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Силабус навчальної дисципліни  

«МІЖНАРОДНА І ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ОХОРОНИ  
АВТОРСЬКОГО ТА ПАТЕНТНОГО ПРАВА»  

  

Спеціальність: 173 Авіоніка  
Галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації  

Рівень вищої освіти  Другий (магістерський)  

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку  

Семестр  Осінній семестр  

Обсяг дисципліни,  кредити 

ЄКТС/години  

3 кредити / 90 годин  

Мова викладання  українська  

Що буде вивчатися  

(предмет вивчення)  

Система охорони інтелектуальної власності в Україні. Міжнародна 

система охорони інтелектуальної власності. Всесвітня організація 

інтелектуальної власності (ВОІВ). Головна мета ВОІВ. Структура 

ВОІВ. Членство в ВОІВ. Союзи та договори, адміністративні 

функції яких виконує ВОІВ. Правова охорона об'єктів патентного 

права,  об'єктів авторського права і суміжних прав. Порядок 

патентування об'єктів промислової власності в іноземних державах.   

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета)  

Курс спрямований на отримання слухачами знань з 

патентознавства, авторського права, зі складання заяв на патенти 

промислової власності та для охорони авторських прав на твори 

науково-технічного призначення з урахуванням вимог державних і 

міжнародних законів, нормативних актів в сфері інтелектуальної 

власності.  
Курс може бути корисним для ІТ – спеціалістів, проектних 

менеджерів офісів трансферу технологій університетів та наукових 

установ, авторів, винахідників, аспірантів, підприємців, а також для 

інших фахівців, які реалізують та планують реалізовувати проекти 

різного напряму та рівня складності.  



Чому можна навчитися  
(результати навчання)  

- основні поняття системи правової охорони інтелектуальної 
власності;   

- складові системи інтелектуальної власності в Україні;  

- інтелектуальну власність в нормах загального законодавства  
України;   
- об'єкти права інтелектуальної власності;   
- суб'єкти права інтелектуальної власності;   
- алгоритм правової охорони об'єктів патентного права 

(винаходів, корисних моделей, промислових зразків);   
- алгоритм правової охорони засобів індивідуалізації 

сучасників цивільного обороту (знаків для товарів і послуг, 
зазначень походження товарів);  
- алгоритм правової охорони нетрадиційних об'єктів  
інтелектуальної власності (топографії інтегральних мікросхем та 

сортів рослин);  

- алгоритм правової охорони об'єктів промислової власності  

(винаходів, знаків для товарів і послуг) в іноземних державах;  

  - алгоритм правової охорони об'єктів авторського права (творів 

літератури, науки та місництва);  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності)  

Виконувати патентні дослідження, оформляти пакети документів 

на отримання патенту України та міжнародні заявки на патенти 

інших країн.  

Навчальна логістика  Зміст дисципліни: Об'єкти і суб'єкти права інтелектуальної 

власності. Охорона прав на винаходи, корисні моделі та промислові 

зразки. Правова основа і процедура охорони. Терміни дії 

охоронних документів Умови надання охорони на винаходи. 

Новизна, (поняття рівня техніки, пріоритет, правила його 

визначення, пільга по новизні), винахідницькій рівень, промислова 

придатність. Правова охорона знаків для товарів і послуг. Правова 

охорона об'єктів авторського права. Мета охорони. Форма охорони. 

Порядок патентування об'єктів промислової власності в іноземних 
державах.   

Види занять: лекції, практичні  
Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн Форми 

навчання:очна, заочна, дистанційна  

Пререквізити  Знання з філософії, загальні та фахові знання, отримані на першому 

бакалаврському) рівні вищої освіти.  

Пореквізити  Знання з дисципліни можуть бути використані підчас написання 

магістерської роботи  

Інформаційне забезпечення  
з репозитарію та фонду  
НТБ НАУ  

Науково-технічна бібліотека НАУ:  
1. Кожарская И.Ю., Прахов Б.Г. Патентное право. Киев, 2000.  

2. Дахно І.І.  Право інтелектуальної власності. Київ, 2003.  
3. Ходаківський Є.І., Якобчук В.П., Литвинчук І.Л. 

Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти. Київ, 2014.  

4. Григоренко А. В., Григоренко Л. С. Інтелектуальна 

власність. Законодавство, судова практика. Київ, 2016.  

5. Землянський В.М. Інтелектуальнавласність та 

патентознавствооб`єктівавіоніки. Київ, 2012.  
Репозитарій НАУ:  
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36306  

Локація та 

матеріальнотехнічне 

забезпечення  

Аудиторія теоретичного навчання.  Мультимедійна аудиторія  
  



Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика  

Диференційований залік  

Кафедра  Авіоніки  

Факультет  Аеронавігації, електроніки та телекомунікацій  

Викладач(і)  ЗЕМЛЯНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ  
Посада: професор  
Вчений ступінь: доктор фіз.-мат. наук Профайл 

викладача:  
http://avionics.nau.edu.ua/menu/personnel/profesorskij-
sklad/zemlyanskijvolodimir-mixajlovich.html  

Тел.:  050-856-65-06  

E-mail: volodymyr.zemlianskyi@npp.nau.edu.ua Робоче 

місце: 5.402  

Оригінальність навчальної 

дисципліни  

Авторський курс  

Лінк на дисципліну  http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36306  

  


