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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів  – 5 

Галузь знань 

13 – Механічна 

інженерія 

Нормативна 

 

Змістових блоків – 2 
Спеціальність: 

133 – Галузеве 

машинобудування 

 

 

Рік підготовки (курс): 

2-й 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання _             ___ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 150 

4-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 8 

 

Третього  (освітньо-

наукового) рівня вищої 

освіти 

 

16 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 4 год. 

Лабораторні 

год. год. 

Самостійна робота 

118 год. 142 год. 

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю: екзамен 

 

Програма навчальної дисципліни передбачає перезарахування кредитів, 

отриманих здобувачами, які навчались за програмою  академічної мобільності, 

неформальної та інформальної освіти за наявності відповідних підтверджуючих 

документів. 

Передбачено розробка аудіо-курсу, дистанційних online курсів для 

здобувачів з особливими освітніми проблемами інклюзивної освіти. 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Патентне право є важливим засобом регулювання соціальної, науково-

технічної, інноваційної, економічної та ринкової стратегії розвитку України. 

Інтенсивний промисловий та науковий розвиток, швидке поширення 

електронного обміну інформацією, прогресивний науковий та технічний 

прогрес, викликають все більш значні зловживання інтелектуальною власністю, 

в зв’язку з чим існує потреба у захисті своїх інтелектуальних прав у цих сферах. 

Винахідницька і патентно-ліцензійна робота є обов’язковим атрибутом 

діяльності промислових, науково-дослідних, технологічних, проектно-

конструкторських підприємств, навчальних закладів України. Саме вони є 

осередком формування об’єктів інтелектуальної власності, забезпечують 

широкий комплекс заходів забезпечення патентної чистоти винаходів, 

промислових зразків, ноу-хау, та інших об’єктів інтелектуальної власності. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» є 

формування у аспірантів комплекс знань і умінь щодо набуття, комерціалізації і 

захисту прав на різні категорії об’єктів права інтелектуальної власності в 

Україні. 

Завданням навчальної дисципліни є ознайомлення з компонентною та 

організаційною структурами системи охорони прав інтелектуальної власності 

України, формування комплексу знань щодо процедур набуття прав 

інтелектуальної власності в Україні, їх реалізації та захисту. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток в 

аспірантів компетентностей: 

Інтегральна компетентність (ІК). 

ІК. Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної 

та дослідницько-інновацій-ної діяльності у сфері галузевого машинобуду-

вання, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 

цілісних знань та професійної практики. 

Загальні компетентності (ЗК):   
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ЗК 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 4. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Фахові компетентності (ФК):   

ФК 8. Здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил 

академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково-педагогічній 

діяльності. 

 

Програмні результати навчання (ПРН). 

ПРН 6. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і 

нефахівцями результати досліджень, теоретичні та практичні проблеми 

галузевого машинобудування державною та іноземною мовами, 

кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у 

провідних наукових виданнях. 

- ПРН 10. Використовувати сучасні інтегровані та інформаційно-

комунікативні технології під час спілкування, обміну інформацією, збору, 

аналізу, оброблення, інтерпретація різних джерел.. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий блок 1. Інтелектуальна власність основа розвитку держави 

Тема 1. Предмет, мета і завдання дисципліни. Інтелектуальна власність її 

форми та особливості. 

Предмет навчальної дисципліни "Основи інтелектуальної власності". 

Мета та задачі курсу. Соціально-економічний прогрес суспільства. Творча і 

винахідницька діяльність людини. Інтелектуальна творчість. Види діяльності 

творчості. Науково-технічні досягнення людства. 

Виникнення, становлення і розвиток поняття інтелектуальної власності 

(ІВ). Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). Об’єкти права ІВ. 

Поняття права інтелектуальної власності. Право ІВ в об’єктивному та 

суб’єктивному значенні. Співвідношення права власності і права 
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інтелектуальної власності. Спільні та відмінні ознаки права власності і права 

ІВ. Майнові і немайнові права ІВ. Законодавство України про ІВ. Загальне 

законодавство. Спеціальне законодавство у сфері охорони ІВ. Митне 

законодавство. Система органів управління в сфері охорони прав на об'єкти 

інтелектуальної власності в Україні.  

Тема 2. Патентно-технічна інформація (МПК). Патентні дослідження. 

Міжнародна патентна класифікація (МПК). 

Патентна інформація та документація. Патентні дослідження. 

Загальні відомості про патентну інформацію та документацію. Патентні 

класифікації. Міжнародні класифікації об'єктів промислової власності. 

Міжнародна патентна класифікація (МПК). Редакції МПК. Структура 

класифікаційного індексу. Основні елементи довідково-пошукового апарату 

(ДПА) до МПК. Джерела патентної інформації. Первинні та вторинні джерела 

патентної інформації. Цифрові коди для ідентифікації даних (ІНІД). Загальні 

відомості про патентні дослідження. Мета патентних досліджень. Види 

патентного пошуку. Оформлення звіту про патентні дослідження. 

 

Тема 3. Право на одержання патенту. Порядок оформлення та подання 

заявки на захист прав інтелектуальної власності. 

Право на одержання патенту, право авторства. Подача заявки на винахід 

(корисну модель). Право авторства. Оформлення прав на винаходи, корисні 

моделі і промислові зразки. Порядок оформлення та подання заявки на винахід 

(корисну модель). Вимога єдності винаходу. Загальні вимоги до змісту 

документів заявки. Склад заявки. Заява про видачу патенту на винахід (корисну 

модель). Опис винаходу (корисної моделі) та вимоги до нього. Галузь техніки, 

до якої належить винахід (корисна модель). Рівень техніки. Суть винаходу 

(корисної моделі). Відомості, які підтверджують можливість здійснення ви-

находу. Формула винаходу (корисної моделі) і вимоги до неї. Структура 

формули винаходу. Вимоги до ілюстративних матеріалів. Реферат та вимоги до 

нього. Документи, що додаються до заявки. Права та обов’язки, що випливають 
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з патенту. Припинення дії патенту та визнання його недійсним. Захист прав 

власника патенту. 

 

Тема 4. Правові основи регулювання патентної діяльності в Україні. 

Міжнародна охорона інтелектуальної  власності. 

Наявність сучасної, міжнародно визнаної системи інтелектуальної 

власності. Паризька конвенція з охорони промислової власності. Всесвітня 

організація інтелектуальної власності (ВОІВ). Договір про патентну кооперацію 

(РСТ). Євразійська патентна конвенція (ЄАПК). Регіональні міжнародні 

організації з питань охорони інтелектуальної власності. 

Захист права  інтелектуальної власності. Загальні положення. 

 

Змістовий блок 2. Промислова власність. Основи винахідницької 

діяльності 

Тема 5. Промислова власність. Винахід, корисна модель, промисловий 

зразок. 

Поняття промислової власності. Паризька конвенція про охорону 

промислової власності. Основні джерела законодавства України про охорону 

промислової власності. Право промислової власності в об’єктивному і 

суб’єктивному розумінні. Об'єкти промислової власності. Винахід. Корисна 

модель. Об'єкти винаходу (корисної моделі): продукт, процес а також нове 

застосування відомого продукту чи процесу. Об’єкти, що не можуть одержати 

правову охорону. Умови надання правової охорони й винаходу (корисній 

моделі). Умови патентоздатності винаходу. Патент. Патентна форма охорони 

об'єктів промислової власності. Строк дії патенту на винахід чи корисну 

модель, секретний винахід. Суб'єкти права на винаходи і корисні моделі. 

Промисловий зразок. Умови набуття правової охорони промислового 

зразка. Об’єкти промислового зразка. Умова патентоспроможності 

промислового зразка. Об'єкти, що не можуть одержати правову охорону. Права 

власника патенту України на промисловий зразок. Порядок одержання патенту 

на промисловий зразок. Вміст заявки на видачу патенту на промисловий зразок. 
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Проведення експертизи заявки та видача патенту. Патентування промислового 

зразка в іноземних державах. Державне мито і збори. 

 

Тема 6. Охорона прав на знаки для товарів і послуг, комерційна таємниця. 

Знаки для товарів і послуг. Функції товарного знака. Об’єкти товарного 

знака. Позначення, що не можуть одержати правову охорону. Документ, що 

засвідчує право власності на знак для товарів і послуг. Обсяг правової охорони. 

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на 

знак для товарів і послуг. Експертиза заявки на знак. Права і обов’язки, що 

випливають із свідоцтва на знак. Захист прав на знаки для товарів і послуг. 

Використання знака. 

Міжнародні підходи до правової охорони комерційної таємниці. Захист 

комерційної таємниці в Україні. Об’єкти комерційної таємниці. Законодавче 

обмеження об’єктів комерційної таємниці. Суб’єкти комерційної таємниці. 

Відповідальність за розголошення комерційної таємниці. 

 

Тема 7. Оформлення "ноу-хау" і раціоналізаторських пропозицій. 

Основні положення по "ноу-хау". Оформлення опису "ноу-хау". 

Реєстрація опису "ноу-хау", опціон. Захист прав на "ноу-хау". 

Необхідність у раціоналізації. Критерії раціоналізаторської пропозиції. 

Ознаки раціоналізаторської пропозиції. Відмінності раціоналізаторських 

пропозицій від інших новаторських пропозицій. Раціоналізаторські пропозиції, 

умови її подачі та оформлення. 

 

Тема 8. Ліцензійні операції і податкове регулювання патентної діяльності. 

Загальна характеристика договорів у сфері інтелектуальної власності. 

Ліцензійний договір. Договір про передання виключних майнових прав 

інтелектуальної власності. Договір про створення за замовленням і 

використання об’єкта права інтелектуальної власності. Договір комерційної 

концесії. Інші договори у сфері інтелектуальної власності.  
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Оподаткування у сфері інтелектуальної власності. Податкове 

регулювання патентної діяльності. 

 

5. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  
у тому числі 

усього  
у тому числі 

л пр лр інд с.р. л пр лр інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий блок 1. Інтелектуальна власність основа розвитку держави 

Тема 1. Предмет, 

мета і завдання 

дисципліни. 

Інтелектуальна 

власність її форми та 

особливості 

19 2 2  4 11 19 0,5 0,5  4 14 

Тема 2. Патентно-

технічна інформація 

(МПК). Патентні 

дослідження 

19 2 2  4 11 19 0,5 0,5  4 14 

Тема 3. Право на 

одержання патенту. 

Порядок оформле-

ння та подання 

заявки на захист прав 

інтелектуальної 

власності 

19 2 2  4 11 19 0,5 0,5  4 14 

Тема 4. Правові 

основи регулювання 

патентної діяльності 

в Україні. Міжна-

родна охорона 

інтелектуальної  

власності 

19 2 2  4 11 19 0,5 0,5  4 14 

Разом за змістовим 

блоком 1 76 8 8  16 44 76 2 2  16 56 

Змістовий блок 2. Промислова власність. Основи винахідницької діяльності 

Тема 5. Винахід, 

корисна модель, 

промисловий зразок 

19 2 2  4 11 19 0,5 0,5  4 14 

Тема 6. Охорона 

прав на знаки для 

товарів і послуг, 

комерційна 

таємниця 

19 2 2  4 11 19 0,5 0,5  4 14 

Тема 7. 
Оформлення "ноу-

19 2 2  4 11 19 0,5 0,5  4 14 
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хау" і 

раціоналізаторських 

пропозицій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 8. Ліцензійні 

операції і податкове 

регулювання 

патентної діяльності 

17 2 2  2 11 17 0,5 0,5  2 14 

Разом за змістовим 

блоком 2 
74 8 8  14 44 74 2 2  14 56 

Усього годин  150 16 16  30 88 150 4 4  30 112 

 

Також вивчення даної компоненти формує у здобувачів вищої освіти ряд 

соціальних навичок (soft skills): комунікативність (реалізується через: метод 

роботи в парах та групах, метод самопрезентації), робота в команді 

(реалізується через: метод проектів), лідерські навички (реалізується через: 

робота в групах, метод проектів, метод самопрезентації) 

 

6. Перелік тем практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Поняття права інтелектуальної власності 2 

2 Набуття права на об’єкти інтелектуальної власності  2 

3 Промислова власність. Об’єкти та суб’єкти промислової 

власності. 

2 

4 Патентні дослідження та патентний пошук 2 

5 Особливості оформлення заявки на винахід чи корисну 

модель 

2 

6 Промислові зразки. Знаки для товарів і послуг 2 

7 Правова охорона раціоналізаторських пропозицій. 

Основні положення по "ноу-хау" 

2 

8 Передача прав на об’єкти права інтелектуальної власності 2 

 Всього 8 
 

7. Самостійна робота (денна форма) 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 2 3 

1 Історія і етапи становлення інституту інтелектуальної 

власності.  

 

2 



 

 

11 

 

1 2 3 

2 Форми інтелектуальної власності. 2 

3 Міжнародна патентна класифікація. Патентний пошук. 2 

4 Основні джерела законодавства України в сфері охорони 

інтелектуальної власності.  
4 

5 Об’єкти і суб’єкти інтелектуальної власності. 4 

6 Правила оформлення заявки на отримання правового 

захисту об’єкту інтелектуальної власності. 
4 

7 Винахід, корисна модель. 2 

8 Промисловий зразок, раціоналізаторська пропозиція. 2 

9 Оформлення допоміжних матеріалів і порядок сплати 

зборів за подачу заявки і держмита за одержання 

патенту. 

4 

10 Захист прав на знаки для товарів і послуг. 2 

11 Правила складання, подання та розгляду заявки на 

видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. 
2 

12 Комерційна таємниця. 2 

13 Авторське право. 4 

14 Правова охорона об’єктів авторського права. 2 

15 Плагіат в умовах інформаційного суспільства: витоки 

явища, способи попередження та боротьби. 
2 

16 Захист прав інтелектуальної власності в всесвітній 

мережі Інтернеті. 
4 

17 Авторське право в мережі Інтернет. 2 

18 Права інтелектуальної власності на географічне 

зазначення. 
4 

19 Правова охорона нетрадиційних об’єктів 

інтелектуальної власності. 
4 

20 Правова охорона сортів рослин. 4 

21 Права інтелектуальної власності на компонування 

інтегральної мікросхеми. 
4 

22 Права інтелектуальної власності на селекційні 

досягнення. 
4 

23 Правова охорона комп’ютерних програм. 4 

23 Бернська конвенція про охорону літературних і 

художніх творів. 
4 

25 Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків. 4 

26 Паризька конвенція про охорону промислової власності. 4 

27 Угода TRIPS 2 

28 Іноземне патентування винаходів та корисних моделей. 4 

 Всього 88 
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8. Перелік тем для виконання індивідуальних завдань 

Теми рефератів: 

1. Коротка історія винахідництва. 

2. Захист інтелектуального потенціалу – стратегія розвитку України. 

3. Інтелектуальний капітал як базова характеристика вартості бізнесу. 

4. Інтелектуальний капітал як головна продуктивна сила суспільства. 

5. Ефективне використання інтелектуального потенціалу нації – шлях до 

економічного зростання держави. 

6. Система органів управління  в сфері охорони прав  на об’єкти 

інтелектуальної власності в Україні. 

7. Захист від недобросовісної конкуренції. 

8. Експертиза заявки. 

9. Іноземне патентування винаходів та корисних моделей. 

10. Особливості подання міжнародної заявки. 

11. Правова охорона знака в Україні. 

12. Передача прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

13. Передача прав на об’єкти промислової власності. 

14. Захист прав на об’єкти промислової власності. 

15. Особливості захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні. 

16. Охорона авторського права у Сполучених Штатах Америки. 

17. Міжнародні угоди щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної 

власності. 

18. Угода TRIPS. 

19. Оподаткування операцій з нематеріальними активами. 

20. Інтелектуальна власність при управлінні інноваційним проектом. 

21. Оцінка прав інтелектуальної власності. 

22. Порядок оцінки інтелектуальної власності та оформлення звіту про 

оцінку. 

23. Виникнення, розвиток та значення торгівлі ліцензіями.  
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24. Характерні особливості та тенденції розвитку сучасного ринку ліцензій.  

25. Ліцензія як правова форма розпорядження правами інтелектуальної 

власності.  

26. Питання виявлення плагіату літературного твору. 

27. Права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок як об’єкт спадкування. 

28. Правова охорона нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності. 

29. Правова охорона сортів рослин. 

30. Права інтелектуальної власності на компонування інтегральної 

мікросхеми. 

31. Права інтелектуальної власності на селекційні досягнення. 

32. Права інтелектуальної власності на комерційну таємницю. 

33. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення. 

34. Правова охорона комп’ютерних програм. 

35. Правове регулювання "ноу-хау". 

36. Особливості оцінки об’єктів інтелектуальної власності в Україні. 

37. Авторське право в мережі Інтернет. 

38. Історія упаковки та її сучасна охорона як об’єкта інтелектуальної 

власності. 

39. Інтелектуальна власність у сфері нанотехнологій. 

40. Практичні аспекти правової охорони нетрадиційних торговельних марок. 

41. Практичний підхід до захисту прав інтелектуальної власності засобами 

масової інформації в Інтернеті. 

42. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. 

43. Паризька конвенція про охорону промислової власності. 

44. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків. 

45. Стан і перспективи розвитку інформаційного забезпечення діяльності у 

сфері інтелектуальної власності. 

46. Плагіат в українському інформаційному просторі. 

47. Плагіат: неприємна випадковість чи злий намір?  
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48. Плагіат в умовах інформаційного суспільства: витоки явища, способи 

попередження та боротьби. 

 

Форма завдання по оформленню заявки на захист прав інтелектуальної 

власності: 

1. Оформлення заявки на винахід; 

2. Оформлення заявки на корисну модель; 

3. Оформлення заявки на сорт рослин; 

4. Оформлення заявки на селекційні досягнення; 

5. Оформлення заявки на охорону наукових творів. 

 

9. Методи навчання 

 

Бесіда, співбесіда, пояснення, дискусія, обговорення, інноваційні методи з 

використанням мультимедійних презентацій. 

 

10. Методи контролю 

1. Опитування 

2. Перевірка конспектів 

3. Реферативні повідомлення 

4. Аудиторне тестування 

5. Атестаційне тестування 

 

11. Перелік запитань для самоперевірки, самостійних і атестаційних робіт 

1. Інтелектуальна діяльність, її значення для соціально-економічного і 

культурного розвитку нації? 

2. Система органів управління в сфері охорони прав на об'єкти 

інтелектуальної власності в Україні? 

3. Поняття інтелектуальної власності? 

4. Інститут інтелектуальної власності і права? 

5. Поняття права інтелектуальної власності? 

6. Патентна інформація та документація. Патентні дослідження? 

7. Міжнародна охорона прав інтелектуальної власності? 

8. Основні елементи довідково-пошукового апарату (ДПА) до МПК? 

9. Джерела права інтелектуальної власності? 

10. Система права інтелектуальної власності? 

11. Умови надання правової охорони винаходу (корисній моделі)? 

12. Об’єкти права інтелектуальної власності: поняття та класифікація. 

13. Суб'єкти права на винаходи і корисні моделі. 
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14. Загальна характеристика особистих немайнових прав інтелектуальної 

власності? 

15. Право на одержання патенту. Порядок оформлення та подання заявки на 

винахід? 

16. Загальна характеристика майнових прав інтелектуальної власності? 

17. Права та обов’язки, що випливають з патенту? 

18. Поняття авторського права і суміжних прав? 

19. Захист прав власника патенту? 

20. Об‘єкти авторського права і суміжних прав. Об’єкти, на які не 

поширюється авторське право? 

21. Припинення дії патенту та визнання його недійсним? 

22. Комп’ютерна програма, як об’єкт авторського права? 

23. Промислові зразки. Знаки для товарів і послуг. Раціоналізаторські 

пропозиції? 

24. База даних як об’єкт авторського права і прав sui generis. 

25. Суб’єкти авторського права і суміжних прав. Виникнення авторських та 

суміжних прав? 

26. Державна реєстрація авторського права? 

27. Зміст авторських та суміжних прав? 

28. Патентування промислового зразка в іноземних державах? 

29. Обмеження авторського права і суміжних прав? 

30. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва 

України на знак для товарів і послуг? 

31. Строки чинності авторського права та суміжних прав. Суспільне 

надбання? 

32. Поняття та система права промислової власності? 

33. Права і обов’язки, що випливають із свідоцтва на знак? 

34. Захист прав на знаки для товарів і послуг. Використання знака? 

35. Поняття, об’єкти і суб’єкти патентного права. 

36. Набуття прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі і 

промислові зразки. 

37. Зміст прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі і 

промислові зразки. 

38. Міжнародне співробітництво в області інтелектуальної власності. Захист 

права інтелектуальної власності? 

39. Охорона прав інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації 

учасників цивільного обороту, товарів і послуг. 

40. Регіональні міжнародні організації з питань охорони інтелектуальної 

власності. 
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41. Загальна характеристика охорони прав інтелектуальної власності на 

«нетрадиційні» об’єкти інтелектуальної власності (наукові відкриття, 

раціоналізаторські пропозиції, компонування інтегральних мікросхем, 

селекційні досягнення, комерційні таємниці). 

42. Розпорядження правами інтелектуальної власності (коротка 

характеристика)? 

43. Захист прав інтелектуальної власності (коротка характеристика). 

44. Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності (коротка 

характеристика)? 

45. Система органів управління в сфері охорони прав на об’єкти 

інтелектуальної власності в Україні? 

46. Захист від недобросовісної конкуренції? 

47. Міжнародні угоди щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної 

власності? 

48. Угода TRIPS? 

49. Оцінка прав інтелектуальної власності? 

50. Порядок оцінки інтелектуальної власності та оформлення звіту про 

оцінку? 

51. Виникнення, розвиток та значення торгівлі ліцензіями? 

52. Питання виявлення плагіату літературного твору? 

53. Права інтелектуальної власності на селекційні досягнення? 

54. Правове регулювання "ноу-хау"? 

55. Авторське право в мережі Інтернет? 

56. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів? 

57. Паризька конвенція про охорону промислової власності? 

58. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків? 

59. Плагіат в українському інформаційному просторі? 

60. Плагіат в умовах інформаційного суспільства: витоки явища, способи 

попередження та боротьби? 

61. Охарактеризуйте об’єкти авторського права та їх ознаки. Що таке 

співавторство? 

62. Поняття і ознаки винаходу як об’єкту промислової власності? 

63.  Поняття і ознаки корисної моделі як об’єкту промислової власності? 

64. Право на конфіденційну (нерозкриту) інформацію? 

65. Правова охорона сортів рослин? 

66. Охоронні документи на право промислової власності? 

67. Порушення та захист прав патентовласника? 

68. Патентно-комерційна інформація? 



 

 

17 

 

69. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і 

послуг? 

70. Види договорів на створення і використання об’єктів інтелектуальної 

власності? 

71. Кримінально-правова та адміністративна відповідальність, що настає у разі 

порушення авторських прав? 

72. Особливості розміщених в Інтернеті творів як предмета авторського права 

та проблеми їхньої правової охорони? 

 

                   12. Критерії оцінювання результатів навчання 

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового 

оцінювання є досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним 

запланованим результатом навчання дисципліни "Методологія та організація 

наукових досліджень з основами інтелектуальної власності". 

Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається за допомогою якісних 

критеріїв і трансформується в мінімальну позитивну оцінку рейтингової шкали. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 
Самостійна 

робота 

Підсумко-

вий тест 

(Екзамен) 

Сума 
Змістовий блок 2 Змістовий блок 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

6 6 6 6 6 6 6 6 22 30 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

66-74 D 
задовільно  

60-65 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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13 Засоби оцінювання та методи демонстрування  

результатів навчання 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

- екзамен; 

- стандартизовані тести; 

- наскрізні проекти; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- інші види індивідуальних та групових завдань. 

 

Рекомендована література 

Основна література 

1. Інтелектуальна власність: підручник для студентів економічних 

спеціальностей / Л. Д. Романадзе, П. М. Цибульов, О. О. Кулініч.  – 

Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 424 с. 

2. Фордзюн Ю. І. Основи інтелектуальної власності : навч. посібник / Ю. І. 

Фордзюн, В. М. Кабацій. – Київ : Кондор, 2018. – 208 с. 

3. Світличний О. П. Право інтелектуальної власності : підручник. – 2-е вид., 

змін. і доп. / О. П. Світличний. – К. : НУБіП України, 2016. – 355 с. 

4. Мікульонок І.О. Інтелектуальна власність: навчальний посібник / І.О. 

Мікульонок. - 3-тє вид. - К.: Кондор-Видавництво, 2015. - 242 с. 

5. Капінос М. М. Інтелектуальна власність : підручник / М. М. Капінос, Е. Т. 

Лерантович, М. М. Солощук ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – 

Харків : Друкарня Мадрид, 2016. – 396 с. 

  

Додаткова література  

1. Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» 

/ Електронний ресурс // Режим доступу: https://ukrpatent.org/uk 

2. Методичні рекомендації по оформленню заявки на винахід (корисну 

модель) з дисципліни "Основи технічної творчості та патентознавства" / 

Укладачі: Середа Л.П., Холодюк О.В. (перевидання) – Вінниця: 

Видавництво ВНАУ, 2016. – 95 с. 

16. Інформаційні ресурси 

1. Тестові завдання по дисципліні (внутрішній сайт ВНАУ). 

2. Методичні розробки (внутрішній сайт ВНАУ), репозиторій ВНАУ. 

https://ukrpatent.org/uk

