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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма навчання

Галузь знань
Кількість кредитів –
2,5

0517 „ Харчова
промисловість та переробка
сільськогосподарської
продукції ”

Нормативна

(шифр і назва)

Напрям підготовки
6.051701 «Харчові технології та
інженерія»
(шифр і назва)

Модулів – 2
Змістових модулів – 1
Індивідуальне
науково-дослідне
завдання реферат
(назва)

Загальна кількість
годин - 90

Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 2,5
самостійної роботи
студента – 3,0

Спеціальність
(професійне
спрямування):
7.05170112 “Технології
харчування”

Освітньокваліфікаційний рівень:
спеціаліст
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Рік підготовки:
1-й
Семестр
1-й
Лекції
12 год.
Практичні, семінарські
14 год.
Лабораторні
Самостійна робота
30 год.
Індивідуальні завдання:
34 год.
Вид контролю: екзамен

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання дисципліни є забезпечення інтелектуального і
соціального розвитку особистості шляхом навчання основам правових та
економічних аспектів інтелектуальної власності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- основні поняття системи правової охорони інтелектуальної власності;
- складові міжнародної системи охорони інтелектуальної власності;
- складові системи інтелектуальної власності в Україні;
- інтелектуальну власність в нормах загального законодавства України;
- об'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власності;
вміти визначати:
- алгоритм правової охорони об'єктів патентного права (винаходів,
корисних моделей, промислових зразків);
- алгоритм правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного
обороту (торговельних марок, географічних зазначень, фірмових найменувань);
- алгоритм правової охорони нетрадиційних об'єктів інтелектуальної
власності (топографій інтегральних мікросхем, сортів рослин, комерційних
таємниць);
- алгоритм правової охорони об'єктів промислової власності в іноземних
державах;
- алгоритм правової охорони об'єктів авторського права (творів літератури
та мистецтва);
- права та обов'язки власників охоронних документів на об'єкти права
інтелектуальної власності;
- вартість права на об'єкти інтелектуальної власності;
- факт порушення прав власників чинних охоронних документів та
заявників на об'єкти промислової власності;
- процедуру захисту прав інтелектуальної власності у разі їх порушення.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1
Тема 1. Вступ в інтелектуальну власність та система
інтелектуальної власності
Поняття інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність як результат
творчої діяльності. Інтелектуальна власність як право.
Соціально-економічні стратегії в країнах світового товариства. Роль
промислової власності у економічному розвитку. Авторське право і розвиток
культури.
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Класифікація об'єктів права інтелектуальної власності. Об'єкти промислової
власності. Нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності. Об'єкти авторського
права і суміжних прав.
Об'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власності. Суб'єкти права
інтелектуальної власності. Творець (автор) як суб'єкт права. Громадяни, юридичні
особи та держава як суб'єкти права інтелектуальної власності. Суб'єкти права
промислової власності. Суб'єкти авторського права. Суб'єкти суміжних прав.
Конституція України. Норми цивільного, господарського і кримінального
кодексів України щодо інтелектуальної власності. Спеціальне законодавство
України з питань інтелектуальної власності. Державна система правової охорони.
Міжнародна система інтелектуальної власності. Міжнародні договори про
інтелектуальну власність. Членство України в міжнародних договорах про
інтелектуальну власність. Всесвітня організація інтелектуальної власності, її
структура та основні функції. Міжнародна співпраця в рамках регіональних
договорів про інтелектуальну власність.
Тема 2. Авторське і суміжні права
Поняття авторського права як інституту права інтелектуальної власності.
Основні завдання та функції авторського права. Принципи авторського права.
Джерела авторського права.
Елементи авторсько-правових відносин. Суб'єкти авторського права.
Поняття, форми та ознаки об'єкта авторського права..
Поняття авторського договору. Види авторського договору. Зміст
авторського договору. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної
власності на твори.
Поняття колективного управління правами. Еволюція колективного
управління правами суб'єктів авторського права та суміжних прав.
Тема 3. Право промислової власності
Поняття предмету права промислової власності, коло та характеристика
однорідних суспільних відносин. Поняття права промислової власності як
інституту права інтелектуальної власності.
Всесвітня організації інтелектуальної власності (ВОІВ) та міжнародне
співробітництво у сфері охорони інтелектуальної власності. Основні принципи.
Договір щодо законів про товарні знаки.
Охорона прав інтелектуальної власності на результати інтелектуальної
діяльності.
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Тема 4. Охорона прав на об'єкти інтелектуальної власності
Мета правової охорони. Принципи та необхідність правової охорони
об'єктів інтелектуальної власності.
Набуття прав на винаходи і корисні моделі. Умови патентоспроможності
винаходу (корисної моделі). Порядок патентування. Строк дії патенту.
Дострокове припинення дії патенту. Права власника патенту.
Набуття прав на промисловий зразок та географічне зазначення. Порядок
отримання охоронного документу на промисловий зразок. Порядок отримання
права на географічне зазначення.
Набуття прав на торговельну марку (знаки для товарів та послуг). Порядок
отримання охоронного документу.
Охорона прав на комерційні таємниці, наукові відкриття.
Джерела права. Авторське право і суміжні права. Форми охорони
авторських прав. Терміни охорони прав авторів. Охорона суміжних прав.
Порядок охорони прав на об'єкти промислової власності за кордоном.
Охорона прав на об'єкти авторського права і суміжних прав за кордоном.
Тема 5. Патентна інформація і документація
Міжнародні, регіональні та національні патентно-інформаційні органи.
Патентно-інформаційні органи в Україні та їх функції.
Інформаційні ресурси науково-технічної інформації. Патентна інформація
як складова частина науково-технічної інформації. Джерела інформації про
об'єкти промислової власності.
Міжнародна патентна класифікація (МПК). Міжнародна класифікація
промислових зразків. Міжнародна класифікація товарів і послуг.
Одержання патентної та патентно-асоційованої інформації. Використання
патентної та патентно-асоційованої інформації. Пошук інформації в галузі
промислової власності.
Тема 6. Комерціалізація прав на об'єкти інтелектуальної власності та
оцінка вартості прав
Мета і основні способи комерціалізації. Поняття інтелектуального капіталу.
Використання об'єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві.
Внесення інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства.
Уступка прав на об'єкти інтелектуальної власності. Передача прав на
об'єкти інтелектуальної власності: за ліцензійним договором, за договором
комерційної концесії, за договором лізингу. Суть торгівлі ліцензіями. Види
ліцензій. Ліцензійні договори.
Випадки, в яких необхідно визначати вартість. Підходи до визначення
вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності. Витратний підхід,
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порівняльний підхід, дохідний підхід. Методи оцінки прав на об'єкти
інтелектуальної власності. Зв'язок між підходами і методами. Алгоритм
розрахунку вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності.
Тема 7. Управління правами інтелектуальної власності
Життєвий цикл об'єкта інтелектуальної власності. Управління об'єктом
інтелектуальної власності на етапі його створення. Управління об'єктом
інтелектуальної власності на етапі набуття прав. Управління об'єктом
інтелектуальної власності на етапі використання прав. Управління об'єктом
інтелектуальної власності на етапі захисту прав. Управління об'єктом
інтелектуальної власності на етапі утилізації.
Тема 8. Захист прав інтелектуальної власності
Причини, що приводять до порушення прав. Призначення системи захисту
прав інтелектуальної власності.
Дії, що порушують права власників об'єктів промислової власності. Основні
порушення прав на об'єкти авторського права і суміжних прав.
Суперечки про визнання (невизнання) результату інтелектуальної
діяльності об'єктом інтелектуальної власності. Суперечки, що стосуються
порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності.
Юрисдикційна форма захисту. Неюрисдикційна форма захисту. Види
порушення прав, що розглядаються в адміністративно-правовому порядку.
Захист прав інтелектуальної власності у відповідності до кодексу України про
адміністративні правопорушення. Захист від недобросовісної конкуренції. Захист
прав при переміщенні через митний кордон України контрафактних товарів.
Цивільно-правовий порядок захисту прав. Порядок захисту порушених
прав, встановлений кримінальним законодавством. Відповідальність за
порушення прав, що передбачена Кримінальним кодексом України.
Угода ТRІРS як одна з угод Світової організації торгівлі. Основні вимоги
Угоди ТRІРS щодо захисту прав інтелектуальної власності за порушення прав
інтелектуальної власності.
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4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
денна форма
Усьоу тому числі
го
л
п лаб інд с.р.
2
3
4
5
6
7

1
Модуль 1
Тема 1. Вступ в інтелектуальну власність та
система інтелектуальної власності
Тема 2. Авторське і суміжні права
Тема 3. Право промислової власності
Тема 4. Охорона прав на об'єкти
інтелектуальної власності
Тема 5. Патентна інформація і документація
Тема 6. Комерціалізація прав на об'єкти
інтелектуальної власності та оцінка вартості
прав
Тема 7. Управління правами інтелектуальної
власності
Тема 8. Захист прав інтелектуальної власності
Разом за змістовим модулем 1
Усього годин
Модуль 2
ІНДЗ
Усього годин

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

7

2

-

-

-

5

7
7

2
-

2
2

-

-

3
5

7

2

2

-

-

3

7

-

2

-

-

5

7

2

2

-

-

3

7

2

2

-

-

3

7
56

2
12
12

2
14
14

-

-

3
30
30

90

12

14

-

34
34

30

6. Теми практичних занять
Назва теми
Авторське і суміжні права
Право промислової власності
Охорона прав на об'єкти інтелектуальної власності
Патентна інформація і документація
Комерціалізація прав на об'єкти інтелектуальної
власності та оцінка вартості прав
Управління правами інтелектуальної власності
Захист прав інтелектуальної власності
Разом
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Кількість
годин
2
2
2
2
2
2
2
14

8. Самостійна робота
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Назва теми
Вступ в інтелектуальну власність та система
інтелектуальної власності
Авторське і суміжні права
Право промислової власності
Охорона прав на об'єкти інтелектуальної власності
Патентна інформація і документація
Комерціалізація прав на об'єкти інтелектуальної
власності та оцінка вартості прав
Управління правами інтелектуальної власності
Захист прав інтелектуальної власності
Разом

Кількість
годин
5
3
5
3
5
3
3
3
30

9. Індивідуальні завдання
Індивідуально-консультаційна
робота
здійснюється
за
графіком
індивідуально-консультативної роботи у формі перевірки виконання та захисту
індивідуальних завдань, що винесені на поточний контроль.
Індивідуально-консультативна робота з теоретичної частини дисципліни
проводиться у вигляді:
1) індивідуальних консультацій (запитання-відповідь стосовно проблемних
питань теоретичного матеріалу дисципліни);
2) групових консультацій (розгляд типових прикладів, практики
впровадження та використання нових методів та методик впровадження у
виробничу практику).
Індивідуально-консультативна робота з практичної частини дисципліни
проводиться у вигляді:
1) індивідуальних консультацій (розгляд практичних завдань стосовно
яких виникли запитання);
2) групових консультацій (розгляд практичних ситуацій, які потребують
колективного обговорення).
Індивідуально-консультативна робота для комплексної оцінки засвоєння
програмного матеріалу проводиться у вигляді захисту індивідуальних завдань.
Теми індивідуальних завдань
Тема 1. Загальна характеристика інтелектуальної власності і її правового
регулювання
Дати поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності.
Перерахувати і дати характеристику об'єктам інтелектуальної власності,
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авторського права і суміжних прав, зазначити загальні і відмінні риси
авторського і патентного права. Визначити основні відмінності об'єктів права
інтелектуальної власності від об'єктів речового права власності. Показати роль
інтелектуальної власності в створенні сучасної ринкової економіки, а також у
забезпеченні добробуту країни. Дати стислу характеристику джерел права
інтелектуальної власності.
Тема 2. Основні поняття авторського права
Дати визначення авторського права. Предмет авторського права. Джерела
авторського права. Об'єкти авторського права. Незахищені об'єкти. Виникнення
і здійснення авторського права, суб'єкти авторського права. Автори і
співавтори. Особисті немайнові права автора. Майнові права автора. Вільне
використання об'єктів авторського права.
Тема 3. Суміжні права
Дати поняття суміжних прав. Суб'єкти й об'єкти суміжних прав.
Виникнення і здійснення суміжних прав. Критерії для надання правової охорони
суміжних прав. Права виконавців. Права виробників фонограм. Права
організацій мовлення. Обмеження прав виконавців, виробників фонограм і
організацій мовлення. Термін охорони прав.
Тема 4. Авторські договори
Дати характеристику договірних відношень в авторському праві. Поняття і
типи авторських договорів. Поняття і види авторських договорів про передачу
твору для використання: видавничий договір, постановочний договір,
сценарний договір тощо. Види авторського договору, його істотні умови.
Обов'язки сторін договору. Відповідальність сторін за порушення авторського
договору.
Тема 5. Правовий захист авторського права і суміжних прав
Дати характеристику порушень авторського права і суміжних прав.
Поняття контрафактних примірників творів і фонограм. Характеристика
піратства у сфері інтелектуальної власності. Порядок захисту особистих і
майнових прав володарів авторського права і суміжних прав. Засоби цивільноправового захисту авторського права і суміжних прав. Стягнення прибутків
порушника. Виплата компенсації. Стягнення штрафу.
Тема 6. Сутність радикальної реформи законодавства про промислову
власність і патентне право України
Роль об'єктів промислової власності у сучасній ринковій економіці.
Поняття патентного права, його предмет і система. Об'єкти і суб'єкти патентного
права. Основні норми законів про промислову власність. Характеристика
основних положень радикальної реформи законодавства про промислову
власність.
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Тема 7. Правова охорона винаходу і корисної моделі
Дати поняття винаходу і його об'єктів. Умови надання правової охорони
винаходу. Умови патентоспроможності винаходу і їх характеристики. Права та
обов'язки патентовласників. Порядок одержання патенту. Припинення дії
патенту і визнання його недійсним. Поняття корисної моделі, її об'єкт, умови
патентоспроможності.
Тема 8. Правова охорона промислового зразка
Дати поняття промислового зразка і його об'єктів. Умови надання правової
охорони промислового зразка. Умови патентоспроможності промислового зразка
і їх характеристики. Характеристика патенту і патентовласників. Права та
обов'язки власника патенту. Порядок одержання патенту. Припинення дії патенту
і визнання його недійсним. Порушення прав власника патенту і їх захист.
Тема 9. Правова охорона торговельних марок
Дати поняття торговельної марки (ТМ). Умови надання правової охорони
ТМ. Види позначень, що не можуть бути визнані ТМ. Характеристика свідоцтва
на ТМ. Права й обов'язки власника свідоцтва. Порядок одержання свідоцтва.
Припинення дії свідоцтва і визнання його недійсним. Порушення прав власника
свідоцтва ТМ. Захист прав на ТМ.
Тема 10. Авторське право
Дати визначення автора і співавтора. Загальна характеристика прав
автора. Особисті немайнові і майнові права автора. Право авторства і його
ознаки. Винятковий і абсолютний характер права авторства. Набуття прав на
об'єкти авторського права. Право на авторське ім'я. Право на винагороду.
Тема 11. Патентовласники, їх права та обов'язки.
Дайте поняття патенту як охоронного документа. Охарактеризуйте
патентовласників і їх види. Права патентовласника і їх ознаки. Форми
використання винаходів. Права по розпорядженню патентом. Обмеження
патентних прав. Обов'язки патентовласника. Порядок одержання патенту.
Припинення дії патенту і визнання його недійсним.
Тема 12. Ліцензійні договори
Дати поняття ліцензійних договорів, показати їхню роль у створенні ринку
промислової власності і сучасної ринкової економіки. Види ліцензійних
договорів. Характеристика предмета договору. Права й обов'язки сторін. Види
ліцензійних платежів. Відповідальність сторін за дотримання зобов'язань за
договором.
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Тема 13. Захист прав авторів об'єктів науково-технічної творчості
Перерахувати права авторів і їхні ознаки. Дати поняття порушення прав
авторів і їхніх видів. Цивільно-правовий засіб захисту прав авторів. Суперечки
що вирішуються в судовому порядку. Кримінально-правовий спосіб захисту прав
авторів.
Тема 14. Захист прав власників патенту
Перерахувати права власників патенту, дати поняття їх порушення. Дати
характеристику основних видів порушень виключного права патентовласника.
Поняття контрафактної продукції. Цивільно-правовий засіб захисту прав
патентовласників. Суперечки, що вирішуються в судовому порядку. Міри
цивільно-правового захисту і міри цивільно-правової відповідальності.
Тема 15. Захист від недобросовісної конкуренції
Дати поняття недобросовісної конкуренції. Неправомірне використання
ділової репутації підприємця і його види. Дискредитація суб'єкта, що
господарює. Неправомірний збір, розголошення і використання комерційної
таємниці. Відповідальність за несумлінну конкуренцію. Порядок розгляду
справ про несумлінну конкуренцію. Рішення антимонопольного комітету України
і його територіальних відділень по справах про несумлінну конкуренцію.
Тема 16. Еволюція інтелектуальної власності
Дослідити еволюцію промислової власності, у тому числі окремих об'єктів
промислової власності. Пояснити причини, що спонукають до необхідності
правової охорони об'єктів промислової власності. Дослідити еволюцію
авторського права і суміжних прав. Зазначити, що з'явилося причиною до
формування системи захисту авторського права і суміжних прав.
Охарактеризувати розвиток інтелектуальної власності в Україні до і після
проголошення нею суверенітету.
Тема 17. Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і
соціальному розвитку суспільства
Описати соціально-економічні стратегії в країнах, що розвиваються.
Дослідити зв'язок між промисловою власністю і розвитком, вплив промислової
власності на науково-технічний і економічний розвиток держави. Виявити роль
авторського права і суміжних прав у розвитку культури суспільства. Звернути
увагу на зростаючу роль об'єктів інтелектуальної власності в міжнародній торгівлі,
у забезпеченні конкурентноздатності товарів.
Тема 18. Економіка інтелектуальної власності
Дати поняття інтелектуального капіталу, його структури. Інтелектуальна
власність як товар. Оборотоздатність об'єктів інтелектуальної власності.
Термін служби об'єктів інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність як
нематеріальний актив. Випадки, коли необхідно визначати вартість прав на
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об'єкти інтелектуальної власності. Підходи до визначення вартості прав
інтелектуальної власності. Методи оцінки прав на об'єкти інтелектуальної
власності.
Тема 19. Передача прав на об'єкти інтелектуальної власності
Суть торгівлі ліцензіями. Види ліцензій. Ліцензійні договори і їхня
класифікація. Особливості ліцензійних договорів. Термін дії ліцензійних
договорів. Порядок підготовки ліцензійних договорів.
Тема 20. Захист прав інтелектуальної власності
Система захисту прав інтелектуальної власності і її призначення.
Категорії спорів. Адміністративний порядок захисту прав. Судовий порядок
захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності: цивільно-правові способи
захисту прав. Кримінальна відповідальність за порушення прав.
Тема 21. Міжнародне співробітництво в сфері інтелектуальної власності
Значення міжнародного співробітництва в сфері інтелектуальної
власності. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). Участь
України в її роботі. Співробітництво в рамках міжнародних регіональних
організацій з питань охорони інтелектуальної власності: Європейська патентна
організація (ЕПО), Євразійська патентна організація (ЕАПО), Африканські
організації інтелектуальної власності. Участь України в міжнародному
співробітництві в сфері інтелектуальної власності.
10. Методи навчання
Методи навчання – засоби спільної роботи викладача та студентів, за допомогою яких, у тих, хто навчається формуються потрібні знання, навички,
вміння. Кожний метод – це струнка система взаємопов’язаних прийомів: усний
виклад навчального матеріалу, обговорення матеріалу, показ (демонстрація)
вправи, практичні роботи, індивідуальні роботи. Використовуються наступні
методи навчання:
- методи організації та здійснення навчальної діяльності: словесні
(розповідь, бесіда, лекція), наочні (показ, демонстрація), практичні,
репродуктивні і проблемні, самостійної роботи і роботи під керівництвом
викладача;
- методи стимулювання і мотивації навчання: методи формування інтересу
(пізнавальні ігри, аналіз проблемних ситуацій), методи формування
відповідальності в навчанні (роз’яснення суспільної і особової значущості
навчання, пред’явлення педагогічних вимог);
- методи контролю і самоконтролю (усний і письмовий контроль, практичні
роботи, машинний і безмашинний програмований контроль у вигляді тестів,
фронтальний і диференційований, поточний і підсумковий).
13

11. Методи контролю
До контрольних заходів з дисципліни “Інтелектуальна власність” належать
поточний, модульний (проміжний) та семестровий (підсумковий) контролі, які
проводяться з метою оцінювання результатів на певному етапі навчання.
Поточний контроль – це оцінювання рівня засвоєння студентом навчального
матеріалу під час проведення лекцій; практичних занять, самостійної роботи.
Модульний (проміжний) контроль – це оцінювання засвоєння студентом
навчального матеріалу, блоків змістових модулів, винесених на цей контрольний
захід. Модульний контроль проводиться під час тижнів модульного контролю за
розкладом навчальних занять.
Семестровий (підсумковий) контроль (СК) – це екзамен в обсязі
навчального матеріалу, визначеного цією робочою програмою дисципліни.
Кожний блок змістових модулів має бути обов’язково оцінений. Студент
повинен позитивно скласти модульний (проміжний) контроль. Незадовільні
оцінки
складання
модульного
контролю
вважаються
академічною
заборгованістю, яка не може бути компенсованою за рахунок позитивного
складання інших блоків змістових модулів.
Відповідно до умов кредитно-модульної системи організації навчального
процесу передбачається оцінювання успішності студентів з дисципліни в балах.
Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи
оцінювання, що використовується в університеті, а саме: оцінки
виставляються згідно з таблицею співставлення шкал.
Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни
різного характеру і рівня складності, засвоєння якого відповідно перевіряється під
час поточного контролю.
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного
матеріалу, вироблених навичок проведення розрахункових робіт, умінь
самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу,
умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація).
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою в діапазоні від 0 до 100
балів (включно).
Для організації поточного контролю в даній робочій програмі розподілена
загальна кількість балів, за якими оцінюється вся поточна робота, між
відповідними об’єктами контролю.
За рішенням кафедри студентам, які брали участь в позанавчальній науковій
діяльності – в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо – можуть
присуджуватись додаткові бали за результати поточного контролю. При цьому
загальна кількість балів, що вноситься до відомості за поточну роботу не може
перевищувати 100 балів.
Об’єктами поточного контролю знань студентів є:
а) систематичність та активність роботи на практичних та лабораторних
заняттях;
б) виконання завдань для самостійного опрацювання;
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в) виконання модульних (контрольних) завдань.
Оцінювання проводиться за такими критеріями:
- розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що
розглядаються;
- ступінь засвоєння матеріалу дисципліни;
- ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною
літературою з питань, що розглядаються;
- уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих
ситуацій, розв’язанні задач, проведенні розрахунків при виконанні завдань,
винесених для самостійного опрацювання та завдань, винесених на розгляд в
аудиторії;
- логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при
виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати
узагальнення інформації та робити висновки.
При контролі систематичності та активності роботи на практичних заняттях
оцінці підлягають рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на
практичних заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на
практичні заняття.
При контролі виконання завдань для самостійного опрацювання оцінці
підлягають самостійне опрацювання тем в цілому чи окремих питань; написання
рефератів, підготовка конспектів навчальних чи наукових текстів, підготовка
реферативних матеріалів з публікацій тощо.
При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінці підлягають
теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування
модуля. Модульний контроль проводитися у формі відповідей на теоретичні
питання.
В разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних
причин, студенти мають право, за дозволом декана, скласти їх до останнього
практичного заняття. Час та порядок складання визначає викладач.
Підсумковий бал за результатами поточного модульного контролю
оформлюється під час останнього практичного заняття відповідного семестру.
Для визначення оцінки під час модульного контролю враховуються
результати поточного контролю з практичних занять, результати захисту
індивідуальних завдань, передбачених з цієї навчальної дисципліни.
На тижні модульного контролю студент може виконати окремі пропущені
практичні роботи, захистити індивідуальні завдання, отримати консультацію, а
також виконати інші види робіт, необхідні для позитивного оцінювання
виконання ним індивідуального навчального плану.
Студент вважається допущеним до модульного (проміжного) контролю,
якщо він виконав усі види робіт, які передбачені цією робочою програмою з
вивчення відповідного блоку змістових модулів цієї дисципліни.
У разі недопущення студента до модульного (проміжного) контролю або
відсутності на ньому викладач проставляє йому у відомості 0 (нуль) балів. У разі
поважної причини відсутності декан факультету надає студентові дозвіл на
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проходження відповідного модульного контролю в індивідуальному порядку.
Оцінки модульного контролю з певної дисципліни можуть виставлятися за
результатами поточного контролю навчальної роботи студента.
Результати модульного контролю доводяться до відома студентів не пізніше
наступного робочого дня після дати його проведення.
Студент, який не погоджується з одержаною оцінкою, має право звернутися
до викладача й отримати обґрунтоване пояснення. У разі незгоди з рішенням
викладача студент має право звернутися з письмовою апеляцією до завідуючого
кафедрою не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів
модульного контролю.
Оцінки модульного контролю виставляються за університетською шкалою.
Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни “Інтелектуальна
власність”, формою підсумкового контролю якої є екзамен, здійснюється на
основі результатів поточного і підсумкового контролю знань (екзамену).
Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом програмного
матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності
творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до
певної проблеми навчальної дисципліни тощо.
Екзамени проводяться у формі виконання письмових екзаменаційних
завдань. На екзамен виносяться вузлові питання, тестові завдання, що потребують
уміння синтезувати окремі знання і застосувати їх при вирішенні практичних
задач тощо.
Перелік питань, що охоплюють зміст програм дисципліни, критерії
оцінювання екзаменаційних завдань визначаються кафедрою і доводяться до
студентів на початку семестру.
Результати екзамену оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів (включно). В
разі, коли відповіді студента оцінені менше ніж в 20 балів, він отримує
незадовільну оцінку за результатами екзамену (тобто 0 балів).
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за
результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на
екзамен (за умови, що на екзамені студент набрав не менше 20 балів).
Якщо на екзамені студент набрав менше 20 балів, а також отримав
незадовільну оцінку, загальна підсумкова оцінка включає лише результати
поточного контролю.
До відомості обліку поточної і підсумкової успішності заносяться сумарні
результати в балах поточного контролю та екзамену. Оцінки за екзамен
виставляються згідно з таблицею 11.1.
Таблиця 11.1 – Шкала перерахунку оцінок результатів контролю знань
студентів
Оцінка
Бали
5 (відмінно)
40-34
4 (добре)
33-27
3 (задовільно)
26-20
2 (незадовільно)
19-0
16

40-34 балів студент отримує, якщо дає обґрунтовані, глибокі та теоретично
правильні відповіді на поставлені питання, демонструє здатність аналізувати,
робити логічні висновки та узагальнення.
33-27 балів студент отримує, якщо у розкритті змісту питань були допущені
незначні помилки у формулюванні термінів, питання викладене недостатньо
глибоко, у занадто стислій формі.
26-20 балів студент отримує, якщо у розкритті змісту питань були допущені
значні помилки у формулюванні термінів, питання викладене не глибоко, у
занадто стислій формі.
20-0 балів студент отримує, якщо студент зовсім не відповідає на
поставлене питання або відповідає неправильно. Відповідь містить зайвий
матеріал, що не відповідає змісту питання і свідчить про нездатність студента
зрозуміти питання.
12. Розподіл балів, які отримують студенти
за екзамен
Поточне тестування та самостійна робота
Т1
1-5

Т2
1-5

Змістовий модуль 1
Т3
Т4
Т5
Т6
1-5
1-5
1-5
1-5

Т7
1-5

Т8
1-5

ІНДЗ

Підсумковий
тест
(екзамен)

Сума

20

40

100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59

0-34

Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
для заліку
проекту (роботи), практики
відмінно
добре

зараховано

задовільно

FX

незадовільно з
можливістю повторного
складання

F

незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни
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не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

13. Методичне забезпечення
1. Золотухіна І.В., Горєлков Д.В. Конспект лекцій (короткий) з дисципліни
«Інтелектуальна власність» для студентів спеціальності «Інтелектуальна
власність» для студентів спеціальностей 8.091711 «Технологія
харчування», 8.091702 «Технологія хліба, кондитерських, макаронних
виробів та харчових концентратів», 7.091706 «Технологія зберігання,
консервування та переробки молока», 7.091707 «Технологія зберігання,
консервування та переробки м’яса» / Харк. держ. ун-т харчування та
торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2010. – 120с.
2. Дуб В.В., Горєлков Д.В. Методичні вказівки для самостійного вивчення
курсу «Інтелектуальна власність» для студентів спеціальностей 7.091711,
7.091707, 7.091702, 7.091706 та 7.091709 інженерно-технологічного
факультету / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ,
2007. – 25 с.
14. Рекомендована література
Базова
1. Дейниченко, Г.В. Інтелектуальна власність [Текст]: Підручник /
Г.В. Дейниченко, Д.В. Горєлков, В.В. Дуб, І.В. Золотухіна, З.О. Мазняк,
О.Г. Терешкін. – Харків: Кроссроуд, 2010. – 358 с.
2. Право інтелектуальної власності. Академ. курс; Підручник для студентів
вищих навч. закладів /За ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. – К.:
Видавничій Дім “Ін Юре”. 2007. – 696 с.
3. Цибульов, П.М. Основи інтелектуальної власності: Навчальний посібник. К.: "Ін-т інтел. власності і права", 2005. - 108 с.
Допоміжна
4. Юскаєв, В.Б. "Інтелектуальна власність". Ч. 1. - С.: Видавництво СумДУ,
2009. - 124 с.
5. Юскаєв, В.Б. "Інтелектуальна власність". Ч. 2 - С.: Видавництво СумДУ,
2010. - 141 с.
6. Черевко, Г.В. Інтелектуальна власність: Навчальний посібник. – К.:
Знання, 2008. – 412с.
7. Базилевич, В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник. – К.: Знання, 2006. –
217с.
8. Потэхіна, В.О. Інтелектульна власність: Навч.пос. - К.: ЦУЛ, 2008. - 414с.
9. Жаров В.О. Право інтелектуальної власності в системі права України.
Навчальний посібник. - К.: Ін-т інтелект, власності і права, 2004. - 105 с.
10. Кузнецов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Підручник. – К.:
Кондор, 2004. – 428 с.
11. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-ІУ.
12. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 року № 2341-ІИ.
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13. Митний кодекс України від 11.07.2002 року № 92-ІУ.
14. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 року № 1618-ІУ.
15. Господарський кодекс України від 16.01.2003 року № 436-ІУ.
16. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 року
№ 1798-ХП.
17. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційний
текст. -К., 2004.
15. Інформаційні ресурси
http://www.spou.kiev.ua – сайт Державного департаменту інтелектуальної
власності України
http://www.ukrpatent.org – пошуковий сайт Укрпатенту
http://www.ip-centr.kiev.ua - сайт Українського центру інноватики та
патентно-інформаційних послуг
http://www.uacrr.kiev.ua/ - УААСП
http://pravo.com.ua/ - Право в області інформаційних технологій
http://www.ukrpravo.com/ - Українське право
http://www.copyright.ru/ - російська правова база та статті
http://www.liga.kiev.ua/lenta/get.html?id=5338 – “Кому належить авторське
право на гіперпосилання?”;
http://itc.ua/article.phtml?ID=178&pid=22&IDw=60 - Авторське право на
комп'ютерні програми, створені по найманню
http://www.copyright.gov/ - Офіс по авторському праву Америки
Електронні видання та бібліотеки України
http://zakon.rada.gov.ua/ - законодавча база Верховної Ради України
http://www.nbuv.gov.ua/ - Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського
http://www.gntb.n-t.org/ - Державна науково-технічна бібліотека України
http://www.nplu.kiev.ua/ - Національна парламентська бібліотека
http://www.cgntb.dp.ua/ - Центральна державна науково-технічна бібліотека
горно-металургічного комплексу України
www.uintei.kiev.ua – УкрІНТЕІ
http://www.ipri.kiev.ua/ - Інститут проблем реєстрації інформації
http://www.mon.gov.ua/ - Міністерство освіти и науки України
http://www.ip-centr.kiev.ua/ - Український центр інноватики и патентноінформаційних послуг
http://foodportal.com.ua/tppcatalog.html - каталог торгово-промислових палат
України
www.industry.com.ua – інформація про діяльність промислових підприємств
України
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Електронні видання та бібліотеки Росії
http://www.viniti.ru/ - ВІНІТІ (Всеросійський інститут наукової та технічної
інформації);
http://www.vntic.org.ru/ - ВНТІЦ (Всеросійський науково-технічний
інформаційний центр). Державна реєстрація та облік відкритих НДР і ОКР,
дисертацій, алгоритмів і програм. Реєстрація опису наукових ідей, гіпотез, теорій,
концепцій, методів, способів і пропозицій у будь-якій області знань. Бази даних
реферативної, бібліографічної і довідкової інформації (загальним обсягом більше
1,5 млн. документів)
http://www.fips.ru/ - Роспатент.
http://www.gpntb.ru/ - Державної публічної науково-технічної бібліотеки
Росії
http://elibrary.ru/defaultx.asp - Наукова електронна бібліотека РФ
http://www.mtu-net.ru/inic_patent/ - ІНІЦ - Інформаційно-видавничий центр
Роспатента
http://www.istc.ru/ - Міжнародний науково-технічний центр (МНТЦ)
http://miclibrary-intas.ru/ - Міжнародний інформаційний центр (передплата
на б/п науково-технічні й інші електронні видання)
http://www.kompass.ru/ - Компас для РФ
http://www.vniki.ru/ - Всеросійський науково-дослідний кон'юнктурний
інститут
Міжнародні патентні відомства
http://www.wipo.org/ - ВОІВ
http://www.wipo.int/pctdb/en/search-adv.jsp - ВОІВ пошук
http://ipdl.wipo.int - пошук
http://ep.espacenet.com/ - сервер Європейського патентного відомства
http://www.eapo.org/ - Євразійська патентна організація
Національні патентні відомства
CA
CH
CN
DE
DK
EE
FI
FR

Канада
Швейцарія
Китай
Німеччина
Данія
Естонія
Фінляндія
Франція

GB

Англія

JP
PL

Японія
Польща

http://opic.gc.ca/
http://www.ige.ch/
http://www.cipo.gov.cn/
http://www.deutsches-patentamt.de/
http//www.dkpto.dk/
http://www.epa.ee/
http://www.prh.fi/
http://www.inpi.fr/
http://www.patent.gov.uk/
http://www.intellectual-property.gov.uk/
http://www.jpo.go.jp/
http://www.uprp.pl/
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SE
US

Швеція
Америка

http://www.prv.se/
http://www.uspto.gov/patft/index.html

ПАТЕНТНІ ВІДОМСТВА КРАЇН СНГ
Азербайджан - http://www.azpat.org/;
Вірменія - http://www.armpatent.org/;
Білорусь - http://www.belgospatent.org/russian/news/;
Грузія - http://www.sakpatenti.org.ge/eng/e-index.html;
Казахстан - http://www.kazpatent.org/;
Киргизстан- http://www.kyrgyzpatent.org/;
Литва - http://www.vpb.lt/;
Молдова - http://www.moldovanpatentoffice.org/;
Таджикистан - http://www.tjpat.org/;
Туркменістан - http://www.tmpatent.org/
Узбекистан - http://www.patent.uz/
ІНФОРМАЦІЯ ПРО РИНОК ЛІЦЕНЗІЙ:
http://www.ntis.gov/products/bestsellers/statabs/statabs.asp - Statistical Abstract
of the United States;
http://www.ssb.no/en/mb/- Monthly Bulletin of Statistics»;
http://www.imf.org/external/bopage/bopindex.htm - Balance of Payments
Statistics»;
http://library.louisville.edu/government/subjects/economy/survey.html - Survey
of Current Business» (США);
http://www.bundesbank.de/vo/vo_mb.en.php - Monthly Report of the Deutsche
Bundesbank(Німеччина);
http://www.dbj.go.jp/english/public/research/no01.html - Report the survey of
Research and Development(Японія);
http:www.bi.les-europe.org - Ліцензійне суспільство Великої Британії;
http:www.les-europe.org - Європейське ліцензійне суспільство;
http:www.lesi.org - Міжнародне ліцензійне суспільство;
http:www.les-russia.org - Російське ліцензійне суспільство.
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