


Програма фахового вступного випробування за спеціальністю
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» при вступі на
навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі здобутого
ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) / Уклад.
Капранова Л.Г., Мацкевич Ю.І., Швець Г.О. – Маріуполь: ПДТУ, 2021. –
13 с.

Програма містить перелік обов’язкових освітніх компонентів для
здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність», зміст їх модулів та тем, оволодіння якими
забезпечує загальні та спеціальні (фахові) компетентності за спеціальністю,
визначені стандартом вищої освіти.

Програму розроблено фахово-атестаційною комісією за спеціальністю
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», створену наказом
ректора ДВНЗ «ПДТУ» від 09 березня 2021 року № 58-05.

Розробники програми (склад фахово-атестаційної комісії):
Капранова Лариса Григорівна – завідувач кафедри економічної теорії та

підприємництва, доцент , канд. екон.
наук;

Мацкевич Юлія Іванівна - старший викладач кафедри економічної
теорії та підприємництва, к.е.н.;

Швець Галина Олексіївна – доцент кафедри економічної теорії та
підприємництва, доцент , канд. філол.
наук.

Ó ДВНЗ «ПДТУ», 2021 рік



ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програму фахового вступного випробування  розроблено відповідно до
вимог Закону України «Про освіту» на базі освітніх програм підготовки
бакалаврів, а також на підставі робочих навчальних планів ДВНЗ
«Приазовський державний технічний університет» за відповідними фахами,
розробок науковців, власного досвіду кафедри економічної теорії та
підприємництва, та на підставі  стандарту вищої освіти спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Метою є перевірка у студентів системи спеціальних знань та
практичних навичок у сфері управління інтелектуальною власністю, з
урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, а також
практичної діяльності в галузі якості, стандартизації та сертифікації.

Абітурієнт повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-
орієнтовані уміння та знання, а також здатність вирішувати типові
професійні завдання.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

Тема 1. Поняття інтелектуальної власності

Поняття інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність як
результат творчої діяльності. Інтелектуальна власність як право.

Еволюція інтелектуальної власності. Еволюція промислової власності.
Еволюція авторського права і суміжних прав. Еволюція інтелектуальної
власності в Україні

Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному
розвитку держави. Соціально-економічні стратегії в країнах світового
товариства. Роль промислової власності у економічному розвитку. Авторське
право і розвиток культури. Місце і роль інтелектуальної власності в
економічному і соціальному розвитку держави. Об'єкти права
інтелектуальної власності. Суб'єкти права інтелектуальної власності.
Класифікація об'єктів права інтелектуальної власності. Об'єкти промислової
власності. Нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності. Об'єкти
авторського права і суміжних прав. Суб'єкти права інтелектуальної власності.

Система законодавства України про інтелектуальну власність.
Державна система правової охорони інтелектуальної власності. Міжнародна
система інтелектуальної власності.

Рекомендована література:
1. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний,

посібник. - К.: "Інст. інтел. власн. і права", 2005. -112 с.



2. Шендзележ Н. Системы качества в европейских странах.
Материалы семинара «Системы качества в сварочном производстве»/
Гливице.- Ин-т сварки.- МАС.- 1994.

3. Конспект лекції Швець Г.О. з курсу «Введення до інтелектуальної
власності» [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www. pstu.edu/

4. Менеджмент якості та елементи системи якості:: Навч. посібник. —
К.: Центр учбової літератури, 2007 — 368 с

5. Шаповал М.І. Менеджмент якості. Навчальний посібник / Київ,
2007.- 471 c.

Тема 2. Система захисту прав інтелектуальної власності

Система захисту прав інтелектуальної власності та її призначення. Дії,
що визнаються порушенням права інтелектуальної власності. Категорії
спорів. Форми, порядки та способи захисту права інтелектуальної власності.
Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі його створення.
Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі набуття прав.
Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі захисту прав.
Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі утилізації.
Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі використання прав.
Способи захисту права інтелектуальної власності. Захист прав
інтелектуальної власності в рамках угоди ТRIРS.

Рекомендована література:
1. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний,

посібник. - К.: "Інст. інтел. власн. і права", 2005. -112 с.
2. Шендзележ Н. Системы качества в европейских странах.

Материалы семинара «Системы качества в сварочном производстве»/
Гливице.- Ин-т сварки.- МАС.- 1994.

3. Конспект лекції Швець Г.О. з курсу «Введення до інтелектуальної
власності» [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www. pstu.edu/

4. Менеджмент якості та елементи системи якості:: Навч. посібник. —
К.: Центр учбової літератури, 2007 — 368 с

5. Шаповал М.І. Менеджмент якості. Навчальний посібник / Київ,
2007.- 471 c.

Тема 3. Авторське право. Об’єкти та суб’єкти авторського права

Джерела авторського права. Поняття автора та авторського права на
твір. Умови виникнення авторського права на твір. Співавторство. Об'єкти та
суб'єкти авторського права. Зміст та умови дії авторського права. Похідні,



залежні та складені твори. Твори, що не є об'єктами авторського права.
Розподіл майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені
за рахунок бюджетних коштів.

Майнові та особисті немайнові права автора на твір. Порядок
державної реєстрації авторських прав на твір. Основні документи, о потрібні
реєстрації авторського права. Відомості, що можуть бути занесені до
Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та
Державного реєстру договорів. Підстави для занесення до державних
реєстрів змін.

Поняття авторських договорів, умови виникнення та оформлення.
Ставки авторської винагороди. Випадки, коли допускається використання
творів або окремих їх частин без згоди автора. Строк охорони авторського
права.

Рекомендована література:
1. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний,

посібник. - К.: "Інст. інтел. власн. і права", 2005. -112 с.
2. Шендзележ Н. Системы качества в европейских странах.

Материалы семинара «Системы качества в сварочном производстве»/
Гливице.- Ин-т сварки.- МАС.- 1994.

3. Конспект лекції Швець Г.О. з курсу «Введення до інтелектуальної
власності» [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www. pstu.edu/

4. Менеджмент якості та елементи системи якості:: Навч. посібник. —
К.: Центр учбової літератури, 2007 — 368 с

5. Шаповал М.І. Менеджмент якості. Навчальний посібник / Київ,
2007.- 471 c.

Тема 4. Поняття та джерела права промислової власності

Поняття промислової власності. Система нормативних актів, що
регулює відносини у сфері промислової власності. Перелік об'єктів
промислової власності. Співвідношення понять «науково-технічна
діяльність» та «промислова власність». Причини, з яких не всі результати
науково-технічної діяльності автоматично стають об'єктами промислової
власності.

Поняття винаходу та вимоги до нього. Об'єкти винаходу, види об'єкта
винаходу (пристрій, речовина, штами мікроорганізмів, культури клітин чи
тварин, способи, застосування раніше відомих продуктів чи способів за
новим призначенням). Поняття корисної моделі та вимоги до неї. Визнання
корисної моделі промислово придатною. Поняття промислового зразка.
Відмінність промислового зразка від корисної моделі. Властивості та вимоги
до промислового зразка. Визнання промислового зразка таким, що має



промислове застосування. Об'єкти, що не можуть одержати правової охорони
як промислові зразки..

Рекомендована література:
1. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний,

посібник. - К.: "Інст. інтел. власн. і права", 2005. -112 с.
2. Шендзележ Н. Системы качества в европейских странах.

Материалы семинара «Системы качества в сварочном производстве»/
Гливице.- Ин-т сварки.- МАС.- 1994.

3. Конспект лекції Швець Г.О. з курсу «Введення до інтелектуальної
власності» [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www. pstu.edu/

4. Менеджмент якості та елементи системи якості:: Навч. посібник. —
К.: Центр учбової літератури, 2007 — 368 с

5. Шаповал М.І. Менеджмент якості. Навчальний посібник / Київ,
2007.- 471 c.

Тема 5. Загальні поняття з теорії контролю якості продукції

Основні поняття якості продукції. Історичні питання виникнення і
розвитку сертифікації. Актуальність і необхідність сертифікації продукції.
Основні показники якості продукції. Етапи формування якості: початкова
стадія, технічне завдання, замовник, розробник, виготівник. Зміст оцінки
рівня якості продукції. Методи визначення значень показників якості
продукції.

Рекомендована література:
1. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний,

посібник. - К.: "Інст. інтел. власн. і права", 2005. -112 с.
2. Шендзележ Н. Системы качества в европейских странах.

Материалы семинара «Системы качества в сварочном производстве»/
Гливице.- Ин-т сварки.- МАС.- 1994.

3. Конспект лекції Швець Г.О. з курсу «Введення до інтелектуальної
власності» [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www. pstu.edu/

4. Менеджмент якості та елементи системи якості:: Навч. посібник. —
К.: Центр учбової літератури, 2007 — 368 с

5. Шаповал М.І. Менеджмент якості. Навчальний посібник / Київ,
2007.- 471 c.



Тема 6. Методи оцінки якості продукції

Рівень якості продукції. Рівень якості продукції Комплексний метод.
Змішаний метод. Карта технічного рівня і якості продукції. Галузева система
управління якістю продукції (ГС УЯП). Єдиної системи державного
управління якістю продукції. Якість і конкурентоспроможність продукції.
Міжнародні стандарти ГКО серії 9000 по управлінню якістю продукції.

Рекомендована література:
1. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний,

посібник. - К.: "Інст. інтел. власн. і права", 2005. -112 с.
2. Шендзележ Н. Системы качества в европейских странах.

Материалы семинара «Системы качества в сварочном производстве»/
Гливице.- Ин-т сварки.- МАС.- 1994.

3. Конспект лекції Швець Г.О. з курсу «Введення до інтелектуальної
власності» [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www. pstu.edu/

4. Менеджмент якості та елементи системи якості:: Навч. посібник. —
К.: Центр учбової літератури, 2007 — 368 с

5. Шаповал М.І. Менеджмент якості. Навчальний посібник / Київ,
2007.- 471 c.

Тема 7. Організація і види технічного контролю якості

Статистичний і вхідний контроль якості продукції. Контрольна карта.
Проба. Вибірка. Потік продукції. Статистичне регулювання технологічного
процесу. Методи відбору одиниць продукції. Вхідний контроль. Вибірковий
контроль. Статистико-математическая обробка результатів спостережень за
якістю продукції.

Рекомендована література:
1. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний,

посібник. - К.: "Інст. інтел. власн. і права", 2005. -112 с.
2. Шендзележ Н. Системы качества в европейских странах.

Материалы семинара «Системы качества в сварочном производстве»/
Гливице.- Ин-т сварки.- МАС.- 1994.

3. Конспект лекції Швець Г.О. з курсу «Введення до інтелектуальної
власності» [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www. pstu.edu/

4. Менеджмент якості та елементи системи якості:: Навч. посібник. —
К.: Центр учбової літератури, 2007 — 368 с

5. Шаповал М.І. Менеджмент якості. Навчальний посібник / Київ,
2007.- 471 c.



Тема 8. Сертифікація продукції і послуг

Основні поняття. Методи підтвердження відповідності об'єктів.
Законодавча база сертифікації. Законом «Про захист прав споживача».
Обов'язкова сертифікація. Добровільна сертифікація. Випробувальні
лабораторії.

Рекомендована література:
1. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний,

посібник. - К.: "Інст. інтел. власн. і права", 2005. -112 с.
2. Шендзележ Н. Системы качества в европейских странах.

Материалы семинара «Системы качества в сварочном производстве»/
Гливице.- Ин-т сварки.- МАС.- 1994.

3. Конспект лекції Швець Г.О. з курсу «Введення до інтелектуальної
власності» [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www. pstu.edu/

4. Менеджмент якості та елементи системи якості:: Навч. посібник. —
К.: Центр учбової літератури, 2007 — 368 с

5. Шаповал М.І. Менеджмент якості. Навчальний посібник / Київ,
2007.- 471 c.

Тема 9. Державна система сертифікації УкрСЕПРО

Державна система сертифікації УкрСЕПРО. Основні стандарти системи
сертифікації УкрСЕПРО. Національна система сертифікації та її структура.

Рекомендована література:
1. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний,

посібник. - К.: "Інст. інтел. власн. і права", 2005. -112 с.
2. Шендзележ Н. Системы качества в европейских странах.

Материалы семинара «Системы качества в сварочном производстве»/
Гливице.- Ин-т сварки.- МАС.- 1994.

3. Конспект лекції Швець Г.О. з курсу «Введення до інтелектуальної
власності» [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www. pstu.edu/

4. Менеджмент якості та елементи системи якості:: Навч. посібник. —
К.: Центр учбової літератури, 2007 — 368 с

5. Шаповал М.І. Менеджмент якості. Навчальний посібник / Київ,
2007.- 471 c.



Тема 10. Порядок проведення сертифікації

Нормативні, організаційно-методичні документи. Економічні взаємини
в процесі сертифікації продукції. Структура органу по сертифікації.

Наукво-технічне забезпечення сертифікації. Засоби контролю.
Математичний апарат для оцінки показників надійності застосування

статистичного контролю і статистичного регулювання.

Рекомендована література:
1. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний,

посібник. - К.: "Інст. інтел. власн. і права", 2005. -112 с.
2. Шендзележ Н. Системы качества в европейских странах.

Материалы семинара «Системы качества в сварочном производстве»/
Гливице.- Ин-т сварки.- МАС.- 1994.

3. Конспект лекції Швець Г.О. з курсу «Введення до інтелектуальної
власності» [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www. pstu.edu/

4. Менеджмент якості та елементи системи якості:: Навч. посібник. —
К.: Центр учбової літератури, 2007 — 368 с

5. Шаповал М.І. Менеджмент якості. Навчальний посібник / Київ,
2007.- 471 c.



ПИТАННЯ ФАХОВОЇ СПІВБЕСІДИ

1. Що є об’єктами авторського права?
2. Чи являються об’єктами авторських прав твори народної творчості?
3. В якому законодавчому акті України вперше вжито термін

«інтелектуальна власність?
4. Які результати інтелектуальної діяльності є об’єктами виключних

прав?
5. Який державний орган являється суб’єктом в системі правової охорони

інтелектуальної власності?
6. Які особи визнаються співавторами твору?
7. В якій країні почалось зародження інтелектуальної власності?
8. Який законодавчий акт став завершальним акордом в розвитку

законодавства України у сфері інтелектуальної власності?
9. Чи приносять об’єкти авторського права матеріальну вигоду?
10.Чи сприяє комерціалізація інтелектуальної власності зменшенню

оподатковуваної бази?
11.Чи належать виступи та проповіді до об’єктів  авторського права?
12.Хто являється первинним суб’єктом авторського права?
13.Кому належить право авторства на проект офіційного документу?
14.Який термін дії охорони авторського права?
15.Який термін дії охорони майнових прав виконавців?
16.Який термін дії охорони авторства, ім’я автора та недоторканість

твору?
17.Хто є суб’єктом права промислової власності?
18.Які об’єкти відносяться до структури інституту права промислової

власності?
19.Яким законодавчим актом регулюються майнові та особисті немайнові

відносини, які виникли у зв’язку зі створенням та використанням
винаходів, корисних моделей та промислових зразків?

20.Що відноситься до корисних моделей?
21.Що є об'єктом промислового зразка?
22.Що є об'єктом патентного права?
23.В чому визначаються основні умови правової охорони промислових

зразків?
24.Що являється основними умовами патентоспроможності винаходу?
25.У чому визначається порушенням права інтелектуальної власності?
26.Що таке плагіат?



27.У якій  формі повинен бути укладений договір про передачу патенту та
договір про патентну ліцензію?

28.До якої частини балансу відносяться об’єкти інтелектуальної
власності?

29.На яких умовах здійснюється використання інтелектуальної власності в
господарській діяльності?

30.Хто виконує функції державного контролю за дотриманням суб'єктами
господарювання, незалежно від форм власності, вимог законодавства у
сфері інтелектуальної власності, а також у сфері виробництва,
експорту, імпорту дисків для лазерних систем причитування?

31.Що розуміється під відносною характеристикою якості продукції, що
ґрунтується на порівнянні значень показників якості продукції, що
оцінюється, з базовими значеннями?

32.Як називається наука, яка вивчає якість продукції та вимірювання
якості?

33.Які існують основні фактори, що випливають на якість продукції?
34.Що є об'єктами стандартизації міжнародних стандартів ІSО серії 9000?
35.Яку назві має документ, в якому регламентовано конкретні заходи в

галузі якості, ресурси і послідовність діяльності стосовно конкретної
продукції, проекту чи контракту?

36.Який стандарт якості в Україні введено методом прямого
впровадження і затверджено як національне сімейство стандартів?

37.Які показники характеризують охоплення продукції стандартними,
уніфікованими та оригінальними складовими частинами, а також
рівень уніфікації з іншими виробами?

38.Що таке стандартизація?
39.Державний нагляд за якістю здійснює податкова служба?
40.Що таке ДСТУ?
41.Який характер сертифікації застосовується в Україні?
42.В якому році була створена міжнародна організація зі стандартизації

ІS0?
43.Який термін дії державних стандартів?
44.Яка інформація закодована у штриховому коді?
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