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вступ

Анотацiя навч€lJIьноi дисциплiни
Як зазначас Ж.В. Бабич, гrатентнi питання виrIвилися занадто склаДноЮ

проблемою в KoHTeKcTi регiональноТ економiчноi iнтеграцii. CTBopeHHrI систеМи
европейськоi патентноi конвенцii стала всього другим випадком використання
механiзму розширеною снiвробiтництва. очевидно, що особлива процедУра

переходу не Bcix вiдразу, а тiльки декiлькох краТн-членiв СС до бiльш TicHoi
взаемодii була використана як крайнiй захiд. Формування прогресиВних
механiзмiв загrеречування прав на регiональнi патенти е об'ективною необхiднiстЮ

для под.Lльшого розвиткУ спiвробiтництва держаВ З IIитань iнтелекryальноТ
власностi, регiональноТ патентноТ кооперацii, а також iнновацiйних ПроцеСiВ В

економiцi. Правовi основи функцiонуваннrl европейськоi патентЕоi системи Та

европейсъкого патентного вiдомства зокрема е цiкавi та важливi дJuI дослiдження

у зв'язку з вже доведеною часом практичнiстю та ефективнiстю.
Метою навчального курсу е розгJIяЕути правовий стаryс Свропейського

патентного вiдомства, а саме окреслити правовi основи дiялъностi крiзь приЗМУ

унiкальностi цього органу на ocнoBi чого запропонувати шJuIхи спiвпрацi

держави-УкраiЪи з европейським патентним вiдомством.

, Зусилля щодо встановленн4 мiжурядового** стiвробiтництва щодо ПаТенТНИХ

процедур у Захiднiй европi вiдносяться ще до 50-х poKiB i до планiв, спрямоВаних
на усунення дублювання роботи патентного вiдомства по проведенню пошУКУ i
ексtIертизи патентних заявок.

европейське патентне вiдомство (еIIВ) було засновано на европейськiЙ
патентнiй конвенцii, що набрала чинностi 7 жовтня |977 року. Bci деРЖавИ-

уIасникИ европейськоi rтатентнОi конвенцiТ е також сторонами ПаризькоТ

конвенцii про охорону промисловоi власностi i ,Щоговору про ПаТенТНУ

кооперацiю. СПВ, штаб-квартира якоi перебувае в Мюнхенi (Нiмеччина), а фiлiали
в Гаазi, Берлiнi та Вiднi, мае майже 4000 спiвробiтникiв, розподiлено на п'ять
генерzlJIьних директоратiв. Воно розшядае заявки i видае патенти вiд iMeHi

,Щоювiрних держав, зазначених у европейських патентних заяВках. СIIВ
самофiнансуеться з 1981 року.

У межах системи мiжурядового спiвробiтництва, введеною цiеЮ
'Коriвенцiею, наяЁна можлЙвiсть* подати одну Ъаiентну Ьаявку однiею З ТРЬОХ

офiцiйних мов (англiйською, французькою i нiмецькою) i одержати таким ЧинОМ

Свропейсъкий патенъ що дiе в однiй, кiлькох або Bcix 17 ,Щоговiрних державах. ,.ЩО

введення в дiю цiеi Конвенцii дJIя одержання охорони на винахiд у кiлъкох кРаiЪаХ

регiону необхiдно було подати oKpeMi заявки до кожноТ з цих краТн.

Конвенцiя створила систему законодавств, загаJIьних дJIя Щоговiрних
держав, та унiфiковану процедуру видачi патентiв. еПВ здiйснюе експертиЗУ

заявоК щодО формшrЬних вимОц пiдготОвrсу звiтiВ про пошуки та iх гryблiкацiю, а

такоЖ експертИзу патенТних з€UIВок на вiдповiдНiсть вимогам до патентоздатностi

по cyTi, а саме новизну, винахiдницький piBeHb i гrромислову застосовнiсть.

Усунення дублювання роботи, пов'язаноi з розгJIядом з€UIвок, веде до
зменшеннrI витрат не тiльки для з€UIвника, а також i для патентних вiдомств

,ЩоювiрниХ держав. РазоМ з тиМ Щоговiрнi держави зберiгають нацiональнi
.патентнi вiдомства i розглядають нацiональнi заявю,r, поданi заявником.

европейСьке патеНтне вiдоМство е одниМ з МiжнаРодних пошукових органiв

i Органiв попередньоi експертизи в межах рст. Воно е також мiжурядовою



.4*.**-
органlзацlею промисловоi власностi, на яку покJIаденi певнi функцii в межах
Будапештського договору [2].

Уюда про дiловi вiдносини i спiвробiтництво була укJIадена мiж BOIB i
европейською патентною органiзацiею 17 травня 1978 року. Спiвробiтництво мiЖ

Свропейсъким патентним вiдомством i Мiжнародним бюро завжди бУло тiСНИМ.

Ще особливо необхiдно щодо операцiй у межах РСТ.

1. Опис навчальноi дисциплiни

Галузь знань, цапрям пiдготовки, спецiальнiсть, piBeHb вищоТ освiти
Галузъ знань 08 <Право>

Спецiальнiсть 081 <Право>

PiBeHb вищоi освiти третiй (ocBiTHbo- науковий) piBeHb

Характеристйка 1ъ...

навчальноl дисциплlни
Вид вибiркова
Загальна кiлькiсть годин 20
Кiлькiсть кредитiв EKTS 1

Кiлькiсть модулiв
,,

кiлькiсть змiстових частин 2

Загальна кiлькiсть годин
30

Форма контролю залiк
Показники навчальноi дисциплiни для денноi та заочноi форми навчання

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

PiK пiдготовки 2 1

Семестр
,4

4

Лекцiйнi заняття 12 4

Практичнi, ceMiHapcbKi заняття 8
,,

Самостiйна робота 10 24

Кiлькiсть тижневих аудиторних
годин для денноТ форми навчання

4

2. Мета та завдання навчальноi дисциплiни

2.1. Розглянути структуру законодавства З промисловоi власностi

европейськоi патентноi органiзацii. Що основних нормативних документiв слiд
вiднести: Patents, Convention, 05/10l1r97З (|0l|2l|998) Convention on the Grant of
European Patents (European Patent Convention) [of 5 October |97З] (text as amended
'Ьу the act rечisiф Article 63 ЕРС of 17 DесеfпЬЫ 1991And Ьу decisions of the

дdministrative Council of the European Patent Organisation of 21 DесеmЬеr 1978, 1З

December |994, 2О October |995, 5 December |996 and 10 December 1998)

Конвенцiя прО видачУ европейських патентiв (Свропейська патентна Конвенцiя)

вiд 5 жовтнrL 1973 року (з наступними змiнами); Patents (Convention), Regulations,

оsl|оltg7з (|зl|2l2001) Implementing Regulations to the Convention on the Grant of
Buropean Patents (of 5 October 1973 as last amended ЬУ Decision of the Administrative

Council of the European Patent Organisation of 13 December 2001, Iнструкцii
стосовно здiйснення Конвенцii про видачУ европейських патентiв вiд 5 жовтнrI



1973 року (з наступними змiнами) Patents, Protocols, Protocols on Centralisation &
Recognition, 05/10l1r97З; Protocol on the Centralisation of the European Patent System
and on its Introduction @rotocol on Centralisation) (of October 5, |973) and Protocol on

Jurisdiction and the Recognition of Decision in Respect of the Кфt to the Grant оf а
European Patent @rotocol on Recognition) (of October 5, |97З) Протокол про

центратliзацiю европейськоТ патентноi системи та йою введеншI (Протокол про

централiзацiю вiд 5 жовтнrI 1973 porcy i Гфотокол про юрисдикцiю та визнанIuI
.рiшrентrя вiдносно flрава на вйдачусврогrейською fiaTeHTy (Протокол про визначення)
вiд 5 жoBTIuI 197З рощу.

2,2. Завдання навчальноi дисциплiни

У резулътатi вивченнrI навчальноi дисциплiни аспiрант повинен

1. Знати: органiзацiйrry структуру европейсъкого патентного вiдомства.
европейське патентне вiдомство мае подвiйну структуру: адмiнiстративIIу i
функцiон€lJIьну.2. Вмiти: обrрунryвати наукову позицiю щодо проблемних та колiзiЙних
правових питань охорони патентних шрав.

- 2.З. Спiввiдношення результатiв навчання , дисциплiни
компетентностями

iз програмними

J\ъ

Програмна компетентнiсть
Вiдповiднiсть
дисциплiни
компетентностi

зк - загальна компетентнiсть
зк1 +

зк2 Навuчкu вuкорuсmання HoBimHix iнфорл,tацiйн1,1х i
к о л,tун iкацi йнt tх m ехн о л о еiй

+

зкз Зdаmнiсmь провеdення саллосmiйнuх dослidэюень на
сучаснолtу piBHi

+

зк4 Зdаmнiсmь dо поu,lуку, оброблення на аналiзу iнфорпtацit з
рiзнtlх dлrcерел

+

зкб З d аmн i с mь пр ацю в аmu в лl i жн ар о d н о лlу н ау ко в о х4у пр о с m о р i +

зк7 з d аmн i с mь р о з р о б ляffiu m а упр ав ляmu н аук о Bfu л,t й пр о е кm а74u +

зк 11 Ул,tiння квалiфiковано вidобразumu резульmаmu науковuх
dослiduсень у науковuх сmаmmях mа mезах, опублiкованuх як

у фаховuх вimчuзнянuх вudаннях, mак i у вudаннях, якi
вхоdяmь dо мiжнароdнuх наукомеmрuчнtм баз

+

ФК - фаховi компетентностi
Фк1 З d amHi с mь ф орлlулю в аmu н ауко ву пр о б л е wty, р о б о ч i z i по m е з u

dослiduсуваноt проблемu, uцo переdбачае zлuбоке
переосJwuслення нсlявнuх mа сmворення HoBllx цiлiснuх знань
mа/аб о пр о ф е сiйноt пр акmuкu

+

Фк4 ЗОаmнiсmь dо опрацювання mа аналtiзу iнфорлtацii dля

правово?о d ослidэtсення ;

+

Фк7 вл,tiння форл,tулюваmu mа обrрунmовуваmu юрuduчнi
Bllcч о BKll, пропо зuцit, р е колл е нd ацit

+

Фк10 +

Фк11 досmаmне знання iнозел,tноt лловu dля чumання, пuсання mа +



преdсmавлення слпаmей, а mакоэtс спiлlЕвання з iнu,tuлlu

2.4. Результати навчання за дисциплiною:

резчльтат навчанця
(1. знати; 2.Ъмiти; 3 - комунiкаFiя;.4.

aBToHoMHrcTb та вiдповiдальнiсть) Формп (таlабо методи
i технологir)
викладання i

павчання

Методи
оцiнювання та

пороговий
критерiй

оцiнювання (за
необхiдностi)

Вiдсоток у
пiдсумковiй

оцiнцi з

дисциплiниКод Результат навчання

]"1 Знаmu: правовi та
органiзацiЙнi засади набуття,
здiйснення та зiжисту об'ектiв
промисловоТ власностi в СС,
фlнкцiонування европейського
патентного вiдомства } i

лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя, самосmiйна
робоmа

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

]0%

].2 Знаmu: пiдходи щодо
формування европейськоi
патентноi системи

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя, самосmiйна
робоmа

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

10%

2.1. Вл,timu: дослiджувати та робити
висновки щодо змiсту rrравових
концепцiй, доктрин тJIуN{аченIrI

cyTHocTi патентних систем

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя, самосmiйна
робоmа

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

]5%

2.2. Вмimu: обцрунтувати на}кову
позицiю щодо необхiдностi
модернiзацii патентноТ системи;
аналiзрати особливостi

розбудови патентних систем в

СС та ff державах-членах

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя, салпосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmубання,
dоповidi,
наукова робоmщ
розв'жання
заdач

10%

3.1. Грmлотно i точно форл,lулюваmu
mа вuсловлюваmu своi позицii,
нr}лежним чином iх
обцрунтовувати та брати ylacTb в
аргументованiй професiйнiй
дискусii при аналiзi проблем у
напрямi модернiзацii патентноi
системивУкраiЪi васпектi
европейськоi"iнтеграцii 

& {

Селtiнарське
заняmmя, саtпосmiйна

робоmа

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

10%

Браmu участь в обговореннi
дискусiйних rrитttнь
правозастосування в процесi
модернiзацii патентноi системи
УкраiЪи в евроiнтеграцiйному
аспектi

Селиiнарське
заняmлпя, саллосmiйна

робоmа

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

10%



4.1. Дналiзуваmu iнформацiю з

першоджерел, оцiнювати iT з

позицiй наступностi та новизни,
використовувати суrаснi
iнформацiйнi технологii i бази
даних при визначеннi напрямiв
модернiзацii патентноТ системи
Украiни з ypaxyBaHHrIM розвитку
европейськоi патентноi системи

лекцiя, селtiнарське
заняmmя, салwосmiйна

робоmа, експрес
опumування,
пidсулlкова
конmрольна робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,

розв'жання
заdач, наукова

робоmа

10%

4.2. Вuзначаmu mа dослidэюуваmu
проблеми, , застосOвувати
отриманнi знанЕя дJuI
постановки та розв'язання
наукових i практичних завдань
пов'язаних з модернiзацiею
патентноi системи Украiни;
зdiйснюваmu пошук шлtяхiв

удосконалення ii удосконалення,
враховуюtм евроiнтеграцiйний
шJuIх розвитку Украiни та кроки
щодо розбудови европейськоi
патентноi системи

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя, самоtmtйна
робоmа

Експрес
опufИування,
mесmування,
dоповidi,

розв'жання
заdач, наукова

робоmа

10%

1.3. Форл,lуваmи правовi позицri для
розв'язання проблем i
практичних ситуацiй у сферi

удосконаленIIд IIат9нтногр
законодавства та модернiзацii
патентноi системи УкраТни з

урахуванняlrл до свiду € С

Лекцiя, селtiнарське
заняmmя, самосmiйна
робоmа

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

]5%

2.5. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними результатами
навчання

Програмнi результати
навчання (назва)

1.1 1.2 2.| ,, ,, 3.1 з.2 4.1 4.2 4.3.

Пр о гр aMHi р езультати навчання (Спецiаrьнiсть 08 1 кПраво>)

ПРН 5 Влцiння спiлкуваmuся в diапоzово]|4у

реuсuл,ti з uruрокою науковою спiльноmою
mа zромаdськiсmю в zалузi HayKoBoi mа
професiйноt diялtьносmi, в mол,tу чuслi i на
л,tiэtснароdнол,tу piBHi, d емонсmруючu
сuсmемнuй науковuй свimоzляi mа
кульmурнuй круzозiр

+ +

ПРН 9 Зdаmнiсmь професiйно
пр ез енmув аmu р езульm аmu св о tx
d о слid эtсе нь на л,tiэtсн аро d нt tх Hayko Btlx
кон ф ер енцistх, с eMiH ар ах, пр акmuчн о

бuкорuсmовуваmu iнозел,tну л,tову (в перurу

черzу - анzлiйську) у науковiй, iнновацiйнiй
diяльносmi, у сф epi iнmелекmуальноt
власносmi, а mакоэtс у пеdаzоziчнiй

+ +



diяльносmi
ПРН 13 Вл,tiння квалiфiковано
вid о бр аэtсаmu р езульmаmu н ayчoBltx
dослidэюень у науковuх сmаmmяц +

опублiкованuх як у фаховuх вimчuзнянuх
вudаннях, mак i у вudаннях, якi вхоDяmь 0о
MiacH ар о dтux н аукоJйе mрuчнuх б аз

+ +

ПРН 14 Зdаmнiсmь вuкорuсmовуваmu
суч acHi iH ф орллацiйнi mа коtпунiкаmuвнi
mехнолоzii прu спiлlуваннi, облliнi
iнфорл,tацiею, зборi, аналiзi, обробцi,
iнmерпреmацii dэюерел ; зd iйснюваmu
rryблiкацiю dэюерел з dоmрuлtанняпt
о сн oqqllx арх е о zp аф iчнuх пр авuл

+ +

3. Програма навчальноi дисциплiни

Змiстовий модуль 1. + , {r _

Модуль 1. Тема 1. Право iнтелекryальноТ
€вропейському Союзi

власностr на винаходи в

Об'екти винаходу, яким надаеться rrравова охорона. Суб'екти прав на
винаходи. Умови патентоздатностi винаходу. Умови наданнrI правовоТ охорони
винаходу. PiBeHb технiки. Патент. Строки дiТ патентiв. Обсяг правовоi охорони, що
надаеться патентом.

Права на одержаннrI патенту на винахiд. Право на одержаннrI патенry на
службовиЙ винахiд. Право першого заявника.

Порядок одержаннrI патенry на винахiд. ОформленнrI заявки в Свропейсъке
патентне вiдомство. Вимоги до документiв з€uIвки. Вимоги щодо единостi пiд час
складаннrI заявки на винахiд. ДiТ, якi вважаються використанням винахоДУ.

Формула винаходу. Щата подання заявки. Прiоритет. Експертиза заявки.
Вiдкликаннrl заявки. ПеретворенЕя заявок.

Тема 2. Право iнтелекryальноi власностi на промисловi зразки В

€вропейському Союзi 
t, l

Промисловий зр€rзок як об'ект правовоi охорони. Об'екти промисловоГо
зрЕIзка. Об'екти, що не можуть отримати правову охорону як промисловi зр€Вки.

CyTTeBi ознаки промислового зрчвка.
Законодавство у сферi охорони промислових зр€tзкiв. Гаазька конвенцiя про

мiжнародну ресстрацiю Irромислових зразкiв. Гаазъка угода про мiжнародне

депонування промислових зразкiв.
Процедура патентуваннrI tIромислових зр€}зкiв. Право на одержання патенТУ

на промисловий зр€вок. Умови наданнrI правовоi охорони промисловому зрiвку.

Умови патентосгrроможностi промислового зразка. Строк Дii паТенТУ На

ПраI\4исловий зразок. .ЩострокоВе"ПриПиненнЯ Дij патенТУ на ПроМИсловий зразок. .

Обсяг правовоТ охорони, що надаеться патентом на промисловиЙ зр€tЗОК.

Порядок одержаннrI патентУ на rтромисловий зр€вок. Заявка на промисловий

зр€вок. Прiоритет. Експертиза заявки на промисловий зр€}зок. Вiдкликання заявки

на промисловий зрzlзок. Процедура мiжнародноi реестрацii промислових зразкiв.

публiкацiя, реестрацiя та видача патенту на промисловий зр€tзок.



Оскарження рiшення за заявкою на промисловий зрzlзок.

Права та обов'язки, що випливаютъ з гIатенту на промисловий зразок.

використання промислового зразку. Щii, якi не визнаються порушенням патентних
прав. Право попереднього користування. Примусова лiцензiя.

Порушення прав власника патенту на промисловий зр€вок. Способи ЗахиСry
прав на промисловий зр€tзок. Припинення дii патенту на промисловий Зрzlзок Та

визнаннrI його недiйсним.

Тема 3. Право iнтелекryальноi власностi на комерчiйнi наЙменУВаННЯ В

€вропейському Союзi.
- Правова охорона комерцiйних

<<комерцiйне найменування>>, <<фiрмове

особп>.
Умови наданнrI правовоi охорони комерчiйним найменуванняМ. СУб'СКТИ

прав на комерцiйнi найменування. Пiдстави виникненнrI прав iнтелекryальНОТ

власностi на комерцiйне найменуваннrI. Види майнових прав iнтелекryальноI
власностi на комерцiйнi найменування. Особливостi передачi майнових ПраВ на

комерцiйне найменуваншI.
Захист прав на комерчiйнi найменуванЕя. Припинення чинностi ПРаВ

iнтелектуальноi власностi на комерцiйне найменування.

Тема 4. Право iнтелекryальноi власностi на торговельнi МаРКИ В

€вропейському Союзi.
, Поняття та, функцii дорюрельних мароs. _Торговельна марка як Об'еКТ

правовоi охорони. Види торювельних марок. Нетрадицiйнi торговельнi марки.

Щобре вiдомi торговельнi марки. Визнання марки добре вiдомою.
законодавство Украiни про охорону прав на торговельнi марки. Положення

Паризькоi конвенцiТ про охорону промисловоi власностi, що стосуються
марок. Мадридська угода про мiжнародну реестрацiю знакiв.торювельних

.щоювiр про закони щодо товарних знакiв. Переваги Мадридськоi системи

мiжнародноi ресстрацii торговельних марок. Порiвняння МадриДсьКОi УЮДИ ПРО

мiжнародну реестрацiю знакiв i Протоколу до цiеi Угоди. Мiжнародна
класифiкацiя ToBapiB i послуг дJUI ресстрацiТ знакiв (Нiццъка класифiкацiя). tr l

Мiжнародна реестрацiя торювельних марок.
Умови надання правовоi охорони торювелънiй марцi. Пiдстави для вiдмовИ

в наданнi правовоi охорони торювельнiй марчi. ОформленнrI IIрав iнтелекryальнот

Заявка на знак дJUI ToBapiB i послуп Експертиза заявки. Внесення змiн до
зzUIвки. ПодiЛ заявки. Вiдкликання зЕUIвки. Прiоритет. Публiкацiя про видачу

свiдоцтва на знак для ToBapiB i послуг. Щержавна реестрацiя торговельноi марки.

оскарження рiшення за з€uIвкою. Реестрацiя прав на торювельну марку

iноземними особами або особами без громадянства.

Змiстовий модуль 2.
Тема 5. Правова охорона доменних iMeH в €вропейському Союзi

наЙмекуванъ. Спiввiдношеннrl понять
найменування)>, <<найменування юридичноi



,,Щоменнi iMeHa. Спiввiдношеннrl понятъ торговельноi марки та доменного
iMeHi. Особливостi охорони гIрав на доменнi iMeHa. Кiберсквотiнг та захист вiд
нього.

Тема 6. Органiзацiйно_правова,основа дiяльностi €вропейського патентного
вiдомства та досвiд спiвпрацi мiж вiтчизняним патентпим вiдомством та
европейським.

Розглянемо органiз ацiйну структуру европейського патентного вiдомства.
европейсъке патентне вiдомство мае подвiйну структуру: адмiнiстративну i
функцiональну.

Адмiнiстративна структура с iерархiчною. Верхнiй piBeHb обiймае
Президент та п'ять Вiце-президентiв, яким пiдпорядкованi п'ять Головних
Управлiнь. Головнi Управлiння мають свою iерархiчну структуру.

З iншоi сторони, функцiональна структура СПВ е децентралiзованою. Що rr

складу входять вiддiли (або палш"), якi вiдповiдають за реалiзацiю вiдповiдних
процедурних дiй. Кожен вiддiл мае визначену кiлькiсть функцiональних
пiдроздiлiв. Пiдроздiли вiдповiдають за обробку справ, якi надiйшли на
визначеному етапi та мають можливiсть самосliйцо прийцлати остаточнi рiшення
вiд iMeHi еПВ.

Отже, вiдсутнiй механiзм пiдготовки рiшень на piBHi на piBHi вiддiлiв, з

наступним затвердженням ik адмiнiстрацiею. Вiдповiдальнiсть в еПВ
децентр.Lлiзована i роздiлена мiж пiдроздiлами.

Важливим питанням е спiвробiтництво Украiни з европейським Союзом у
дослiджуванiй сферi. В УкраiЪi продовжуеться реалiзацiя проекту технiчноi
допомоги европейського Союзу TWINNING <<Посилення правовоi охорони та
захисту прав iнтелекryальноТ власностi в YKpaTHi>

4. Структура навчальноi дисциплiни

Назви змiстових модулiв i тем Кiлькiсть годин
денна форма заочна форма

усьог
о

у тому
числi

усьог
о

У TOIvry ЧИСЛi

л tI с.р л п с.р"

1 2 a
J 4 5 6 7 8 9

Модуль 1

Змiстовий модуль 1.

Тема 1. Право iнтелекryальноТ
власностi на винаходи в
Свропейсъкому Союзi

4 2 2 6 2 4

Тема 2. Право iнтелекryальноi
власностi на промисловi зр€}зки в

европейсъкому Союзi

6 2 2 2 6 2 4

Тема З. Право iirтелекryа.liьноi 
-

власностi на комерцiйнi
найменуваннrI в европейському
Союзi.

6 2" 2 2 4 4



Тема 4. Право iнтелекryальноi
власностi на торговелънi марки в
Свропейському Союзi.

4 2 2 4 4

Разом за змiстовим модулем 1 20 8 6 6 20 2 2 16

Змiстовий модуль 2.

Тема 5. Правова охорона
доменних iMeH в европейському
Союзi

6 2 2 2 4 4

Тема 6. Органiзацiйно-правова
основа дiяльностi Свропейського
патентного вiдомства та досвiд
спiвппацi мiж вiтчизняним
патентним вiдомством та
свропейським.

4 2 2 6 2 4

Разом за змiстовим модулем 2 10 4 2 4 10 2 8

Усього годин 30 |2 8 10 30 4 2 24

s,

5. Теми семiнарських занять

Ns
з/п

назва теми Кiлькiстъ годин
денна
форма

заочна
форма

1. Право iнтелектуальноi власностi на винаходи
в европейському Союзi

2

2. Право iнтелекryальнЬТ власностi на t*

промисловi зразки в Свропейському Союзi
2 2

а Право iнтелекryальноi власностi на
комерцiйнi найменування в европейському
Союзi.

2

4. Правова охорона доменних iMeH в

европейському Союзi
2

Усъого 8 2

6. Самостiйна робота

Ns
з/п

Найменування робiт Кiлькiсть годин
денна
форма

заочна
форма

1 Право iнтелекryальноi власностi на винаходи
в еврогrейському Союзi

4

2. Право iнтелекryальноi власностi на
промисловi зразки в европейському Союзi

2 4

J. Право iнтелекryальноТ власностi на
комерцiйнi найменування в европейському
Союзi.

2 4

4. Право iнтелекryалъноi власностi на 2 4



торговельнi марки в европейському Союзi.
5. Правова охорона доменних iMeH в

европейському Союзi
2 4

6. 2 4

Усъого 10 24

7. Методи цавчання

При викладаннi навчальноi дисциплiни використовуються TaKi грУПи

методiв 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 навчаЕня За

характером логiки пiзнання (iндуктивний, дедуктивний);
piBHeM самостiйноi розумово-пiзнавалъноi дiяльностi (

частково- пошуковий метод, дослiдницький метод,

З) методи навчання за
проблемний виклад,
метод проблемною

вишrадання). !

Бесiда передбачае використання попереднього досвiду студентlв з

певноi галузi знань i на ocHoBi цього приведення iх за допомогою дiалОry ло

усвiдомлення нових явищ, пoIuITb або вiдтвореннrl вже наявних. З цього погJuIДУ

видiляють два види бесiди: евристичну й репродуктивну. За мiсцем у навчальноМУ

процесi розрiзняють вступну, поточну й пiдсумкову бесiди.
Лекцiя - це метод, за допомогою якого педаюг у словеснiй формi розкривае

cyTHicTb наукових понrIть, явищ, процесiв, логiчно пов'язаЕих, об'еднаних
загальною темою. Лекцiя використовуеться, як правило, у вищих ЕавчалънИх

закJIадах i старших класах загаJIьноосвiтньоi школи.
Важливе мiсце у навчЕLльному процесi займае iнструктаж. BiH передбаЧае

розкриття норм поведiнки, особливостей використання методiв i навчалЬНИХ

засобiв, дотримання правил безпеки пiд час виконаннrI навчальних операцiй. Ще

.важливий етап в оволодiннL метqдами самостiйцоi пiзнавальноi дiяльностi. Адже о r

важливо, щоб стуДентИ розумiлИ не лише, що треба робити, а i як це робити.
Репродуктивний метод. ,.Що нього вiдносять застосуванIuI ВиВЧеНоГО

матерiалу на ocнoBi зразка або правила. ,,Щiяльнiсть тих, хто навчаеться, мае

алгоритмiчний характер, тобто шровадиться за iнструкцiями, правилами в

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

зумовленi дiалектичними закономiрностями пiзнання i
особливостями сприймання. Наочнi методи передбачають

насамперед використання демонстрацii та iлюстрацii. При цъому варто зауважити,

що цi методИ можутЬ застосоВуватисЬ як прийОми реалiзацii вимог iнших методiв.

,щемонстрацiя - це метод навчання, який передбачае покztз предметiв i
процесiв у HaTypi, динамiцi.

_ Iлюстрuц1" .- ,.]од нрвча}F], за якого предмети i процеси розкриваються
череЗ 1х симвоЛrчне зобРаженнЯ (ёвiтлинИ, малюнки, схеми, графiки та iH..).

ПрактичНа робота спрямована на викорисТанIUI набутих знань у"розв'язаннi

методiв. Вони
психологiчними



праkтичних завдаъь. У навftальнlй практицi зfrа.iне мiсц'е вiдводиться вправаМ.

Вправа це метод навчання, cyTHicTb якого полягае у цiлеспрямоВанОмУ,
багаторазовому повтореннi студентами оцремих дiй чи операцiй З МеТОЮ

формування yMiHb i навичок.
Iндуктивний метод - це пшях вивчення предметiв, явищ вiд одиничного до

загального. У результЕIтi розумiння cyTHocTi ознак, властивостей одиничних
предметiв чи явищ, понrIть е можливiсть усвiдомити icToTHi, типовi закономiрностi
чи властивостi одно порядкових предметiв або явищ. Проте, використовУЮчи
iндуктивний метод, варто не змушувати сryдентiв завчати велику кiлькiсть
одиничних понять, а лише ry iнформацiю, що дасть змоry видiлити у спорiднених
понrIттях суттеве, загальне, типове.

,Щедуктивний метод, навпаки, базуеться на вивченнi навч€lJIьного матерiалУ
вiд загалъною до окремого, одиничного. Сryденти ознайомлюються iз загальною
.iз заальною закоцомiрнiстrо., а лrотiм на гrотiм на ocнoBi цiеi закономiрностi,
правила, закону характеризуються iншi явища, предмети. Iндуктивний i
дедуктивний методи пер ебувають у дi алектичному взаемозв' язку.

Методи .навчаннrI за логiчними ознаками не вiдокремленi вiд методiв
навчання за джерелами знань. У гrроцесi використання словесних, rrрактичних та
наочних методiв викJIадач i сryденти не можуть обiйтися без iндукцiT, дедУКЦiТ,
аналiзу й синтезу.

Проблемний виклад передбачае створення викJIадачем проблемноТ сиryацii,

допомоry сryдеЕтам у видiленнi та <<прийняттi> проблемного завданнrI,

використаннi словесних методiв ( лекцii, rrояснення) для активiзацiT мисленнсвоi

дiяльностi сryдентiв, спрямованоi на задоволеннrI пiзнавального iHTepecy цuIяхом

отриманнrI HoBoi iнформацiТ.
Частково-пошуковий метод включас сryдентiв у пошук шляхiв, прийомiв i

зас9бiв розв'язанля пiзнаврльно_ю завдання. Для забезцечення дiевостi цього
методу необхiдно створити проблемну сиryацiю i спонукати сryДентiв ДО

розумiння i <прийняття>> пiзнавалъного. завданнrI; керувати ходом пошУковОi
мисленневоi дiяльностi сryдентiв з використанням системи логiчно вмотивоВаних
запитань; стимулювати i схвалювати пiзнавальну дiяльнiсть сryдентiв У пРОЦеСi

розв'язання навчаJIьних завдань; аналiзувати успiхи i помилки, трудноЩi.

,Щослiдницький метод спрямований на включеннrI студентiв у самостiЙНе

розв'язання пiзнав€шьного завданнrI з використанням необхiдного обладнання. ,Щля

ефективностi цього методу варто дотримуваtися низки вимог: сТВОРеНня

проблемноТ сиryацii; керiвництво студентами при видiленнi пiзнав€LlrьноГо

завдання; спонукання ст,fдентiв до пошукiв гiпотези, перевiрки ik достовiрнОСтi;
надання допомоги у пошуках ефективних методiв i резерву знанъ, необхiдних Для

розв'язання задачi; орiентацiя сryдентiв на проведення дослiджень

ПояснюВuUIьнО - демонСтрацiйнИй метод. Аспiранти отримують знанЕrI на

лекцii, з навчальноi або методичноi лiтераryри, через екранний посiбник у
(готовому) виглядi. Сприймаючи й осмислюючи оцiнки, висновки, СТУДеНТИ

дiють у рамках репродуктивного (вiдтворювального) мислення. У навчальному

процесi цей метод набувае найширшого застосування для перецання великого

масиву iнформацii.
Метод проблемного викладаннrI. Використовуючи рiзноманlтн1 джерела та



засоби, педагоц перш нiж викJIадати матерiал, ставить проблему, формУлюе
пiзнавальне завдання, а потiм, розкриваючи систему доведень, порiвнююЧи
погJIяди, рiзноманiтнi пiдходи, покulзуе способи розв'язання поставленого
завдання. Аспiранти стають свiдками i спiвуlасниками науковою пошуку. I в

минулому, i нинi такий пiдхiд широко застосовуеться.

8. Методи контролю
+4*trýr'

Контроль знань аспiрантiв проводиться у таких формах: ексrтрес-

опитуваннrI, доповiдъ (повна вiдгrовiдь на питання), доповнення вiдповiдi, вiльна

дискусiя, виконаннrI iндивiдуального завдання, вирiшеннrl з адач.

9. Критерii оцiнювання результатiв навчання аспiрантiв

,,Щасться розподiл балiв, якi аспiранти можуть отримати за результатами
кожного виду поточною та пiдсумкового контролiв.

Оцiнювання навчальних досягненъ здiйснюють за 100 - бальною шк€шою.

Шкала оцiнювання

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

т1 т2 тз т4 т5 тб 100

20 10 10 20 20 20

Суrа балiв за Bci
види навчальноТ

дiяльностi

Оцiнка за нацiональною шкалою

для залiку

90-100

зараховано82-89

74-8I

64-7з

60-63

з5-з9 не зар€жовано з можJIивiстю повторною
скJIаданнrI

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