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вступ

Анотацiя навччtльноi дисциплiни
На сьогоднiшнiй день основними мiжнародними договорами, якi

встановлюють норми з охорони географiчних з€вначень, е Паризька конвенцiя
про охорону промисловоi власностi вiд 20.03.1883 р. (iз змiнами), МадридсЬка

угода стосовно припинення неправдивих або таких, що вводять в оману,

зz}значень джерела ToBapiB (ця Угода набула чинностi у 1891 роцi), Лiсабонська

угода прО захисТ з€вначень мiсць походження виробiв та ix мiжнародноТ

реестрацii вiд 31.10.1958 por.y (iз змiнами) та Угода про торговельнi аспекти праВ

iнтелекryалъноi власностi вiд 15.04.|994. KpiM того, чинною е Угода про ЗахОДИ,

щодо попередженнrI та приIIинення використання неправдивих товарних знакiв
та географiчних зu}значень) якаратифiкована Украiною 21.09.2000 р.

Вплив на еволюцiю мiжнародного та нацiон€tльного законодавства у сфеРi
правовоi охорони прав на географiчнi з€шначення мали як умови iсторичного та
економiчного розвитку певноТ краiЪи, так i наявнiсть певних ToBapiB З

вlдповlдними характеристиками, що залежали вiд ik географiчного Походження.

Загалом охорона географiчних з€вначень на нацiоналъному piBHi зарубiжних
KpaiH характеризуеться рiзноманiтнiстю правових концепцiй. KpiM ТоГо, кожна

окрема концепцiя правовоi охорони даних об'ектiв iнтелекryальнот власностi

розвивалась вiдгrовiдно до нацiоналъноi правовоТ традицii. Найбiлъш вираженОЮ

е так звана декретна система надання правовот охорони. В рамках такоi системи
охорона виника€ на ocнoBi декретiв, якi видаються вiдповiдними компетентними
органами. Iнша система нвдання правовоi охорони - рееqтрацiйна система, яка не,

мае давньоi icTopiI, але е досить розповсюдженою, i в багатьох аспектах схоЖа на

систему надання правовоI охорони товарним знакам.
Особи, якi мають право корисryватися географiчними зазначеннями не

мають викJIючних прав, що обумовлено специфiкою цього об'скта ПРаВа

iнтелектуальноi власностi. Реестрацiя та права на використання засвiдчУЮтЬСЯ

свiдоцтвом. При цъому реестрацiя самого географiчного зазначеннrI дiе
безстроково за умови збереження характерних для даного географiчною мiСЦЯ

умоВ i можливостей виготовлення товару, внесеного до вiдповiдного ресстру. А,
Ьвiдоцтво на право використання географiчного зазначення дiс протягом 10 poKiB'
вiд джи подання заявки та може продовжуватися на цей самий строк в

установленому порядку, за умови дii реестрацii самого гео|рафiчного зазначеннrI.

Брендiнг - це цiлеспрямована дiяльнiсть задля формування бренда, тОбТО

унiкальною зразка на зр€tзок торговельноi марки у масовiй свiдомостi, що

д"озволяе не тiлЁки чiтко вiлрiзнilти ii з помiж iiiших.
Можна сформулювати деякi вимоги до бренду краiЪи. BiH гIоВинеН бУТИ

оригiнальним i викликати асоцiацiю з краiъою. Легко змiнюватиая в залежностi

з мiЖнародноЮ сиryацiеЮ, тобтО мати флюiднiсть (здатнiсть

переформатовуватись вiдповiдно до певноI концепцii). Використовувати усталенi
цiнностi та культурнi особливостi краiни. Мати слоган i логотип, яl<lтй може

мiстити елементи державноi символiки. Знаходити пiдтримку у громадян своеi

держави.
В ходi вивченнrI дисциплiни Проблеми правовоi охорони комерцiйних

позначеНь студенТи маютъ орiенryватисянависокому науковому piBHi у питанIUIх

правовоi охорони Bcix комерцiйних найменувань.



Галузь знань, напрям пiдготовки, спецiальнiстьо piBeнb вищоi освiти
Галузь знань 08 <Пр"hво>

Спецiальнiсть 081 <Право>>

Рiвенъ вищоТ освiти третiй (ocBiTHbo- науковий) рiвенъ
Характеристика навчальноi дисциплiни

Вид вибiркова
Загалъна кiлькiсть годин 30
Кiлькiсть кредитiв EKTS 1

Кiлькiсть модулiв 2

кiлькiсть змiстових частин
,,

Форма контролю залlк
Показники навчальноi дисциплiн и для денноТ та заочноТ форми навчання

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

PiK пiдготовки "2 2

Семестр 4 4

Лекцiйнi заняття 10 4

Практичнi, ceMiHapcbKi заняття 10 2

Самостiйна робота 10 24

Кiлькiсть тижневих аудиторних
годин для деЕноi форми навчання

4

1. Опис навчальноi дисциплiни

2. Мета та завдання навчальноi дисциплiни

2.1,. Метою вивчення навчЕulьноi дисциплiни е розгJIяд основних гIитанЬ

правовоi охорони комерцiйних позначень, тобто основних проблем ЩОДО

набуття, здiйсненнrl та захисту торговельних марок, комерчiйних наЙменУВанЬ,

гЬографiчних зdзначень тdщо. ' tr'

2.2. Завдання навчальноi дисциплiни

У результатi вивчення навчальноi дисциплiни аспiрант повинен
1. Знати: правовi та органiзацiйнi засади набуття, здiйснення та захисry

комерцiйних позначень.
2. Вмiти: обцрунryвати наукову позицiю щодо проблемних та колiзiЙних

правових питань охорони прав на комерцiйнi позначення.



++1$
2.3. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними

компетентностями

Ns
Програмна компетентнiсть

Вiдповiднiсть
дисциплiни
компетентностi

зк - загальна компетентнiсть
зк4 Зdаmнiсmь dо поulуtЕ, оброблення на аналiзу iнфорл,tацit з рiзнtlх

dэюерел

+

зк8 Зdаmнiсmь засmосовуваmu знання у пракmuчнiй юрuduчнiй
diяtbHocmi

+

зк9 зdаmнiсmь прuсmосовуваmuся do Hoаllx злliн у правовол4у

реzулюваннi

+

зк11 Ул,tiння квапiфiковано вidобразumu резульmаmu науковuх
Dослiduсень у HayKoBtM сmqmпшх mа mезах,юпублiкованllх як у
фаховuх вimчuзнянtlх вudаннях, mак i у BudaHHstx, якi вхоdяmь do
л,tiэlсн ар о dнllх н а_укоJчIеmрuчнuх б аз

+

ФК - фаховi компетентностi
Фкз Зdаmнiсmь dо ансmimuчноlо оцiнювання правовоI проблелlu +

Фкб Знання iloKmpuHaltbHux пidхоdiв у zалузi dослidэюення,

форл,tулювання Jwеmu власно2о науково2о dослidэюення як
склаD oBoi заlальноцuвiлiз ацiйно2о проце су

+

Фк7 Влчtiння форлlулюваmu mа обlрунmовуваmu юрudLннi BltcHoBKu,

пр опозuцii, р еколленd ацii
+

Фк8 зDаmнiсmь зdiйснюваmu ана,liз законоdавчuх mekcmiB mа tx

експерmuзу

+

Фк 10 Зdаmнiсmь Do напuсання науковоzо dослidэюення з правовоt
проблеллаmuкu або сmаmmi у фахове вudання

+

2:4. Результати навчання заhисциплiною: lt

Результат навчання
(1. знати; 2.Ъмiти; 3 - комунiкаFiя;,4.

aBToHoMHicTb та вiдповiдальнiсть) Форми (таlабо методи
i технологir)
викладання i

навчапня

Методи
оцiнювання та

пороговий
критерiй

оцiнювапня (за
необхiдностi)

Вiдсоток у
пiдсумковiй

оцiнцi з

дисциплiниКод Результат навчання

1.1 Знаmu: правовi та
оргаrтiзацiйнi засади набугтя,
здiйснення та захисту
комерuiйних позначень.

лекцlя, сел4lнарське
заняmmя, самосmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

10%

I,"2 Знаmu: осрбливостi оlорон4 та
захисту прав iнтелекryа-пьноi
власностi на комерцiйнi
позначення, як в УкраiЪi, так i в
сс

Лекцiя, сецiнарське
заняmmя, самосmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

10%



2.1. BMimu: обгрунтувати наукову
позицiю щодо проблемних та
колiзiйних правових IIитань
охорони прав на комерчiйнi
позначення

Лекцiя, сел,tiнарське
заняmmя, самосmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповiOi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

15%

2.,2" Вмimu : оперувати термiнологiею
мiжнароднfiх та нацfональfiих
нормативно-правових
документiв, пов'язшIих з

охороною та зчlхистом прав
iнтелектуальноi власностi на
комерчiйнi позначення;
правильно iнтерпретувати змiст
прЕtвових норм нацiонального,
мiжнародного законодавства, у
тому .п,lслi европейського, з

питань охорони та захисту
комерцiйних позначень

Лекцiя, селliнарське
заняmmя, сdлоёmiйна
робоmа

Експрес
ойumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

10%

3, 1. Грамотно i точно форлwулюваmu
mа вuсловлюваmu своi позицiТ,
належним ItиHoM iх
обrрунтовуцати та брати ylacTb в
аргументованiй професiйнiй
дискусii гrри ана;riзi правових
питаIIь охорони й захисту прав
на комерцiйнi позначення

CeMiHapcbшe заняmm1
саллосmiйна робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

10%

Браmu ylacTb в обговореннi
дискусiйних питЕIнь

правозастосуваншI в процесi
охорони nT захисту IIрав

iнтелектуа-пьноi власностi на
комерцiйнi позначення

CeMiHapcbчe заняmmя,
самосmiйна робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

10%

4.1. Дналiзуваmu iнформацiю з

першоджерел, оцiнювати iT з

позицiй наступностi та новизни,
використовувати cyracHi
iнформацiйнi технологiТ i бази

даних при визначеннi специфiки
правовоi охорони та захисту прав
iнтелектуальноi власностi на
комерцiйнi позначення

лекцiя, селliнарське
заняmmя, самосmiйна
робоmа, експрес
опumування,

zl
пlосуJикова
конmрольна робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,

розв'жання
заdач, наукова

робоmа

10%

4.2. Вuзначаmu mа dослidэюуваmu
проблеми, застосовувати
отриманнi знfiIня для
постановки та розв'язалrня
наукових i практи.пrих завдань
пов'язаних iз правовою
охороною та захистом прав
iнтелектуальноi власностi на
комерцiйнi позначення у
KoHTeKcTi власного дослiдження;
зdiйснюваmu поulук * шJuIxiB

удосконалення правового
реryлювання охорони та захисту

Лекцiя, селliнарське
заняmmя, самосmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
розв'язання
заdач, наукова

робоmа

10%



прав iнтелрктуальноi Fласнgстi
на комерцlин1 позначення

4.3. Форлlуваmи правовi позицiТ для
розв'язання проблем i
практичних ситуацiй щодо
правовоi охорони та зiжисту прав
iнтелектуальноi власностi на
комерчiйнi позначення

Лекцiя, ceMiHapcbKe
з аняmлпя, с ал,ло сmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'язання
заdач

15%

2.5. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними результатами
навчання

навчання

Програмнi резулЬтати
навчання (назва)

1.1 1.2 2.1 ,, 1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3.

Пр о гр aMHi р езультати навчання (Спецiа.тънiсть 08 1 <<fIраво>)

ПРН l Вл,tiння засmосовуваmu HoBi цiлiснi
знання у власн1,1х HayKoBllx dослidэюеншж
mа у професiйнiй пракmuцi

+ + + + +

ПРН 2 Влtiння засmосовуваmu прuнцuпu
HayKoBoi mа професiйноi' еmuкu

+ + +

ПРН 3 Зdаmнiсmь првенmуваmu cBot
знання украtнською mа iнозел,tною Jйоваu,ru

на piBHi dосmаmньому dля ycHot mа
пuсьtповоt пр е з енmацit р е зульmаmiв
вл асн о z о н ауков о ?о d о слid эюення

+ + + + +

ПРН 5 Влliння спiлкуваmuся в dialozoBoJйy
pФtcL,LJиl з шuрокою науковою спlльноmою
mа zроlиаdськiсmю в zалузi науково| mа
професiйноi diяльносmi, в mому чuслi i на
л,tiэtснароdному piBHi, d емонсmруючu
сuсmемнuй науковuй свimоzляd mа
кульmурнuй круzозiр

+

ПРН б Знання поzляdiв пpoBidHllx
зарубiэюнt tх вченлlх, полоэtсень HayKoBLlx
шкiл mа фунdалtенmальнi працi у zалузi
d ослidэюення, ф орлtулюваmu 74еmу

власн о zo н ауко в о ? о d о сл id эюе ння як
скл аd о вч з az альн оцuвiлiз ацiйно2 о пр оце су

+ + +

ПРН 7 Вл,tiння зdiйснюваmu процеdуру
всmановлення iнформацiйноt цiнносmi
duсерел LшlrtxoJr! порiвняltьноzо анаltiзу з
iнu,tuл,tu dэюерелапtu а 1

+

ПРН 9 Зdаmнiсmь професiйно
пр е з ен mуб аmu р е зульm аmu св oIx
d о слidэtсень н а пtiэtснаро D нt tх н ауко вuх
конференцistх, с ел,liнарах, пракmuчно
вuкорuсmовуваmu iнозеллну лtову (в першу
чер2у - анzлiйську) у науковiй, iнновацiйнiй
diяльносmi, у сферi iнmелекmуальноt
власносmi, а maчoctc у пеdаzоziчнiй
diяlьносmi

+ +



ПРН 12 Влliння спiлкуваmuсь в

d i alt о е о в ол,lу р е эtсuл,ti з utuр ок ою н ауко в о ю
спiльноmою mа zроллаdськiсmю в певнiй
z алуз i науко в ot mа/аб о пр о ф е сiйн ot
diяlьносmi

+ +

ПРН 13 Влliння квалiфiковано
Bid о бр аэtсаmu ре зульmаmu науко вuх
dослiduсень у Haynorl,tx сmаmmях,
оуryблiкованuх як у фаховttх вitуlчuзняуtlх
BudaHHstx, mак iy вudаннях, якi вхоdяmь 0о
л,цiэtснароdнл.lх наукол|еmрuчнtм бж

+

ПРН 14 Зdаmнiсmь вuкорuсmовуваmu
сучаснi iнфорлtацiйнi mа колtунiкаmuвнi
mехнолоzit прu спiлlуваннi, обмiнi
iнф орл,tацiею, зборi, аналiзi, обробцi,
iнmерпреmацit dасерел ; зd iйснюваmu
пу блiкацiю d эtсер ел з d оmрuлланняrп
о сн о внuх архе о zp аф iчнuх правltл

+ + +

ПРН 15 Вмiння з Horl,lx dослidнuцькtlх
п о з uцiй ф ор л,tулю в аmu з az сtль ну
меmо d ол о ziчну б азу власн о z о науко в о ео

d о слid эrcення, у св i0 омлюв аmu йо zo
акmуальнiсmь, 74еmу i значення dля

рввumку iHttttlx zалузей нayчlt, суспiльно-
пЬлimuчноzо, еконЬtпiчноzо uсttmmя, "

пам' яmко охор онн ot mа л,tуз еЙноi
diялtьносmi, нацiоналtьноt чu cBimoB oi
iyxoBHoi mа л4аmерiапьноi кульmурu

+ + +

ПРН lб Влliння iнiцiюваmu,
орzанiзовув аmu mа провоdumu комllлекснi
dослiduсення у сферi iнmелекmуальноt
власносmi, в zалtузi науково-dо слiOнuцькоt
mа iнновацiйноt diялtьносmi, якi прuвоdяmь
do оmрuл,tання Hoqllx знань

+ + +

3. Програма навчальноi дисциплiни

Модуль 1. Традицiйнi засоби
Т"елла 1. Правовq охорона коJиерчiйнuх найменувань

Правова охорона комерцiйних найменувань. Спiввiдношеннrl понrIТЬ
((комерцiйне найменування)), <фiрмове найменування)), ((найменуВання

юриди[Iноi особи>.
Умови наданнrI правовоi охорони комерцiйним найменуванням. Суб'екти

прав на комерцiйнi найменування. Пiдстави виникнення прав iнтелекry€rльноi
власностi на комерцiйне найменування. Види майнових прав iнтелектуальноi
власностi на комерцiйнi найменування. Особливостi передачi майнових прав на

комерцiйне найменування.
Захист прав на комерцiйнi найменування. Припинення чинносТi ПРаВ

iнтелекryалъноi власностi на комерцiйне найменування.

реryлювання географiчних з€вначенъ та торговельних марок.



Надання правовоi охорони зазначеннlIм походження ToBapiB. Умови наДанНЯ

{равовоi охорьни. Пiдётави* для вiдмовй в наданнi правовоI охОРОНи'

квалi ф iKoBaHoMy з азначенню походженIuI товар iB.

Порядок ресстрацii квалiфiкованого зазначення походження ToBapiB таlабо
права на його використання. Суб'екти права на реестрацiю квалiфiкованоГО

з€вначення походження товару. Заявка на реестрацiю квалiфiкованою з€Iзначення

походження товару таlабо права на використаннrI зареестроВаНОГо

квалiфiкованою зазначення походженнrI товару. Експертиза заявки. ОскаржеНнrI

рiшення за заявкою. Реестрацiя квалiфiкованого з€вначеЕнrI походження ToBapiB

таlабо права на його використанЕя. Видача свiдоцтва на право використання

квалiфiкованого з€вначеннrI походженIш ToBapiB.

Права та обов'язки, що випливають з реестрацii квалiфiкованою зазначення

походження товарiвтаlабо права на йою використання. обсяг правовоi охорони,

що надаеться реестрацiею права на використання квалiфiкованою зазначеннrI

шоходження товару. Викорисiганнrl квалiфi,кованого зазначення походження,

товару.
Пiдстави дJuI визнання недiйсною та припинення правовоt охорОнИ

квалiфiкованого зазначеннrI походженнrI товару. Порядок визнання правовоТ

охорони квалiфiкованого з€вначення походження товару неДiйСНОЮ Та

припинення ii дii.
Захист прав на використання зазначення rтоходженнrl товару. ПоРУШеННя

Irрав на зазначеннrI походження товару. Способи захисту прав на з€}значеннrI

походженнrI товару.

Телца 3. Правова охорона знакiв dля mоварiв mа послуz

поняття та функцii торювельних марок. Торговельна марка як об'ект
правовоi охороЕи. Види торювелъних марок. Нетрадицiйнi торГовельнi МаРКИ.

Щобре вiдомi торговельнi Марки. Визнання маРки добре вiдомою.
законодавство Украiъи про охорону прав на торговельнi марки. Положення

паризькоi конвенцii про охорону промисловоi власностi, що стосуються
торговельних марок. Мадридська угода чро мiжнародну реестрацiю знакiв.

щоговiр про закони щодо товарних знакiв. Переваги Мадридськоi системи
мiжнародноi реестрацii торговельних марок. Порiвнянrтя Мадридсъкоi УгОДИ ПРО,.

мiжнародну реестрацiю знакiв i Протоколу до цiсi Угоди. Мiжнародна
класифiкацiЯ ToBapiB i поолуГ для рееСтрацii знакiВ (Нiццька класифiкацiя).

Мiжнародна ресстрацiя торювельних марок.
Умови надання правовоi охорони торювельнiй марцi. Пiдстави для вiдмови

в наданнi правовоi охорони торговелънiй марцi. Оформлення lтрав

iнтелекryалъноi власностi на торговельну марку. обсяг правовоi охорони, що
надаеться свiдоцтвом на знак для ToBapiB i послуп
- Заявка на знак для юварЬ i гrослуr Екопертиза заявки. Внесення змiн до"

заявки. Подiл заявки. Вiдкликання заявки. Гфiоритет. Публiкацiя шро видачу

свiдоцтва на знак для ToBapiB i послуг. Щержавна реестрацiя тоlговеlь-.т

9:_1Y9j.*'У._YJ,j-11_Т]]:...9_*.*_I_y__i_-_?_9ч\1_ Y:h-=:_тч_О*?99]-F-.rl_х :оЪrове]ртто_l_ l.;=-=;:-

свiдоцтва на знак для ToBaPiB i послУп !ержавна peсcтparrl" торгове-.Ь..с'_ ]"1": j:.,

ОскарженнЯ рiшеннЯ за заявкою. РесстрацiЯ праВ на торговеJън\ \IapK\

iноземними особами або особами без громадянства.
Строк дiТ свiдоцтва на знак для ToBapiB i послуr Право повторнОi РееСТРаUiТ.

Щострокове припинення свiдоцтва. Визнання свiдоцтва не дiйсним.



Права, що випливають зi свiдоцтва на знак дJuI ToBapiB i послУr
Використання знаку для ToBapiB i послуп Обов'язки впасника свiдоцтва на ЗНаки

для ToBapiB i послуп
Порушення прав власника торговельноi марки. Дii, що не вважаються

порушенням прав на торговельну марку. Вичерпання прав на торговельну марку.

Право попереднього користувача. Способи захисту прав на торговельну марку.

Змiстовий модуль 2. HoBiTHi засоби
Телла I. Правова охорона ёол,tенlltlх iллен

.Щоменнi iMeHa. Спiввiдношеннrl понять торговельноi марки та доменного
iMeHi. Особливостi охорони шрав на доменнi iMeHa. Кiберсквотiнг та захист вiд
нього.

Тема 2. IHu.le л4аркування профкцit mа iнu,li способu iнOuвidуалiзацii учаснuкiв
zo спо d ар с ько 2о обор оmу.

Екологiчне маркування. Знаки якостi. Рекламованi позначення, яке
гарантуе якiсть. Порушення конкурентного законодавства при рекламуваннi.

4. Структура навчальноi дисциплiни

Назви змiстqвих модупiв i телл .- . Кiлъкiсть юдин
денна форма заочна форма

усьог
о

У TOIvIY

числi
усьог
о

у тому числi

JI п с.р л п с.р.

1 2 a
J 4 5 6 7 8 9

Модуль 1 [радиц йнi засоби
Змiстовий модуль . Назва Традицiйнi засоби

Тема 1. Правова охорона
комерцiйних найменувань

6 2 2 2 8 2 2 4

Тема 2. Правова охорона
географiчних з€вначень

лоходження тодару

6 2 2 2 4 4

Тема З. Правова охорона знакiв
дJuI ToBapiB та послуг

6 2 2 2 8 2 6

Разом за змiстовим модулем 1 18 6 6 6 20 4 2 14

Змiстовий модуль 2. [IoBiTHi засоби
Тема 1. Правова охорона
доменних iMeH

6 2 2 2 6 6

Тема 2. Iнше маркування
продукцii та iншi способи
iндивiдуалiзацii учасникiв
господарського обороry

6 2 2 2 4 4

Разом за змiстовим модулем 2 |2 4 4 4 10 10

Усього годин 30 10 10 10 30 4 2 24



J\ъ

з/п
назва теми Кiлъкiсть годин

денна
форма

заочна
форма

1. Правова охорона комерцiйних найменуванъ 2 2

2. Правова охорона географiчних зазначень
походженшI товару

2

aJ. Правова охорона знакiв для ToBapiB та послуг 2

4. Правова охорона доменних iMeH 2

5. Iнше маркування продукцiТ та iншi способи
iндивiдуалiзацii уrасникiв господарського
Оборотуп*trл*,

2

Усього 10 1

5. Теми семiнарських занять
+r{'

б. Самостiйна робота

J\ъ

з/п
Найменування робiт Кiлькiсть годин

денна
форма

заочна
форма

1 Правова охорона комерцiйних найменувань 2 4

2. 2 4

л|
J. Правова d,xopoHa знfrкiв дfiя ToBapiB та пdсrryг 2 6

4" Правова охорона доменних iMeH 2 6

5. Iнше маркування продукцii та iншi способи
iндивiдуалiзацii 1^rасникiв го сподарського
обороту

2 4

Усього 10 24

7. Методи навчання

При викладаннi навчальноi дисциплiни використовуються TaKi грУПи

методiв навчаннrI, як: 1) методи за джерелами знань - словеснi (бесiда, лекцiя,
i"+структаж, робота з кнyIгою,, репродуктивций метод), наочнi (ДемОНСТРаЦiЯ,,

iлюстрацiя), практичнi ( практична робота, вправи); 2) методи навчаннlI за

характером логiки пiзнання (iндуктивний, дедуктивний); 3) методи наВЧаННrI За

piBHeM самостiйноi розумово-пiзнавальноi дiяльностi ( проблемний ВиКЛаД,

частково- пошуковий метод, дослiдницький метод, метод проблемного

викладання).
Бесiда передбачас використання попереднього досвlду студеirтtв з певно1



гаrгузi знань i на ocHoBi цього приведеннrI ix за допомогою дiалогу до
усвiдомлення нових явищ, поIuIть або вiдтворення вже наявних. З цього погJIяду

видiляють два види бесiди: евристичну й репродуктивну. За мiсцем у
навч€uIьному процесi розрiзняють вступЕу, поточну й пiдсумкову бесiди.

Лекцiя це метод, за допомоюю якого педагог у словеснiй формi
розкривае cyTHicTb наукових понять, явищ, гlроцесiв, логiчно пов'язаних,
об'еднаних загальною темою. Лекцiя використовуеться, як правило, у вищих
навчЕUIьних закJIадах i старших класах заг€шьноосвiтньоi школи.

Важливе мiсце у навчалъному процесi займае iнструктаж. BiH передбачае

розкриття норм поведiнки, особливостей використанЕя методiв i навчальних
зhсобiв, дотриМання прав1,Iл бе3пеки пiд час dиконання irавчальних операцiй. Ще'
важливий етап в оволодiннi методами самостiйноi пiзнавалъноi дiяльностi. Адже
важливо, щоб студенти розумiли не лише, що треба робити, а i як це робити.

Репродуктивний метод. .Що нього вiдносятъ застосування вивченого
матерiаlry на ocнoBi зразка або правила. ,Щiяльнiсть тих, хто навчаеться, мае
€rлгоритмiчний характер, тобто провадиться за iнструкцiями, rrравилами в
аналогiчних, схожих зi зразком, сиryацiях.

Ефективне навчання неможливе без широкого використаннrI наочних
методiв. Вони зумовленi дiалектичними закономiрностями пiзнання i
психодогiчними особливостями сприймання. Наочнi методи
насамперед використання демонстрацii та iлюстрацii. Пр"

передбачають

зауважити, що цi методи можуть застосовуватись як прийоми реалiзацii
iнших методiв.

варто
вимог

- Демонстрацiя - це- метод навчання, який передбачае пок€lз предметiв i.
процесiв у HaTypi, динамiцi

Iлюстрацiя - метод навчання, за якого предмети i процеси розкриваються
через iх символiчне зображення (свiтлини, малюнки, схеми, графiки та iH..).

Практична робота спрямована на використанIuI набутих знанъ у
розв'язаннi практичних завдань. У навчальнiй практицi значне мiсце вiдводиться
вправам. Вправа це метод навчання, cyTHicTb якою полягае у
цiлеспрямованому, багаторазовому повтореннi студентами окремих дiй чи
операцiй з метою формування yMiHb i навичок.

Iндуктивний метод - це шлях вивченIuI предметiв, явищ вiд одиничного до\
заг€шьного. У резулътатi розумiння cyTHocTi ознак, властивостей одиниtIних
предметiв чи явищ, понять е можливiсть усвiдомити icToTHi, типовi
закономiрностi чи властивостi одно порядкових предметiв або явищ. Проте,
вJ.Iкористовуючц iндукти9ний,метод, варто*не змушувати сryдентiв завчати.
велику кiлькiсть одиничних гIонять, а лише ту iнформацiю, що дасть змогу
видiлити у спорiднених поняттях суттеве, загаJIьне, типове.

,Щедуктивний метод, навпаки, базуеться на вивченнi навч€шьного матерiалry

вiд загального до окремого, одиничного. Сryденти ознайомлюються iз загальною
iз загальною закономiрнiстю., а потiм на потiм на ocнoBi цiеi закономiрностi,
правила, закону характеризуються iншi явища, предмети. Iндуктивниil i
дедуктивний методи перебувають у дiалектичному взаемозв' язку.

Методи навчаннrI за логiчними ознаками не вiдокремленi вiд методiв
навчання за джерелами знань. У процесi використаннrI словесних, праюичних та
наочних методiв викJIадач i сryденти не можуть обiйтися без iндукцii, дедукцii,
аналiзу й синтезу.

цьому

викJIад передбачае cTBopeHHrIПроблемний викладачем проблемноi



ситуацiI, допомогу студентам у видiленнi та (прийняттЬ> проблемного завдання,
використаннi словесних методiв ( лекцii, пояснення) для активiзацii мисленневоi

дiяльностi сryдентiв, спрямованоi на задоволення пiзнавального iHTepecy шляхом
отриманнrI новоi iнформацii.

частковоrпошуковий метод включае стfдентiв у гrошук шляхiв, прийомiв i"

засобiв розв'язання пiзнаваJIьного завдання. .Щля забезпечення дiевостi цього
методу необхiдно створити проблемну сиryацiю i спонукати сryдентiв До

розумiння i <прийняття) пiзнавального завдання; керувати ходом пошуковоi
мисленневоi дiяльностi сryдентiв з використанням системи логiчно
вмотивованих запитань; стимулювати i схвалювати пiзнавалъну дiяльнiстъ
сryдентiв у процесi розв'язання навч€шьних завдань; аналiзувати успiхи i
помилки, труднощi.

.Щослiдницький метод спрямований на включеню{ студентiв у самостiйне

розв'язання пiзнав€uIьного завдання з використанням необхiдною облаДнаннr{.

,Щля ефективностi цъого методу варто дотримувulися низки вимог: створення
проблемноi сиryацii; керiвництво студентами при видiленнi пiзнаваJIьного
завданнrI; спонукання студеЕтiв до попryкiв гiпотези, перевiрки ik достовiрностi;
надання допомоги у пошуках -ефективних методiв i резерву знань, необхiдних,

для розв'язанrrя задачi; орiентацiя сryдентiв на проведення дослiджень
систематизацiя результатiв проведеноi роботи; включеннrI сryдентiв
самостiйний аналiз перебiry та результатiв проведеноi роботи.

Пояснювально - демонстрацiйний метод. Аспiранти отримують знаннrI на
лекцiТ, з навчальноТ або методичноi лiтераryри, через екранний посiбник у
((готовому>> виглядi. Сприймаючи й осмислюючи оцiнки, висновки, студенТи

дiють у рамках репродуктивного (вiдтворюв€ulьного) мислення. У навчльному
процесi цей метод набувае найширшого застосування для передання великого

масиву iнформацii.
Метод проблемного викJIадання. Використовуючи рiзноманiтнi джерела та

засоби, педагоц перш нiж викл аджи матерiал, ставить проблему, формулюе
пiзнавальне завданнrI, а потiм, розкриваючи систему доведень, порiвнюЮчи
погJIяди, рiзноманiтнi пjдходи, пок€lзуе сцособи розв'язання постаВленОю_.

завдання. дспiранти стають свiдками i сrriry.часниками наукового пошуку. I в

минулому, i нинi такий пiдхiд широко застосовуеться.

8. Методи контролю
Контроль знань аспiрантiв проводиться у таких формах: ексПрес-

опитування, доповiдь (повна вiдповiдь на питання), доповнення вiдповiдi, вiлЬна

дискусiя, виконання iндивiду€rльного завдання, вирiшеншI задач.

9. КритерiТ оцiнювання результатiв навчаЕня асшiрантiв
.Щаеться розподiл балiв, якi аспiранти можуть отримати за резулътаТаМи

кожного виду поточного та пiдсумкового контролiв.
оцiнювання навчалъних досягненъ здiйснюють за 100 - балъною шкалою.

i
у

клад для зал1

Поточний контроль та самостiйна робота Сума
Змiстовий модуль 1 Змiстовий модуль 2

т1 т2 тз т4 т5 100

20 20 20 20 20



Шкала оцiнювання

Сума балiв за Bci
види навчальноi

дiяльностi

Оцiнка за нацiональною шкалою

для залiку

90-100

зараховано82-89

74-8I

6+-7з

60-6з

з5-з9 не зараховано з можливiстю повторного
скJIаданнrI

0-з4 не зараховано з обов'язковим повторним
вивченням дисциплiни
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