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вступ

Анотацiя навчztJlьноi дисциплiни
патентна система пред'являе до винаходiв вимоги досить високого творчою

вкJIаду: винахiд повинен перевип{увати рiвенъ звичайного iнженерною рiшення.
у цих випадках вживаеться термlн неочевиднlсть технlчного рlшення.
Вважаеться, що якщо пропоноване технiчне рiшення само собою зрозумiло для,

рядового iнженера i BiH може прийти до такого ж рiшення, використовуючи

звичнi прийоми iнженерноi роботи, то таке технiчне рiшеннrl не е винаходом.

критерiй неочевидностi с досить невизначеним i часто викJIикае суперечки мiж
винахiдником i експертною комiсiею, яка перевiряе патентоспроможнiсть

пропонованого рiшення.
Модернiзацiя, як rrроцес удосконаJIення iснуючих систем, методiв, процедур

та технологiй для пiдвищення Тх ефективностi та надiйностi, е одним iз важливих

напрямкiв пiдвищення технiко-економiчних пок€tзникiв, посилення iнтенсивною

розвитку та зростання ефективностi виробництва. Цим самим вона сприrIе

покращенню добробуry населення. В глобальному cBiTi акryальнiсть
модернiзацii економiки додатково пiдкреслюеться необхiднiстю конкурувати з

мiжнародними суб' ектами.
_ В ходi вивFення дисципл!ни Акryалънi" проблеми, модернiзацiт патентноi

системи Украiъи: завдання i перспективи студенти мають орiенryватися на

високому науковому piBHi у питаннrIх правовоi охорони Bcix комерцiйних
найменувань.

1. Опис навчальноi дисциплiни

Гаlryзь знань 08 <Право>

Спецiалънiсть 081 <Право>

Рiвенъ вищоi освiти третiй (освiтнъо- науковий) рiвенъ
Характеристика навчальноi дисциплiни

Вид Вибiркова
Загальна кiлькiсть годин 30

}tiлькiсть кредлзЦДКТЦ 1

Кiлькiсть модулiв 3

кiлькiстъ змiстових частин 1

Форма контролю залiк
Показники навчальноi дисциплiни для денноi та заочноI форми

навчання
денна форма

навчання
заочна форма
навчання

PiK пiдготовки 3 3

Семестр 5 5

Лекцiйнi заняття 12 4

Практичнi, семiнарсъкi заняття 8 1

Самостiйна робота 10 24

Кiлькiсть тижцевих аудиторнI4х
годин для денноТ форми навчання

,.4



2. Мета та завдання навчальноi дисциплiни

2.|. Метою вивчення навч€lпьноТ дисциплiни е розгJIяд основних питань
правовоi охорони об'ектiв промисловоТ власностi в проекцii модернiзацii
законодавства та удосконалення правовоi охорони таких об'ектiв, тобто основних
проблем щодо набуття, здiйсненIuI та захисту винаходiв, торговельних марок,
комерцiйних найменувань, географiчних з€вначень, топографiТ iнтегральних
мlкросхем тощо.

_2.2.Завдання навчаль_ноТдисциплiни t* .

У результатi вивчення навчальноi дисциплiни аспiрант повинен

1. Знати: правовi та органiзацiйнi засади набуття, здiйснення та захисту
об'ектiв промисловоi власностi.

2. Вмiти: обгрунтувати наукову позицiю щодо необхiдностi модернiзацiТ
патентноi системи.

2.3. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними
компетентностями

J\ъ

Програмна компетентнiсть
Вiдповiднiсть
дисциплiни

компетентностi
зк - загальна компетентнiсть

зк2 Навuчкu вuкорuсmання н о в imHix iнф орлwацiйнл,tх i
коtпунiкацiйнt tх mехн о л о z iй

+

зк4 Зdаmнiсmъ dо пoulylE, оброблення на аналiзу iнфорл,tацit з рiзнuх
dэюерел

+

зк5 Зd аmнiсmь z енерувапu HoBi id ei' (кр еаmuвнiсmь ) +

Фк - фаховi компетентностi
Фк1 Зdаmнiсmь форлwулюваmu наукову проблел,tу, робочi ziпоmезu

dослidэtсуваноt проблелlu, Iцо переdбачае zлuбоке
переослtuслення нсtявнuх mа сmворення HoBux цiлiснuх знань
mа/або про ф е сiйноt пракmuкu

+

Фк4 Зdаmнiсmь dо опрацювання mа аналiзу iнфорл,tацit dля правовоzо
dослidэюення;

+

1*,
зdаmнiсmь зdiйснюваmu аналiз законоdавчuх mekcmiB mа tx
eKCПePmLBY+i*r,

+

Фк11 lосmаmне знання iнозелlноi'
преdсmавлення сmаmей, а
н ау к о в цяJvt u m а пр акmuкафlu

Jйовu dля чumання, пuсання mа
mакоuс спiлtування з iнu,tuwtu

+



2.4. Результати навчання за дисциплiною:

резчльтат навчання
(l. знати; 2.Ъмiти;3 - комунiкацiя; 4.

автоном HicTb та вiдповiдальнiсть)

*i'

Форми (таlабо методи
i техпологil)
викладапня i

навчання

, Методи
оцiнювання та

пороговий
критерiй

оцiнювання (за
необхiдностi)

Вiдсоток у
пiдсумковiй

оцiнцi з

дисциплiниКод Результат навчання

].1 Знаmu: правовi та
органiзацiЙнi засади набугтя,
здiйснення та захисту об'ектiв
промисловоi власностi

лекцiя, сел,tiнарське
заняmmя, салцосmiйна

робоmа

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

10%

1.2 Знаmu: правовi засади

формування патентноi системи
УкраiЪи, пiд<оди щодо
формування Свропейськоi
патентноi системи

Лекцiя, селliнарське
заняmmя, салwосmiйна

робоmа

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

l0%

2.1, Влlimu: дослiджувати та робити
висновки щодо змiсту правових
концепцiй, доктрин тJIумачення
cyTHocTi патентних систем

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя, саlпосmiйна

робоmа

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

l5%

2.2. Влlimu: обгрунтувати наукову
позицiю щодо необхiдностi
модернiзацii патентноi системи;
аналiзувати особливостi
розбулови патентних систем в
:, } 1

Украlн1, UU та свlт1

Лекцiя, селliнарське
заняmmя, самосmiйна
робоmа

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

10%

3. ]. Грамотно i точно форл,tулюваmu
mа вuсловлюваmu сво1 позицii,
нi}лежним чином iх
обrрунтовувати та брати ylacTb в
аргуI\4ентоваrтiЙ професiЙнiЙ
дискусii при аналiзi проблем у
напрямi модернiзацii патентноТ
системи в YKpaiHi

С ел,tiн ар ське з аняmmя,
самосmiйна робоmа

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

l0%

з.2. Браmu участь в обговореннi
дискусiйних IIитань
правозастосуваIIнJI в процесi
модернiзацii патентноi системи
УкраiЪи, у т.ч. в
евроiнтеграtliйномуаспёктi а

Селliнарське заняmmя,
самосmiйна робоmа

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

10%

4.1. Дналiзуваmu iнформацiю з

першоджерел, оцiнювати ii з

позицiй HacTytIHocTi та новизни,
використовувати cyracHi
iнформацiйнi технологiТ i бази

лекцiя, селliнарське
заняmmя, саlwосmiйна

робоmа, експрес
опumування,
пidсwwкова

Експрес
опumування,
mесmування,
Dоповidi,
розв'жання

10%



даних при визIIаченнi напрямiв
модернiзацii патентноi системи
Украiни

конmрольна робоmа заdач, наукова

робоmа

4.2. Вuзначаmu mа dослiduсуваmu
проблеми, застосовувати
отриманнi знання дJIя
постановки та розв'язання
наукових i практи.rrrих завдань
пов'язаних. з модернiзацiею
патентноi системи Украiни;
зOiйснюваmu поu,tук шляхiв

удосконirлення fi удосконЕrленЕя,
врzжовуючи дослiди BOIB та
евроiнтеграцiйний шJuIх

розвитку Украiни

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя, самосmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,

розв'жання
зйач, наукова

робоmа

]0%

4.3" Форлtуваmz; правовi позицiТ для

розв'язапня проблем i
практичних ситуацiй у сферi

удосконалення патентного
законодавства та модернiзацii
патентноi системи УкраiЪи

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmпlя, самосmiйна
робоmа

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

15%

2:5. Спiввiдношёння резулЁтатiв'навчання дисцйпliiни iз пilограмними результатами'
навчання

навчання дисциплiни

Програмнi результати
навчання (назва)

1.1 1.2 2.1
,, ,, 3.1 з.2 4.1 4.2 4.з.

Програмнi результати навчання (Спефа;ьнiсть 08 l <Право>)

ПРН 1 Вл,tiння засmосовуваmu HoBi цiлiснi
знання у власнuх HayчoBl,tx dослiduсеннstх
mа у про ф е сiйнiй пракmuцi

+ + + + +

ПРН 4 Вtчtiння форлlулюваmu робочi
ziпоmезu 0 о слiduсув aHot пробле74u, якi
маюmь розuruрюваmu i поzлuблюваmu
с7пан науковuх dослidэюень в обранiй
сферi (з поелuбленнялt у сферу
iнmеле кmу altbH oi вл асн о сmi)

+ +

ПРН 5 Вл,tiння спiлl<уваmuся в diалоzовоJиу

реэюuлli з u,tuрокою науковою спiльноmою
mа zроллаDськiсmю в zалузi HayKoBot mа
професiйноt diялtьносmi, в mол,tу чuслi i на
лtiэtсн ар о dн ому р i BHi, d емон сmруючu
сuсmемнuй науковuй свimоzляd mа
кульmурнuй круzозiр

+ +

IIPH б Знання поzляdiв провidнttх
зарубiжнtlх вченllх, полоuсень науковuх
шкiл mа фунdал,tенmальнi працi у zалузi
dослidження, ф орпtулюваmu Jйеmу

вл асно zo н ауко в о zo d о сл id эюення як
скл ad о ву з аzальн o?luB iлiз ацiйн о?о пр qце су

+ + +

ПРН 9 Зdаmнiсmь професiйно + +



презенmуваmu резульmаmu c^otx

d о слid uсень н а л,ti сtсн аро dнt tх н ауко вuх
кон ф ер енцiltх, с eMiH ар ах, пракmuчн о
вuкорuсmовуваmu iноземну л,tову (в перurу
черzу - анzлiйсьlЕ) у науковiй, iнновацiйнiй
diяльно сmi, у сферi iнmелекmуальноt
власносmi, а mакоэtс у пеdаzоziчнiй
diяльносmi
ПРН 12 Влliння спiлl<уваmuсь в

diалоzовол,tу реэюuлиi з uruрокою науковою
спiльноmою mа zроллаdськiсmю в певнiй
zалузi науков ot mа/ аб о пр о ф е с iйн о t
diяльносmi

+ +

ПРН 13 Влliння квалiфiковано
Bid о браэtсаmu резульmаmu на)жо6llх l

dослiduсень у науковuх сmаmmях,
опублiкованuх як у фаховttх вimчuзнянuх
вudаннях, mак i у BudaHHttx, якi вхоdяmь dо
ллiэtснароdн,l,tх науколtеmрuчнuх б аз

+ +

ПРН 16 Вмiннh iнiцiюваmu,
ор zанiз о вув аmu mа пр о во d umu KoMruteKcHi

d о слiduсення у сферi iнmелекmуальноt
власно cmi, в zалtузi науково-dослidнuцькоt
mа iнновацiйноi diшbHocmi, якi прuвоdяmь
dо оmрuмання Hogllx знань

+ + +

3. Програма навчальноi дисциплiни

Модуль 1.- Тема 1. Патештне прdво: idторiя та сучасЪiёть
Система права промисловоi власностi. Поняття

промисловоi власностi. Науково-технiчна творчiсть та

резулътатiв. Щжерела права промисловоТ власностi.
Тема 2. Законодавство в сферi охорони обlектiв патентного права
Тема 3. Законодавство в сферi охорони обlектiв патентного права В

'"П"Н:рядок одержаннrt патенry на винахiд (корисну моделъ). Оформлення
заявки. Вимоги до документiв з€UIвки. Вимоги щодо единостi пiд час складання
заявки на винахiд (корисну модель). ,щiт, якi вважаються використанням винаходу
(корисноi моделi). Формула винаходу (корисноi моделi). Щата подання з€UIвки.

Прiоритет. Експертиза заявки. Вiдкликання заявки. ПеретвореннrI заявок.

Тимчасова правова охорона. Мiжнародна заявка.
- Державна реестрацi,Я ПаТеНry. Публiкац,iТ про видачу патенту. Оскарження

рiшення за заявкою. Видача IIатенту. Форма i змiст патенту. Розсекречування
секретного винаходу (корисноi моделi).

тема 4. Мiжнародне законодавство в сферi охорони об'ектiв патентного
права

мiжнародно-правова охорона промисловоi власностi. Мiжнародно-правовl
акти у сферi охорони об'ектiв прав промисловоi власностi. OcHoBHi положення

паризькоi конвенцii про охорону промисловот власностi: принцип нацiонального

режиму, охорона прав, прiоритети. ,щоговiр про патентну ,кооперацiю.

мадридська угода про мiжнародну реестрацiю знакiв. Щоговiр про закони щодо

та принципи права
правова охорона if



товарЕих знакiв. Нiццька угода про Мiжнародну класифiкацiю ToBapiB i послуг з

метою реестрацiI знакiв. Вiденська угода про введення Мiжнародноi класифiкацii
зображувaльних елементiв. Локарнська угода про ведення МiжнародноТ
класифiкацii промислових знакiв.

Суб'екти, об'екти та змiст права промисловоi власностi. Право на подання
заявки. Строк чинностi прав промисловоi власностi. Обмеження майнових прав
промисловоi власностi. Спiввiдношення права власностi та права на результати
творчоТ дiяльностi. Правовий статус представникiв у справах iнтелектуальноi
власностi (патентнi повiренi).

Захист прав промисловоi власностi. Вiдповiдальнiсть за порушення прав
промисловоi власностi.

Тема 5. Закоподавство в сферi охорони об'сктiв патентного права в
деяких свропейських краiЪах.

У межах системи мiжурядового спiвробiтництва, введеного цiею
однiею з трьохКонвенцiею, н€IrIвна можливiсть подати одну патентну заявку

офiцiйних мов (англiйською, французькою i нiмецькою) i одержати таким чином
европейський цатенъ щъдiе & однiй, кiлькох або Bcix 17 ,Щоговiрних державах..

,Що введеннrI в дiю цiсi Конвенцii для одержаннrI охорони на винахiд у кiлькох
краiнах регiону необхiдно було подати oKpeMi заявки до кожноi з цих краiЪ.

Конвенцiя створила систему законодавств, загалъних для .Щоговiрних
держав, та унiфiковану процедуру видачi патентiв. еIIВ здiйснюе експертизу
з€uIвок щодо формальних вимоц пiдготовку звiтiв про пошуки та ik публiкацiю, а

також експертизу патентних заявок на вiдповiднiсть вимогам до патентоздатностi
по cyTi, а саме новизну, винахiдницький рiвенъ i промислову застосовнiсть.

Усунення дублювання роботи, пов'язаноi з розгJIядом заявок, веде до
зменшення витрат не тiльки для зrulвIlика, а також i для патентнLIх вiдомств

,Щоювiрних держав. Разом з тим ,Щоговiрнi держави зберiгають нацiональнi
патентнi вiдомства i розгляд€Iють нацiональнi заявки, поданi заявником.

Тема 6. Законодавство в сферi охорони об'ектiв патентЕого права в
деяких краiЪах Африки

Патентно-правова система краiЪ Азiатського i Африканського континенту.
L{я патентна система бiлъш спрощенq нiж у европi, у зв'язrсу з тим, що цi краiЪи
борються за нацiональний прогрес. На краiни Азiатського й Африканського,,
континентiв сильно впливае англiйське i французьке право (право

колонiзаторських держав). В бiльшостi цих краiЪ ще дiють закони, прийнятi в

перiод колонiальноТ залежностi. Наприклад, винахiдницькi вiдносини
продовжуютъ реryлюватися патентним законом безпосередньо англiйським
(Гана, Замбiя, Кенiя, Сомалi, Танзанiя та iH.) або французьким (Малi, Гвiнея).
Водночас у деяких державах (Iндiя, Лiвiя, Руанда, Бурунди, краiни Афро-
Малагасiйского Союзу та iH.) були прийнятi HoBi патентнi закони. Характер
правового реryлювання винахiдницьких вiдносин у значнiй Mipi спрямований на
задоволеннrI iHTepeciB iноземних моноrrолiй. Щля цього служить, наПриКЛаД,

iнстиryт ввезеного патенту, що дiе в KpaiHax французькоi сисtеми, i подiбНИй

йому iнстиryт з-ареестровfrного haTeHry, що дidв kраiЪах ЬнглiЙськоТ системи.
Угоду про заснування Органiзацii промисловоi власностi для англомовноТ

Дфрики (ARIPO) було прийнято на ,Щипломатичнiй конференцiТ, що вiдбувалася
в Лусацi, Замбiя 9 грудня |976 роц, на якiй були представленi уряди 1З

англомовних африканських краiн. Ця Угода набула чинностi 15 лютого 1978 РОКУ.



В груднi 1985 року Органiзацiя була перейменована в АфрикаЕсъку регiональну
органiзацiю промисловоi власностi (ARIPO) за рiшенням [i Ради. Нинi членами
ДRIРО е 14 краiЪ: Ботсвана, Гамбiя, Гана, Кенiя, Лесото, Малавi, Сьерра-Леоне,
Сомалi, Судан, Свазiленд, Танзанiя, Уганда, Замбiя i Зiмбабве. Членство в ARIPO
вiдкрито для ЕфiопiI, Лiберii, Маврикiя, Нiгерii i Сейшельських OcTpoBiB, кожна
з яких бере )п{асть в дiяльностi органiзацii. Штаб-квартира ARIPO мiститься в

Xapapi, Зiмбабве

Протокол про патенти i промисловi зразки, лрийнятий на Щругiй нарадi
ДRIPO в Xapapi у груднi |982 року, набув чинностi 25 квiтня |984 року спочатку

для Гани, Малавi, Судаrту, Уганди i Зiмбабве. Вiдтодi до Протоколу приедналиСя

Ботсвана, Гамбiя, Кенiя, Лесото, Свазiленд i Замбiя, збiльшивши кiлькiсть краiЪ-

членiв до 11. Щей Протокол створюс систему, вiдповiдно до якоi заявки на
патенти i промисловi зр€lзки розпшдаються, видаються або рееструються
Вiдомством ARIPO вiд iMeHi договiрних держав, з€}значених у заявках. Система,
створена цим Протоколом, дозволяе здiйснювати технiчний розгJIяД Заявок на
патенти i промисловi зрuLзки, а також вирiшувати адмiнiстративнi питання,
пов'язанi з виданими патентами i промисловими зр€вками, якi повиннi
здiйснюваtиая центрutльним органом. Будь-яка названа держава мае, р€lзом З ТиМ,

цраво, якщо заявка не *вiдповiдае положеЕшIм Протоколry або положенIuIм,

нацiонального законодавства з rrромисловоi власностt, заявити до видачi патентУ

або здiйсненнrl реестрацii промислового зр€вка. Якщо видача або рееСтРаЦiя
вiдбудеться, то така видача або реестрацiя не буд" дiяти на територii цiеi
держави. Якщо такоТ зzulви не буле подано, то видача Органiзацiею (ARIPO)
патенту промислового зразка мае ry ж сиJIу, що й будь-яка видача або реестрацiя,
здiйснена вiдповiдно до нацiонального законодавства держав, ЗазНаЧенИХ У
вiдповiдних заявках.

Модуль 2.
Тема 1. Мiжнароднi системи патентування
Тема 2.Мiжнароднi системи патентування винаходiв
Мiжнародна з€uIвка.

- Тема 3. Мiжнародна систег{а охорони п[юмислових зразкiв
Законодавство у сферi охорони промислових зр€lзкiв. Гаазька конвенЦiЯ ПРО

мiжнародну реестрацiю промислових зр€вкiв. Гаазька угода lrро мiжнаРОДНе

депонування промислових зразкiв.
Тема 4. Мiжнароднi системи охорони торговельних марок

ARIPO розробила типовi
дЬпомагають ii державам 

jчленdм

г€lJIузях.

закони з патентiв i товарних знакiв, якi
r*'

вдосконЕtлювати ж законодавство у вlдповlдних

Законодавство Украiни
Паризькоi конвенцii про

про охорону прав на торговельнi марки. Положення
охорону промисловоi власностi, що стосуються

Поняття та функцii торговельних марок. Торговельна марка як Об'еКТ

правовоi охорони. Види торговельних марок. Нетрадицiйнi торговельнi марки.

,,Щобре вiдомi торговельнi марки. Визнання марки добре вiдомою.

торговельних марок. Мадридська угода про мiжнародну реестрацiю знакiв.

щоговiр про закони щодо товарних знакiв. Переваги Мадридськоi системи
мiжнародноi реестрацii торговелъних марок. Порiвняння Мадридськоi Уюди про

Протокоlц. до чiеТ Угоди. 'Мiжнародна



класифiкацiя ToBapiB i послуг дJuI реестрацii знакiв (Нiццька класифiкацiя).
Мiжнародна реестрацiя торговельних марок.

Умови надання правовоi охорони торговельнiй марцi. Пiдстави для вiдмови
в наданнi правовоi охорони торговельнiй марцi. Оформлення прав
iнтелекryальноТ власностi на торговельну марку. Обсяг правовоi охорони, що
надаеться свiдоцтвом на знак для ToBapiB i послуr

Заявка на знак для ToBapiB i послryп Експертиза заявки. Внесення змiн до
заявки. Подiл з€uIвки. Вiдкликання з€uIвки. Прiоритет. Публiкацiя про видачу
свiдоцтва на знак для ToBapiB i послуг .Щержавна реестрацiя торговельноi марки.
Оскарження рiшення за заявкою. Реестрацiя прав на торговельЕу маркУ
iноземними особами або особами без громадянства.

Модуль 3.
Тема 1. Патентне вiдомство Украiни- 

Розглянейо ocHoBHi вийоги до регулЬвання надання адмiнiстративних
послуп Виключно законами, якi реryлюють суспiльнi вiдносини щодо надання
адмiнiстративних послуц встановлюються: 1) найменування адмiнiстративноi
посJý/ги та .пiдстави для il одержаншI; 2) суб'ект надання адмiнiстративноi
посJryги та його IIовноваження щодо надання адмiнiстративноТ послуги; 3)
перелiк та вимоги до документiв, необхiдних для отримання адмiнiстративноi
IIосJý/ги; 4) платнiсть або безоплатнiстъ надання адмiнiстративноi посrryги; 5)

граничний строк надання адмiнiстративноi послуги;б) гlерелiк пiдстав дJuI

вiдмови у наданнi адмiнiстративноi послуги.
Тема 2. €вропейське патецтне вiдомство

европейсъке патентне вiдомство е одним з Мiжнародних пошукових
органiв i Органiв попередньоi експертизи в межах РСТ. Воно е такоЖ

мiжурядовою органiзацiею промисловоi влаоностi, на яку покладенi певнi

функцii в межах БудапешТського договору

роцi на ocHoBi
малагасiйського
вона стаJIа згiдно

Тема 3. Африканська патентна органiзацiя
Африкансъка органiзацiя iнтелекryальноi власностi (AOIB) створена в 1962

Лiбервiльськоi угоди про заснування Африканського i
вiдомства з шромисловоi власностi, правонаступницею якого
з Бангiйсъкою угодою. Учасниками AOIB е 13 держав (Бенiн,

Буркiна-Фасо, Камерун, ЦАР, Чад, Конго, Габон, Котд Твуар, Малi, Мавританiя,.,
Нiгер, Сенегал, ТЬго). Головною метою визначено реестрацiю патентiв, товарних
знакiв i промислових взiрцiв з визнаннrIм на територiях Bcix краiн-членiв.

Тема 4.Сучаснi iнформацiйнi технологiТ та патентнi системи: виклики i
церспективи

с1..rасний перiод розвитку цивiлiзованого суспiльства характеризуе процес
iнформатизацii.

" Iнформатизацiя суспiльства - це ллобалъний соцiальний процесr,

особливiсть якою полягае в тому, що домiнуючим видом дiяльностi в Сферi

суспiльногО виробництва е збiр, накопичення, гrродукування, обробка,

зберiгання, передача та використання iнформацii, здiйснюванi на ocнoBi суrаСнИХ
засобiв мiкропроцесорноi та обчислювалъноi технiки, а такоЖ на базi

рiзноманiтних засобiв iнформацiйного обмiну.
Iнформатизацiя суспiльства забезпечус:



о Активне використання
iнтелекryаJIьного потенцiаlry суспiльства,

постiйно розширюючого
сконцентрованого в друкованому

фондi, i науковiй, виробничiй та iнших видах дiяльностi його членiв;
Iнтеграцiю iнформацiйних технологiй в наукових та

виробничих видах дiялъностi, iнiцiюючiй розвиток Bcix сфер суспiльного,
виробництва, iнтелекryалiзацiю трудовоi дiяльностi;

Високий piBeHb iнформацiйного обслуговування, досryпнiсть
будь-якого члена суспiльства до джерел достовiрноi iнформацii,
вiзуалiзацiю представленоТ iнформацii, cyTTeBicTb використовуваних даних.

Тема 5. Щержавна полiтика УкраТни в сферi охорони iнтелекryальноТ
власностi

Розроблення ,Щержавноi про|рами у сферi охорони прав промисловоТ
власностi е необхiдним продовженням процесу удоскон€LленнrI сфери
iнтелекryальноi власностi в УкраiЪi. I_{e також зумовлено необхiднiстю
кардинaLльних змiн, спрямованих на використання iнтелектуальноi власностi в

якостi стратегiчного ресурсу в системi формування нацiонального багатства та

цiдвищення кqнкурентоqпромржностi еконодiки нашоТ краiни, прискорення
iнновацiйного розвитку та iнтеграцii УкраТни у мiжнародний економiчний
простiр. CyracHe cBiToBe спiвтовариство перейшло у стадiю економiчного

розвитку, що зветься "eKoHoMiKa, заснована на знаннях". Тому, головною метою

державноi полiтики в iнтелекryальнiй сферi на середнъострокову перспективу е

сприяннlI формуванню та запровадженню сl^rасноi моделi iнтеграцii
iнтелекryаJIьного потенцiалу нацiТ у внутрiшнiй i свiтовий ринки, враховуючи як
нацiональну специфiку процесiв перетворення iнтелекryального надбання в

конкурентоспроможну продукцiю, так i вiдповiдний свiтовий досвiд. Головний
недолiк cyracHoТ ситуацii в Украiнi - вiдсутнiсть нацiональноi стратегiТ розвитку,
спрямованоi на розв'язання актуальЕих соцiально-економiчних проблем на
ocHoBi формування економiки знань i переходу до освiтнъого суспiльства. При
цьоIчry ефективна нацiональна стратегiя повинна опиратися не на буль-якi
економiчнi чинники й механiзми, а покJIасти в основу стратегiчного розвиткуttrt+'
саме т1 ресурси, як1 е акту€tльними 1 вlдкривають можливост1 випередж€tльного
зростаннrI виробництва як основи людського розвитку й забезпеченнrI еволюцii'
людини та природи.

Найважливiшими аспектами державноi полiтики щодо набуття,
використання та захисту прав на об'екти iнтелекryальноi власностi с
координуюча дiяльнiсть органiв виконавчоi влади, пов'язана iз забезпеченнrIм
правовоi охорони HoBiTHix вiтчизняних технологiй, у тому числi в iноземних
державах, удосконzulення механiзмiв правового реryлювання важливих питань
стосовно комерчiйного використання об'ектiв iнтелекryалъноi дiяльностi,
створення ik повнiстю або частково за рахунок коштiв державного бюджеry та

державних цiльових фондiв.



4. Структура навчальноi дисциплiни

Назви змiстових модулiв i тем Кiлькiсть годин
деЕ наф)орма заочна форма

усьог
о

у тому
числi

усьог
о

у тому числi

л п с.р л п с.р.

1 2 J 4 5 6 7 8 9

Модул ь1
Змiстовий модуль 1.

Тема 1. Патентне право: iсторiя та
с)лrаснiсть

2 2 2 2

Тема 2. Законодавство в сферi
охорони об'сктiв патентного
права

4 2 2 2 2

Тема З. Законодавство в сферi
охорони об'ектiв патентного
права в YKpaiHi

2 2 2 2

Тема 4. Мiжнародне
законодавство в сферi охорони
об'ектiв rrатентного права

2 2 2 2

Тема 5. Законодавство в еферi-
охорони об'ектiв патентною
права в деяких европейських
краiнах

2 2 2 2

Тема 6. Законодавство в сферi
охорони об'сктiв патентного
права в деяких краiнах Африки

2 2 2 2

Разом за змiстовим модулем 1 |4 6 2 6 |2 |2
Змiстовий модуль 2

Тема 1. Мiжнароднi системи
патентування

4 2 2 2 2

Тема 2. Мiжнароднi системи
патентування винаходiв

2 2 2 2

Тема 3. Мiжнародна сист€ма ,

охорони промислових зразкiв
2 2

Тема 4. Мiжнароднi системи
охорони торговельних марок

2
2

Разом за змiстовим модулем 2 6 2 2 2 8 2 6

Змiстовий модуль 3

Тема 1. Патентне вiдомство
УкраiЪи

4 2 2 2 2

Тема 2. европейське патентне
вiдомство

2 2

Тема З. Африканська патентна
органiзацiя

2 2 2 2



Тема 4. Сучасчi iнформаrliйнi 
"

технологiт та патентнi системи:
виклики i перспективи

4 ) 2 4 2 2

Тема 5. Щержавна полiтика
УкраiЪи в сферi охорони
iнтелектуалъноi власно cTi
Разом за змiстовим модулем 3 10 4 4 2 10 2 2 6

Усього годин з0 I2 8 10 30 4 2 24

5. Теми семiнарських занять

Jф
з/п

назва теми Кiлъкiсть годин
денна
форма

заочна
форма

1. Законодавство в сферi охорони об'ектiв
гIатентного права

2

2. Мiжнароднi системи патенryвання 2

J. Патентне вiдомство УкраiЪи 2

4. CyracHi iнформацiйнi технологii та патентнi
системи: виклики i гlерспективи

2 2

Усьо го 8 1

б. Самостiйна робота

Ns
з/п

назва теми Кiлькiстъ годин

денна
форма

заочна
форма

1. Патентне право: iсторiя та cl^racHicTb 2 2

2. Законодавство в сферi охорони об'ектiв
патентного права

2

a
J. Законодавство в сферi охорони об'ектiв

патентною шрава в YKpaiHi
2

4. Мiжнародне законодавство в сферi охорони
об'ектiв патентного права

2

5. Законодавство в сферi охорони об'ектiв
патентного права в деяких европейських
краiнах

2 2

6. Законодавство в сферi охорони об'ектiв "
патентного права в деяких краiЪах Африки

2 2

7. Мiжнароднi системи патентування винаходiв 2 2

8. Мiжнародна система охорони промислових
зразкiв

2

9. Мiжнароднi системи охорони торювеJIьних
маРоК

2



10. Патентне вiдомство УкраiЪи 2

11. европейське патентне вiдомство 2

|2. Африканська патентна органiзацiя 2 2

Усього 10 24

1. Система права промисловоi власностi.
2. Поняття та принципи права промисловоi власностi.
3. Порядок одержання патенту на винахiд (корисну модель).
4. Оформлення заявки. Вимоги до документiв заявки. Вимоги щодо единоСтi ПiД

час скJIаданн;I зЕutвки на винахiд (корисну модель).
5. .Щержавна ресстрацiя патенту. ПублiкацiТ про видачу п€Iтенту.

6. Оскарження рiшення за зzulвкою. Видача патенту. Форма i змiст патенТУ.

Роз с екр ечуваннrI с екретною винаходу (корисноi моделi).
7. Мiжнародно-шравова охорона промисловоi власностi.
8" Мiжнародно-правовi акти у сферi охорони об'ектiв прав промисловоi

власностi.
9. OcHoBHi положення ПаризькоТ конвенцiТ гтро охорону промисловоi власностi:,

шринцип нацiональною режиму, охорона прав, прiоритети.
10. Щоговiр про патентну кооперацiю.
1 1. Мадридська угода про мiжнародry реестрацiю знакiв.
12. ,Щоговiр про закони щодо товарних знакiв.
13. Нiццька угода про Мiжнародну класифiкацiю ToBapiB i послуг з метою

реестрацiI знакiв. Вiденська угода про введеннrI Мiжнародноi класифiкацii
зображувальних елементiв.

14. Локарнська угода про веденнrI Мiжнародноi класифiкацii промислоВих
знакiв.

15. Мiжнароднi системи патентування
1б. Мiжнароднi системи патентування винаходiв
17. Мiжнародна заявка.

,1 8. Мiжнародца система*охорQни промисловцх зразкiв
19. Законодавство у сферi охорони промислових зр€вкiв. Гаазька конвенцiя про', }

мiжнародну реестрацiю промислових зр€lзкiв. Гаазька угода про мiжнароДНе

депоIIування промислових зразкiв.
20. Мiжнароднi системи охорони торювелъних марок
2t. Поняття та функцiТ торговельних марок. Торговельна марка як об'еКт

uравовоI охорони. Види торговелъних марок. Нетрадицiйнi торговельнi
марки. .Щобре вiдомi торговельнi марки. Визнання марки добре вiдомою.

22. Патентне вiдомство УкраiЪи
23. европейське патентне вiдомство.

7. Методи навчання

При викладаннi навчальноi дисциплiни. використовуютъся TaKi ГРУПИ
!, 1*

методlВ навчаннЯ, як: 1) методИ за джерелами знань - словеснi (бесiда, лекцiя,

iнструктаж, робота з книгоЮ, репроДуктивниЙ метод), наочнi (демонстрацiя,

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



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

piBHeM самостiйноi розумово-пiзнавальноТ дiяльностi ( проблемний ВикЛад,

частково- пошуковий
викладання).

метод, дослiдницький метод, метод проблемного

Бесiда гrередбачае використання попереднього досвiду студентiв з певноi
галузi знань i на ocHoBi цьою приведення ik за допомогою дiалогУ ДО

усвiдомлення нових явищ, rтoHrITb або вiдтворення вже наявних. З цього ПоГJIяДу

видiляють два види бесiди: евристичну й репродуктив}Iу. За мiсцем у
навчЕtльному процесi розрiзIuIютъ вступну, поточну й пiдсумкову бесiди.

Лекцiя це метод, за допомогою якого педагог у словеснiй формi
1tr',i.\

розкривае cyTHicTb наукових понять, явищ, процесlв, логlчно Пов яЗаних,

об'еднаних загальною темою. Лекцiя використовуеться, як правило, У ВиЩИХ

навчaulьних закладах i старших класах загальноосвiтньоi школи.
Важливе мiсце у навч€tльному процесi займае iнструктаж. BiH передбачае

розкриття норм поведiнки, особливостей використаннrI методiв i навчалЬних

засобiв, дотриманнrI правил безпеки пiд час виконання навчалъних операцiй. I_{e

важливий етап в оволодiннi методами самостiйноi пiзнавальноi дiяльностi. АДже
важJIиво, щоб студенти розумiли не лише, що треба робити, а i як це робити.

Репродуктивний метод. Що нього вiдносять застосування вивченого
MaTepialry на ocнoBi зразка або правила. Щiяльнiсть тих, хто навчаеться, мае

€Lлгоритмiчний характер, тобто провадиться за iнструкцiями, ПраВиЛаМИ В

аналогiчних, схожих зi зразком, сиryацiях.
Ефективне навчаннrI неможливе без широкого використаннlI наочних

методiв. Вони зумовлСнi дiалектичнимr,f закономiрностями пiзнання i,
психологiчними особливостями сприймання. Наочнi методи передбачаЮТЬ

насамперед використання демонстрацii та iлюстрацiТ. При цьому варто

зауважити, що цi методи можутъ застосовуватись як прийоми реалiзацiТ ВиМОГ

iнших методiв.

,Щемонстрацiя - це метод навчання, який передбачае шоказ гrредметiв i
процесiв у HaTypi, динамiцi.

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

Практична робота спрямована на використаннrI нафтих знанЬ }r
розв'язаннi практичних завдань. У навчалънiй практицi значне мiсце вiдводитьСя

вправам. Вправа це метод навчання, cyTHicTb якого полягае у
цiлеспрямованому, багаторазовому повтореннi студентами окремих Дiй ЧИ

олерацiй з метоIо формування yMiHb i навичок
Iндуктивний метод - це шшях вивчення предметiв, явищ вiд одиничного До

заг€Lльного. У результатi розумiння cyTHocTi ознак, властивостей одиничНИХ

предметiв чи явищ, понять с можливiсть усвiдомити icToTHi, типОвi

закономiрностi чи власТивостi одно порядкових предметiв або явищ. Проте,

використовуючи iндуктивний метод, варто не змушувати сryдентiв завчати

велику кiлъкiстъ одиничних понять, а литтте ту iнформацiю, що дастъ змоry
видiлити у спорiднених понrIттях суттеве, заг€uIьне, тигIове.

Щедуктивний метод, навпаки, базуеться на вивченнi навчального матерiаЛУ

вiд загального до окремого, одиничного. Сryденти ознайомлюються iз загальною

iз заалъною закономiрнiстю., а потiм
правила, закону характеризуються

на потiм на ocнoBi цiеi закономiрностi,
iншi явища, предмети. Iндуктивний i



дедуктивний методи перебувають у дiалектичному взаемозв'язку.

_ Методи Fавчання за лодiчними ознацами не вiдокремленi вiд метОдiВ

навчання за джерелами знань. У процесi використання словесних, практичних та
наочних методiв викjIадач i сryденти не можуть обiйтися без iндукцiТ, дедУКЦii,
аналiзу й синтезу.

Проблемний виклад передбачае cTBopeHHrI викладачем проблемноi
сиryацii, допомогу студентам у видiленнi та <<прийняттi>> проблемного завдання,
використаннi словесних методiв ( лекцii, пояснення) дл" акгивiзацii мисленневоТ

дiяльностi сryдентiв, сгrрямованоi на задоволення пiзнавального iHTepecy шляхоМ

отримаЕнrI новоТ iнформацiT.
Частково-пошуковий метод включае сryдентiв у пошук шляхiв, прийомiв i

засобiв розв'язання пiзнаваJIьного завдання. Щля забезпечення дiевостi цЬоГо
методу необхiдно створити проблемну ситуацiю i спонукати стУДентiВ ДО

розумiння i кприйняття>) пiзнавального завданнrI; керувати ходом
мисленневоi дiяльностi, сryдентiв вllк9ристантяy системи
вмотивованих запитань; стимулювати 1 схв€UIювати пlзЕавалъну
сryдентiв у, процесi розв'язання навчальних завдань; аналiзувати
помилки, труднощi.

пошуковоi
логiчно

дiяльнiсть
успiхи i

i
у

,Щослiдницький метод спрямований на вкJIючення студентiв у самостiЙне

розв'язання пiзнав€ulьною завданнrI з використанням необхiдною обладнанНrI.

Щля ефективностi цього методу варто дотримуваilися низки вимог: створення
проблемноi сиryацiТ; керiвництво студентами при видiленнi пiзнавальноГо
завдання; спонукання сryдентiв до пошукiв гiпотези, перевiрки iх достовiрноСтi;
надання допомоги у пошуках ефективних методiв i резерву знань, необхiДнИХ

для розв'язання задачi; орiентацiя сryдентiв на проведеннrI дослiджень
вкJIючення сryдентiвсистематизацiя результатiв проведеноi роботи;

самостiйний аналiз гrеребiry та результатiв проведеноi роботи.
Пояснюв€uIьно - демонстрацiйний метод. Аспiранти отримують знанЕjI на

гекцiI, з навчdльноi абd метОдичноТ лiтераtури, через екранниЙ посiбник У'
(готовому>> виглядi. Сприймаючи й осмислюючи оцiнки, висновки, сryДенТи

дiють у рамках репродуктивного (вiдтворювагIьного) мислення. У навчЛЬнОМУ

процесi цей метод набувае найширшого застосування для переданшI великОГо

масиву iнформацiТ.
Метод проблемного викJIаданшI. Використовуючи рiзноманiтнi джерела Та

засоби, rтедагоц перш нiж викладати матерiал, ставить проблему, формУлЮе
пiзнавальне завдання, а гrотiм, розкриваючи систему доведень, порiвнюЮчи
попIяди, рiзноманiтнi пiдходи, покuвуе способи розв'язання ПосТавленоГо

завдання. дсгriранти стають свiдками i спiв)..rасниками наукового пошуку. I в

минулому, i нинi такий пiдхiд широко застосовуеться.

8. Методи контролю

Контроль знань *rrip*rl" ,roo"oo"i"- у таких формах: еКСПРеС-

опитування, доповiдь (повна вiдповiдь на питання), доповнення вiДпОвiДi, ВiЛЬНа

дискусiя, виконання iндивiду€tльного завдання, вирiшеннrl задuш.



9. КритерiТ оцiнювання результатiв навчання аспiрантiв

.Щаеться розподiл балiв, якi аспiранти можутъ отримати за резульТаТаМи
кожЕого виду поточного та пiдсумкового контролiв.

Оцiнювання навчалъних досягнень здiйснюють за 100 - бальною шкалОЮ.

Шкала оцiнювання

Cyru
Змiстовий модуль 1 Змiстовий модуль 2

т1 т2 тз т4 т5 тб т7 т8 т9 100

20 20 20 20 20

Су*а балiв за
Bci види

навчальноi
дiяльностi

Оцiнка за нацiон€tльною шкалою

для залiку

90-100

зараховано82-89

74-8t

64-7з

60-63

з5-з9 не зараховано з можJIивiстю повторного
скJIаданнrI

0-34 не зараховано з обов'язковим
tIовторним вивченням дисциплiни
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19. Мiкульонок I. Повсякденнi слова - колишнi ToBapHi знакиД.
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