових відкриттів.
Право інтелектуальної власності на комерційне найменування. Загальна характеристика
комерційного найменування. Майнові права на комерційне найменування.
Право інтелектуальної власності на торговельні марки. Поняття та види торговельних марок. Умови надання правової охорони торговельним маркам. Суб’єкти права на торговельну
марку. Правова охорона добре відомих торговельних марок. Майнові права інтелектуальної
власності на торговельну марку. Право попереднього користувача на торговельну марку. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення.
Правова охорона наукових відкриттів. Поняття „наукове відкриття” та його ознаки.
Об’єкти наукових відкриттів. Право на наукове відкриття. Міжнародний досвід щодо правової
охорони наукових відкриттів.
Тема 15. Договори у сфері інтелектуальної власності.
Загальна характеристика договорів у сфері інтелектуальної власності.
Правові засади укладання окремих видів договорів у сфері інтелектуальної власності. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності. Ліцензійний договір. Договір
на передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Договір про створення за
замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності. Договір комерційної
концесії.
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4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин

Індивідуальна робота

Самостійна робота

лекції

усього

Самостійна робота

Індивідуальна робота

13

Лабораторна робота

12

Практична робота

11

1

лекції

3
4
5
6
7
8
9 10
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Основи держави і права.
Тема 01. Поняття, сутність та
6
2
2
2
походження держави. Форма
держави.
Тема 02. Поняття, сутність та
6
2
2
2
походження права.
Тема 03. Система права і систе6
2
2
2
ма законодавства. Правові відносини.
Тема 04. Правомірна поведінка, 6
2
2
2
правопорушення і юридична
відповідальність.
Тема 05. Система право6
2
2
2
охоронних та правозахисних
органів в Україні.
Разом за змістовим модулем 1 30 10 10
10
Змістовий модуль 2. Галузі законодавства України.
Тема 06. Основи конституцій6
2
2
2
ного законодавства України.
Тема 07. Основи цивільного за6
2
2
2
конодавства в Україні.
Тема 08. Основи сімейного за6
2
2
2
конодавства в Україні.
Тема 09. Основи трудового за6
2
2
2
конодавства України.
Тема 10. Основи кримінального 6
2
2
2
законодавства України.
Разом за змістовим модулем 2 30 10 10
10
Змістовий модуль 3. Право інтелектуальної власності.
Тема 11. Загальні положення
6
2
2
2
про інтелектуальну власність.
Тема 12. Авторське право і су- 6
2
2
2
міжні права.
Тема 13. Патентне право.
6
2
2
2
Тема 14. Право інтелектуальної
6
2
2
2

Назви змістових модулів і тем

усього

Лабораторна робота

заочна форма
у тому числі
Практична робота

денна форма
у тому числі

2
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власності на правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
Правова охорона наукових відкриттів.
Тема 15. Договори у сфері інте- 6
лектуальної власності.
Разом за змістовим модулем 3 30
Усього годин 90

2

2

2

10
30

10
30

10
30

5. Теми семінарських занять
№ змістового модуля, теми
I
1

2

3

4

5

II
6

Назва семінарського заняття і короткий його зміст
Змістовий модуль. Основи держави і права.
Тема 01. Поняття, сутність та походження держави. Форма
держави.
1. Поняття держави та її ознаки. Форма держави.
2. Характеристика функції держави.
3. Поняття та елементи механізму держави. Органи держави.
4. Поняття та ознаки правової держави.
Тема 02. Поняття, сутність та походження права.
1. Поняття та сутність права.
2. Принципи права: поняття, види, зміст.
3. Поняття і види функцій права.
4. Місце норм права в системі соціальних норм. Джерела права.
Тема 03. Система права і система законодавства. Правов
відносини.
1. Поняття системи права.
2. Система законодавства. Систематизація нормативноправових актів.
3. Поняття, ознаки і види правовідносин.
4. Суб’єкти правовідносин. Об’єкти правовідносин.
5. Поняття юридичних фактів.
Тема 04. Правомірна поведінка, правопорушення і юридична
відповідальність.
1. Поняття та види правової поведінки.
2. Поняття та ознаки правопорушення. Види правопорушень.
3. Поняття та ознаки юридичної відповідальності.
4. Види юридичної відповідальності.
Тема 05. Система правоохоронних та правозахисних органів
в Україні
1. Поняття, система і функції правоохоронних органів України.
2. Поняття, система і завдання органів прокуратури України.
3. Поняття та система органів внутрішніх справ України. Основні завдання і функції міліції.
4. Правозахисні органи України.
Змістовий модуль. Галузі законодавства України.
Тема 06. Основи конституційного законодавства України.
1. Конституція України – Основний Закон держави.
2. Громадянство України.
8
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Кількість аудиторних годин
Денна Заочна
10
2

2

2

2

2

10
2

7

8

9

10

III
11

12

13

3. Права, свободи та обов’язки громадян України, гарантії їх до
тримання.
4. Виборча система в Україні. Види референдумів.
5. Система органів державної влади в Україні.
Тема 07. Основи цивільного законодавства в Україні.
1. Загальна характеристика цивільного законодавства України.
2. Поняття цивільної правоздатності та дієздатності.
3. Поняття юридичної особи.
4. Особисті немайнові права громадян. Захист честі, гідності та
ділової репутації.
5. Право власності.
6. Правочини та цивільно-правові угоди. Представництво і дові
реність.
7. Спадкування.
Тема 08. Основи сімейного законодавства в Україні.
1. Сучасне сімейне законодавство України.
2. Порядок укладення шлюбу та створення сім’ї.
3. Взаємні права та обв’язки батьків і дітей.
4. Усиновлення (удочеріння). Патронат. Опіка. Піклування.
Тема 09. Основи трудового законодавства України.
1. Сучасне трудове законодавство України.
2. Колективний договір, трудовий договір: поняття та порядок
укладення.
3. Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну з
його вини підприємству.
4. Розв’язання трудових спорів.
Тема 10. Основи кримінального законодавства України.
1. Загальна характеристика кримінального законодавства Украї
ни.
2. Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів.
3. Види злочинів.
4. Мета і види кримінального покарання.
5. Звільнення від відбування покарання. Амністія і помилування.
Змістовий модуль. Право інтелектуальної власності.
Тема 11. Загальні положення про інтелектуальну власність.
1. Інтелектуальна власність як складова творчого процесу та
соціально-економічного розвитку суспільства.
2. Поняття права інтелектуальної власності.
3. Система правової охорони та захисту результатів інтелектуальної власності в Україні.
Тема 12. Авторське право і суміжні права.
1. Поняття авторського права.
2. Об’єкти і суб’єкти авторського права.
3. Зміст авторського права.
4. Суміжні права.
5. Захист авторського і суміжних прав.
Тема 13. Патентне право.
1. Патентне право: поняття, предмет.
2. Об’єкти і суб’єкти патентного права.
3. Зміст правовідносин у сфері патентного права.
4. Захист прав авторів і патентовласників.
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2

2

2

2

10
2

2

2

14

15

Тема 14. Право інтелектуальної власності на правові засоби
індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і пос
луг. Правова охорона наукових відкриттів.
1. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування.
2. Право інтелектуальної власності на торговельні марки.
3. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення.
4. Правова охорона наукових відкриттів.
Тема 15. Договори у сфері інтелектуальної власності.
1. Загальна характеристика договорів у сфері інтелектуально
власності.
2. Поняття та види договорів у сфері інтелектуальної власності.
3. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної влас
ності.
4. Ліцензійний договір.

2

2

6. Теми практичних занять –– не передбачено навчальною програмою.
8. Самостійна робота
№
з/р
1

2

3

4

5

Назва теми яка вивчається самостійно
Змістовий модуль І. Основи держави і права.
Тема 01. Поняття, сутність та походження держави. Форма держави.
1. Поняття держави та її ознаки. Форма держави.
2. Характеристика функції держави.
3. Поняття та елементи механізму держави. Органи держави.
4. Поняття та ознаки правової держави.
Тема 02. Поняття, сутність та походження права.
1. Поняття та сутність права.
2. Принципи права: поняття, види, зміст.
3. Поняття і види функцій права.
4. Місце норм права в системі соціальних норм. Джерела права.
Тема 03. Система права і система законодавства. Правові відносини.
1. Поняття системи права.
2. Система законодавства. Систематизація нормативно-правових актів.
3. Поняття, ознаки і види правовідносин.
4. Суб’єкти правовідносин. Об’єкти правовідносин.
5. Поняття юридичних фактів.
Тема 04. Правомірна поведінка, правопорушення і юридична
відповідальність.
1. Поняття та види правової поведінки.
2. Поняття та ознаки правопорушення. Види правопорушень.
3. Поняття та ознаки юридичної відповідальності.
4. Види юридичної відповідальності.
Тема 05. Система правоохоронних та правозахисних органів в
Україні
1. Поняття, система і функції правоохоронних органів України.
2. Поняття, система і завдання органів прокуратури України.
3. Поняття та система органів внутрішніх справ України. Основні завдання і функції міліції.
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Кількість годин
Денна
Заочна
10

2

2

2

2

2

4. Правозахисні органи України.
Змістовий модуль ІІ. Галузі законодавства України.
6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 06. Основи конституційного законодавства України.
1. Конституція України – Основний Закон держави.
2. Громадянство України.
3. Права, свободи та обов’язки громадян України, гарантії їх дотримання.
4. Виборча система в Україні. Види референдумів.
5. Система органів державної влади в Україні.
Тема 07. Основи цивільного законодавства в Україні.
1. Загальна характеристика цивільного законодавства України.
2. Поняття цивільної правоздатності та дієздатності.
3. Поняття юридичної особи.
4. Особисті немайнові права громадян. Захист честі, гідності та ділової репутації.
5. Право власності.
6. Правочини та цивільно-правові угоди. Представництво і довіреність.
7. Спадкування.
Тема 08. Основи сімейного законодавства в Україні.
1. Сучасне сімейне законодавство України.
2. Порядок укладення шлюбу та створення сім’ї.
3. Взаємні права та обв’язки батьків і дітей.
4. Усиновлення (удочеріння). Патронат. Опіка. Піклування.
Тема 09. Основи трудового законодавства України.
1. Сучасне трудове законодавство України.
2. Колективний договір, трудовий договір: поняття та порядок укладення.
3. Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну з його вини підприємству.
4. Розв’язання трудових спорів.
Тема 10. Основи кримінального законодавства України.
1. Загальна характеристика кримінального законодавства України.
2. Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів.
3. Види злочинів.
4. Мета і види кримінального покарання.
5. Звільнення від відбування покарання. Амністія і помилування.
Змістовий модуль ІІІ. Право інтелектуальної власності.
Тема 11. Загальні положення про інтелектуальну власність.
1. Інтелектуальна власність як складова творчого процесу та соціально-економічного розвитку суспільства.
2. Поняття права інтелектуальної власності.
3. Система правової охорони та захисту результатів інтелектуальної
власності в Україні.
Тема 12. Авторське право і суміжні права.
1. Поняття авторського права.
2. Об’єкти і суб’єкти авторського права.
3. Зміст авторського права.
4. Суміжні права.
5. Захист авторського і суміжних прав.
Тема 13. Патентне право.
1. Патентне право: поняття, предмет.
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10

2

2

2

2

2

10

2

2

2

2. Об’єкти і суб’єкти патентного права.
3. Зміст правовідносин у сфері патентного права.
4. Захист прав авторів і патентовласників.
Тема 14. Право інтелектуальної власності на правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
Правова охорона наукових відкриттів.
1. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування.
2. Право інтелектуальної власності на торговельні марки.
3. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення.
4. Правова охорона наукових відкриттів.
Тема 15. Договори у сфері інтелектуальної власності.
1. Загальна характеристика договорів у сфері інтелектуальної власності.
2. Поняття та види договорів у сфері інтелектуальної власності.
3. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності.
4. Ліцензійний договір.

14

15

2

2

10. Методи навчання
– лекції;
– семінарські заняття;
– поточні консультації;
– самостійна робота студентів з вивчення лекційного матеріалу, матеріалів підручників першоджерел, нормативних документів.
11. Методи контролю
–
–
–
–

співбесіда на поточних консультаціях;
тестовий контроль;
самоконтроль;
залік.
Орієнтований перелік питань,
які визначаються як питання поточного та семестрового контролю.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Поняття держави та її ознаки. Форма держави.
Характеристика функції держави.
Поняття та елементи механізму держави. Органи держави.
Поняття та ознаки правової держави.
Поняття та сутність права.
Принципи права: поняття, види, зміст.
Поняття і види функцій права.
Місце норм права в системі соціальних норм. Джерела права.
Поняття системи права.
Система законодавства. Систематизація нормативно-правових актів.
Поняття, ознаки і види правовідносин.
Суб’єкти правовідносин. Об’єкти правовідносин.
Поняття юридичних фактів.
Поняття та види правової поведінки.
Поняття та ознаки правопорушення. Види правопорушень.
Поняття та ознаки юридичної відповідальності.
Види юридичної відповідальності.
Поняття, система і функції правоохоронних органів України.
Поняття, система і завдання органів прокуратури України.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Поняття та система органів внутрішніх справ України. Основні завдання і функції міліції.
Правозахисні органи України.
Конституція України – Основний Закон держави.
Громадянство України.
Права, свободи та обов’язки громадян України, гарантії їх дотримання.
Виборча система в Україні. Види референдумів.
Система органів державної влади в Україні.
Загальна характеристика цивільного законодавства України.
Поняття цивільної правоздатності та дієздатності.
Поняття юридичної особи.
Особисті немайнові права громадян. Захист честі, гідності та ділової репутації.
Право власності.
Правочини та цивільно-правові угоди. Представництво і довіреність.
Спадкування.
Сучасне сімейне законодавство України.
Порядок укладення шлюбу та створення сім’ї.
Взаємні права та обв’язки батьків і дітей.
Усиновлення (удочеріння). Патронат. Опіка. Піклування.
Сучасне трудове законодавство України.
Колективний договір, трудовий договір: поняття та порядок укладення.
Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну з його вини підприємству.
Розв’язання трудових спорів.
Загальна характеристика кримінального законодавства України.
Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів.
Види злочинів.
Мета і види кримінального покарання.
Звільнення від відбування покарання. Амністія і помилування.
Інтелектуальна власність як складова творчого процесу та соціально-економічного розвитку суспільства.
Поняття права інтелектуальної власності.
Система правової охорони та захисту результатів інтелектуальної власності в Україні.
Поняття авторського права.
Об’єкти і суб’єкти авторського права.
Зміст авторського права.
Суміжні права.
Захист авторського і суміжних прав.
Патентне право: поняття, предмет.
Об’єкти і суб’єкти патентного права.
Зміст правовідносин у сфері патентного права.
Захист прав авторів і патентовласників.
Право інтелектуальної власності на комерційне найменування.
Право інтелектуальної власності на торговельні марки.
Право інтелектуальної власності на географічне зазначення.
Правова охорона наукових відкриттів.
Загальна характеристика договорів у сфері інтелектуальної власності.
Поняття та види договорів у сфері інтелектуальної власності.
Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності.
Ліцензійний договір.
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12. Розподіл балів, які отримують студенти
Для заліку
Літній семестр
Розподіл балів за змістовними модулями і темами що вивчаються
Сума
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Змістовий модуль 3
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
100
100
100
100
12.1. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90 – 100
82-89
74 (75)-81
64-73 (74)
60-63

А
В
С
D
Е
FX

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики
відмінно
добре

для заліку

зараховано

задовільно

незадовільно з можливістю
не зараховано з можливістю
повторного складання
повторного складання
0-59
F*
незадовільно з обов’язковим
не зараховано з обов’язковим
повторним вивченням дисципповторним вивченням дисліни
ципліни
*
F - виставляється тільки за результатом складання заборгованості комісії.
12.2. Форма поточного контролю
Елементи контролю за змістовим модулем 1
Вид контролю

К-ть
завдань

Виступи на семінарських заняттях
Підготовка доповіді на семінарське заняття
Участь у дискусії, доповнення на
семінарському занятті
Всього

5

Кількість балів
За одиницю
Всього
контролю
10
50

Тиждень подачі або проведення
24-28

1

10

10

24-28

4

10

40

24-28

100

Елементи контролю за змістовим модулем 2
Вид контролю

К-ть
завдань

Виступи на семінарських заняттях
Підготовка доповіді на семінарське заняття

5
1

Кількість балів
За одиницю
Всього
контролю
10
50
10
10
14
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Тиждень подачі або проведення
29-33
29-33

Участь у дискусії, доповнення на
4
10
40
семінарському занятті
Всього
100
Елементи контролю за змістовим модулем 3
Вид контролю

К-ть
завдань

Виступи на семінарських заняттях
Підготовка доповіді на семінарське заняття
Участь у дискусії, доповнення на
семінарському занятті
Всього

5
1

Кількість балів
За одиницю
Всього
контролю
10
50
10
10

4

10

40

29-33

Тиждень подачі або проведення
34-38
34-38
34-38

100

Критерії і норми оцінювання навчальної діяльності студентів на семінарських заняттях
Максимальна
кількість балів - 10

9-10
7-8
5-6

3-4

1-2

Критерії оцінювання

Висока активність на СЗ і достатньо високий рівень
самостійної підготовки.
Достатня активність на СЗ та достатній рівень самостійної підготовки, проте студент допускає неточності при формулюванні певних положень, негрубі помилки при виконанні лінгвістичних вправ.
Середня активність на СЗ і середній рівень самостійної підготовки,
студент допускає неточності при формулюванні певних
положень, грубі помилки при виконанні лінгвістичних вправ.
Низька активність на СЗ і низький рівень самостійної
підготовки, студент допускає низку грубих помилок, низький рівень
знань теоретичного матеріалу.
Пасивна поведінка студента на СЗ і відсутність будь-якої самостійної
підготовки, репродуктивне списування
текстів навчального
матеріалу
або
його запису після
колективного опрацювання навчального матеріалу
Критерії оцінювання доповіді

№
з/п

1.
2.
3.

4.

5.

Критерії оцінювання роботи

Обґрунтування актуальності, правильне і повне формулювання
мети, завдань дослідження, розкриття теми дослідження.
Складання плану реферату та списку першоджерел.
Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей,
результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучасного
стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку
даного питання.
Дотримання правил реферуванням наукових публікацій. Правильне цитування теоретичних джерел, рівень узагальнень і аналізу
наукових праць
Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, уміння формулювати висновки, пропозиції щодо розв’язання проблеми,
визначення перспектив дослідження.
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Максимальна кількість балів за
кожним критерієм

1 бал

1 бал
1 бал

1 бал
2 бали

6.

Грамотність, логічність і загальний стиль викладу.

1 бал

7.

Дотримання вимог технічного оформлення структурних елементів роботи
(титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки,
додатки, список використаних джерел).
Захист роботи: уміння усно зробити короткий виклад, дотримання логіки викладу, культура мовлення, доречність використання прикладів,
презентації Microsoft Office Power Point аба карти знань Bubbls.us

1 бал

Разом

10
балів

8.

2 бали

Критерії і норми оцінювання участі студентів (доповнення)
у дискусії на семінарському занятті
Максимальна
кількість балів - 10

9-10
7-8
5-6

3-4
1-2

Критерії оцінювання

Висока активність на СЗ в ході дискусії і достатньо високий рівень
самостійної підготовки до неї, прояв інтересу до теми.
Достатня активність на СЗ та достатній рівень самостійної підготовки, проте студент допускає неточності при формулюванні певних положень при виконанні лінгвістичних вправ.
Середня активність на СЗ і середній рівень самостійної підготовки,
студент допускає неточності при формулюванні певних
положень при виконанні лінгвістичних вправ.
Низька активність на СЗ і низький рівень самостійної підготовки,
низький рівень знань теоретичного матеріалу.
Пасивна поведінка студента на СЗ і відсутність будь-якої самостійної
підготовки.
13. Методичне забезпечення

1.
2.
3.
4.

Опорний конспект лекцій.
Індивідуальні тестові завдання для поточного контролю знань.
Нормативні документи.
Електронні навчальні посібники і підручники.
14. Рекомендована література
14.1. Навчальна та довідкова література для лекційного курсу

1. Конституція України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 29 січня 2015 р.:
(ОФІЦ. Текст) – К.: ПП Паливода А.В., 2015. – 64 с. – (Закони України).
2. Корогод Л.П. Методичні рекомендації з курсу «Інтелектуальна власність». - Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2012. – 46 с.
3. Договори у сфері інтелектуальної власності: [методичні рекомендації]/ укл. Корогод Л.П. Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2012. – 64 с.
4. Спортивна культура особистості [навчально-методичний посібник] / За ред. Корогод Л.П. Дніпро: ПДАФКіС, 2017. – 264 с.
5. Кивалов С.В і ін. Основи правознавства України: [підручник]. – Харків : Одіссей, 2008. –
472 с.
6. Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А.Ф. Основы правоведения Украины: [навчальное пособие]. - Харків : Одиссей, 2008. – 472 с.
7. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: [підручник]. - Київ: Знання, 2014. – 671 с.
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8. Молдован В.В., Чулінда Л.І. Правознавство: навчальний посібник. - Київ: Центр учбової
літератури, 2013. – 184 с.
9. Кравець В.Р., Олюха В.Г. Право інтелектуальної власності: [навчальний посібник] /
В.Р. Кравець, В.Г. Олюха. - Київ: ЦУЛ, 2012. – 270 с.
10. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (нова редакція) // Теорія та методика фізичного виховання. – К. – 2010. – № 2. – С. 19-39.
11. Право інтелектуальної власності: Акад курс: Підруч. для студ. вищих навч. закладів / О.П.
Орлюк, Г.О. Андрощук, О.Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий Дім «ІН Юре», 2007. – 696 с.
12. Савченко В. Управління сферою фізичної культури і спорту у науковому дискурсі в Україні /
В. Савченко, А. Сергеєв // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2016. – № 1. – С. 116-122.
14.2. Література для практичних і семінарських занять
1. Конституція України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 29 січня 2015 р.:
(ОФІЦ. Текст) – К.: ПП Паливода А.В., 2015. – 64 с. – (Закони України).
2. Корогод Л.П. Методичні рекомендації з курсу «Інтелектуальна власність». - Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2012. – 46 с.
3. Договори у сфері інтелектуальної власності: [методичні рекомендації]/ укл. Корогод Л.П. Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2012. – 64 с.
4. Спортивна культура особистості [навчально-методичний посібник] / За ред. Корогод Л.П. Дніпро: ПДАФКіС, 2017. – 264 с.
5. Кивалов С.В і ін. Основи правознавства України: [підручник]. – Харків : Одіссей, 2008. –
472 с.
6. Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А.Ф. Основы правоведения Украины: [навчальное пособие]. - Харків : Одиссей, 2008. – 472 с.
7. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: [підручник]. - Київ: Знання, 2014. – 671 с.
8. Молдован В.В., Чулінда Л.І. Правознавство: навчальний посібник. - Київ: Центр учбової
літератури, 2013. – 184 с.
9. Кравець В.Р., Олюха В.Г. Право інтелектуальної власності: [навчальний посібник] /
В.Р. Кравець, В.Г. Олюха. - Київ: ЦУЛ, 2012. – 270 с.
10. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (нова редакція) // Теорія та методика фізичного виховання. – К. – 2010. – № 2. – С. 19-39.
11. Право інтелектуальної власності: Акад курс: Підруч. для студ. вищих навч. закладів / О.П.
Орлюк, Г.О. Андрощук, О.Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий Дім «ІН Юре», 2007. – 696 с.
12. Савченко В. Управління сферою фізичної культури і спорту у науковому дискурсі в Україні /
В. Савченко, А. Сергеєв // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2016. – № 1. – С. 116-122.
14.3. Навчальна література для самостійної роботи студента
1. Конституція України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 29 січня 2015 р.:
(ОФІЦ. Текст) – К.: ПП Паливода А.В., 2015. – 64 с. – (Закони України).
2. Основи права України (для студентів вузу фізичної культури) / укл. Бугуйчук В.В.,
Макєшина Ю.В. – Дн-вськ: ДДІФКіС, 2011. – 87 с.
3. Корогод Л.П. Методичні рекомендації з курсу «Інтелектуальна власність». - Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2012. – 46 с.
4. Договори у сфері інтелектуальної власності: [методичні рекомендації]/ укл. Корогод Л.П. Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2012. – 64 с.
5. Спортивна культура особистості [навчально-методичний посібник] / За ред. Корогод Л.П. Дніпро: ПДАФКіС, 2017. – 264 с.
6. Ківалов С.В. , Орзіха М.П. Основи правознавства: [підручник] / С.В. Ківалова, М.П. Орзіха. – Одеса : Юридична література, 2003. – 352 с.
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7. Кивалов С.В і ін. Основи правознавства України: [підручник]. – Харків : Одіссей, 2008. – 472
с.
8. Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А.Ф. Основы правоведения Украины: [навчальное пособие]. - Харків : Одиссей, 2008. – 472 с.
9. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: [підручник]. - Київ: Знання, 2014. – 671 с.
10. Молдован В.В., Чулінда Л.І. Правознавство: навчальний посібник. - Київ: Центр учбової
літератури, 2013. – 184 с.
11. Авраменко П.С. Основы правоведения. - Дн-вск: Днепррост, 1998. – 216 с.
12. Кравець В.Р., Олюха В.Г. Право інтелектуальної власності: [навчальний посібник] /
В.Р. Кравець, В.Г. Олюха. - Київ: ЦУЛ, 2012. – 270 с.
13. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (нова редакція) // Теорія та методика фізичного виховання. – К. – 2010. – № 2. – С. 19-39.
14. Право інтелектуальної власності: Акад курс: Підруч. для студ. вищих навч. закладів / О.П.
Орлюк, Г.О. Андрощук, О.Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий Дім «ІН Юре», 2007. – 696 с.
15. Савченко В. Управління сферою фізичної культури і спорту у науковому дискурсі в Україні /
В. Савченко, А. Сергеєв // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2016. – № 1. – С. 116-122.
14.4. Інша література
1. Кодекс України про адміністративне правопорушення. – Суми: ТОВ «ВВП-НОТІС», 2018.
– 308 с.
2. Цивільний кодекс України. – Суми: ТОВ «ВВП-НОТІС», 2018. – 372 с.
3. Кодекс законів про працю. – Суми: ТОВ «ВВП-НОТІС», 2018. – 96 с.
4. Сімейний кодекс України. – Суми: ТОВ «ВВП-НОТІС», 2018. – 84 с.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України. – Суми: ТОВ «ВВП-НОТІС», 2018. – 336 с.
15. Інформаційні ресурси
1. Кузьменко О.О. Сучасний стан державного управління фізичною культурою та спортом в
Україні та Європі [Електронний ресурс] /О.О. Кузьменко// – Режим доступу до джерела:
http://archive.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/Dtr_du/2011_3/files/DU311_07.pdf.
2. Ліщук C. В. Система державного регулювання у сфері фізичної культури та спорту в Україні / C. В. Ліщук. // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2014. – № 12. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2014_12_10.
3. Система державного регулювання у сфері фізичної культури та спорту в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу // www.dy.nayka.com.ua/op=1&z=794.
4. Вісник Національної Академії правових наук України // офіційний сайт visnyk.kn.ua.
5. Публічне право // офіційний сайт yourfuture.org.ua.
6. Юридична Україна // офіційний сайт http:www.yurincom.com.
7. Право України // офіційний сайт www.pravovua.com.ua.
8. Юридичний вісник //офіційний сайт www.yuryvisnyk.in.ua.
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