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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахі-

вця  

Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та 

вмінь, що формують авіаційний профіль фахівця з комплексів пілотажно-

навігаційного обладнання. 

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання дисципліни є формування у студентів: знань з патентоз-

навству, авторського права, вмінь використовувати знання для складання заяв на 

патенти промислової власності та для охорони авторських прав на твори науко-

во-технічного призначення з урахуванням вимог державних і міжнародних за-

конів, нормативних актів в сфері інтелектуальної власності. 

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни 
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є оволодіння методами захисту 

промислової власності: винаходів, корисних моделей, промислових зразків, а 

також авторських та суміжних прав.  

1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни  
У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

знати:  

– державну систему охорони промислової власності та авторського  пра-

ва; 

– міжнародну систему охорони авторського та патентного права; 

– методи та правила підготовки матеріалів заяви на винахід та корисну мо-

дель; 

– особливості підготовки міжнародної заяви на патент або європатент;  

– форми, порядок та ліцензування об'єктів промислової власності; 

– основні принципи та види авторського права; 

вміти: 

– самостійно застосовувати набуті знання під час складання заяви на па-

тент в Держпатент України або міжнародної заяви; 

– самостійно оформляти результати наукової та технічної роботи з ураху-

ванням вимог до авторського права. 

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і 

складається з двох навчальних модулів, кожен з яких є логічно завершеною, від-

носно самостійною, цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої 

передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її 

виконання. Окремим третім модулем є курсовий проект, який виконується в 

дев’ятому семестрі. 

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля № 1 

«Інтелектуальна власність та системи її правової охорони» студент повинен: 
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знати:  

- інтелектуальну власність та систему її правової охорони; 

- промислову власність та патентно-правову систему її охорони; 

вміти: 

- самостійно здійснювати патентний пошук об’єктів авіоніки. 

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля № 2  

«Особливості оформлення заяв на винахід, корисну модель, порядок експертизи 

заяви та одержання патенту» студент повинен: 

знати:  

- порядок оформлення ліцензій на об'єкти промислової власності;  

- оформлення ліцензійного договору;    

вміти: 
- проводити експертизу заяви на винахід; 

- вносити зміни та оскаржувати рішення експертизи.  

1.5.3. У результаті виконання курсового проекту (модуль № 3) студент пови-

нен: 

знати: 

- алгоритм складання опису винаходу; 

- вимоги до формули винаходу;  

- особливі випадки формулювання суттєвих ознак, функціональні ознаки, 

альтернативні ознаки; 

- структуру формули винаходу; 

вміти: 

- самостійно складати формулу винаходу та документи, що додатково дода-

ються до заяви на винахід. 

Знання та вміння, отримані студентом під час вивчення даної навчальної ди-

сципліни, використовуються в подальшому при вивченні наступних дисциплін 

професійної підготовки фахівця з повною вищою освітою.  

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 
 

Інтелектуальна 
власність та 

патентознавство об’єктів 
авіоніки

Сертифікація 
обладнання 

повітряних суден

Системи керування і 
оптимізації польоту 
конкретного типу 

повітряного судна та їх 
технічне 

обслуговування

Системи індикації, 
сигналізації і реєстрації 

конкретного типу 
повітряного судна та їх 

технічне 
обслуговування

Основи наукових 
досліджень

Основні етапи 
життєвого циклу 
авіаційної техніки

Літак конкретного типу, 
його функціональні 

системи та їх технічне 
обслуговування

Автономні системи навігації 
конкретного типу повітряного 

судна та їх технічне 
обслуговування

Радіотехнічні системи навігації, 
посадки і зв’язку конкретного 
типу повітряного судна та їх 

технічне обслуговування
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

2.1. Модуль № 1 «Інтелектуальна власність та системи її правової охо-

рони» 
 

Тема 2.1.1. Вступ  

Місце та призначення інтелектуальної діяльності в економічному та со-

ціальному розвитку країни. Поняття і види інтелектуальної власності. Цілі та 

задачі Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ). Об'єкти права 

інтелектуальної власності згідно з конвенцією ВОІВ. 

Основні інститути права інтелектуальної власності. Основні принципи ав-

торського права та суміжних прав. Об'єкти промислової власності та принципи 

патентного права. 
 

Тема 2.1.2. Система законодавства України в сфері охорони інтелекту-

альної власності  

Джерела українського авторського та патентного права: Конституція (основ-

ний закон України), міжнародні договори. Кодекс громадянина України з автор-

ського права та суміжних прав, про охорону прав на винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки, знаки для товарів і послуг та раціоналізаторські пропозиції. 

Закони України: «Про авторське право та суміжні права», «Про охорону прав на 

винаходи та корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про 

охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про захист інформації в автомати-

зованих системах», «Про наукову і науково-технічну експертизу». 
 

Тема 2.1.3. Міжнародна система охорони авторського та патентного права  

Міжнародні конвенції з охорони авторського права та суміжних прав. Регі-

ональні міжнародні організації. Стандартизація в питаннях охорони промисло-

вої власності. Гармонізація українського законодавства з міжнародною систе-

мою охорони авторського та патентного права. 
 

Тема 2.1.4. Промислова власність та патентно-правова система її охорони 

 Предмет та джерело права промислової власності. Об'єкти права промислової 

власності: винаходи, корисні моделі, помислові зразки, знаки для товарів і послуг, 

топографія інтегральних мікросхем, фірмове найменування, найменування місця 

знаходження товару тощо. Суб'єкти права промислової власності. Держпатент Украї-

ни. Патентні повірені. 
 

Тема 2.1.5. Патентування винаходів та корисних моделей 

Закон України про винаходи і корисні моделі та нормативні акти, які регулюють 

винахідницьку діяльність. Об'єкти винаходів: продукт, спосіб, та корисні моделі. Умо-

ви патентної промисловості винаходу корисної моделі: новизна, винахідницький рі-

вень, промислова придатність. Об'єкти, які не можуть бути визначеними винаходами. 

Суб'єкти права на винахід та корисну модель. Права та обов'язки, що випливають з 

патенту на винахід. 
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2.2. Модуль № 2 «Особливості оформлення заяв на винахід, корисну 

модель, порядок експертизи заяви та одержання патенту» 
 

Тема 2.2.1. Вимоги до заяви на видачу патенту  

Склад документів заяви на винахід: заява на видачу патенту, опис винаходу, фо-

рмула винаходу, креслення та реферат. Побудова класифікаційного індексу винаходу 

згідно з Міжнародною патентною класифікацією. Ознаки, що застосовуються для 

характеристики винаходів (спосіб, пристрій тощо), особливості складання опису та 

формули винаходів на спосіб та пристрій, визначення пріоритету винаходу. Експерти-

за заяви, внесення змін та оскарження рішень експертизи. Порядок видачі патенту та 

оплата відповідних зборів.  
 

Тема 2.2.2. Міжнародні патенти та оформлення ліцензій 

Зарубіжне патентування згідно з договором про патентну кооперацію (РСТ). 

Особливості оформлення міжнародної патентної заяви. Міжнародна та національна 

фаза патентної заяви, поданої згідно з процедурами РСТ. Особливості оформлення 

європейського патенту (ЄП). Три фази процедури видачі ЄП: формальна експертиза, 

експертиза по суті та розгляд протестів. Особливості оформлення патенту згідно з Єв-

ропейською патентною конвенцією. Порядок оформлення ліцензій на об'єкти проми-

слової власності. Ліцензійний договір та основні види ліцензій. Ліцензійні патенти: 

національний та складний платежі. Оцінка вартості ліцензії. 
 

Тема 2.2.3. Правова охорона промислових зразків, знаків для товарів і послуг 

та інших об'єктів інтелектуальної власності  

Вимоги до патентної охорони промислових зразків. Особливості оформлення зая-

ви, порядок її експертизи та одержання патенту на промисловий зразок. Права та обо-

в'язки, які надає патент на промисловий зразок. Особливості оформлення заяви, поря-

док її експертизи та одержання свідоцтва на знаки для товарів та послуг.  
 

Тема 2.2.4. Авторське право і суміжні права 

Основні задачі та принципи авторського права. Природа авторського права. Ви-

ди авторського права. Немайнові права автора: право авторства, право на авторське 

ім'я, право публічного розголосу та публікації твору. Майнові права автора: право на 

відтворення, на імпорт, на публічний показ або виконання на екранізацію та передачу 

в ефір тощо. Об'єкти авторського права. Суб'єкти авторського права. Авторський до-

говір. 

Охорона суміжних прав - прав виконавців, виробників фонограм, організацій ефі-

рного та кабельного мовлення. Вільне використання об'єктів суміжних прав та термін 

охорони суміжних прав. Особливості керування авторським та суміжними правами. 

Аналіз практики виконання авторських та суміжних прав в Україні. 
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2.3. Модуль № 3 «Курсовий проект»  
 

Курсовий проект (КП) з дисципліни виконується у дев’ятому семестрі, відпо-

відно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з ме-

тою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у 

процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни «Інтелектуальна власність 

та патентознавство об’єктів авіоніки».  

Виконання КП є важливим етапом у підготовці до виконання дипломного 

проекту (роботи) майбутніх фахівців з технічної та системно-маркетингової екс-

плуатації комплексів пілотажно-навігаційного обладнання.  
Конкретна мета КП полягає в оформленні проекту заяви на винахід, який 

включає патентний пошук за темою проекту заяви на винахід; документи: «Фор-
мула винаходу» об’єкта «Пристрій», креслення (за необхідності), реферат та інші 
документи, що додаються до заяви на винахід.  

Виконання, оформлення та захист КП здійснюється студентом в індивідуаль-
ному порядку відповідно до методичних рекомендацій. 
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