
Опис  

вибіркового блоку навчальних дисциплін  

"Право інтелектуальної власності" 

 освітньої програми «Право» 

 для здобувачів освітнього рівня «Бакалавр»  

за спеціальністю 081 «Право» 

 заочної  форми навчання 

 

  

Вибірковий блок «Право інтелектуальної власності» освітньої програми 

«Право» для здобувачів освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальністю 081 

«Право» заочної форми навчання складається з навчальних дисциплін:  

1. Право інтелектуальної власності в креативних індустріях 

2. Захист прав інтелектуальної власності 

3. Право промислової власності 

4. Договірне регулювання відносин інтелектуальної власності 

 

Відповідно до опису освітньої програми «Право» викладання зазначених 

навчальних дисциплін забезпечує досягнення здобувачами освіти  2, 4, 5, 6, 

10, 15, 19, 22 Стандартом вищої освіти за спеціальністю 081 Право для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженим Наказом 

Міністерства освіти і науки України № 644 від 20 липня 2022 р. Викладання 

зазначених навчальних дисциплін зорієнтовано на формування у здобувачів 

вищої освіти теоретичних знань щодо правового регулювання відносин в 

сфері права інтелектуальної власності, також формування у студентів 

практичних навичок щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з 

реалізацією норм законодавства у сфері права інтелектуальної власності. 

Результатами поглибленого вивчення здобувачами освіти вибіркового 

блоку навчальних дисциплін мають стати: 

- комплексні знання у сфері правової охорони об’єктів інтелектуальної 

власності, механізмів набуття прав інтелектуальної власності; місця 

результатів інтелектуальної діяльності у процесі інноваційного 

розвитку;  

- навички щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також 

практичні навички по застосуванню отриманих знань та вмінь у 

процесі набуття, реалізації та захисту прав на різні об’єкти 

інтелектуальної власності; 

- інформація з першоджерел, оцінена з позицій наступності та новизни, 

сучасні інформаційні технології і бази даних при визначенні специфіки 



охорони об’єктів інтелектуальної власності, функціонування 

інноваційної системи; 

- правові позиції для розв’язання проблем і практичних ситуацій у сфері 

охорони об’єктів права інтелектуальної власності та комерціалізації 

результатів інтелектуальної діяльності. 

Досягнення здобувачами освіти цих та інших результатів навчання 

забезпечує дотримання ними у майбутній фаховій діяльності стандартів 

правничої професії, міжнародних стандартів прав людини та принципу 

верховенства права при здійсненні формалізації права, підвищенні рівня 

дієвості та ефективності права.   

 Отримані знання та навички формують у здобувачів освіти 

компетентності, що відповідають сучасним потребам ринку праці, 

суспільства і держави, а саме: 

 здатність використовувати знання з метою ефективного прийняття 

нових викликів, вирішення проблемних питань у сфері правової охорони 

об’єктів інтелектуальної власності, механізмів набуття прав інтелектуальної 

власності;  

 здатність надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації 

в сфері охорони і захисту прав інтелектуальної власності;  

 спроможність аналітично мислити, приймати обґрунтовані рішення 

та пропонувати шляхи вирішення юридичних проблем в сферах охорони і 

захисту прав інтелектуальної власності. 

 

Забезпечення досягнення програмних результатів навчання, визначених 

за навчальними дисциплінами вибіркового блоку відбувається завдяки: 

 викладанню навчальних дисциплін вибіркового блоку «Право 

інтелектуальної власності» кваліфікованими  фахівцями, в тому числі у 

формі авторських курсів; 

 залучення здобувачів освіти до науково-дослідної діяльності в 

права інтелектуальної власності; 

 проведення майстер-класів із запрошенням фахівців-практиків в 

сфері права інтелектуальної власності;  

 використання в освітньому процесі активних та інтерактивних форм 

проведення занять;  

 проведення в навчальних групах проблемно-орієнтованих дискусій, 

предметом яких є обговорення недоліків правового регулювання в сфері прав 

інтелектуальної власності;  

 індивідуальному консультуванню здобувачів вищої освіти та 

високого рівня організації їх самостійної роботи;  



 отриманню практичного досвіду в сферах охорони і захисту прав 

інтелектуальної власності в органах державної влади та місцевого 

самоврядування під час проходження навчальної практики. 

 

«ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  

В КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЯХ» 

1. Мета дисципліни – набуття студентами комплексу теоретичних знань з приводу 

охорони та здійснення прав інтелектуальної власності у сфері креативних індустрій, а 

також формування базових навичок щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з 

реалізацією норм законодавства у сфері набуття та здійснення авторських прав у 

креативних індустрій.  

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. Знати основні аспекти становлення та розвитку правових інститутів; 

загальні засади правового регулювання відносин інтелектуальної власності, форми та 

способи захисту прав та інтересів у приватному та публічному праві.  

2. Вміти оцінювати та визначати роль та завдання охорони прав 

інтелектуальної власності у сфері  креативних індустрій.  

3. Володіти елементарними навичками з підготовки проектів правових 

документів та з урахуванням особливостей практичної ситуації розв’язувати конфлікти, 

що виникають з метою визнання, поновлення чи оспорювання порушених прав 

інтелектуальної власності.  

3. Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Право 

інтелектуальної власності у креативних індустріях» є складовою циклу професійної 

підготовки фахівців ОР «Бакалавр» за спеціальністю «Право» в НН Інституті права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Основними складовими 

дисципліни є формування компетентностей, спрямованих на  демонстрування наукових 

підходів, основ методології та методик дослідження проблем набуття та здійснення  праа 

інтелектуальної власності; вміння оцінювати та аналізувати практичні правові ситуації у у 

сфері набуття та здійснення прав інтелектуальної власності у креативних індустрій.  

4. Завдання вивчення дисципліни спрямовані на формування у студентів 

наступних компетентностей: здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті  проблем 

захисту прав інтелектуальної власності і демонструвати власне бачення шляхів їх 

розв’язання; використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин у сфері охорони прав інтелектуальної власності; 

вільно використовувати для професійної діяльності у сфері охорони прав інтелектуальної 

власності доступні інформаційні технології і бази даних. 

Викладання дисципліни забезпечує к.ю.н., доц., доцент кафедри інтелектуальної 

власності та інформаційного прав Остапенко Г.З. 

 

«ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ» 

1. Мета дисципліни – набуття студентами комплексу теоретичних знань з приводу 

захисту прав та охоронюваних законом інтересів на об’єкти права інтелектуальної 



власності, а також формування базових навичок щодо самостійного розв’язання проблем, 

пов’язаних з реалізацією норм законодавства у сфері захисту майнових та особистих 

немайнових прав  на результати інтелектуальної, творчої діяльності.  

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

Знати основні аспекти становлення та розвитку правових інститутів; загальні засади 

правового регулювання відносин інтелектуальної власності, форми та способи захисту 

прав та інтересів у приватному та публічному праві.  

Вміти оцінювати та визначати роль та завдання захисту прав у сфері  

інтелектуальної власності.  

Володіти елементарними навичками з підготовки проектів правових документів та з 

урахуванням особливостей практичної ситуації розв’язувати конфлікти, що виникають з 

метою визнання, поновлення чи оспорювання порушених прав інтелектуальної власності.  

3. Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Захист прав  

інтелектуальної власності» є складовою циклу професійної підготовки фахівців ОР 

«Бакалавр» за спеціальністю «Право» в НН Інституті права Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Основними складовими дисципліни є формування 

компетентностей, спрямованих на  демонстрування наукових підходів, основ методології 

та методик дослідження проблем  захисту прав та охоронюваних законом інтересів на 

об’єкти права інтелектуальної власності; вміння оцінювати та аналізувати практичні 

правові ситуації у сфері захисту прав інтелектуальної власності. 

4. Завдання вивчення дисципліни спрямовані на формування у студентів 

наступних компетентностей: знати та розуміти міжнародні стандарти прав людини, 

положення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також 

практику ЄСПЛ у сфері захисту прав інтелектуальної власності; використовувати 

різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення певних 

обставин у сфері інтелектуальної власності; вільно використовувати для професійної 

діяльності у сфері захисту прав інтелектуальної власності доступні інформаційні 

технології і бази даних. 

Викладання дисципліни забезпечують: д.ю.н., проф., завідувач кафедри 

інтелектуальної власності та інформаційного права, адвокат, патентний повірений України 

Кодинець А.О. та к.ю.н., доц., доцент кафедри інтелектуальної власності та 

інформаційного права, адвокат Харченко О.С.  

 

«ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ» 

1. Мета дисципліни – отримання базових знань у сфері правового регулювання 

відносин промислової власності, а також формування у студентів основних практичних 

навичок щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією норм 

законодавства у сфері промислової власності.  

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

Знати основні аспекти становлення та розвитку інститутів права інтелектуальної 

власності; загальні засади правового забезпечення охорони результатів науково-технічної 

творчої діяльності, акти законодавства, що регулюють відносини учасників у сфері 

охорони прав промислової власності.  



Вміти оцінювати та визначати роль та завдання охорони обєктів промислової 

власності. 

Володіти елементарними навичками з підготовки проектів правових документів з 

урахуванням особливостей практичної ситуації та за допомогою правових методів 

розв’язувати спори, що виникають у сфері охорони прав промислової власності.  

3. Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Право промислової 

власності» є складовою циклу професійної підготовки фахівців ОР «Бакалавр» за 

спеціальністю «Право» в НН Інституті права  Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Основні складові дисципліни спрямовані на отримання 

студентами знань щодо засад правового регулювання відносин у сфері використання 

результатів науково-технічної  творчої діяльності; механізму права промислової власності; 

підстав набуття правової охорони об’єктами права промислової власності; формування їх 

вмінь правильно інтерпретувати зміст норм національного та міжнародного права з 

питань кваліфікації об’єктів права промислової власності; набуття, розпорядження та 

захисту прав промислової власності. 

Завдання дисципліни спрямовані на формування наступних компетентностей: 

давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин у сфері охорони прав 

промислової власності з достатньою обґрунтованістю; оцінювати недоліки і переваги 

певних правових аргументів, аналізуючи відому проблему у сфері охорони прав 

промислової власності; вільно використовувати для правничої діяльності у сфері прав 

промислової власності доступні інформаційні технології і бази даних. 

Викладання дисципліни забезпечують: д.ю.н., проф., завідувач кафедри 

інтелектуальної власності та інформаційного права, адвокат, патентний повірений України 

та к.ю.н., доц., доцент кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права 

судовий експерт, патентний повірений України Петренко С.А. 

 

«ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

ВІДНОСИН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ» 

1. Мета дисципліни – набуття знань з основ договірного регулювання майнових 

відносин інтелектуальної власності, а також формування у студентів базових навичок 

щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією норм законодавства у 

сфері розпорядження правами на результати інтелектуальної, творчої діяльності.  

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. Знати основні аспекти становлення та розвитку правових інститутів; 

загальні засади правового регулювання майнових відносин, систему договорів.  

2. Вміти оцінювати та визначати роль та завдання договірного регулювання 

відносин інтелектуальної власності.  

3. Володіти елементарними навичками з підготовки проектів правових 

документів та з урахуванням особливостей практичної ситуації розв’язувати конфлікти, 

що виникають у сфері договірного регулювання відносин інтелектуальної власності.  

3. Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Договірне 

регулювання відносин інтелектуальної власності» є складовою циклу професійної 



підготовки фахівців ОР «Бакалавр» за спеціальністю «Право» в НН Інституті права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Основними складовими 

дисципліни є формування компетентностей, спрямованих на  демонстрування наукових 

підходів, основ методології та методик дослідження проблем договорів у сфері права 

інтелектуальної власності; вміння оцінювати та аналізувати юридичні проблеми та 

практичні правові ситуації у сфері реалізації договірних засад права інтелектуальної 

власності. 

4. Завдання вивчення дисципліни спрямовані на формування у студентів 

наступних компетентностей: знати та розуміти міжнародні стандарти прав людини, 

положення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також 

практику Європейського суду з прав людини;  знати та розуміти основи права 

Європейського Союзу у контексті  проблеми договірного регулювання відносин у сфері 

інтелектуальної власності; пояснювати природу та зміст основних правових явищ і 

процесів договірного регулювання відносин інтелектуальної власності. 

Викладання дисципліни забезпечують: д.ю.н., проф., завідувач кафедри 

інтелектуальної власності та інформаційного права Кодинець А.О. 

 

 


