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Про затвердження проектноТ групи
з розробки новоi редакцii
освiтньо-науковоi програми <Право>

пiдготовки здобрачiв денноi та заочноТ

форм IIавчанIIJI на третьому
(ocBiTHbo-HalKoBoMy) piBHi вищоi освiти
за спецiальнiстю 081 <Право>,
галузi знань 08 <Право

Вiдпойдно до закону Украiни <Про вищу ocBiTy> вiд 01.07.2014 Р. JФ 1556-ХII,

"Положення цро органiзацiю , освiтнього прQдесу в Науково-дослiдному iнституli
iнтелектуальноi власностi НАПрН Украiни", затвердженого вченою радою Iнституту вiд
з1.07.2017 р., протокол }Гs 7,'оПоложеншI про розроблення та модернiзацiю ocBiTHbo-

науковоi програми пiдготовки доктора фiлософii в Науково-дослiдному iнститутi
iнтелектуальноi власностi НАПрН Украiни", затвердженого вченою радою Iнституту вiд
!.0,1.2011 р., протокол Jф 7 танавикоЕtlння рiшення вченоi ради Iнституту вiд 14.07.2020 р.,
протокол J\b 7 щодо формування tтроектноi групи з розробки новоi редакцii освiтньо-наlковоi
програN{и кправо> пiдготовки здобувачiв денноi та заочноi форм навчання на третьому
(ocBiTHbo-HayKoBoMy) piBHi вищоi освiти за спецiальнiстю 081 кПраво>>, галузi знань 08-

Право,

НАКАЗУЮ:

1. Затверлити проектIIу групу з розробки новоТ редакцii ocBiTHbo-HayKoBoi програN,{и

кПраво> пiдготовки здобувачiв денноi та заочноi форм навчЕшня на третьому (ocBiTHbo-

науковомУ) piBHi вищоi освiти за спецiальнiстю 081 кПраво>>, галузi знань 08 <Право> у
такомускладi:{ } { *'

керiвник просктноi групи (гарант) ocBiTHbo_HayKoBOi програми, 
".

Мироненко н.м. доктор юридитIних Ha)rK, професор, член-кореспонденТ

НДПрН Украiни, заступник директора з HayкoBoi роботи Науково-дослiдного iнститlту
iнтелектуальноi власностi НАПрН УкраiЪи.

Члени проектноi групи:
Орлюк о.п. - доктор юридиIших наук, професор, академiк НАПрН Украiни, в.о.

директора Iнститугу права КиiЪського Нацiонального унiверситету iMeHi Тараса Шевченка;

Калrинцева о.Ю. - кандидат юридиIших наук, доцеIIт, завiдlъач вiддiлу промисловоi
власностi Науково-дослiдного iнститугу iнтелектуальноi власностi НАПрН УкраiЪи;

Штефан о.о. - доктор юридичних ноук, доцент, провiдний науковий спiвробiтник

вiддiлу юрисдикцiйних форм правового захисту суб'ектiв приватного права, судоустрою та

"удоr"rr"iва 
Науково-дослiдного iнститlту приватного права i пiдприемництва iM. академiка

Ф'Г' БТ;ffii;ова 
ю.е. _ доктор юридичних наук, доцент, керiвник Щентру правового

забезпечеНшI розвиТку наукИ i рехнолоГiй Науквво:дослiднQго iнститlту iнтелектуальнqТ

власностi НАПрН Украiни;
ЧомахашВiлi б.Ш. - кандидат юридиЧних наук, доцент кафедри Teopii та icTopir

державИ i права НацiоналЬного унiверситетУ бiоресурсiв та природокористування УкраiЪи;



Шабалiн А.В. - пu"д"дu, юридичних н&ук, доцент, завiдувач сектору узагальнеЕня
оксrrертноТ та судовоТ практики Науково-дослiдного iнститlту iнтелектуальноi власностi
НАПрН УкраiЪи;

Борко Ю.Л. - кандидат економiчних Еащ, завiдувач економiко-прttвового вiддiлу
Науково-дослiдного iнститугу iнтелектуальноi власностi НАПрН Украiни ;

Штефан Д.С. - кандидат юридичних н&ук, доцент, завiлlъач вiддiлry авторського
права i сумiжних прав Науково-дослiдного iнституту iнтелектуальноi власностi
НАПрНУкраiни; } * rt

Буров О.Ю. - доктор технiчних н&ук, провiдний науковий спiвробiтник вiддiлу
технологiй вiдкритого навчального середовища Iнститугу iнформацiйних технологiй i
засобiв IIавчання НАПН Украiни;

Кодинець Д.О. - доктор юридиtIних наук, доцент, завiдувач кафедри iнтелектуальноi
власностi Iнституту права КиiЪського нацiона"lьного унiверситету iMeHi Тараса Шевченка;

Музика-Стефанчук О.А. - доктор юридичних наук, професор, завiдувач кафедри

фiнансового права Iнститугу права Киiвського нацiонального унiверситеry iMeHi Тараса
Шевченка;

Потоцький М.Ю. - доктор юридичних наук, голова KoMiTeTy з iнтелектуальноТ
власностi Нацiональноi асоцiацii адвокатiв Украiни;

Сенюта I.Я. * доктор юридичних Еаук, професор, завiдувач кафедри медитIного rтрава

Львiвського нацiонального медичного унiверситету iменi,Щаяила Галицького;
Трубчанiнова Т.А. - кчlндидат фiлологi.пlих на)rк, завiдувач кафедри iноземних мов

Iнституту права Киiвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса Шевченка;

2. Розмiстити проеfт HoBdf редакцii освiтнf,о-Ёауковоi riрограми <<Право> пiдготовкil
здобувачiв денноi та заочноi форм навчання на третьому (ocBiTHbo-HayKoBoMy) piBнi виЩОi

освiти за спецiальнiстlо 081 кПраво>>, га-llузi знань 08 кПраво>> на сайтi Iнституту для
обговорення.

3. Контроль за виконаншIм наказу залишаю за собою.

Пiдстава: рiшення вченоi вiд 14.07 р., протокол Jt 7.

В.о. директора О..Щорошенко

./


