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ВСТУП 
 

 

Ми живемо у світі, який бурхливо розвивається, де ведеться  гостра 

конкурентна боротьба за право домінувати зі своєю продукцією на певних 

ринках. Крім традиційної матеріальної продукції все більше місце на ринку 

займає інтелектуальна продукція, що дає змогу спеціалістам вести мову про 

формування окремих ринків з купівлі-продажу інтелектуальної власності.  

Досвід розвинених країн показує, що саме по собі виробництво вже не є 

визначальним чинником зростання економічних показників, воно поступово 

поступається місцем науці, розвитку нових технологій. У зв’язку з цим питома 

значущість інтелектуальної власності в житті людей зростає вже не щодня, а 

щогодини. 

Інтелектуальна власність компаній стає все більш цінним активом 

нематеріальної властивості, особливо це стосується до галузей, де важливе 

місце мають не стільки виробничі потужності, скільки доходність патентів, 

товарних знаків та інших нематеріальних активів. 

З проголошенням в Україні курсу на створення ринкової економіки 

найважливішим стимулом активізації господарської діяльності стає 

конкуренція, направлена на включення у цей процес об’єктів промислової 

власності – важливого інструменту технологічного й економічного розвитку 

держави. 

Відповідно до Конституції України, що гарантує кожному громадянинові 

свободу наукової  технічної творчості, наша незалежна держава створює власні 

механізми захисту прав промислової власності, моральних і матеріальних 

інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності. 

Питання охорони і використання інтелектуальної власності в сучасних 

умовах переходу до ринкових відносин починають відігравати важливу роль у 

комерційній, підприємницькій і виробничій діяльності  підприємств та установ  

усіх форм власності.  

З визнанням об’єктів промислової власності як товару зростає інтерес до 

питань оформлення прав на об’єкти промислової власності та їх використання. 

Сьогодні ці питання набувають великої ваги у комерційній, підприємницькій, 

виробничій і зовнішньо економічній діяльності підприємств.  

Патентна система, яка функціонує в Україні з 1992 року, створює 

сприятливі умови для забезпечення правового регулювання відносин, що 

виникають у зв’язку зі створенням, правовою охороною, використанням та 

захистом прав на об’єкти промислової власності. Правові засоби захисту вже 

набутих прав містяться у Кримінальному, Цивільному, Митному кодексах 

України й Кодексі України про адміністративні правопорушення. 

Інтелектуальна власність, що охороняється тепер у більшості країн світу, 

в сучасних мовах є одним з найпотужніших стимуляторів  прогресу   розвитку 

суспільства. 
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Програма з навчальної дисципліни «Правознавство» розроблена на 

основі: СВО ХНАМГ ОКХ підготовки магістрів за напрямом підготовки 0709  

«Геодезія, картографія та землевпорядкування». 
СВО ХНАМГ ОПП підготовки магістрів за напрямом підготовки 0709  

«Геодезія, картографія та землевпорядкування». 
Навчальний план за напрямом підготовки 0709  «Геодезія, картографія 

та землевпорядкування». 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
         Програма навчальної дисципліни «Ліцензування та патентування 
діяльності» для магістрів денної форми навчання напряму підготовки 8.070908 

«Геодезія, картографія та землевпорядкування». 

 

1.1. Мета, предмет і місце дисципліни 
 

          Мета вивчення дисципліни «Ліцензування та патентування діяльності 

напряму підготовки напряму підготовки 8.070908 «Геоінформаційні системи  

та технології»: з’ясовувати  патентну ситуацію, проводити патентний пошук, 

оформлювати заявки на патент. 

 
Предметом вивчення міжнародні зв’язки промислової власності. 
В структурно-логічній схемі підготовки магістра є вихідною і передує 

вивченню дисциплін професійного блоку.  

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 

наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 - Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається 

вивчення даної дисципліни 

Перелік дисциплін, вивчення яких  
безпосередньо спирається 

на дану дисципліну 
Земельне право 

Правознавство 

Організація і управління виробництва 

 

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 

Модуль 1. «Ліцензування та патентування діяльності» 1,0/36 (кредити/годин) 

Змістові модулі: 
Змістовий Модуль 1.1. Система охорони промислової власності. 
Міжнародні зв’язки  промислової власності. 
  1. Поняття права інтелектуальної власності.  

  2. Законодавство України та міжнародне законодавство про  інтелектуальну 

власність      

  3. Об’єкти права промислової власності                                     

  4. Суб’єкти права промислової власності 

 

Змістовий Модуль 1.2. Економіко-правові відносини щодо об’єктів 
патентного права. Комерційна реалізація промислової власності                                                                                                                                          
1. Патентне право України. 

2. Оформлення заявок на об’єкти промислової власності.        

3. Ліцензійні договори у сфері інтелектуальної власності 

4. Захист права інтелектуальної/промислової власності   
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Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями та видами 

навчальної роботи (за робочими навчальними планами денної форми 

навчання) 
Години 

У тому числі У тому числі 

Спеціальність, 
спеціалізація 

(шифр, 
абревіатура) 

Всього, 
кредит / 

годин 

С
ем

ес
тр

(и
) 

А
уд

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

ак
ти

ч
н

і, 
се

м
ін

ар
и

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

і 

С
ам

ос
ті

й
н

а 
р

об
от

а 

К
он

тр
. р

об
. 

К
П

/К
Р

 

Р
Г

Р
 

Е
к

за
м

ен
 (

се
м

ес
тр

) 

За
л

ік
 (

се
м

ес
тр

) 

8.070908 

ГІСІТ 

1,0/38 9 19 19 - - 17 - - - - 9 

 
1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 

        Освітньо-кваліфікаційні вимоги до вивчення дисципліни 
«Ліцензування та патентування діяльності» наведені в табл. 2 

Таблиця 2 - освітньо-кваліфікаційні вимоги до вивчення дисципліни 

Вміння 
(за рівнями сформованості) та 

знання 

Сфери діяльності 
(виробнича, соціально-
виробнича, соціально-

побутова) 

Функції діяльності у 
виробничій сфері 
(проектувальна, 
організаційна, 
управлінська, 

виконавська, технічна) 
Аналізувати ринок продажу 

ліцензій і знайти партнерів, 

вести переговори по 

погодженню умов ліцензійної 

угоди, складати ліцензійну 

угоду 

Виробнича Організаційна 

Оформлювати заявки на патент, 

провести патентний пошук, 

з’ясувати патентну ситуацію 

Виробнича Винахідницька 

 

1.4. Рекомендована основна навчальна література з дисципліни  

1. Господарський кодекс України [Текст] /Офіційний вісник України. – 

2003. - №11.- Ст. 462.  

2. Господарський процесуальний кодекс України [Текст]: офіц. текст: від 

21 червня 2001р. [Текст]:  Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 36. – 

Ст.188. 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст]: офіц. 

текст: від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. 

Додаток до №51. Ст.1123.  

4. Положення «Про Державний департамент інтелектуальної власності» 

[Текст]:  постанова Кабінету Міністрів України від  20 червня 2000 р. №997. 
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5. Положення «Про Державного інспектора з питань інтелектуальної 

власності». [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня2002р. 

№674 ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004р. 

№369). 

6. «Про охорону  прав на винаходи та корисні моделі» [Текст]: [закон України 

офіц. текст: від 1 червня]  // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №2000р. 

№177-III із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 21 грудня 2000р 

№2188 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №8 – Ст.37. 

7.«Про затвердження положення про Державний департамент 

інтелектуальної власності» [Текст]:   постанова Кабінету Міністрів України від 

20.06. 2000 р. №997 // Збірник урядових актів України. - . 

8. Цивільний кодекс України [Текст]: офіц. текст: Прийнятий Верховною 

Радою України 16 січня 2003р. – Кн.4: Право інтелектуальної власності. 

9.Паризька конвенція про охорону промислової власності (прийнята на 

Дипломатичній конференції в Парижі в 1883 р., розвинена Мадридським 

протоколом 1981 р.) зі змінами та доповненнями. 

10.Угода про торгівельні аспекти пав інтелектуальної власності (Угода 

ТRIHS), підписана 1995 р. 

11.Страсбурська угода про Міжнародну патентну класифікацію, 

підписана 1971р. зі змінами і доповненнями. 

12. Локарнська угода про введення Міжнародної класифікації 

промислових 

Зразків (Локарнська угода), підписана в 1968р. 

13. Договір про патентну кооперацію (Договір РСТ), підписаний у 1970 р. 

переглянутий у 1979 р. та 1984р. 

14. Гаазська угода про міжнародне депонування промислових зразків, 

підписана в 1925 р., зі змінами і доповненнями. 

15. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність. [Текст]/В.Д. Базилевич// 

Підручник. - К. :«Знання», 2006. 

16. Підопригора О.А. Право інтелектуальної власності [Текст]/ За ред. 

О.А. Підопригори //К.:2004. 

17. Волынец Р.Э.Я. Коммерческая реализация изобретений и «ноу-хау» 

(на внешних и внутренних рынках [Текст]/ Р.Э.Я. Волынец//-М.: Юристь, 1999. 

18. Евдикомова В. Н. Передача технологий: правовое регулирование 

правоприменительная практика [Текст]/ В. Н. Евдикомова//-М.: ИНИЦ 

Роспатента 2001. 

19. Мухопад В.И. Лицензионная торговля:маркетинг, ценообразование, 

управление [Текст]/ В.И. Мухопад // -  М. : ИНИЦ Роспатента 2000. 

20. Мухопад В.И. Междунароная торговля лицензиями: Уч. пособие 

[Текст]/ В.И. Мухопад // - М.: ВНИИПГ 1994. 

21. Плотников В. Ю. Плотникова Е. Н. Патентование изобретений и 

продажа лицензий на внешнем рынке [Текст]/ В. Ю. Плотников, Е. Н. 

Плотникова //- М.: ЗАО Бизнес-школа «Интел-синтез».1999. 

22. Правила рассмотрения и регистрации договоров об утступке патента и 

лицензионных договоров о предоставлении права на использование 
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изобретения, полезной модели, промышленного образца [Текст]/ -  М.: 

ВНИИПИ 1996. 
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Вид. дім «Інюре». 1999. 

25. Шпелевский А. М. Продажа и покупка лицензий [Текст]/ Шпелевский 

А. М. //М.: 1967. 

26. Штумф Г. Договор  о передаче «ноу-хау» [Текст]/Г. Штумф//-  М.: 

Прогресс, 1976. 

27. Штумф Г. Лицензионный договор [Текст]/Г. Штумф//-  М.: Прогресс, 1988. 

 
1.5. Анотація програми навчальної дисципліни  

«Ліцензування патентування діяльності» 

Мета вивчення дисципліни «Ліцензування і патентування діяльності»: 

з’ясувати патентну ситуацію, проводити патентний пошук, оформлювати 

заявки на патент. 

Предмет вивчення: міжнародні зв’язки промислової власності. 

Модуль 1. Система охорони промислової власності. міжнародні зв’язки 

промислової власності. 

Модуль 2. Економіко-правові відносини щодо об’єктів патентного права. 

Комерційна реалізація промислової власності. 

 
Цель изучения дисциплины «Лицензирование и патентование 

деятельности»: осуществлять патентный поиск, оформлять заявки на патент. 

Предмет изучения: международные святи промышленной собственности. 

Модуль 1. Система охраны промышленной собственности. 

Международные связи промышленной собственности. 

Модуль 2. Экономико-правовые отношения относительно объектов 

патентного права. Коммерческая реализация промышленной собственности. 
 
The purpose of studying of discipline « Licensing and patenting of activity »: 

to carry out patent search, to make out patent applications. 

Subject of studying: international святи the industrial property. 

The module 1. System of protection of the industrial property. The 

international communications of the industrial property. 

The module 2. Economic-legal relations concerning objects of a patent right. 

Commercial realization of the industrial property. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Структура робочої програми навчальної дисципліни «Ліцензування та 

патентування діяльності» наведена в табл. 3. 

 

Таблиця 3 – Структура навчальної дисципліни 

Характеристика дисципліни 
підготовки магістра 

Напрям, спеціальність, 
освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Кількість кредитів відповідних до 

ЄСТS –  

1,0/38 

У тому числі: 

модулів – 1; 

змістових модулів – 2; 

самостійна робота – 17 годин; 

Рік підготовки 5; 

Семестр: 9. 

Кількість годин усього 38 годин; 

за змістовими модулями 

Зм. 1.1.  19 годин; 

Зм. 1.1.  19 годин; 

Лекції: кількість годин – 

19; 

Самостійна робота 

кількість годин – 17; 

Кількість тижнів викладання 

дисципліни: 18; 

Кількість годин на тиждень 2  

 

 

 

Напрям підготовки  

0709«Геодезія, 

картографія та 

землевпорядкування». 
 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: магістр 

 

Вид контролю - залік 

 

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 

проведення аудиторних занять: лекційних занять. Особливе значення в процесі 

вивчення курсу і закріплення знань відіграє самостійна робота студентів у 

вивчені нормативних документів, Конвенцій та літератури. Зазначені види 

занять розроблені у відповідності до положень Болонської декларації.  

 

2.1. Кваліфікаційні вимоги до студентів при вивчені дисципліни 
 

Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисципліни: дисципліна 

«Правознавство», передує вивченню дисциплін професійного блоку. 

В результаті вивчення дисципліни студенту необхідно: 

  Знати: 
    -     міжнародні конвенції,  у галузі інтелектуальної власності; 

    -     національне законодавство у галузі інтелектуальної власності; 

    -     з’ясувати патентну ситуацію. 

 Вміти: 
- аналізувати ринок продажу ліцензій і знайти партнерів; 

- вести переговори по погодженню умов ліцензійної угоди; 
- складати ліцензійну угоду; 
- оформлювати заявки на патент; 
- провести патентний пошук. 
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2.2. Тематичний план навчальної дисципліни 
При вивченні дисципліни «Ліцензування та патентування 

діяльності»студент має ознайомитись з програмою дисципліни, її структурою,  
Тема Кількість годин 

 

Л
ек

ц
ії

 Самостійна робота 

змістом і обсягом кожного змістового модуля, формами і методами 

навчання, з усіма видами і методами контролю, знань, методикою їх 

оцінювання. 

Тематичний план дисципліни  «Ліцензування та патентування діяльності» 

складається із двох змістових модулів, які логічно пов’язані між собою.  

Навчальний процес здійснюється в такій формі: лекцій, самостійної 

роботи студента, контрольних заходів. 

Структура залікового кредиту навчальної дисципліни «Ліцензування та 

патентування діяльності» наведена в табл. 4. 

 

Таблиця 4 - Структура залікового кредиту навчальної дисципліни 
Дисципліна «Ліцензування та патентування діяльності» 

Змістовий модуль (ЗМ) 1.1. Система охорони промислової власності. Міжнародні 
зв’язки промислової власності 

Тема 1. Поняття права інтелектуальної власності 

(відповідно до міжнародного та національного 

законодавства)  

2 2 

Тема 2. Законодавство України та міжнародне 

законодавство про інтелектуальну власність (міжнародні 

конвенції та законодавство України, що регулюють 

інтелектуальну/промислову власність) 

2 3 

Тема 3. Об’єкти права промислової власності (відповідно до 

міжнародного та національного законодавства: винаходи, 

ноу-хау, корисні моделі) 

2 2 

Тема 4. Суб’єкти права промислової власності  (відповідно 

до міжнародного та національного законодавства: автори, 

власники та інші суб’єкти) 

2 2 

Змістовий модуль (ЗМ) 1.2. Економіко-правові відносини щодо об’єктів патентного 
права. Комерційна реалізація промислової власності 
Тема1.Патентне право України (відношення, що 

регулюються патентним правом) 

2 2 

Тема 2. Оформлення заявок на об’єкти промислової 

власності (відповідно до міжнародного та національного 

законодавства) 

2 2 

Тема 3. Ліцензійні договори у сфері інтелектуальної 

власності(відповідно до міжнародного та національного 

законодавства) 

4 2 

Тема 4. Захист права   інтелектуальної/промислової 

власності  (відповідно до міжнародного та національного 

законодавства) 

3 2 

Усього годин з дисципліни                                                               19                    17 
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2.3. Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями 
 

Змістовий Модуль 1.1. Система охорони промислової власності. 
Міжнародні зв’язки  промислової власності. 

Тема 1. Поняття права інтелектуальної власності (відповідно до 
міжнародного та національного законодавства). 

Історія розвитку та створення права  інтелектуальної власності на 

міжнародному рівні та в Україні. Керівництво інтелектуальною власністю в 

Україні. 

Тема 2. Законодавство України та міжнародне законодавство про 
інтелектуальну власність (міжнародні конвенції та законодавство України, 
що регулюють інтелектуальну/промислову власність). 

Міжнародні конвенції та національне законодавство, їх співвідношення 

при регулюванні створення об’єктів промислової власності. 

Тема 3. Об’єкти права промислової власності (відповідно до 
міжнародного та національного законодавства: винаходи, ноу-хау, корисні 
моделі). 

Об’єкти інтелектуальної/промислової власності: винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки виступають як устрій, конструктивне виконання 

засобів виробництва і предметів споживання, що визначають його зовнішній 

вигляд. Основні об’єкти промислової власності, які є результатами 

винахідництва, промислові зразки. 
Тема 4. Суб’єкти права промислової власності  (відповідно до 

міжнародного та національного законодавства: автори, власники та інші 
суб’єкти). 

Фізичні  і юридичні особи, як суб’єкти права промислової власності . 

Автори творчих рішень, патентоволодільці, їхні правонаступники, патентне 

відомство, патентні повірені та деякі інші особи, наділені відповідними 

правами й обов’язками у вказаній сфері. 

Змістовий Модуль 1.2. Економіко-правові відносини щодо об’єктів 
патентного права. Комерційна реалізація промислової власності 

Тема 1. Патентне право України. Об’єкти та суб’єкти патентного право 

України, відношення, що регулюються патентним правом України. 

Тема 2. Оформлення заявок на об’єкти промислової власності (відповідно 

до міжнародного та національного законодавства). 

Тема 3. Ліцензійні договори у сфері інтелектуальної власності 

(відповідно до міжнародного та національного законодавства). Порядок 

укладання та види ліцензійних договорів, значення міжнародної практики при 

укладанні ліцензійних договорів. 

Тема 4. Захист права   інтелектуальної/промислової власності  

(відповідно до міжнародного та національного законодавства). Процедура 

вирішення суперечок при захисті об’єктів інтелектуальної/промислової 

власності, міжнародна та національна практика. 
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2.4. План лекцій 
План проведення лекційних занять з дисципліни «Ліцензування та 

патентування діяльності» наведено в табл. 5. 

Табл. 5 -  План проведення лекційних занять 

Назва теми Перелік питань 

К
іл

ьк
іс

т
ь 

го
ди

н
 

література 

1 2 3 4 
Змістовий Модуль 1.1. Система охорони промислової власності. Міжнародні зв’язки  

промислової власності. 
Тема 1. Поняття права 

інтелектуальної 

власності (відповідно 

до міжнародного та 

національного 

законодавства 

Історія розвитку та створення права  

інтелектуальної власності на 

міжнародному рівні та в Україні. 

Керівництво інтелектуальною власністю 

в Україні. 

2 Основна 

 [ 1-6]  

Додаткова 

[1-2 ]  

 

Тема 2. Законодавство 

України та міжнародне 

законодавство про 

інтелектуальну 

власність (міжнародні 

конвенції та 

законодавство України, 

що регулюють 

інтелектуальну/промис

лову власність). 

Міжнародні конвенції та національне 

законодавство, їх співвідношення при 

регулюванні створення об’єктів 

промислової власності. 

2 Основна 

 [1-6 ]  

Додаткова 

[ 1-2] 

Тема 3. Об’єкти права 

промислової власності 

(відповідно до 

міжнародного та 

національного 

законодавства: 

винаходи, ноу-хау, 

корисні моделі). 

Об’єкти інтелектуальної/промислової 

власності: винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки виступають як устрій, 

конструктивне виконання засобів 

виробництва і предметів споживання, що 

визначають його зовнішній вигляд. 

Основні об’єкти промислової власності, 

які є результатами винахідництва,  

промислові зразки. 

2 Основна 

 [ 1-6]  

Додаткова 

[ 1-2] 

Тема 4. Суб’єкти права 

промислової власності  

(відповідно до 

міжнародного та 

національного 

законодавства: автори, 

власники та інші 

суб’єкти). 

Фізичні  і юридичні особи, як суб’єкти 

права промислової власності . Автори 

творчих рішень, патентоволодільці, їхні 

правонаступники, патентне відомство, 

патентні повірені та деякі інші особи, 

наділені відповідними правами й 

обов’язками у вказаній сфері. 

2 Основна 

 [1-6 ]  

Додаткова 

[1-2 ] 

Змістовий Модуль 1.2. Економіко-правові відносини щодо об’єктів 
патентного права.  Комерційна реалізація промислової власності. 

Тема 1. Патентне право 

України (відношення, 

що регулюються 

патентним правом). 

 

Об’єкти  права інтелектуальної 

промислової власності, відповідно до 

законодавства України. 

2 Основна 

 [1-6 ]  

Додаткова 

[1-2 ] 
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Продовження табл.5 

1 2 3 4 

Тема 2. Оформлення 

заявок на об’єкти 

промислової власності 

(відповідно до 

міжнародного та 

національного 

законодавства) 

Оформлення заявок на об’єкти 

промислової власності (відповідно до 

міжнародного та національного 

законодавства). 

2 Основна 

 [1-6 ]  

Додаткова 

[1-2 ] 

Тема 3. Ліцензійні 

договори у сфері 

інтелектуальної 

власності(відповідно до 

міжнародного та 

національного 

законодавства) 

Ліцензійні договори у сфері 

інтелектуальної власності(відповідно до 

міжнародного та національного 

законодавства). 

4 Основна 

 [1-6 ]  

Додаткова 

[1-2, 3-9 ] 

Тема 4. Захист права   

інтелектуальної/промис

лової власності  

(відповідно до 

міжнародного та 

національного 

законодавства) 

Захист права    

інтелектуальної/промислової власності  

(відповідно до міжнародного та 

національного законодавства). 

3 Основна 

 [1-6 ]  

Додаткова 

[1-2 ] 

 

2.5. Самостійна робота студентів 
 

        Самостійна робота розрахована на доповнення тих знань, які були 

отримані на лекції, роботу зі спеціальною літературою, орієнтування студентів 

на детальне вивчення міжнародних конвенцій та національного законодавства 

України. 

       До форм самостійної навчальної роботи студентів занять з дисципліни 

«Ліцензування та патентування діяльності» можна віднести: 

1. Вивчення міжнародних конвенцій та національного законодавства України. 

2. Підготовка до проміжного й підсумкового контролю знань 

3. Перевірка кожного студента якості індивідуальних знань за запитаннями для 

самостійної роботи. 

      

 Перелік питань для самостійної роботи студентів наведений в табл. 6 
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2.6. Перелік питань для самостійної роботи. 
Таблиця 6 - Перелік питань для самостійної роботи студентів 

Форми самостійної роботи (за змістовними 
модулями 

Годи 
ни 

Форма звіту 

ЗМ 1.1. Система охорони промислової 
власності. Міжнародні зв’язки  
промислової власності  

10  

1. Огляд основної та додаткової літератури 2 Конспект 

2. Самостійний розгляд контрольних питань 

курсу 

2 Відповіді у зошиті 

3. Підготовка рефератів 4 Відповіді у зошиті 

4. Підготовка до поточного тестування 2 Відповіді у зошиті  

ЗМ 1.2. Економіко-правові відносини щодо 
об’єктів патентного права. Комерційна 
реалізація промислової власності                          

7  

1. Огляд основної та додаткової літератури 2 Конспект 

2. Самостійний розгляд контрольних питань 

курсу 

2 Відповіді у зошиті 

3. Підготовка рефератів 2 Відповіді у зошиті 

4. Підготовка до поточного тестування 1 Відповіді у зошиті  

Разом  17  

 

2.7. Система поточного і підсумкового контролю знань студентів 
Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає 

виставлення балів за всіма формами проведення занять. 

Перевірка й оцінювання знань студентів може проводить у наступних 

формах: 

1. складання проміжного контролю знань за змістовими модулями 

(тестування); 

2. складання заліку. 

Структуру засобів контролю з дисципліни «Ліцензування та патентування 

діяльності» наведена в табл. 7. 

Таблиця 7 – Структура засобів контролю з навчальної дисципліни 
Види і засоби контролю 

(тестування, індивідуальні завдання тощо) 
Розподіл балів 
% 

МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів 
Змістовий Модуль 1.1. Система охорони промислової 

власності. Міжнародні зв’язки  промислової власності 

Тестування 

30 

Змістовий Модуль 1.2. Система охорони промислової 

власності. Міжнародні зв’язки  промислової власності. 

Тестування 

30 

Підсумковий контроль з дисципліни  

Складання заліку 40 

Усього за Модулем 1 100 
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Поточне оцінювання знань студентів може здійснюватися під час 

лекційних занять і має на меті перевірку рівня підготовки студента до 

складання заліку.  Об’єктами поточного контролю виступають: проміжний 

контроль знань за змістовими модулями, залік. 

Проміжний модульний контроль рівня знань передбачає  виявлення 

ступню знань студентів лекційного змістового модуля і проводиться у вигляді 

тестування. У відповідності до програми навчальної дисципліни 

«Ліцензування та патентування діяльності» тестування проводиться на останній 

лекції з кожного змістового модуля.  
Тести для проміжного контролю обираються із загального переліку тестів 

за відповідними змістовими модулями. 

Підсумковий контроль - у формі заліку. Загальна тривалість заліку 2 

години. До складання заліку допускаються студенти, які мають задовільну 

кількість балів зі складених тестів з основних навчальних елементів змістових 

модулів. Відповіді студентів оцінюються за 30-бальною системою відповідно 

до наступних критеріїв (табл. 8). 

Таблиця 8 – Критерії оцінювання заліку 
№ з/п Види завдання Сума балів 

1. Визначення понять 30 

2. Розкриття теоретичних понять 30 

 Всього  60 
 

2.8. Рекомендована література 
2.8.1. Нормативно-правові акти 

1. Господарський кодекс України [Текст] /Офіційний вісник України. – 

2003. - №11.- Ст. 462.  

2. Господарський процесуальний кодекс України [Текст]: офіц. текст: від 

21 червня 2001р. [Текст]:  Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 36. – 

Ст.188. 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст]: офіц. 

текст: від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. 

Додаток до №51. Ст.1123.  

4. Цивільний кодекс України [Текст]: офіц. текст: Прийнятий Верховною 

Радою України 16 січня 2003р. – Кн.4: Право інтелектуальної власності 5.  

5. Положення «Про Державного інспектора з питань інтелектуальної 

власності». [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня2002р. 

№674 ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004р. 

№369). 

6. «Про охорону  прав на винаходи та корисні моделі» [Текст]: [закон 

України офіц. текст: від 1 червня]  // Відомості Верховної Ради України. – 2001. 

- №2000р. №177-III із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 

21 грудня 2000р №2188 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №8 – 

Ст.37. 
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7.«Про затвердження положення про Державний департамент 

інтелектуальної власності» [Текст]:   постанова Кабінету Міністрів України від 

20.06. 2000 р. №997 // Збірник урядових актів України.  

8. Положення «Про Державний департамент інтелектуальної власності» 

[Текст]:  постанова Кабінету Міністрів України від  20 червня 2000 р. №997. 
 

2.8.2. Основна література 
1.Паризька конвенція про охорону промислової власності (прийнята на 

Дипломатичній конференції в Парижі в 1883 р., розвинена Мадридським 

протоколом 1981 р.) зі змінами та доповненнями. 

2.Угода про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода 

ТRIHS), підписана 1995 р. 

3.Страсбурська угода про Міжнародну патентну класифікацію, підписана 

1971р. зі змінами і доповненнями. 

4. Локарнська угода про введення Міжнародної класифікації 

промислових 

Зразків (Локарнська угода), підписана в 1968р. 

5. Договір про патентну кооперацію (Договір РСТ), підписаний у 1970 р. 

переглянутий у 1979 р. та 1984р. 

6. Гаазська угода про міжнародне депонування промислових зразків, 

підписана в 1925 р., зі змінами і доповненнями. 
 

2.8.3. Додаткова література 
1. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність. [Текст]/В.Д. Базилевич// 

Підручник. - К. :«Знання», 2006. 

2. Підопригора О.А. Право інтелектуальної власності [Текст]/ За ред. О.А. 

Підопригори //К.:2004. 

3. Волынец Р.Э.Я. Коммерческая реализация изобретений и «ноу-хау» (на 

внешних и внутренних рынках [Текст]/ Р.Э.Я. Волынец//-М.: Юристь, 1999. 

4. Евдикомова В. Н. Передача технологий: правовое регулирование 

правоприменительная практика [Текст]/ В. Н. Евдикомова//-М.: ИНИЦ 

Роспатента 2001. 

5. Мухопад В.И. Лицензионная торговля:маркетинг, ценообразование, 

управление [Текст]/ В.И. Мухопад // -  М. : ИНИЦ Роспатента 2000. 

6. Мухопад В.И. Междунароная торговля лицензиями: Уч. пособие [Текст]/ 

В.И. Мухопад // - М.: ВНИИПГ, 1994. 

7. Плотников В. Ю. Плотникова Е. Н. Патентование изобретений и продажа 

лицензий на внешнем рынке [Текст]/ В. Ю. Плотников, Е. Н. Плотникова //- М.: 

ЗАО Бизнес-школа «Интел-синтез».1999. 

8. Правила рассмотрения и регистрации договоров об утступке патента и 

лицензионных договоров о предоставлении права на использование 

изобретения, полезной модели, промышленного образца [Текст]/ -  М.: 

ВНИИПИ, 1996. 

9. Корчагин А. Г. Золотых Н.И.  Правовые аспекты передачи технологий на 

коммерческой основе [Текст]/ А. Г. Корчагин, Н.И. Золотых // -  М.: ИНИЦ 

Роспатента, 2000. 
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Навчальне видання 
 

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Ліцензування та 

патентування діяльності» для магістрів денної форми навчання напряму 

підготовки  0709  «Геодезія, картографія та землевпорядкування» спеціальності 

8.070908 «Геоінформаційні системи та технології». 
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