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Викладач (орієнтовно) 

Лекції, консультації:  

Кожевникова Вікторія Олександрівна - професор кафедри 

міжнародного та європейського права, доктор юридичних наук, доцент 

(https://www.univer.km.ua/profile/kohevnikova-viktoria-olexsandrivna). 

Семінарські заняття, консультації:  

Кожевникова Вікторія Олександрівна - професор кафедри 

міжнародного та європейського права, доктор юридичних наук, доцент 

(https://www.univer.km.ua/profile/kohevnikova-viktoria-olexsandrivna). 

 

Мета навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни —є поглиблення наукових і 

практичних правових знань із загальної теорії міжнародного права 

інтелектуальної власності, вироблення навичок юридичного аналізу, 

узагальнення, вирішення і прогнозування різних правових ситуацій, 

застосування здобутих знань на практиці. 

Міжнародне право інтелектуальної власності - це дисципліна, мета якої 

надати студентам кваліфіковані знання з питань історії розвитку, 

категорійно-понятійного апарату міжнародного права інтелектуальної 

власності; джерел, інститутів та основних типів колізійних прив’язок 

міжнародного права інтелектуальної власності; можливих способів 

захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної 

етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення 

персональних даних та конфіденційної інформації; здатність до 

самостійної підготовки проектів актів правозастосування; здатність до 

логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх 

правового характеру і значення та роботи з відповідними 

міжнародними та національними нормативними документами. 

Міжнародне право інтелектуальної власності включає в себе знання 

історії розвитку, основних категорій міжнародного приватного права, 

джерел, сутності і призначення колізійних норм, особливостей їх 

структури та застосовування основних формул прикріплення, змісту 

основних інститутів міжнародного права інтелектуальної власності; 

засвоєння положень українського законодавства з права 

інтелектуальної власності, основних міжнародно-правових конвенцій 

та угод з питань регулювання приватноправових відносин в сфері 

інтелектуальної власності; ознайомлення із судовою практикою у 

цивільних справах з інтелектуальної власності; набуття практичних 

навичок застосування норм, спрямованих на регулювання приватних 



правовідносин. 

Набуті знання забезпечують розуміння студентам здатність розуміти та 

інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, принципи; 

перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; 

прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань 

 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно до 

стандарту вищої освіти 

Загальні компетентності:  

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК-9. Здатність цінувати та поважати різноманітність і 

мультикультурність. 

ЗК-11. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК-13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК-1. Здатність розуміти природу, динаміку, принципи організації 

міжнародних відносин, форми та способи їх реалізації, типи та види 

міжнародних векторів, їх роль в сучасних міжнародних відносинах та 

міжнародній політиці. 

СК-2. Вміння характеризувати природу та джерела зовнішньої 

політики держави, еволюцію підходів до формування та здійснення 

зовнішньої політики, принципи організації системи зовнішньої 

політики та функціонування інститутів зовнішньої політики. 

СК-3 Здатність захищати національні інтереси власної держави за 

допомогою міжнародно-правових інструментів. 

СК-5. Уміння здійснювати юридичний аналіз та юридичну 

кваліфікацію явищ міжнародного життя на основі міжнародно-

правових норм. 

СК-6. Уміння надавати юридичні висновки й консультації з питань 

міжнародного права, національного права України та інших держав; 

визначати юридичні ризики тих або інших зовнішньополітичних або 

зовнішньоекономічних ініціатив, підбирати шляхи їхньої мінімізації.  

СК-10 Уміння дотримуватися основних норм дипломатичного та 

ділового етикету, здатність враховувати фундаментальні особливості 

культури та менталітету представників іноземних держав. 

СК-12 Здатність характеризувати договірний та інституційний 

механізми правового регулювання європейської інтеграції; вміння 

аналізувати практику органів євроінтеграційних об’єднань, рішення 

Суду ЄС та національних судових установ держав-членів. 

СК-13 Уміння розуміти особливості міжнародно-правових явищ, 

прогнозувати основні напрямки розвитку міжнародного права 

СК-14 Здатність адаптувати та використовувати міжнародно-правові 

норми та принципи в національній правовій системі 

 

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

Студент повинен продемонструвати такі результати навчання: 

ПРН-16 Здатність надавати консультації щодо можливих способів 

захисту прав та інтересів клієнтів на національному і міжнародному 

рівнях у різних правових ситуаціях; 

ПРН-19 Здатність здійснювати юридичної експертизи проектів 

нормативно-правових актів на предмет їх відповідності діючому 

законодавству, міжнародним договорам України та міжнародному 



праву загалом. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1 Загальні положення міжнародного права інтелектуальної власності. 

Тема 2 Особливості предмету та системи міжнародного права 

інтелектуальної власності. 
Тема 3 Загальна характеристика джерел міжнародного права інтелектуальної 

власності. 
Тема 4 Теорії походження міжнародного права інтелектуальної власності. 

Тема 5 Правова охорона об’єктів авторського права в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. 
Тема 6 Правова охорона об’єктів суміжних прав в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. 
Тема 7 Правова охорона об’єктів патентного права в міжнародному праві 

інтелектуальної власності. 
Тема 8 Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу, 

їх товарів і послуг в міжнародному праві інтелектуальної власності 
Тема 9 Правова охорона інформації, що базується на фактичній монополії в 

міжнародному праві інтелектуальної власності. 
Тема 10 Правова охорона інших об’єктів міжнародного права інтелектуальної 

власності. 

Тема 11. Договори у сфері міжнародного права інтелектуальної власності. 
Тема 12. Окремі види договорів у сфері міжнародного права інтелектуальної 

власності. 

Тема 13. Процесуальні гарантії захисту прав міжнародної інтелектуальної 
власності. 

Тема 14. Судова практика захисту прав інтелектуальної власності 

(міжнародно-правовий аспект). 

Тема 15. Правова охорона інтелектуальної власності в Європейському Союзі. 
 

 


