
Опис  

вибіркового блоку навчальних дисциплін  

«Право інтелектуальної власності» 

 освітньої програми «Право» для здобувачів освітнього рівня «Магістр» за 

спеціальністю 081 «Право» заочної форми навчання 

 

 Вибірковий блок «Право інтелектуальної власності» освітньої програми 

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

заочної форми навчання складається з навчальних дисциплін:  

1. Актуальні проблеми права промислової власності 

2. Актуальні проблеми авторського права 

3. Захист прав інтелектуальної власності 

4. Розпорядження правами інтелектуальної власності 

5. Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності 

6. Методологія проведення досліджень у сфері інтелектуальної власності 

7. Право інтелектуальної власності в мережі Інтернет 

8. Інтелектуальна власність в інноваційній діяльності 

9. Правове регулювання рекламної діяльності  

10. Державна система правової охорони інтелектуальної власності 

11. Основи судової експертизи інтелектуальної власності 

12. Медіа-право 

 

Відповідно до опису освітньої програми «Право» викладання зазначених 

навчальних дисциплін забезпечує досягнення здобувачами освіти програмних 

результатів навчання 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, що 

визначені Стандартом вищої освіти за спеціальністю 081 Право для першого 

(магістерського) рівня вищої освіти, затвердженим Наказом Міністерства освіти і 

науки України № 643 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 доктринальні знання щодо національних, міжнародних та 

європейських стандартів правової охорони об’єктів інтелектуальної 

власності, механізмів набуття прав інтелектуальної власності; місця 

результатів інтелектуальної діяльності у процесі інноваційного розвитку; 



- навички аналізу та визначення місця результатів інтелектуальної діяльності 

у процесі інноваційного розвитку, комплексу вмінь щодо порядку та 

процедур розпорядження та управління правами інтелектуальної власності, 

їх комерціалізації, трансферу технологій; 

- навички щодо захисту прав інтелектуальної власності, зокрема шляхом 

проведення судово-експертних досліджень об’єктів інтелектуальної 

власності; а також практичних навичок 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; 

- система міжнародно-правового регулювання інтелектуальної власності, 

місце та вплив міжнародних зобов'язань України на формування 

національної системи правового регулювання інтелектуальної власності. 

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 національних, 

міжнародних та європейських стандартів 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опис дисциплін вибіркового блоку 

«ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ» 

ОПП «Право» ОР «Магістр»  

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ 

1. Мета дисципліни – отримання теоретичних знань у сфері правового 

регулювання відносин промислової власності, а також формування у студентів 

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

реалізацією норм законодавства у сфері промислової власності.  

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. 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.  

2. Вміти оцінювати та визначати роль та завдання охорони об’єктів 

промислової власності. 

3. 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 «Актуальні 

проблеми права промислової власності» є складовою циклу професійної 

підготовки фахівців ОР «Магістр» за спеціальністю «Право», освітньої програми 

«Право» в НН Інституті права. 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; розпорядження та захисту прав промислової власності. 

4. Завдання дисципліни спрямовані на формування наступних 

компетентностей: здійснювати презентацію дослідження з проблем промислової 

власності, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації 

складних комплексних проблем; генерувати нові ідеї та використовувати сучасні 

технології у наданні правничих послуг; аналізувати взаємодію міжнародного 

права з правовою системою України на основі усвідомлення правових доктрин, 

цінностей та принципів промислової власності; проводити порівняльно-правовий 

аналіз окремих інститутів різних правових систем. 



 

Викладання дисципліни забезпечує: д.ю.н., проф., патентний повірений 

України, завідувач кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права 

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

інформаційного права Котенко М.В. 

 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА 

1. Мета дисципліни – отримання теоретичних знань у сфері правового 

регулювання авторсько-правових відносин, а також формування у студентів 

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

реалізацією норм законодавства у сфері авторського права.  

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. Знати основні аспекти становлення та розвитку інститутів права 

інтелектуальної власності; загальні засади правового забезпечення охорони 

результатів творчої діяльності, акти законодавства, що регулюють відносини 

учасників у сфері охорони авторських та суміжних  прав.  

2. Вміти оцінювати та визначати роль та завдання охорони об’єктів 

авторського права та суміжних прав. 

3. 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 авторських 

прав.  

3. Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Актуальні 

проблеми авторського права» є складовою циклу професійної підготовки 

фахівців ОР «Магістр» за спеціальністю «Право», освітньої програми «Право» в 

НН Інституті права. Основні складові дисципліни спрямовані на отримання 

студентами знань щодо засад правового регулювання відносин у сфері 

використання результатів творчої діяльності; механізму авторського права та 

суміжних прав; підстав набуття правової охорони об’єктами авторського  права; 

формування їх вмінь правильно інтерпретувати зміст норм національного та 

міжнародного права з питань кваліфікації об’єктів права промислової власності; 

розпорядження та захисту авторських прав. 

4. Завдання дисципліни спрямовані на формування наступних 

компетентностей: здійснювати презентацію дослідження з проблем авторського 

права, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних 

комплексних проблем; генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології 

у наданні правничих послуг; аналізувати взаємодію міжнародного права з 

правовою системою України на основі усвідомлення правових доктрин, цінностей 

та принципів авторського права; проводити порівняльно-правовий аналіз окремих 



інститутів різних правових систем. 

 

Викладання дисципліни забезпечує: к.ю.н., доцент, доцент кафедри 

інтелектуальної власності та інформаційного права Майданик Л.Р. 

 

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: 

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 захисту прав у сфері  

інтелектуальної власності.  

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 «Захист прав  

інтелектуальної власності» є складовою циклу професійної підготовки фахівців 

ОР «Магістр» 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: 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 інтелектуальної 

власності; вільно використовувати для професійної діяльності у сфері захисту 

прав інтелектуальної власності доступні інформаційні технології і бази даних. 



 

Викладання дисципліни забезпечує: к.ю.н., доцент, доцент кафедри 

інтелектуальної власності та інформаційного права, адвокат Харченко О.С. 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

1. Мета дисципліни – набуття знань у сфері правового регулювання 

відносин щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, а 

також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного 

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

розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.  

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. Знати основні аспекти становлення та розвитку правових інститутів; 

загальні засади  правового забезпечення охорони результатів творчої діяльності, 

акти законодавства, що регулюють відносини учасників у сфері розпоряджання 

майновими правами на результати інтелектуальної, творчої діяльності.  

2. Вміти оцінювати та визначати роль договорів в сфері розпоряджання 

майновими правами на об’єкти інтелектуальної власності.  

3. Володіти елементарними навичками з підготовки проектів договорів 

із урахуванням особливостей практичної ситуації та за допомогою правових 

методів розв’язувати спори, що виникають у сфері розпоряджання майновими 

правами інтелектуальної власності.  

3. Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна 

«Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності» є 

складовою циклу професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за 

спеціальністю «Право» в Інституті права Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

Основними складовими дисципліни є формування компетентностей, 

спрямованих на  демонстрування знань наукових підходів, основ методології та 

методик дослідження проблем розпоряджання майновими правами 

інтелектуальної власності; вміння оцінювати та аналізувати юридичні проблеми 

та практичні правові ситуації у сфері розпоряджання майновими правами 

інтелектуальної власності; здатності до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності. 

4. Завдання вивчення дисципліни знати засади правового 

регулювання відносин у сфері використання результатів інтелектуальної, творчої 

діяльності; механізм права інтелектуальної власності; підстави набуття правової 



охорони об’єктами права інтелектуальної власності; вміти: розробляти договори 

щодо передання, відчуження майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

Викладання дисципліни забезпечує: к.ю.н., доцент, доцент кафедри 

інтелектуальної власності та інформаційного права Кривошеїна І.В. 

 

 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ 

 

1. Мета дисципліни:  формування цілісного уявлення про міжнародно-

правову систему охорони інтелектуальної власності у світі, систему охорони 

інтелектуальної власності в системі СОТ та в системі Європейського 

законодавства інтелектуальної власності; 

формування вміння аналізувати міжнародно-правові акти, статистичні дані 

ВОІВ та національних офісів правової  охорони інтелектуальної власності та 

готувати на їх основі аналітичні документи щодо тенденцій розвитку 

міжнародного права інтелектуальної власності у світі та у різних правових 

системах.  

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни (для 

третього семестру навчання): 

1)  знання про доктринальне розуміння природи інтелектуальної власності, 

визначення понять «об'єкти інтелектуальної власності», «інститути права 

інтелектуальної власності», «немайнові права інтелектуальної власності», 

«майнові права інтелектуальної власності», «суб'єкт права інтелектуальної 

власності», «співвідношення публічних та приватних інтересів права у праві 

інтелектуальної власності»; 

2) володіння навичками сприйняття та аналізу положень міжнародного 

права в цілому  та міжнародного права інтелектуальної власності зокрема. 

3. Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна 

«Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності» є складовою циклу 

професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю 

«Право», освітньої програми «Право» в НН Інституті права  Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. При вивченні дисципліни 

розкриваються за принципом архітектоніки такі питання: а) формування та 

тенденції розвитку міжнародно-правової охорони інтелектуальної власності; б) 

принципи міжнародно-правової охорони інтелектуальної власності крізь призму 

балансу приватних та публічних інтересів; в) правова природа під-інститутів 

права інтелектуальної власності в різних правових системах; г) баланс між 

міжнародними зобов'язаннями України та національним інтересам при 

гармонізації національного законодавства із міжнародним законодавством 



інтелектуальної власності; д) формування розуміння значення та ознак 

суверенітету держави, який забезпечується механізмами інтелектуальної 

власності.  

 

4. Завдання вивчення дисципліни: вивчення міжнародних принципів 

правової охорони права інтелектуальної власності; аналіз принципів та механізмів 

охорони інтелектуальної власності в ЄС; аналіз та узагальнення іноземної судової 

практики в сфері охорони прав інтелектуальної власності; формування навичок 

роботи з міжнародною патентною документацією, офіційними документами 

ВОІВ, аналізу статистичних даних та прогнозування напрямків еволюції 

міжнародного законодавства інтелектуальної власності; розвиток навичок 

самостійного вирішення наукових та практичних проблем у сфері 

законопроектної роботи та підготовки проектів договорів про передачу прав на 

об’єкти інтелектуальної власності. 

 

Викладання дисципліни забезпечує: к.ю.н., доцент, доцент кафедри 

інтелектуальної власності та інформаційного права Кашинцева О.Ю. та к.ю.н., 

доцент кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Кронда О.Ю. 

 

 

МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ  

У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

1. Мета навчальної дисципліни – формування здатності наукового 

розуміння та вирішення комплексних проблем у сфері інтелектуальної власності, 

що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових знань та/або 

професійної практики у сфері охорони результатів інтелектуальної, творчої 

діяльності.  

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

Знати правові засади становлення та розвитку правових інститутів; 

проблеми правового забезпечення охорони результатів творчої діяльності, акти 

законодавства, що регулюють інноваційну діяльність.  

Вміти оцінювати та застосовувати сучасні інформаційні технології у 

науковій діяльності, пошуку та критичного аналізу інформації для визначення 

ролі та завдань охорони інтелектуальної власності.  

Володіти елементарними навичками підготовки проектів правових 

документів із урахуванням особливостей практичної ситуації та за допомогою 

правових методів розв’язувати наукові проблеми, що виникають у сфері охорони 

об’єктів інноваційної діяльності.  



 

3. Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Методологія 

проведення досліджень у сфері інтелектуальної власності» є складовою циклу 

професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю 

«Право» в НН Інституті права Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

Основними складовими дисципліни є формування компетентностей, 

спрямованих на  демонстрування уміння застосовування нових знань у власних 

наукових дослідженнях та у професійній практиці у сфері охорони 

інтелектуальної власності; формулювання робочих гіпотез з проблем 

інтелектуальної власності; знання праць провідних вчених у галузі дослідження 

проблематики охорони об’єктів інтелектуальної власності кваліфікованого 

відображення результатів наукових досліджень у наукових публікаціях, 

присвячених охороні об’єктів інтелектуальної власності. 

 4. Завдання вивчення дисципліни знати засади та методологію 

проведення наукових досліджень правового характеру у сфері охорони 

результатів інтелектуальної, творчої діяльності; методи охорони інновацій; 

проблеми в галузі дослідницько-інноваційної діяльності; вміти: формулювати 

наукові положення, які мають розширювати і поглиблювати стан наукових 

досліджень у сфері охорони об’єктів інтелектуальної власності; кваліфіковано 

відображати результати наукових досліджень у наукових статтях чи інших 

наукових публікаціях.  

 

Викладання дисципліни забезпечує: д.ю.н., професор, професор кафедри 

інтелектуальної власності та інформаційного права, академік НАПрН України 

Орлюк О.П.   

 

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

1. Мета дисципліни – набуття знань у сфері правового регулювання 

відносин інтелектуальної власності у мережі Інтернет, у тому числі в її 

міжнародно-правових аспектах, а також формування у студентів практичних 

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

законодавства у сфері інтелектуальної власності в умовах функціонування 

глобального інформаційного середовища.  

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. Знати основні аспекти становлення та розвитку правових інститутів; 

загальні засади  правового забезпечення охорони результатів творчої діяльності, 



акти законодавства, що регулюють відносини учасників у сфері охорони прав на 

результати інтелектуальної, творчої діяльності.  

2. Вміти оцінювати та визначати роль та завдання охорони об’єктів 

інтелектуальної власності у Всесвітній мережі.  

3. Володіти елементарними навичками з підготовки проектів правових 

документів із урахуванням особливостей практичної ситуації та за допомогою 

правових методів розв’язувати спори, що виникають у сфері охорони прав 

інтелектуальної власності  у мережі Інтернет.  

3. Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Право 

інтелектуальної власності в мережі Інтернет» є складовою циклу професійної 

підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю «Право» в НН 

Інституті права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Основними складовими дисципліни є формування компетентностей, 

спрямованих на  демонстрування знань наукових підходів, основ методології та 

методик дослідження проблем права інтелектуальної власності в умовах 

функціонування глобального інформаційного середовища; вміння оцінювати та 

аналізувати юридичні проблеми та практичні правові ситуації у сфері охорони 

об’єктів інтелектуальної власності у мережі Інтернет; здатності до подальшого 

навчання з високим рівнем автономності. 

 4. Завдання вивчення дисципліни знати засади правового регулювання 

відносин у сфері використання результатів інтелектуальної, творчої діяльності у 

мережі Інтернет; механізм права інтелектуальної власності; підстави набуття 

правової охорони об’єктами права інтелектуальної власності в Інтернет-

відносинах; вміти: правильно інтерпретувати зміст норм національного та 

міжнародного права з питань кваліфікації та класифікації об’єктів права 

інтелектуальної власності; набуття, розпорядження та захисту прав 

інтелектуальної власності на об’єкти, розміщені у мережі Інтернет.  

 

Викладання дисципліни забезпечує: к.ю.н., доцент, доцент кафедри 

інтелектуальної власності та інформаційного права Носік Ю.В.  

 

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ  

В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. Мета навчальної дисципліни – формування здатності вирішення 

комплексних проблем в галузі науково-інноваційної діяльності, що передбачає 

глибоке переосмислення наявних та створення нових знань та/або професійної 

практики у сфері охорони об’єктів інновацій.  



2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

4. Знати правові засади становлення та розвитку правових інститутів; 

проблеми правового забезпечення охорони результатів творчої діяльності, акти 

законодавства, що регулюють інноваційну діяльність.  

5. Вміти оцінювати та застосувувати сучасні інформаційні технології у 

науковій діяльності, пошуку та критичного аналізу інформації для визначення 

ролі та завдань охорони об’єктів інноваційної діяльності.  

6. Володіти елементарними навичками підготовки проектів правових 

документів із урахуванням особливостей практичної ситуації та за допомогою 

правових методів розв’язувати наукові проблеми, що виникають у сфері охорони 

об’єктів інноваційної діяльності.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна 

«Інтелектуальна власність в інноваційній діяльності» є складовою циклу 

професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за 

спеціальністю «Право» в НН Інституті права Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Основними складовими дисципліни є формування компетентностей, 

спрямованих на  демонстрування уміння застосовування нових знань у власних 

наукових дослідженнях та у професійній практиці у сфері охорони об’єктів 

інновацій; формулювання робочих гіпотез з проблем розвитку інноваційної 

діяльності; кваліфікованого відображення результатів наукових досліджень у 

наукових публікаціях, присвячених охороні об’єктів інноваційної діяльності. 

 4. Завдання вивчення дисципліни знати засади правового регулювання 

відносин у сфері використання результатів інноваційної діяльності; механізм 

охорони інновацій; проблеми в галузі дослідницько-інноваційної діяльності; 

вміти: формулювати наукові положення, які мають розширювати і поглиблювати 

стан наукових досліджень у сфері охорони обєктів інноваційної діяльності; 

кваліфіковано відображати результати наукових досліджень у наукових статтях 

чи інших наукових публікаціях.  

 

Викладання дисципліни забезпечує: д.ю.н., професор, професор кафедри 

інтелектуальної власності та інформаційного права, академік НАПрН України 

Орлюк О.П.   

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1. Мета вивчення навчальної дисципліни спрямована на поглиблене 

вивчення сучасних проблем надання рекламних послуг, як  однієї з пріоритетних 



сфер економіки Україні на рівні законодавства та судової практики з урахуванням 

правової доктрини;  

аналіз сучасного стану і тенденції розвитку рекламного ринку в України;  

визначення шляхів удосконалення законодавства в цій сфері;  

сприяння формуванню високої правової культури та виробленню у студентів 

вміння аналізувати і прогнозувати розвиток правового інституту  реклами. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. Знати основні аспекти історичного становлення та розвитку цивільно-

правового інституту реклами, основні принципи їх реалізації та способи захисту, 

літературні джерела, акти цивільного законодавства України та ЄС, які 

регулюють відносини в сфері здійснення захисту рекламної діяльності та наявну 

судову практику вирішення спорів у зазначеній сфері.  

2. Вміти оцінювати та визначати роль і завдання з надання рекламних 

послуг з точки зору права України, виокремлювати рекламних послуги серед 

інших видів послуг, давати їм правову характеристику. Аналізувати перспективи 

правового регулювання та адаптації законодавства України до права 

Європейського Союзу здійснення рекламної діяльності.  

3. Володіти елементарними навичками роботи з навчальною та нормативно-

правовою літературою, застосування наукових методів пізнання та правових 

способів розв’язання спірних практичних ситуацій у зазначеній сфері. 

3. Анотація навчальної дисципліни.  

Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на 

проведення правового аналізу інституту рекламної діяльності та проблемних 

питань, пов’язаних з його правозастосуванням, вивчення теоретичних та 

практичних аспектів виникнення (припинення), здійснення та захисту прав 

учасників рекламних відносин. У межах навчальної дисципліни вивчається 

правове регулювання рекламних відносин як в Україні, так і в праві ЄС. Курс 

навчальної дисципліни передбачає поглиблене вивчення студентами чинного 

законодавства України та Директив ЄС, щодо основних напрямків діяльності в 

сфері здійснення та захисту прав у сфері рекламної діяльності.  

 

4. Завдання вивчення дисципліни: спрямовані на досягнення 

студентами таких компетентностей як:  

здатність застосовувати загальні та спеціальні знання з теорії права в сферу 

здійснення та захисту прав у сфері рекламної діяльності;  

здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми правового регулювання 

рекламної діяльності;  

здатність до розроблення проектів договорів у сфері рекламних послуг; 



здатність приймати обгрунтовані рішення щодо застосування правових норм 

при розв’язанні спірних питань, які виникають у учасників правових відносин з 

приводу здійснення та захисту прав у сфері рекламної діяльності. 

 

Викладання дисципліни забезпечує: к.ю.н., доцент, доцент кафедри 

інтелектуальної власності та інформаційного права Носік Ю.В. та к.ю.н., доцент 

кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Котенко М.В. 

 

ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

1. Мета дисципліни – набуття знань у сфері організації державного системи 

правової охорони інтелектуальної власності в Україні та закордоном, 

ознайомлення з суб’єктами державної системи правової охорони інтелектуальної 

власності, формування у студентів практичних навичок щодо складання і подання 

документів до державних органами в процесі набуття правової охорони, 

реалізації  та захисту своїх  прав у сфері інтелектуальної власності та виконання 

представницьких функцій.  

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. Знати систему державних органів, їх підпорядкування, конституційні 

основи їх діяльності та взаємодії державних органів із громадянами; принципи 

регулювання відносин учасників у сфері охорони прав на результати 

інтелектуальної, творчої діяльності та систему права інтелектуальної власності. 

2. Вміти оцінювати та визначати роль та завдання охорони об’єктів 

інтелектуальної власності.  

3. Володіти елементарними навичками з підготовки проектів правових 

документів до державних органів.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Державна 

система правової охорони інтелектуальної власності» є складовою циклу 

професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за спеціальністю 

«Право» в НН Інституті права Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

При вивченні дисципліни розкриваються: 1) поняття державної системи 

правової охорони інтелектуальної власності; 2) основні етапи реформи державної 

системи правової охорони інтелектуальної власності; 3) суб’єкти державної 

системи правової охорони інтелектуальної власності та розподіл повноважень між 

ними; 3) органи законодавчої і судової влади у державній системі правової 

охорони інтелектуальної власності та основні напрямки законопроектної 



діяльності в цій сфері; 4) органи виконавчої влади у державній системі правової 

охорони інтелектуальної власності, їх структура, повноваження та взаємодія; 5) 

підходи до організації державної системи правової охорони інтелектуальної 

власності у зарубіжних країнах; 6) структури громадського управління у системі 

правової охорони інтелектуальної власності та їх значення.  

 

4. Завдання вивчення дисципліни: 1) сформувати здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу в сфері охорони прав інтелектуальної власності в 

державній системі правової охорони інтелектуальної власності; 2) сформувати 

здатність проводити самостійні дослідження на відповідному рівні в сфері 

управління  сферою інтелектуальної власності; 3) сформувати здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел в сфері державної 

системи правової охорони інтелектуальної власності; 4) сформувати здатність до 

адаптації та дій у новій ситуації при проведенні реформи державної системи 

правової охорони інтелектуальної власності; 5) сформувати здатність генерувати 

нові ідеї (креативність) щодо управління сферою інтелектуальної власності; 

Викладання дисципліни забезпечує: к.ю.н., доцент, доцент кафедри 

інтелектуальної власності та інформаційного права Остапенко Г.З. 

 

 

ОСНОВИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ 

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

та значення судової експертизи інтелектуальної власності для захисту прав та 

охоронюваних законом інтересів у сфері 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: 

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 захисту прав у сфері  

інтелектуальної власності.  

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 «Основи 

судової експертизи інтелектуальної власності» є складовою циклу професійної 

підготовки фахівців ОР «Магістр» 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 експертного 

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: здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті  

проблем проведення судової експертизи для 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 захисту інтелектуальної власності; вільно 

використовувати для професійної експертної  діяльності у сфері захисту прав 

інтелектуальної власності доступні інформаційні технології і бази даних. 

Викладання дисципліни забезпечує: к.ю.н., доцент кафедри 

інтелектуальної власності та інформаційного права, судовий експерт Петренко 

С.А. та к.ю.н., асистент кафедри інтелектуальної власності та інформаційного 

права Зеров К.О. 

 

 «МЕДІА-ПРАВО» 

1. Мета вивчення навчальної дисципліни: спрямована на поглиблене 

вивчення сучасних проблем надання рекламних послуг, як однієї з пріоритетних 

сфер економіки Україні на рівні законодавства та судової практики з урахуванням 

правової доктрини;  

аналіз сучасного стану і тенденції розвитку рекламного ринку в України; 

визначення шляхів удосконалення законодавства в цій сфері;  

сприяння формуванню високої правової культури та виробленню у студентів 

вміння аналізувати і прогнозувати розвиток  зазначеного правового інституту.  

формування необхідної у професійній діяльності юриста системи знань з 

питань медіа-законодавства, джерел міжнародного інформаційного права й 

чинного інформаційного законодавства України зокрема, усвідомлення на цій 

основі правового статусу та законодавчих гарантій забезпечення діяльності мас-

медіа. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 



1. Знати основні аспекти історичного становлення та розвитку правового 

інституту медіа прав, основні принципи їх реалізації та способи захисту, 

літературні джерела, акти цивільного законодавства України та ЄС, які 

регулюють відносини в сфері здійснення та захисту прав в медіа-сфері та наявну 

судову практику вирішення спорів у зазначеній сфері.  

2. Вміти оцінювати та визначати роль і завдання з надання медіа послуг з 

точки зору права України, виокремлювати послуги у сфері діяльності ЗМІ серед 

інших видів послуг, давати їм правову характеристику. Аналізувати перспективи 

правового регулювання та адаптації законодавства України до права 

Європейського Союзу здійснення та захисту прав у медіа-сфері.  

3. Володіти елементарними навичками роботи з навчальною та нормативно-

правовою літературою, застосування наукових методів пізнання та правових 

способів розв’язання спірних практичних ситуацій у зазначеній сфері. 

3. Анотація навчальної дисципліни. 

Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на 

проведення правового аналізу інституту медіа права та проблемних питань, 

пов’язаних з його правозастосуванням, вивчення теоретичних та практичних 

аспектів виникнення (припинення), здійснення та захисту прав учасників 

відносин у сфері діяльності ЗМІ. У межах навчальної дисципліни вивчається 

загальна характеристика медіа-прав, правове регулюваннядіяльності ЗМІ як в 

Україні, так і в праві ЄС. Курс навчальної дисципліни передбачає поглиблене 

вивчення студентами чинного законодавства України та Директив ЄС щодо 

основних напрямків діяльності з приводу здійснення та захисту прав у медіа-

сфері.  

4. Завдання вивчення дисципліни: спрямовані на досягнення 

студентами таких компетентностей як: здатність застосовувати загальні та 

спеціальні знання з теорії права в сферу здійснення та захисту медіа прав; 

здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми правового 

регулювання діяльності засобів мас-медіа;  

здатність до розроблення проектів договорів у медіа - сфері; 

здатність приймати обгрунтовані рішення щодо застосування правових 

норм при розв’язанні спірних питань, які виникають у учасників правових 

відносин з приводу здійснення та захисту прав та у сфері медіа. 

Викладання дисципліни забезпечує: к.ю.н., доцент, доцент кафедри 

інтелектуальної власності та інформаційного права Комзюк Л.Т. 

 


