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ДИСЦИПЛІНА «ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ» 

 
Анотація. Дисципліна «Право інтелектуальної власності» належить до переліку дисциплін 
вільного вибору аспіранта. 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 
інтелектуальної власності; формулювання робочих гіпотез з проблем права інтелектуальної 
власності; знання праць провідних вчених у галузі дослідження проблем інтелектуальної 
власності; кваліфікованого відображення результатів наукових досліджень з проблем права 
інтелектуальної власності. 
Кількість кредитів: 4  
Викладач: Кулінич Ольга Олексіївна, д.ю.н., доцент.  
Профіль викладача: 
https://ip.law.knu.ua/teachers/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%87-
%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0-
%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 
Мета навчальної дисципліни: формування здатності вирішення комплексних проблем в 
галузі дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення 
наявних та створення нових знань та/або професійної практики у сфері правового 
регулювання відносин інтелектуальної власності, у тому числі в її міжнародно-правових 
аспектах. 
Попередні вимоги:  
Аспірант повинен знати: правові засади становлення та розвитку правових інститутів; 
літературні джерела з проблем правового забезпечення охорони результатів творчої 
діяльності, акти законодавства, що регулюють відносини учасників у сфері охорони прав на 
результати інтелектуальної, творчої діяльності.  
Аспірант повинен вміти: оцінювати та застосовувати сучасні інформаційні технології у 
науковій діяльності, пошуку та критичного аналізу інформації для визначення ролі та завдань 
охорони об’єктів інтелектуальної власності.  
Аспірант повинен володіти елементарними навичками 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.  
Змістові модулі: 

1. Право інтелектуальної власності у правовій системі України. 
2. Авторське право і суміжні права.  
3. Право промислової власності. 
4. Розпорядження та захист прав інтелектуальної власності. 

Мова викладання: українська.  
Місце у структурно-логічній схемі: ВК 1.27 на 2 році навчання 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем 
«доктор філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 години аудиторних занять (18 год. – 
лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 год. - консультація), 96 годин самостійної 
роботи, форма контролю – іспит. 
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