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1.ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 4,5  

 

Галузь знань 

08 «Право» 

 

Вибіркова 

Спеціальність 081 

«Право» 

Рік підготовки: 

4-й - 

Семестр 

Загальна кількість годин 

135 

7-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 5,4 

Освітньо-професійна 

програма ОС 

Магістра 

16 год.  

Практичні 

32 год. - 

Самостійна робота 

87 год.           - 

Вид контролю: залік 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1:1,8 

Мова навчання: українська  

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета вивчення курсу: засвоєння студентами основних теоретичних та прикладних 

питань здійснення діяльності у сфері права фешн-індустрій. 

Цілі курсу полягають у засвоєнні студентами знань про правове регулювання діяльності 

у сфері права фешн-індустрій, правове регулювання діяльності в індустрії моди, здійснення та 

охорону прав інтелектуальної власності в індустрії моди, захист прав інтелектуальної 

власності в індустрії моди, правову охорону та захист прав на зображення людини, правове 

регулювання діяльності у сучасному образотворчому мистецтві, правове регулювання 

музейної галузі, охорону культурної спадщини, правову охорону іміджевих прав 

Очікується, що студенти набудуть окремі практичні компетентності: 

• СК11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти. 

• СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові 

позиції. 

• СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування 

набутих знань у професійній діяльності. 

• СК14. Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів 

захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного 

дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної 

інформації. 

• СК15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування. 

• СК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх 

правового характеру і значення. 

 



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Правова характеристика права фешн-індустрій 

1. Співвідношення права, технологій, мистецтва та дизайну. 

2. Правове значення інтелектуальної власності для креативних індустрій. 

3. Поняття та характеристика права фешн-індустрій. Місце права фешн-індустрій у 

системі права України. Право фешн-індустрій як галузь законодавства України. 

4. Правове регулювання діяльності у сфері права фешн-індустрій. 

 

Тема 2. Правове регулювання діяльності в індустрії моди 

1. Загальна характеристика законодавства в індустрії моди. 

2. Суб’єкти прав на результати інтелектуальної діяльності в індустрії моди. 

3. Об’єкти прав інтелектуальної власності у модній індустрії. 

4. Види прав інтелектуальної власності у сфері моди. 

 

Тема 3. Здійснення та охорона прав інтелектуальної власності в індустрії моди 

1. Правова охорона авторського права в модній індустрії. 

2. Здійснення патентних прав у сфері моди. 

3. Правова охорона промислових зразків в індустрії моди. 

4. Здійснення майнових прав інтелектуальної власності на засоби індувідуалізації у сфері 

моди. 

5. Договори в індустрії моди. 

 

Тема 4. Захист прав інтелектуальної власності в індустрії моди 

1. Види правопорушень у модному просторі. 

2. Позасудові способи захисту прав інтелектуальної власності в індустрії моди. 

3. Судові способи захисту інтелектуальних прав в модній індустрії. 

4. Міжнародна практика захисту прав в індустрії моди. 

 

Тема 5. Правова охорона та захист прав на зображення людини 

1. Співвідношення авторського права творця, що зображує людину, та права людини на 

власне зображення. 

2. Комерційне та вільне використання зображення людини у творі. 

3. Визнання за моделлю права на власне зображення. 

4. Способи захисту прав на зображення в Україні. 



5. Захист прав на зображення у світі.  

 

Тема 6. Правове регулювання діяльності у сучасному образотворчому мистецтві 

(арт право) 

1. Законодавство, що регулює діяльність образотворчого мистецтва.  

2. Суб’єкти у сфері образотворчого мистецтва. 

3. Види об’єктів у сфері образотворчого мистецтва, що охороняються авторським 

правом. 

4. Правова охорона немайнових авторських прав в мистецькій (арт) індустрії.  

5. Здійснення майнових авторських прав учасниками арт-ринку. 

6. Договори в  індустрії образотворчого мистецтва.  

7. Захист авторських прав учасників арт-ринку.  

Тема 7. Право у сфері культурних цінностей 

1. Правове регулювання музейної галузі. 

2. Учасники музейної сфери та види культурних цінностей, що охороняються 

законодавством України. 

3. Здійснення прав та обов’язків учасників музейної сфери. 

4. Договірні зобов’язання у музейних правовідносинах. 

5. Правова охорона культурної спадщини. 

Тема 8. Правова охорона іміджевих прав 

1. Правова природа та значення іміджевих прав. 

2. Право на образ та персонаж. 

3. Здійснення іміджевих прав. 

4. Способи захисту іміджевих прав. 

5. Міжнародна практика охорони та захисту іміджевих прав.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 
назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

Л П лаб інд Ср л п лаб інд ср 

Тема 1. Правова 

характеристика 

права фешн-

індустрій 

16 2 4   10       

Тема 2. Правове 

регулювання 

діяльності в 

індустрії моди 

17 2 4   11       

Тема 3. 

Здійснення та 

охорона прав 

інтелектуальної 

власності в 

індустрії моди 

17 2 4   11       

Тема 4. Захист 

прав 

інтелектуальної 

власності в 

індустрії моди 

17 2 4   11       

Тема 5. Правова 

охорона та захист 

прав на 

зображення 

людини 

17 2 4   11       

Тема 6. Правове 

регулювання 

діяльності у 

сучасному 

образотворчому 

мистецтві (арт 

право) 

17 2 4   11       

Тема 7. Право у 

сфері культурних 

цінностей 

17 2 4   11       

Тема 8. Правова 

охорона 

іміджевих прав 

17 2 4   11       

Разом 135 16 32   87       

 

 

 Лекційний курс (денна - 16 год.) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

(денна) 

Кількість 

годин 

(заочна) 

1 Правова характеристика права фешн-

індустрій 

2 - 



2 Правове регулювання діяльності в 

індустрії моди 

2 - 

3 Здійснення та охорона прав 

інтелектуальної власності в індустрії моди 

2 - 

4 Захист прав інтелектуальної власності в 

індустрії моди 

2 - 

5 Правова охорона та захист прав на 

зображення людини 

2 - 

6 Правове регулювання діяльності у 

сучасному образотворчому мистецтві (арт 

право) 

2 - 

7 Право у сфері культурних цінностей 2 - 

8 Правова охорона іміджевих прав 2 - 

 Разом 16  

 

                                                                                                              

Практичні  заняття (денна - 32 год.) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

(денна) 

Кількість 

годин 

(заочна) 

    

1 Правова характеристика права фешн-

індустрій 

4 - 

2 Правове регулювання діяльності в 

індустрії моди 

4 - 

3 Здійснення та охорона прав 

інтелектуальної власності в індустрії моди 

4 - 

4 Захист прав інтелектуальної власності в 

індустрії моди 

4 - 

5 Правова охорона та захист прав на 

зображення людини 

4 - 

6 Правове регулювання діяльності у 

сучасному образотворчому мистецтві (арт 

право) 

4 - 

7 Право у сфері культурних цінностей 4 - 

8 Правова охорона іміджевих прав 4 - 

 Разом 32  

 

 

 

Самостійна робота (денна – 88 год.) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

(денна) 

Кількість 

годин 

(заочна) 

1 Правова характеристика права фешн-

індустрій 

11 - 

2 Правове регулювання діяльності в 

індустрії моди  

11 - 

3 Здійснення та охорона прав 

інтелектуальної власності в індустрії моди 

11 - 



4 Захист прав інтелектуальної власності в 

індустрії моди 

11 - 

5 Правова охорона та захист прав на 

зображення людини 

11 - 

6 Правове регулювання діяльності у 

сучасному образотворчому мистецтві (арт 

право) 

11 - 

7 Право у сфері культурних цінностей 11 - 

8 Правова охорона іміджевих прав 11 - 

Разом 88  

 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Під час викладання навчальної дисципліни підлягають використанню загальнонаукові і 

спеціальні методи пізнання правових явищ: логічний, проблемний, дослідницький, 

евристичний, ситуаційний, метод Сократа, групова дискусія, опрацювання аналітичних 

завдань, підготовка експертних висновків із проблемних питань, ділові/рольові ігри; кейс-

стаді, дебати, виконання наукових робіт, практика з майбутньої професії, самостійна робота з 

літературою, Інтернет-ресурсами (самонавчання); методики з правової оцінки поведінки чи 

діяльності індивідів і соціальних груп, ідентифікації правової проблеми та її вирішення на 

основі принципів права, а також такі освітні технології: інформаційно-комунікативні 

технології, аудіовізуальні технології, інтерактивні та мережеві технології, контекстного 

навчання, ситуативного моделювання, проектні технології, навчання як дослідження, 

модульно-блочного навчання. 

 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті 

перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Методи 

проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються кафедрою і 

здійснюються шляхом усного опитування студентів, проведення контрольних робіт, 

виконання завдань та вирішення задач із практичних проблем. Проміжний контроль 

здійснюється шляхом проведення модулів (модульний контроль). Підсумковий контроль у 

формі заліку.  

 

7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

 

 

Поточна успішність 

Модуль Сума 

Т1 – Т8 50 100 

50 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою 

Шкала оцінювання: університету, національна та ECTS 

оцінка в балах оцінка ECTS визначення 
екзаменаційна 

оцінка 

90-100 А відмінно відмінно 

81-89 В дуже добре добре 



71-80 С добре 

61-70 D задовільно 
задовільно 

51-60 Е достатньо 

до 51 FX 
незадовільно з 

правом перездачі 
незадовільно 

до 51 F 
незадовільно без 

права перездачі 

 

90-100 балів (відмінно) - виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь 

на всі питання, що базуються на знанні нормативно-правових актів, судової практики та 

спеціальної літератури. Прояви уміння застосування набуті знання до конкретних суспільно-

економічних ситуацій та здібності аналізу джерел вивчення даного курсу. 

 

81-89 балів (дуже добре) - виставляється студенту, який дав не цілком повну але 

правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні предмету. 

 

71-80 балів (добре) - виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь, але 

не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових джерелах вивчення. Тобто знав 

нормативно-правовий акт та судову практику але не знав інформації, що міститься у 

спеціальній літературі, чи інформації, яка міститься у інших джерелах. Однак у підсумку його 

відповідь повинна базуватись не менше ніж на двох базових джерелах.  

 

61-70 балів (задовільно) - виставляється студенту, який не дав вичерпної детальної 

відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на одному із рекомендованих 

джерел вивчення матеріалу. 
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