
Програма підвищення 
кваліфікації спеціалістів у сфері 

правової охорони інтелектуальної
власності для працівників 

Укрпатенту



Кафедри:
* аграрного, земельного та екологічного права імені
академіка Василя Зіновійовича Янчука;
* адміністративного та фінансового права;
* міжнародного права та порівняльного правознавства;
* теорії та історії держави і права;
* цивільного та господарського права;
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Напрямки роботи щодо проблем правового 
регулювання інтелектуальної власності

Науково-дослідний інститут
інтелектуальної власності

НАПрН України
разом з юридичним

факультетом  НУБіП України
провели науково-практичну

конференцію
«ПРАВОВА ОХОРОНА 

ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ ТА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ 
МАЙНОВИХ ПРАВ ТА 
ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ 
СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ».



ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
спеціалістів у сфері правової охорони інтелектуальної власності для 

працівників Укрпатенту
Категорія та кількість слухачів особи, які мають намір займатися діяльністю у сфері правової охорони 

інтелектуальної власності

Вид навчання Професійна програма

Тема курсу Організація роботи у сфері правової охорони інтелектуальної власності

Мета курсу Отримання та розвиток знань і умінь, необхідних для ефективного вирішення 
завдань професійної діяльності

Форма навчання без відриву від виробництва

Види навчальних занять Лекції, семінарські заняття (круглі столи, тренінги, ділова гра), самостійна робота 

Тривалість навчального часу 240 навчальних годин 

Місце проведення навчальних курсів Національний університет біоресурсів і природокористування України, 
Юридичний факультет 
(м. Київ, вул. Васильківська, 17, навч. корп. №6)



ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
спеціалістів у сфері правової охорони інтелектуальної власності для 

працівників Укрпатенту (витяг)

Модуль 1.
Основи права інтелектуальної власності

1.1 Розвиток права інтелектуальної власності на національному
рівні 2 2 -

Світличний О.П.
д.ю.н., доцент, професор кафедри 
цивільного та господарського права

1.2 Поняття та система права інтелектуальної власності

4 2 2

Світличний О.П.
д.ю.н., доцент, професор кафедри 
цивільного та господарського права

1.3 Міжнародні договори та угоди у сфері інтелектуальної
власності

10 6 4 4

Ладиченко В. В. д.ю.н., завідувач 
кафедри міжнародного права та 
порівняльного правознавства

1.4 Об’єкти права інтелектуальної власності: види та критерії
класифікації 8 4 4 2 

Канарик Ю.С., к.ю.н., доцент кафедри 
цивільного та господарського права

1.5 Суб’єкти права інтелектуальної власності

4 2 2 4

Канарик Ю.С., к.ю.н., доцент кафедри 
цивільного та господарського права

1.6 Зміст права інтелектуальної власності

4 2 2

Канарик Ю.С., к.ю.н., доцент кафедри 
цивільного та господарського права

1.7 Державне управління у сфері інтелектуальної власності

4 2 2 10

Світличний О.П.
д.ю.н., доцент, професор кафедри 
цивільного та господарського права

Всього 36 20 16 20



ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
спеціалістів у сфері правової охорони інтелектуальної власності для працівників 

Укрпатенту (витяг)

Модуль 7.
Аспекти прав інтелектуальної власності у сфері використання
біоресурсів

6.1 Правове регулювання інноваційної діяльності в галузі
наук про життя 4 2 2 2

Піддубний О. Ю. д.ю.н., доцент, 
завідувач кафедри цивільного та 
господарського права

6.2 Права інтелектуальної власності на генетично
модифіковані організми 4 2 2 2

Піддубний О. Ю. д.ю.н., доцент, 
завідувач кафедри цивільного та 
господарського права

6.3 Захист інтелектуальної власності у сфері сучасних
біотехнологій 4 2 2 2

Піддубний О. Ю. д.ю.н., доцент, 
завідувач кафедри цивільного та 
господарського права

6.4 Права інтелектуальної власності на сорти рослин

8 4 4 2

Гаєвець М.В. к.юн., доцент 
кафедри цивільного та 
господарського права

6.5 Права інтелектуальної власності на породи тварин

4 2 2 2

Кондратюк В.М., к.с-г.н., доцент, 
декан факультету тваринництва та 
водних біоресурсів

6.6 Проблеми охорони прав інтелектуальної власності в
аграрному секторі 4 2 2 2

Піддубний О. Ю. д.ю.н., доцент, 
завідувач кафедри цивільного та 
господарського права

Всього 28 14 14 12



Вітаємо учасників програми 
підвищення кваліфікації!


