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ВСТУП 

 

У реферативному огляді подано узагальнену інформацію про стан 

розробки питання без подання критичної оцінки. Призначення огляду – 

ознайомлення широкого кола споживачів з інформаційними джерелами, які 

висвітлюють питання охорони інтелектуальної власності в сучасному світі. 

Питання охорони інтелектуальної власності сьогодні вийшли на перший план 

і стали вже не просто юридичними або комерційними питаннями. Внаслідок 

всеосяжної інтелектуалізації сучасної світової економіки вони дедалі більше 

стають політичною проблемою, пов’язаною з економічною безпекою та 

вимагають стратегічних підходів до їхнього вирішення. Від вирішення 

проблеми створення ефективної системи охорони інтелектуальної власності 

залежить міцність фундаменту для інноваційної моделі розвитку України, її 

модернізації, підвищення конкурентоспроможності у світовій соціально-

економічній системі. 

Для розкриття теми до реферативного огляду включені матеріали за 

період 2005-2016 рр.: друковані видання, які зберігаються у фондах НБУВ 

(монографії, автореферати дисертацій, збірники наукових праць, матеріали 

міжнародних конференцій, глосарії, інформаційно-аналітичні матеріали, 

статті з періодичних видань); ті, які представлені в передплачених базах 

даних (ELSEVIER, EBSCO); інформаційні ресурси Інтернет. Джерельна база 

подана в рефераті трьома мовами: українською, російською та англійською. 

Реферативний огляд – це упорядкований в алфавітній послідовності 

перелік бібліографічних описів видань за темою огляду. Бібліографічні описи 

здійснено відповідно до чинних стандартів: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT) : стандарт. – Офіц. вид., чинний в Україні 

від 2007-07-01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 46 с.; ДСТУ 

3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 

українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 

832:1994, NEQ) : стандарт. – На заміну ДСТУ 3582-97 ; чинний від 2014-01-

01. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – III, 15 с.; ГОСТ Р 7.0.12-

2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

русском языке. Общие требования и правила : нац. стандарт Рос. Федерации : 

введен впервые : введен 2012-09-01 / Федер. агентство по техн. 

регулированию и метрологии. – М. : Стандартинформ, 2012. – III, 23 с. 

Ознайомитися з літературою з фондів НБУВ та онлайновими науково-

інформаційними ресурсами можна у приміщенні Головного корпусу за 

адресою: проспект Голосіївський, 3. 



ЛІТЕРАТУРА З ФОНДІВ НБУВ 

 
1. Авраменко О. Б. Набуття прав на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної 

власності: сорти рослин / О. Б. Авраменко, О. В. Іващенко ; МОНМС 

України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2011. – 139 c. 

 

Висвітлено проблеми правової охорони сортів 

рослин. Охарактеризовано законодавчу та 

нормативно-правову базу здійснення державної 

політики України в сфері охорони прав на сорти 

рослин. Описано методики проведення експертизи 

сорту на відмінність, однорідність і стабільність. 

Доведено доцільність розробки порядку 

формування сортових колекцій сортів-еталонів як 

методичного забезпечення експертизи сортів на 

відмінність. Наведено рекомендації з 

удосконалення нормативно-правової бази в сфері 

науково-технічної експертизи сортів рослин в 

Україні. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА749283 

 

2. Аврамова О. Є. Правові засади інтелектуальної власності в Україні : 

навч. посіб. / О. Є. Аврамова, Н. Г. Васильєва, Л. В. Перевалова ; НТУ 

“Харків. політехн. інститут”. – Харків, 2011. – 135 c. 

 

Висвітлено загальні засади авторського та 

патентного права, інституту 

індивідуалізації учасників цивільного обігу. 

Охарактеризовано процедури одержання 

правової охорони об’єктів інтелектуальної 

власності та захисту цих об’єктів. 

Розглянуто систему, суб’єкти, об’єкти та 

джерела інтелектуальної власності, види 

співавторства, майнові права автора, зміст 

авторського договору. Увагу приділено 

правовому статусу суб’єктів патентного 

права, критеріям патентоспроможності 

корисної моделі, стадіям оформлення 

патентних прав, публікації відомостей про 

патент, змісту права на торговельну марку, 

проблемам охорони прав на знаки для 

товарів і послуг. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА743698 



 

3. Актуальні питання охорони прав інтелектуальної власності в Україні та 

Європейському Союзі в контексті європейської інтеграції : матеріали 

Міжнар. конф., 30 черв. – 1 лип. 2010 р. – Київ : Фенікс, 2010. – 421 c. 

 

Висвітлено питання теорії та практики охорони прав 

інтелектуальної власності, авторського та суміжних прав, 

проблем охорони об’єктів промислової власності, захисту 

прав інтелектуальної власності, правових та економічних 

аспектів комерціалізації об’єктів права інтелектуальної 

власності в Україні та Європейському Союзі. Розглянуто 

деякі правові аспекти функціонування пошукових систем у 

державах-членах Європейського Союзу, право на веб-сайт 

як складений об’єкт авторського права. Проаналізовано 

досвід Європейського Союзу в сфері правового 

регулювання відносин, що виникають у цифровому 

середовищі, зокрема, відносин інтелектуальної власності. 

Визначено правові межі свободи вибору торговельної 

марки в підприємництві, розкрито особливості охорони та 

захисту прав на торговельні марки відповідно до 

міжнародно-правових засад, правової охорони 

промислових зразків у Європейському Союзі та США. 

Розглянуто інтелектуальну власність як ключовий чинник 

формування та реалізації стратегії інноваційного розвитку 

України. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС49760 

 

4. Антонов В. М. Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське 

право / В. М. Антонов. – 2-е вид., стер. – Київ : КНТ, 2006. – 520 c. 

 

Розкрито сутність поняття інтелектуальної власності й 

охарактеризовано систему її правової охорони. Розглянуто 

історію та еволюцію, основні функції, принципи та об’єкти 

авторського права. Проаналізовано положення Конституції 

України, Кримінального кодексу та Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо захисту 

інтелектуальної власності. Наведено відомості про 

діяльність вітчизняних і міжнародних організацій, які 

захищають авторські та суміжні права. Розкрито значення 

міжнародної співпраці у сфері охорони інтелектуальної 

власності для України. Встановлено порядок державної 

реєстрації прав автора на твори науки, літератури та 

мистецтва. Наведено методи оцінки інтелектуальної 

власності. Висвітлено участь України у міжнародних 

програмах підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з 

охорони інтелектуальної власності. Обгрунтовано шляхи 

формування та розвитку вітчизняного законодавства в 

сфері інформаційних відносин. Розглянуто основні 

охоронні документи й особливості оформлення авторських 

договорів. Проаналізовано проблеми відповідальності 

інформаційних провайдерів і захисту сайтів в Інтернет. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА690850    



 

5. Афанасьєва К. О. Захист інтелектуальної власності в шоу-бізнесі : навч. 

посіб. / К. О. Афанасьєва. – Київ : ВАІТЕ, 2009. – 256 c. 

 

Проаналізовано нормативно-правову базу з 

авторського та суміжних прав. Висвітлено 

історичні передумови виникнення 

вітчизняної системи охорони авторського 

права. Увагу приділено законодавству 

України, що регламентує діяльність у сфері 

шоу-бізнесу, міжнародним угодам у сфері 

охорони інтелектуальної власності, 

наведено її загальні положення. Визначено 

аудіовізуальні твори як об’єкти АСП, роль 

продюсера в аудіовізуальному бізнесі, 

особливості правового регулювання 

музичної індустрії, захисту АСП. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА731622 

 

82. Бабенко В. А. Основи інтелектуальної власності : [навч. посіб.] / 

В. А. Бабенко, Н. Г. Омелян-Скирта ; ДВНЗ “Придніпров. держ. акад. 

буд-ва та архітектури”. – Дніпропетровськ : Вид-во ПДАБА, 2011. – 

140 c. 

 

Розкрито поняття, місце та роль 

інтелектуальної власності в економічному 

та соціальному розвитку суспільства. 

Висвітлено історію права інтелектуальної 

власності, охарактеризовано його об’єкти 

та суб’єкти. Розглянуто Державну систему 

охорони та захисту інтелектуальної 

власності в Україні, проблеми правової 

охорони об’єктів промислової власності й 

об’єктів авторського та суміжних прав. 

Охарактеризовано форми комерціалізації 

інтелектуальної власності, основні підходи 

до оцінки об’єктів права інтелектуальної 

власності. Проаналізовано різні аспекти 

міжнародного співробітництва у сфері 

інтелектуальної власності. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА780275 



 

83. Бабець І. Г. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / І. Г. Бабець, 

І. П. Мойсеєнко ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2015. – 158 c. 

 

Викладено теоретико-методологічні 

основи дослідження проблем розвитку 

інтелектуальної складової економіки. 

Розглянуто інституціональне забезпечення 

регулювання сфери інтелектуальної 

власності на міжнародному та 

національному рівнях. Висвітлено основні 

засади охорони та захисту прав на об’єкти 

інтелектуальної власності в Україні. 

Охарактеризовано методичні підходи до 

оцінювання інтелектуального капіталу 

підприємства та визначення вартості прав 

на об’єкти інтелектуальної власності. 

Подано інформацію про патентно-

ліцензійну торгівлю та способи 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА792553 

 

6. Борисова Д. В. Авторські договори : конспект лекцій / Д. В. Борисова. – 

Київ : НАУ, 2005. – 76 c. 

 

Розглянуто актуальні проблеми охорони 

права інтелектуальної власності та 

врегулювання правових відносин у даній 

сфері. Розкрито зміст поняття та правову 

природу авторського договору, з’ясовано 

умови його чинності, визначено права й 

обов’язки автора та набувача (замовника) 

твору. Встановлено порядок укладання та 

підстави для припинення дії авторського 

договору і визначено відповідальність 

сторін за порушення договірних умов. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА664838 



 

7. Бояр А. О. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / А. О. Бояр ; 

Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2010. – 268 c. 

 

Розкрито поняття інтелектуальної власності 

(ІВ) та його взаємозв’язок з рядом суміжних 

категорій. Висвітлено значення ІВ для 

суспільства й історичні аспекти 

формування її правової охорони. Увагу 

приділено базовим принципам, методам, 

об’єктам, суб’єктам, законодавчому й 

інституційному забезпеченню 

функціонування системи охорони прав ІВ в 

Україні. Розглянуто порядок і особливості 

правової охорони різних категорій об’єктів 

права ІВ. Охарактеризовано механізми 

комерціалізації та захисту прав ІВ. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА726250 

 

8. Боярчук О. М. Цивільно-правова охорона суміжних прав в Україні : 

автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Боярчук Олександр 

Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 19 c. 

 

Досліджено правову природу суміжних 

прав, проаналізовано права виконавців, 

виробників фонограм і відеограм, 

організацій телерадіомовлення. Суміжні 

права розглянуто з позиції окремого 

інституту права інтелектуальної власності. 

Визначено специфічні ознаки суміжних 

прав та критерії творчості у діяльності 

суб’єктів суміжних прав. Надано поняття 

термінів “суміжні права”, “аудіовізуальні 

твори”, “фіксація”, “запис”, “повідомлення 

виконання”, “відеограма”. Обгрунтовано 

положення щодо введення до сфери 

правової охорони суміжних прав на 

аудіовізуальні твори, аранжування, 

інструментовку, оркестровку, оперу, 

оперету, сценографію. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: РА320460 



 

9. Бубенко П. Т. Інтелектуальна власність : навч. посіб. для студентів 

ВНЗ / П. Т. Бубенко, В. В. Величко, С. М. Глухарєв ; Харків. нац. акад. 

міськ. господарства. – Харків, 2011. – 215 c. 

 

Розглянуто інтелектуальну власність (ІВ) як право на 

результати творчої діяльності людини. Досліджено 

становлення та розвиток вітчизняного законодавства у 

сфері ІВ. Описано її нетрадиційні види: сорти рослин, 

породи тварин, топографії інтегральних мікросхем, торгові 

марки тощо. Розкрито суть інформаційно-аналітичного 

забезпечення інноваційної діяльності. Надано відомості 

про державну систему науково-технічної інформації 

України, характеристику та класифікацію патентних 

документів. Увагу приділено питанням правового 

регулювання ІВ, розглянуто види об’єктів авторського та 

суміжних прав. Визначено типи правової охорони 

комп’ютерних програм і баз даних. З’ясовано особливості 

правового регулювання окремих ресурсів мережі Інтернет. 

Наведено правила використання ІВ і продажу технологій. 

Розглянуто правове регулювання та способи захисту права 

ІВ. Описано комерційні форми передачі технологій. 

Розкрито роль нематеріальних активів та ІВ в сучасній 

економіці. Увагу приділено формуванню ринку ІВ в 

Україні, комерціалізації об’єктів права ІВ. Висвітлено 

державну політику щодо оцінки й обліку та використання 

об’єктів ІВ. Охарактеризовано міжнародну співпрацю у 

сфері ІВ та трансферу технологій. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА749345 

 

84. Булат Є. А. Наукове відкриття – об’єкт цивільних правовідносин / 

Є. А. Булат ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 

Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – 

122 c. 

 

Висвітлено поняття наукового відкриття як об’єкта 

інтелектуальної власності, розкрито низку суб’єктів 

права на наукове відкриття та визначено його зміст. 

Окрему увагу приділено питанню охорони наукових 

відкриттів у зарубіжних країнах на сучасному етапі. 

Виявлено тенденції розвитку, становлення правової 

охорони та державної реєстрації наукових відкриттів як 

в Україні, так і за кордоном. Визначено шляхи 

державного врегулювання даного питання на 

законодавчому рівні. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА769570    



 

85. Бурячок В. Л. Інтелектуальна власність у сфері інформаційної безпеки : 

підручник / В. Л. Бурячок, С. В. Толюпа, В. О. Хорошко ; Нац. авіац. 

ун-т, Держ. ун-т телекомунікацій. – Вид. 2-ге, доповн. і перероб. – 

Київ : Задруга, 2014. – 177 c. 

 

Викладено правові засади інтелектуальної 

власності. Розглянуто питання охорони та 

захисту прав інтелектуальної власності, 

основні вимоги щодо оформлення заявок 

та патентну політику держави. Досліджено 

адміністративно-правовий порядок захисту 

права інтелектуальної власності. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА785482 

 

10. Волков С. С. Нові підходи до визначення та охорони інтелектуальної 

власності [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. юрид. наук : 

12.00.03 / Волков Сергій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 

Київ, 2011. – 19 c. – Режим доступу : URL : http://www.irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=A 

RD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_f

ile_name=DOC/2011/11VSSOIV.zip (Дата перегляду: 22.07.2016). – 

Назва з екрана. 

 

Розкрито зміст понять: інтелект, 

інтелектуальна діяльність, інтелектуальний 

потенціал, інтелектуальний продукт. 

Конкретизовано правовідносини, визначено 

їх суб’єкти й охарактеризовано відносини у 

сфері авторського права й інтелектуальної 

власності. Запропоновано зміни щодо 

законодавства, які мають захищати права не 

тільки авторів, а й інших власників 

інтелектуальної власності, а також 

суспільні інтереси. Надано уточнення 

традиційних способів охорони та захисту 

авторського права й активізовано охорону 

та захист інтелектуального потенціалу 

держави, тобто людей творчих професій. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: РА379061 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=A%20RD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2011/11VSSOIV.zip
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=A%20RD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2011/11VSSOIV.zip
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=A%20RD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2011/11VSSOIV.zip
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=A%20RD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2011/11VSSOIV.zip


 

11. Галунько В. В. Адміністративно-правова охорона права власності в 

Україні [Електронний ресурс] : автореф. дис... д-ра юрид. наук : 

12.00.07 / Галунько Валентин Васильович ; Харків нац. ун-т внутр. 

справ. – Харків, 2009. – 35 c. – Режим доступу : URL : http://www.irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN= 

ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image

_file_name=DOC/2009/09gvvpvu.zip (Дата перегляду: 07.07.2016). – 

Назва з екрана. 

 

У ході дослідження встановлено, що в правовій 

демократичній соціальній державі з ринковою 

економікою суб’єкти публічного управління здійснюють 

охорону права власності в п’яти основних напрямках: 

охорона приватної власності як невід’ємного природного 

права людини і громадянина, права власності суб’єктів 

господарювання й інтелектуальної власності, публічного 

речового права народу України та охорона всіх осіб, які 

перебувають на території держави, від майна підвищеної 

небезпеки. З’ясовано поняття та розкрито сутність 

адміністративно-правової охорони права власності через 

призму забезпечення охорони прав і свобод людини та 

громадянина, розкрито механізм такої охорони. Окремо 

висвітлено особливості адміністративно-правової 

охорони права власності відповідно до сформульованих 

функцій держави у цій сфері. Розкрито координаційну 

роль підрозділів і посадових осіб МВС України щодо 

адміністративно-правової охорони права власності, 

напрямки удосконалення законодавства та управлінської 

діяльності. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: РА367541 

 

12. Гапотій В. Д. Захист права інтелектуальної власності в Україні : навч. 

посіб. / В. Д. Гапотій, А. М. Солоненко. – Мелітополь, 2011. – 360 c. 

 

Висвітлено питання правового регулювання відносин у 

сфері інтелектуальної власності (ІВ) та охорони права ІВ 

в Україні, зокрема, авторського права і суміжних прав, 

патентного права. Наведено загальну характеристику 

інституту правових засобів індивідуалізації товарів, 

послуг та учасників цивільного обігу. Увагу приділено 

питанням охорони комерційної таємниці, договорам у 

сфері ІВ, міжнародно-правової охорони та захисту права 

ІВ, правової охорони нових технологічних об’єктів у біо- 

та нанотехнології в Україні. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА745546    

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=%20ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09gvvpvu.zip
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=%20ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09gvvpvu.zip
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=%20ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09gvvpvu.zip
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=%20ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09gvvpvu.zip


 

13. Гареєв Є. Ш. Правова охорона винаходів [Електронний ресурс] : 

автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гареєв Євген Шамільович ; 

Одес. нац. юрид. академія. – Одеса, 2007. – 20 c. – Режим доступу : 

URL : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21 

COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD

=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07gespov.zip (Дата перегляду: 

07.07.2016). – Назва з екрана. 

 

Проаналізовано правові норми Цивільного кодексу 

(ЦК) та інших актів законодавства України, що 

регулюють відносини з приводу здійснення 

особистих немайнових і майнових прав 

інтелектуальної власності на винаходи. Значну увагу 

приділено розгляду питань про визначення винаходу 

в законодавстві, встановленню об’єктів, у яких він 

може бути втілений. Проаналізовано зміст майнових 

прав на винаходи, підстави та наслідки дострокового 

припинення цих прав і визнання їх недійсними. 

Розглянуто особливості здійснення майнових прав 

на службові винаходи, зокрема – особами, що не 

досягли повноліття. Сформульовано пропозиції 

стосовно вдосконалення норм чинного патентного 

законодавства. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: РА354078 

 

14. Гордієнко С. Г. Захист інтелектуальної власності в Україні в сучасних 

умовах : курс лекцій / С. Г. Гордієнко. – Київ, 2011. – 479 c. 

 

Висвітлено теоретико-методологічні аспекти 

діяльності державних і недержавних структур із 

захисту інтелектуальної власності (ІВ) в Україні. 

Охарактеризовано сучасні методологічні платформи 

пізнання складних соціально-правових явищ. 

Подано інформацію про закономірності утворення 

та класифікацію понять, роль системного методу в 

методологіях пізнання, методологічні засади теорії 

національної та державної безпеки України. 

Розкрито сутність таких понять, як безпека, 

системність, власність, інтелект, інформація, знання, 

діяльність, захист, охорона, режим, 

антирозвідувальна діяльність, інтелектуальна 

власність. Розглянуто проблеми визначення 

понятійно-категоріального апарату щодо ІВ, 

особливості міжнародно-правового регулювання 

права ІВ, джерела вітчизняного права ІВ, специфіку 

правового захисту інформації з обмеженим 

доступом в Україні. Висвітлено напрями діяльності 

Служби безпеки України із захисту інформації й 

інтелектуальної власності. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА751837     

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21%20COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07gespov.zip
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21%20COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07gespov.zip
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21%20COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07gespov.zip


 

15. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Захист прав 

інтелектуальної власності / відп. ред. : В. С. Москаленко. – Київ : 

Праксіс, 2007. – 408 c. 

 

Наведено перелік основних нормативно-

правових актів, що регулюють питання, 

пов’язані з охороною прав інтелектуальної 

власності. Викладено роз’яснення, 

рекомендації та інформаційні листи Вищого 

господарського суду України. Висвітлено деякі 

питання практики вирішення спорів, 

пов’язаних із захистом прав інтелектуальної 

власності, а також призначення судових 

експертиз. Розглянуто постанови Вищого 

господарського суду України зі справ у спорах, 

пов’язаних із застосуванням законодавства про 

інтелектуальну власність. Викладено 

нормативно-правові акти, що 

використовуються в судовому процесі під час 

вирішення справ зі спорів, пов’язаних із 

захистом авторського права та суміжних прав, 

а також прав на знаки для товарів і послуг 

(торговельні марки) та винаходи. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА690851 

 

16. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. для студентів 

вищ. навч. закл. / І. І. Дахно. – Київ : Либідь, 2002. – 200 c. 

 

Висвітлено теоретичні та практичні питання 

щодо правової охорони в Україні та світі 

об’єктів інтелектуальної власності та 

використання їх на ліцензійній основі. 

Проаналізовано особливості охорони секретів 

виробництва у Європейському Співтоваристві, 

а також ліцензійного використання винаходів, 

корисних моделей, промислових зразків, сортів 

рослин і топографій інтегральних мікросхем. 

Наведено договір щодо продажу-купівлі повної 

(виняткової) або невиняткової (простої) 

ліцензії на використання винаходу (корисної 

моделі, промислового зразка), а також витяг 

стосовно конфіденціальної інформації з 

загального трудового контракту. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА630224 



 

17. Дідківський М. І. Міжнародний трансфер технологій : навч. посіб. / 

М. І. Дідківський. – Київ : Знання, 2011. – 366 c. – (Вища освіта XXI 

ст.). 

 

Висвітлено теоретичні засади аналізу 

міжнародного трансферу технологій (ТТ). 

Розглянуто механізм міжнародної передачі 

технологій. Охарактеризовано сучасний стан 

і перспективи розвитку світового ринку 

технологій. Описано систему правової 

охорони об’єктів інтелектуальної власності. 

Увагу приділено ліцензійній торгівлі в 

міжнародній економіці, особливостям 

ціноутворення на світовому ринку 

технологій, новітнім формам міжнародного 

ТТ, а також трансферу високих технологій, 

некомерційному ТТ, державному та 

міждержавному регулюванню міжнародного 

руху технологій. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА738788 

 

18. Дмитришин В. С. Інтелектуальна власність на програмне забезпечення 

в Україні / В. С. Дмитришин, В. І. Березанська. – Київ : Вірлен, 2005. – 

312 c. 

 

Розглянуто загальні теоретичні питання 

правової охорони комп’ютерних програм як 

об’єкта авторського права. Висвітлено 

практичні аспекти набуття, передачі, 

реєстрації та захисту прав щодо програмного 

забезпечення та правомірного використання 

примірників комп’ютерних програм. 

Здійснено аналіз цивільно-, адміністративно- 

та кримінально-правової відповідальності в 

разі порушення прав авторів. Наведено 

рекомендації щодо здійснення заходів 

запобігання та припинення правопорушень у 

сфері інтелектуальної власності. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА671741 



 

86. Довженко В. А. Інтелектуальна власність : курс лекцій / 

В. А. Довженко ; Житомир. нац. агроекол. університет. – Житомир, 

2015. – 139 c. 

 

Розкрито теоретико-методологічні основи 

дослідження права інтелектуальної 

власності (ІВ). Охарактеризовано об’єкти 

та суб’єкти права ІВ. Розглянуто 

інституційно-правове середовище 

функціонування ІВ. Акцентовано увагу на 

необхідності правової охорони об’єктів 

права ІВ. Оцінено вартість прав на об’єкти 

ІВ. Обгрунтовано принципи управління ІВ 

на підприємстві. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА795733 

 

19. Драпак Г. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. для студентів 

вищ. навч. закл. / Г. Драпак, М. Скиба. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 

135 c. 

 

Розглянуто питання інтелектуальної 

власності, умови надання правової охорони 

об’єктам авторського права, суміжних прав 

та прав промислової власності. Описано 

механізм передачі прав іншій особі та 

здійснення правового захисту. Наведено 

тлумачний словник основних термінів з 

інтелектуальної власності. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА641019 



 

20. Дроб’язко В. С. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / 

В. С. Дроб’язко, Р. В. Дроб’язко. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 512 c. 

 

Розглянуто основи українського та міжнародного 

законодавства, що регулює правовідносини у сфері 

інтелектуальної власності. Висвітлено проблеми охорони та 

захисту авторського права й суміжних прав (твори науки, 

літератури та мистецтва, комп’ютерні програми, бази 

даних, фонограми), патентного права (винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки), засобів індивідуалізації товарів 

і послуг (комерційні найменування, торговельні марки), 

нетрадиційних результатів інтелектуальної діяльності 

(наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції). 

Викладено історію розвитку та систему джерел інститутів 

права інтелектуальної власності. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА657434 

 

21. Еннан Р. Є. Правове регулювання відносин інтелектуальної власності у 

Європейському Союзі [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. 

юрид. наук : 12.00.09 / Еннан Руслан Євгенович ; Одес. нац. юрид. 

академія. – Одеса, 2010. – 20 с. – Режим доступу : URL : 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21C 

OM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOW

NLOAD=1&Image_file_name=DOC/2010/10ereves.zip (Дата перегляду: 

22.07.2016). – Назва з екрана. 

 

Визначено, що на сьогодні в загальних рисах 

сформувалося право інтелектуальної власності (ІВ) ЄС, яке 

значно відрізняється від національного 

(внутрішньодержавного) права ІВ та міжнародної системи 

правової охорони ІВ, є новим правовим явищем з 

особливими принципами та предметом правового 

регулювання. Запропоновано визначення поняття права ІВ 

ЄС як сукупності норм права наднаціонального рівня, що 

регулюють відносини щодо виникнення, набуття, 

здійснення, охорони та захисту прав на результати 

інтелектуальної творчої діяльності, і які є результатом 

уніфікації та гармонізації законодавства країн-членів ЄС у 

цій сфері. Доведено, що причини та передумови 

інтеграційних процесів у ЄС у сфері ІВ з самого початку 

полягали виключно в економічній площині та були 

детерміновані імперативами ринкової економіки. 

Проаналізовано основні нормативно-правові акти ЄС у 

сфері ІВ, визначено шляхи подальшого розвитку правового 

регулювання відносин ІВ у ЄС. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: РА375068    

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21C%20OM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2010/10ereves.zip
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21C%20OM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2010/10ereves.zip
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21C%20OM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2010/10ereves.zip


 

22. Запорожець І. Г. Адміністративно-правові засади управління у сфері 

охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності [Електронний 

ресурс] : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Запорожець Ірина 

Григорівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2006. – 19 c. – 

Режим доступу : URL : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/ 

cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_F

ILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06zigoiv.zi

p (Дата перегляду: 07.07.2016). – Назва з екрана. 

 

Досліджено адміністративно-правові засади 

управління в сфері охорони прав на об’єкти 

інтелектуальної власності й обгрунтовано шляхи їх 

удосконалення. Охарактеризовано діяльність з 

охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності як 

об’єкт державного управління. Розкрито структуру 

державної системи правової охорони інтелектуальної 

власності. Визначено суб’єкти управління у сфері 

охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

Наведено характеристику методів і форм управління в 

сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної 

власності. Розглянуто систему й особливості 

адміністративно-правових засад управління в сфері 

охорони прав на окремі об’єкти інтелектуальної 

власності – об’єкти промислової власності, селекційні 

досягнення та на об’єкти авторського права й 

суміжних прав. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: РА348342 

 

23. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми 

законодавчого забезпечення та правозастосування / В. С. Дроб’язко, 

А. В. Міндул, О. П. Орлюк [та ін.] ; АПН України, Н.-д. ін-т інтелект. 

власності. – Київ : Лазуріт-Поліграф, 2009. – 242 c. 

 

Розглянуто питання сфери правової охорони та 

захисту прав (ЗП) інтелектуальної власності (ІВ). 

Висвітлено основні положення стосовно ЗП ІВ, 

прийняті у світовому співтоваристві на Україні. 

Проаналізовано стан законодавчого регулювання та 

реалізації механізмів ЗП ІВ. Розкрито окремі аспекти 

судової практики з питань ЗП ІВ. Увагу приділено 

торговельній марці дистриб’ютора як предмету 

правової охорони та захисту. Описано особливості 

правової природи майнових прав ІВ як предмета 

цивільно-правових договорів. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА724568 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/%20cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06zigoiv.zip
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/%20cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06zigoiv.zip
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/%20cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06zigoiv.zip
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/%20cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06zigoiv.zip


 

24. Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів 

Америки : зб. док., матеріалів, ст. / за заг. ред. О. Д. Святоцького. – 

Київ : Видавн. дім “Ін Юре”, 2003. – 368 c. 

 

Розглянуто законодавчі акти США з авторського 

права та патентного права з коментарями. 

Розкрито досвід з охорони у США об’єктів 

авторського права, винаходів, товарних знаків, 

географічних зазначень, використання об’єктів 

інтелектуальної власності в Інтернет. Акцентовано 

увагу на проблемах виконання положень Угоди 

ТРІПС, застосування судових санкцій, проведення 

заходів на кордоні. Наведено також витяги з угод 

між Україною та США щодо охорони прав 

інтелектуальної власності. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС37690    

 

25. Збірник матеріалів щорічних традиційних засідань круглого столу з 

актуальних питань права інтелектуальної власності, 29 квіт. 2009 р. / 

ред. : О. М. Джужа, С. М. Безрутченко, Є. М. Бодюл ; МВС України, 

Київ. нац. ун-т внутр. справ, Юрид. факультет. – Київ, 2009. – 136 c. 

 

Визначено цивільно-правову сутність 

інвестицій. Розглянуто сучасні тенденції 

розвитку інституту представництва 

юридичних осіб. Узагальнено науково-

практичні проблеми застосування 

цивільного кодексу України в навчальному 

процесі. Викладено організаційно-правові 

основи діяльності підрозділів боротьби 

ОВС України щодо захисту інтелектуальної 

власності. Приділено увагу системі захисту 

авторського та суміжних прав в Україні та 

шляхам їх удосконалення. Проаналізовано 

комерційну таємницю в контексті права 

інтелектуальної власності й особливості її 

охорони. Розглянуто позитивний досвід 

роботи органів внутрішніх справ з 

виявлення та розкриття злочинів, 

пов’язаних з незаконним використанням 

товарних знаків. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА742406 



 

26. Злепко С. М. Інтелектуальна власність в науково-технічній діяльності : 

навч. посіб. / С. М. Злепко, І. С. Тимчик, С. В. Тимчик ; Вінниц. нац. 

техн. університет. – Вінниця, 2010. – 129 c. 

 

Висвітлено роль інтелекту та 

інтелектуальної власності (ІВ) у наукових 

дослідженнях, практичні аспекти 

встановлення та збереження прав на ІВ. 

Увагу приділено оцінюванню вартості 

об’єктів ІВ, питанням патентного захисту 

ІВ, оформлення матеріалів заявки на 

винахід, правової охорони програмного 

забезпечення в Україні. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА740909 

 

27. Зона вільної торгівлі Україна – Європейський Союз та європейська 

інтеграція: правові та економічні аспекти : зб. ст. Міжнар. наук.-практ. 

конф., 8 черв. 2007 р. / ред. : М. П. Орзіх ; Одес. нац. юрид. акад., Брит. 

Рада в Україні, Укр. асоц. європ. студій, Проект “Торг. політика 

України”. – Одеса : Фенікс, 2007. – 246 c. 

 

Висвітлено актуальні проблеми створення 

та функціонування зони вільної торгівлі 

(ЗВТ) між Україною та ЄС. Увагу 

приділено особливостям впровадження 

європейських стандартів державного 

регулювання у сфері банківської діяльності, 

питанням забезпечення правової охорони 

винаходів у ЗВТ, співвідношенню права 

інтелектуальної власності та принципів 

єдиного ринку у ЄС. Запропоновано 

українську модель управління портом в 

контексті забезпечення інтеграції до 

європейської транспортної системи. 

Розглянуто механізм регулювання 

офшорного підприємництва. 

Охарактеризовано правовий статус 

працівників-мігрантів за законодавством 

ЄС. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА701744 



 

28. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика : наук.-

практ. вид. : у 4 т. / за заг. ред. О. Д. Святоцького ; АПН України. – 

Київ : Видавн. дім “Ін Юре”, 1999. – Т. 1 : Право інтелектуальної 

власності. – 500 c. 

 

Розглянуто місце та роль інтелектуальної 

власності в економічному та соціальному 

розвитку країни, питання міжнародної 

співпраці у сфері охорони інтелектуальної 

власності, захисту прав інтелектуальної 

власності. Сформульовано поняття та 

основні інститути права інтелектуальної 

власності, а також наведено систему 

національного законодавства та міжнародні 

конвенції, угоди у сфері охорони 

інтелектуальної власності. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: В343203 

 

87. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики : зб. 

матеріалів наук.-практ. конф., 24 лют. 2010 р. / ред. : Ю. Л. Бошицький, 

О. В. Чернецька, О. І. Мацегорін ; НАН України, Київ. ун-т права, Ін-т 

держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2012. – Вип. 1. – 155 c. 

 

Розкрито поняття та шляхи вдосконалення 

інституту комерційної таємниці в 

законодавстві України. Проведено 

порівняльно-правовий аналіз правового 

статусу патентних повірених за 

законодавством України та деяких 

зарубіжних країн. Розглянуто загальні 

аспекти цивільно-правової охорони 

товарних знаків в Україні та Польщі, 

проблеми охорони авторського та 

суміжних прав у мережі Internet. Показано 

специфіку правового захисту цивільних 

прав у сфері винахідництва. Увагу 

приділено питанням правової охорони 

фінансування суспільного мовлення в 

Україні, проблемам формування та 

реалізації національної інноваційної 

системи. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: В354610/1 



 

88. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики : зб. 

матеріалів наук.-практ. конф., 22 лют. 2011 р. / ред. : Ю. Л. Бошицький, 

О. В. Чернецька, О. І. Мацегорін ; НАН України, Київ. ун-т права, Ін-т 

держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2012. – Вип. 2. – 141 c. 

 

Розглянуто процес удосконалення правової культури 

громадян як засіб оптимізації охорони 

інтелектуальної власності в Україні. Проаналізовано 

процес правового регулювання охорони промислових 

зразків у ЄС. Акцентовано увагу на проблемних 

питаннях захисту суміжних прав організації 

мовлення. Показано особливості патентування 

службових винаходів в США. Охарактеризовано 

інформаційну сутність основних об’єктів 

інтелектуальної власності, з’ясовано значення 

інформаційного складника об’єкта для його значення 

в економіці. Проаналізовано нормативно-правову 

базу із захисту інтелектуальної власності, створеної 

за кошти Державного бюджету України. Показано 

наслідки порушення прав інтелектуальної власності, 

актуальність питань гармонізації прав власності на 

винаходи в сфері охорони здоров’я та прав пацієнтів. 

Розкрито організаційно-правові засади забезпечення 

легітимації права на об’єкти промислової власності, 

особливості змісту договірних відносин у цій сфері. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: В354610/2 

 

89. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики : зб. 

матеріалів наук.-практ. конф., 22 лют. 2012 р. / ред. : Ю. Л. Бошицький, 

В. І. Акуленко, О. В. Чернецька ; НАН України, Київ. ун-т права, Ін-т 

держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2012. – Вип. 3. – 180 c. 

 

Акцентовано увагу на проблемах формування 

національної інноваційної системи та розвитку 

інституту інтелектуальної власності. Висвітлено 

питання особистих немайнових прав організацій 

мовлення. Розглянуто тенденції розвитку правового 

регулювання договірних відносин у сфері 

промислової власності в Україні. Надано інформацію 

про патентування способів лікування в Україні та 

світі. Показано особливості правової охорони 

торговельних марок в Польщі та Словаччині. Надано 

класифікацію договорів, що стосуються сфери 

трансферу технологій. Висвітлено проблеми та 

напрями вдосконалення адміністративно-правового 

забезпечення прав інтелектуальної власності в 

системі МВС України. Виявлено суперечності 

системи охорони права інтелектуальної власності за 

умов глобалізації. Розглянуто механізм регулювання 

відносин інтелектуальної власності. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: В354610/3    



29. Інтелектуальна власність : конспект лекцій / уклад. : С. М. Махнуша ; 

Сум. держ. університет. – Суми, 2007. – 120 c. 

 

Розглянуто інтелектуальну власність (ІВ) як 

право на результат творчої діяльності 

людини, розкрито її місце та роль в 

економічному та соціальному розвитку 

держави. Визначено об’єкти та суб’єкти 

права ІВ, запропоновано систему 

законодавства України про ІВ. Викладено 

питання охорони права на об’єкти ІВ, 

економіки ІВ, комерціалізації прав на 

об’єкти ІВ, а також захисту прав ІВ в 

рамках угоди TRIPS. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА687275 

 

90. Інтелектуальна власність : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / 

Г. М. Остапович, О. М. Стороженко, Г. В. Уманців, О. В. Фоміна ; Київ. 

нац. торг.-екон. університет. – Київ, 2012. – 455 c. 

 

Висвітлено комплекс теоретичних питань з 

охорони і захисту, оцінювання обліку й 

оподаткування прав на об’єкти 

інтелектуальної власності. Проаналізовано 

вітчизняне законодавство та міжнародні 

угоди у сфері інтелектуальної власності. 

Досліджено сутність інтелектуальної 

власності як економіко-правової категорії, 

а також інтелектуального капіталу, як 

основи соціально-економічного розвитку 

суспільства. Розглянуто питання правової 

охорони і захісту прав інтелектуальної 

власності, зокрема, наведено структуру 

державної системи охорони, висвітлено 

порядок міжнародного співробітництва, 

механізм набуття та розпорядження 

правами. Проаналізовано аспекти 

функціонування економіки 

інтелектуальної власності, рзглянуто 

питання управління, комерціалізації, 

вартісного оцінювання та обліку прав на 

об’єкти. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА759290 



 

91. Інтелектуальна власність : навч. посіб. для студентів ВНЗ IIІ-ІV рівня 

акредитації / В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар, І. М. Вовна [та ін.] ; Терноп. 

нац. екон. університет. – Тернопіль, 2015. – 359 c. 

 

Розглянуто поняття інтелектуальної 

власності та інституційно-правове поле її 

функціонування. Розкрито суть захисту та 

охорони об’єктів авторського та суміжного 

права, нетрадиційних об’єктів 

інтелектуальної та промислової власності. 

Проаналізовано міжнародні та закордонні 

аспекти права інтелектуальної власності. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА794425 

 

30. Інтелектуальна власність : навч. посіб. : у 2 ч. / І. П. Каплун, 

Е. В. Колісніченко, В. О. Панченко, А. А. Папченко. – Суми, 2010. – 

Ч. 1. – 156 c. 

 

Висвітлено сутність інтелектуальної 

власності (ІВ), розкрито її місце та роль в 

соціальному розвитку держави. 

Охаратеризовано види, об’єкти, суб’єкти 

права ІВ. Описано державну систему 

правової охорони ІВ в Україні. Розкрито 

особливості захисту прав ІВ у судовому й 

адміністративному порядку. Увагу 

приділено питанням авторського права, 

термінам дії суміжних прав, особистим 

немайновим правам на винахід, корисну 

модель, промисловий знак, обов'язкам 

патентовласника. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: В352655/1 



 

31. Інтелектуальна власність та патентознавство : конспект лекцій / 

В. Ю. Жарких, І. М. Чистякова, С. Х. Яворський, Т. А. Пальшкова ; 

Одес. нац. політехн. університет. – Одеса : Наука і техніка, 2008. – 58 c. 

 

Розглянуто основні принципи правової 

охорони та захисту об’єктів права 

інтелектуальної власності. Розкрито 

особливості правової охорони об’єктів 

промислової власності, селекційних досягнень, 

нетрадиційних рішень, топографії інтегральних 

схем, комерційної таємниці. Увагу приділено 

способам індивідуалізації товаровиробників, 

охороні та захисту авторського права і 

суміжних прав, економіці інтелектуальної 

діяльності. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА726583 

 

92. Капіца Ю. М. Авторське право і суміжні права в Європі / Ю. М. Капіца, 

С. К. Ступак, О. В. Жувака ; НАН України, Центр інтелект. власності 

та передачі технологій. – Київ : Логос, 2012. – 690 c. 

 

Досліджено охорону авторського права та 

суміжних прав у Європі. Вивчено зміст угод 

Ради Європи про обмін програмами через 

телевізійні фільми № 27 від 15 грудня 1958 р., 

про захист телевізійного мовлення № 34 від 22 

червня 1960 р., про попередження мовлення, 

що надходять зі станцій за межами 

національної території № 53 від 22 січня 1965 

р., про транскордонне телебачення № 132 від 

5 травня 1989 р. тощо. Розглянуто проблеми 

наближення законодавства України у галузі 

охорони інтелектуальної власності до 

законодавства ЄС. Висвітлено питання 

методології проведення порівняльних 

досліджень права України та ЄС. 

Охарактеризованео гармонізоване та 

негармонізоване законодавство у сфері 

авторського права та суміжних прав ЄС та 

законодавство України. Оцінено відповідність 

актів ЄС міжнародним угодам, що укладені 

третіми країнами або ЄС, державами-членами 

та рішенням міжнародних організацій. 

Проаналізовано цивільно-, кримінально-

правові та митні способи захисту прав 

інтелектуальної власності. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776954    



 

32. Кірін Р. С. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / Р. С. Кірін, 

В. Л. Хоменко, І. М. Коросташова ; Нац. гірн. університет. – 2-ге вид., 

переробл. і доповн. – Дніпропетровськ, 2008. – 279 c. 

 

Розглянуто систему інтелектуальної 

власності (ІВ) в Україні. Висвітлено основні 

положення законодавства України з питань 

ІВ та її правової охорони. Проаналізовано 

особливості авторського права та суміжних 

прав, а також права промислової власності. 

Надано відомості про порядок проведення 

патентних досліджень та складання звіту 

про них. Викладено порядок виявлення 

винаходу та проведення експертизи заявки 

на об'єкти промислової власності. Увагу 

приділено міжнародному співробітництву у 

сфері ІВ. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА712472 

 

33. Кожем’яко В. П. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / 

В. П. Кожем’яко, О. В. Дроненко, А. В. Кожем’яко ; Вінниц. нац. техн. 

університет. – Вінниця, 2009. – 237 c. 

 

Розглянуто основні поняття 

інтелектуальної власності. Висвітлено 

проблеми захисту об’єктів авторського 

права та суміжних прав. Розкрито 

особливості правової охорони об’єктів 

промислової власності, питання 

забезпечення та передачі прав на об’єкти 

інтелектуальної власності. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА713488 



 

93. Коломієць П. В. Питання правової охорони інтелектуальної власності в 

інформаційній мережі системи Інтернет / П. В. Коломієць ; Полтав. ін-т 

економіки і права, ВНЗ “Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини 

“Україна”. – Полтава : Копі-Центр, 2015. – 123 c. 

 

Висвітлено теоретико-правові аспекти 

правової охорони інтелектуальної власності 

(ІВ) в інформаційній мережі системи 

Інтернет. Проаналізовано стан розвитку 

правового регулювання суспільних відносин 

у сфері охорони ІВ в мережі Інтернет. 

Вивчено новітні стандарти правового 

регулювання інформаційного суспільства й 

електронних комунікаційних послуг. 

Охарактеризовано сучасну правову базу з 

питань охорони комп’ютерних програм та 

баз даних. Виявлено особливості правового 

регулювання охорони ІВ у мережі Інтернет в 

Україні. Досліджено питання правової 

охорони об’єктів авторського права і 

суміжних прав у мережі Інтернет. З’ясовано 

особливості вдосконалення правотворчої 

діяльності у сфері правової охорони ІВ в 

мережі Інтернет, а також перспективи 

внесення змін до законодавства України у 

сфері авторського права. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА792241 

 

34. Конох М. С. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / 

М. С. Конох, А. В. Хрідочкін ; Дніпродзерж. держ. техн. університет. – 

Дніпроджержинськ, 2008. – 189 c. 

 

Висвітлено історію розвитку права 

інтелектуальної власності, охарактеризовано 

його об’єкти, суб’єкти та законодавчу базу. 

Розглянуто національну та міжнародну 

системи правової охорони інтелектуальної 

власності. Розкрито особливості створення 

об’єктів права інтелектуальної власності, 

зокрема, роль патентної інформації та 

патентних досліджень у даному процесі. 

Визначено порядок набуття прав на 

результати науково-технічної творчості, 

комерційні найменування, торгову марку. 

Описано механізм здійснення прав 

інтелектуальної власності, розглянуто форми 

та способи їх захисту. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА702782 



 

35. Коссак В. М. Право інтелектуальної власності : підруч. для студентів 

ВНЗ / В. М. Коссак, І. Є. Якубовський ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 

Київ : Істина, 2007. – 206 c. 

 

Висвітлено питання правового регулювання 

відносин у сфері інтелектуальної власності в 

контексті внутрішнього законодавства України 

та положень міжнародно-правових актів. 

Охарактеризовано інститути авторського права 

та суміжних прав, патентного права, правових 

засобів, індивідуалізації учасників цивільного 

обороту, товарів і послуг, інститути права 

інтелектуальної власності. Проаналізовано 

особливості правового регулювання договірних 

відносин у сфері інтелектуальної власності, 

захисту її прав, а також міжнародно-правової 

охорони у даній сфері. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА683656 

 

36. Кравець В. Р. Право інтелектуальної власності (у запитаннях і 

відповідях) : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. Р. Кравець, 

В. Г. Олюха. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 264 c. 

 

Наведено загальні положення про 

інтелектуальну власність (ІВ) і систему її 

правової охорони. Розкрито зміст 

правовідносин у сфері ІВ, особливості 

авторського права та права промислової 

власності з урахуванням змін, внесених до 

законодавства. Розглянуто сорти рослин, 

породи тварин, типографії інтегральних 

мікросхем, наукові відкриття, 

раціоналізаторські пропозиції як об’єкти ІВ. 

Увагу приділено питанням правової охорони 

комерційної таємниці. Розкрито питання 

правового регулювання відносин в мережі 

Інтернет. Розглянуто законодавче забезпечення 

та правозастосування захисту прав ІВ. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА748617 



 

37. Кулініч О. О. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / 

О. О. Кулініч, Л. Д. Романадзе ; МОНМС України, Нац. ун-т “Одес. 

юрид. академія”. – Одеса : Фенікс, 2011. – 491 c. – (Навч.-метод. 

посіб.). 

 

Висвітлено загальні положення про право 

інтелектуальної власності. Роглянуто систему 

правової охорони та захисту прав 

інтелектуальної власності. Наведено загальні 

положення про авторське право, 

охарактеризовано об’єкти та суб’єкти 

авторського права й їх права. Визначено суміжні 

права та проаналізовано колективне управління 

авторськими та суміжними правами. Приділено 

увагу правам інтелектуальної власності на 

винаходи, корисні моделі, промислові зразки; 

торгівельну марку; комерційне найменування; 

географічне зазначення та нетрадиційні об’єкти. 

Висвітлено правове регулювання використання 

засобів індивідуалізації в доменних іменах. 

Розглянуто систему договорів щодо 

розпорядження майновими правами на об’єкти 

інтелектуальної власності. Викладено правові 

основи захисту досліджуваних прав. Визначено 

комерціалізацію об’єктів цього права. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА743990 

 

38. Курило В. І. Основи права інтелектуальної власності : навч. посіб. / 

В. І. Курило, О. П. Світличний, І. В. Гиренко ; КМ України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. – Донецьк : Донбас, 

2012. – 262 c. 

 

Висвітлено теоретичні засади права 

інтелектуальної власності (ІВ). Розкрито поняття 

та сутність об’єктів права ІВ. Розглянуто історію 

розвитку законодавства про авторське та суміжні 

права. Подано інформацію про такі нетрадиційні 

об’єкти права ІВ, як наукові відкриття, 

раціоналізаторські пропозиції, комерційні 

таємниці. Наведено правову характеристику 

об’єктів промислової власності. Увагу приділено 

проблемам охорони права ІВ в аграрному 

секторі, зокрема, на сорти рослин і породи 

тварин. Охарактеризовано систему правової 

охорони об’єктів ІВ в Україні. Показано роль 

судової експертизи в системі захисту об’єктів ІВ. 

Описано види юридичної відповідальності за 

порушення в сфері ІВ. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА750064     



 

39. Куса С. Д. Патентна документація України : посібник / С. Д. Куса ; 

Держ. департамент інтелект. власності, ДП “Укр. ін-т промисл. 

власності”. – 2-ге вид., доповн. – Київ, 2007. – 176 c. – (Інтелект. 

власність в Україні). 

 

Охарактеризовано сукупність патентної 

документації (ПД) України з урахуванням 

змін, пов’язаних з розвитком законодавства 

у сфері правової охорони інтелектуальної 

власності. Висвітлено основні положення 

нормативно-правової бази, що стосуються 

винаходів, корисних моделей, промислових 

зразків, знаків для товарів і послуг, 

зазначення походження товарів, топографій 

інтегральних мікросхем. Проаналізовано 

основні етапи створення й удосконалення 

ПД країни з наведенням зразків ПД, 

опублікованих з 1993 по 2007 рр. і 

публікацій в офіційному бюлетені 

“Промислова власність”. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА692179 

 

40. Манжул К. В. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / 

К. В. Манжул ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – 

Кіровоград, 2005. – 60 c. 

 

Наведено загальну характеристику права 

інтелектуальної власності (ІВ). Висвітлено 

особливості становлення світової системи 

правової охорони ІВ, розвитку спеціального 

законодавства в Україні, припинення 

правової охорони ІВ. Визначено об’єкти та 

суб’єкти ІВ. Проаналізовано загальні 

положення про систему захисту прав ІВ. 

Викладено питання цивільно-, кримінально- 

й адміністративно-правового захисту права 

ІВ. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА683123 



 

94. Матвійчук В. К. Інтелектуальна власність як джерело інноваційного 

розвитку національного господарства / В. К. Матвійчук, 

Ю. О. Чугаєнко, О. І. Савенков ; Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – 

463 c. 

 

Розкрито поняттєву, категоріальну суть 

інтелектуальної власності як джерело інноваційного 

розвитку національного господарства. Висвітлено 

проблеми забезпечення охорони інтелектуальної 

власності як важливої складової (елемента) 

інноваційного розвитку національного господарства. 

Висвітлено поняття й об’єкти інтелектуальної 

власності. Викладено організаційні та правові засади 

державного управління сферою інтелектуальної 

власності в Україні з метою побудови інноваційної 

моделі розвитку національного господарства. 

Наведено контролінговий механізм державного 

управління національним господарством і вплив 

зовнішньої політики на цю сферу діяльності. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА778032 

 

41. Мельник О. М. Цивільно-правова охорона інтелектуальної власності в 

Україні : автореф. дис... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Мельник Олена 

Миколаївна ; НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В.М. Корецького. – Київ, 2004. – 36 c. 

 

Здійснено науково-теоретичний аналіз законодавства 

України про інтелектуальну власність. З метою 

забезпечення успішної інтелектуальної діяльності та 

цивільно-правової охорони її результатів 

обгрунтовано концепцію правового статусу творця 

інтелектуальної власності та його правонаступників. 

З’ясовано роль і значення інтелектуальної діяльності 

та інтелектуальної власності у соціально-

економічному розвитку України. Обгрунтовано зміст, 

види та місце інтелектуальної власності у системі 

вітчизняного цивільного права. Визначено склад 

об’єктів і суб’єктів права інтелектуальної власності, 

зокрема особистих немайнових і майнових прав. 

Класифіковано договори як основний правовий 

інструментарій реалізації зазначених майнових прав у 

сфері інтелектуальної власності. Проаналізовано 

основні проблеми правової охорони суб’єктних прав 

інтелектуальної власності та систему їх захисту за 

чинним законодавством України. Наведено 

рекомендації щодо усунення недоліків і підвищення 

ефективності заходів цивільно-правової охорони 

інтелектуальної власності. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: РА333256    



 

42. Мікульонок І. О. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / 

І. О. Мікульонок ; Нац. техн. ун-т “Київ. політехн. інститут”. – Київ : 

Ліра-К, 2005. – 232 c. 

 

Розглянуто проблеми охорони об’єктів 

авторського права та суміжних прав, 

промислової власності, зокрема винаходів 

та корисних моделей. Наведено основні 

відомості про патентну інформацію та 

документацію, міжнародну співпрацю у 

сфері охорони інтелектуальної власності. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА657284 

 

43. Назаренко І. І. Основи патентування і ліцензування : навч. посіб. для 

студентів вищ. навч. закл. / І. І. Назаренко, А. І. Кредісов, В. О. Ракша ; 

Міжгалуз. ін-т управління. – Київ : Знання України, 2006. – 306 c. 

 

Висвітлено питання патентування та 

ліцензування на підставі існуючих законів 

України, а також основні положення 

правової охорони в країні та за кордоном 

об'єктів інтелектуальної власності, 

особливості їх використання на ліцензійній 

підставі. Розглянуто методи та 

методологічні аспекти створення та 

використання патентів, викладено порядок 

їх одержання в Україні. Розкрито зміст 

поняття ліцензійних платежів. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА669796 



 

95. Назаренко Н. В. Інтелектуальна власність в інформаційних 

технологіях / Н. В. Назаренко. – Кривий Ріг : Чернявський Д.О., 2014. – 

162 c. 

 

Розглянуто основні принципи й поняття 

створення, охорони та використання 

об’єктів інтелектуальної власності. 

Проаналізовано авторські й суміжні права, 

винаходи, корисні моделі, засоби 

індивідуалізації, промислові зразки в ІТ-

сфері. Висвітлено теоретичні основи права 

інтелектуальної власності, типові 

проблемні правові ситуації, з якими 

можуть зіштовхнутися ІТ-спеціалісти на 

різних етапах життєвого циклу 

інтелектуальних рішень. Викладено 

питання вибору об’єкта інтелектуальної 

власності, стратегії його охорони й 

комерціалізації. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА783583 

 

44. Нерсесян А. С. Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної 

власності / А. С. Нерсесян ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького 

НАН України. – Хмельницький, 2010. – 191 c. 

 

Розкрито проблеми підвищення 

ефективності кримінально-правової 

охорони прав інтелектуальної власності. 

Розглянуто соціальну та правову природу 

даних прав, проведено їх аналіз в історико- 

та порівняльно-правовому контекстах. 

Висвітлено питання кримінально-правової 

охорони окремих об’єктів інтелектуальної 

власності, зокрема, авторського і суміжних 

прав, об'єктів патентно-правової охорони, 

засобів індивідуалізації учасників 

цивільного обороту, товарів і послуг, 

комерційної та банківської таємниці. 

Наведено рекомендації щодо 

вдосконалення чинного вітчизняного 

законодавства в даній сфері. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА731659 



 

45. Нерсесян А. С. Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної 

власності [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. юрид. наук : 

12.00.08 / Нерсесян Армен Сабірович ; НАН України, Ін-т держави і 

права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2008. – 19 c. – Режим доступу : 

URL : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21 

COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD

=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08naspiv.zip (Дата перегляду: 

07.07.2016). – Назва з екрана. 

 

Наведено результати комплексного 

наукового дослідження різноманітних 

аспектів кримінально-правової охорони прав 

інтелектуальної власності. Розглянуто 

основні соціальні та правові чинники, які 

впливають на стан кримінально-правової 

охорони даних прав. Проаналізовано процеси 

становлення та розвитку законодавства, 

завдяки якому здійснювалась кримінально-

правова охорона прав інтелектуальної 

власності у Російській імперії, СРСР та 

незалежній Україні. Розглянуто норми Угоди 

про торговельні аспекти цих прав, які є 

базовими для основних вимог до 

кримінально-правової охорони прав 

інтелектуальної власності. Розглянуто норми 

Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність. 

Здійснено науковий аналіз кримінально-

правових норм, на підставі яких здійснюється 

охорона даних прав у США, країнах Європи 

та колишнього СРСР. Проаналізовано склади 

злочинів, передбачених статтями 176, 177, 

229, 231, 232 чинного Кримінального кодексу 

України. На підставі результатів дослідження 

різноманітних концепцій щодо загального 

об’єкта злочину наведено визначення 

родового об’єкта злочинів проти прав 

інтелектуальної власності, а також 

безпосереднього об’єкта кожного з цих 

злочинів. Визначено, що предмет злочинів 

складають майнові права, не передбачені 

диспозицією відповідних статей об’єкти. 

З’ясовано співвідношення ролі загального та 

спеціального суб’єктів у разі вчинення 

злочинів, передбачених статтями 176, 177, 

229, 231, 232 КК України. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: РА358610 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21%20COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08naspiv.zip
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21%20COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08naspiv.zip
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21%20COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08naspiv.zip


 

46. Основи патентування і ліцензування : навч. посіб. / Г. О. Андрощук, 

А. І. Кредісов, І. І. Назаренко, В. О. Ракша ; Міжгалуз. ін-т 

управління. – Київ : Знання України, 2007. – 306 c. 

 

Висвітлено основні поняття й історію 

формування патентного права та 

ліцензування. Розглянуто основні 

положення правової охорони об’єктів 

інтелектуальної власності в Україні та за 

кордоном. Розкрито ознаки й умови 

патентоспроможності винаходів. Увагу 

приділено методологічним аспектам і 

організаційно-економічним засадам їх 

створення та використання. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА718110 

 

47. Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні : підруч. 

для студентів вищ. навч. закл. / за заг. ред. О. А. Підопригори, 

О. Д. Святоцького. – Київ : Видавн. дім “Ін Юре”, 2003. – 236 c. 

 

Розглянуто суть понять, види, об’єкти та 

суб’єкти права інтелектуальної власності 

(ІВ) в Україні. Висвітлено особливості 

виникнення, оформлення суб’єктивних 

прав на об’єкти ІВ, а також цивільно-

правового захисту права ІВ. Визначено 

умови патентування об’єктів промислової 

власності в іноземних країнах. 

Проаналізовано основні положення 

нового Цивільного кодексу України, 

зокрема четвертої книги “Право 

інтелектуальної власності”, а також інших 

законів країни з даного питання. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА648245 



 

48. Охорона інтелектуальної власності / Всесвіт. орг. інтелект. власності. – 

Київ : Ін Юре, 1999. – 578 c. 

 

Розглянуто поняття інтелектуальної 

власності, історію розвитку патентів, 

товарних знаків і авторського права. 

Проаналізовано роль інтелектуальної 

власності в економічному та технічному 

розвитку. Наведено форми 

інтелектуальної власності, зокрема, 

патенти, авторські та суміжні права, 

товарні знаки, промислові зразки тощо. 

Особливу увагу приділено темі 

міжнародного співробітництва у питаннях 

охорони інтелектуальної власності та 

розгляду основних міжнародних 

договорів у даній сфері. Визначено роль 

інтелектуальної власності у культурному, 

економічному і науково-технічному 

розвитку, а також охарактеризовано 

взаємодію між відомствами з охорони 

промислової власності та користувачами 

системи інтелектуальної власності. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО24117 

 

49. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С. О. Довгий, 

В. О. Жаров, В. О. Зайчук [та ін.]. – Київ : Форум, 2002. – 319 c. 

 

Розглянуто проблеми охорони прав 

інтелектуальної власності в Україні. 

Проаналізовано чинне українське 

законодавство у даній сфері та 

практичний досвід його застосування з 

урахуванням зарубіжного досвіду, а також 

законодавство, пов’язане з охороною прав 

на позначення учасників цивільного 

обороту та введеної в нього продукції. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА634121 



 

50. Охорона прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському 

Союзі: політика, законодавство, практика : матеріали Міжнар. конф., 

15-16 черв. 2011 р. / НАН України, Центр інтелектуал. власності та 

передачі технологій. – Київ : Фенікс, 2011. – 475 c. 

 

Наведено результати досліджень з актуальних 

питань охорони прав інтелектуальної власності 

(ІВ). Розглянуто моральні права у сфері 

авторського права і суміжних прав в ЄС. Розкрито 

проблемні аспекти договорів про передання 

майнових прав ІВ на службовий твір між авторами 

та роботодавцями. Проаналізовано особливості 

патентування бізнес-методів в ЄС і США. Вивчено 

проблеми охороноспроможності порід 

сільськогосподарських тварин як об’єктів 

промислової власності. Увагу приділено правовій 

охороні ексклюзивних даних на лікарські засоби, 

засобам формування ринку об’єктів права ІВ в 

Україні, проблемам комерціалізації результатів 

наукових досліджень в галузі механізації 

сільського господарства, адаптації вітчизняного 

законодавства до вимог ЄС щодо депонування 

біологічного матеріалу. Охарактеризовано 

механізми конфіскації речей у злочинах, 

пов’язаних з порушенням прав на об’єкти прав ІВ. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС51462 

 

51. Патентознавство : опор. конспект лекцій / уклад. : А. В. Наконечна ; 

Київ. нац. торг.-екон. університет. – Київ, 2003. – 85 c. 

 

Розглянуто суть поняття, виникнення та еволюцію 

інтелектуальної власності, а також її класифікацію, 

структуру та основні компоненти. Проаналізовано 

особливості правової охорони винаходів, корисних 

моделей і промислових зразків. Охарактеризовано 

об’єкти винаходу, описано промислові зразки, 

знаки для товарів і послуг. Запропоновано критерії 

патентоздатності об'єктів промислової власності. 

Визначено суб'єкти патентного права. Наведено 

приклади порушень авторського та суміжного 

права, зокрема, піратства, плагіату. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО25701 



 

52. Перспективи та актуальні проблеми правової охорони і ринкового 

використання інтелектуальної власності : тези доп. наук.-практ. та 

інформ.-консультатив. семінару, 24 лют. 2000 р. / Харків. держ. 

політехн. університет. – Харків, 2000. – 188 c. 

 

Висвітлено питання розвитку та 

вдосконалення законодавства у сфері 

захисту прав інтелектуальної власності, 

комерціалізації технологій, а також 

проблем використання промислової 

власності. Детально розглянуто правову 

охорону програмних продуктів та баз 

даних, інноваційні аспекти діяльності та 

розвитку практики використання 

нематеріальних активів у господарському 

обігу підприємств. Значну увагу приділено 

захисту інтелектуальної власності в Україні 

та її адекватності вимогам угоди ТРІПС. 

Проаналізовано стан та шляхи розвитку 

бізнес-освіти з інтелектуальної власності та 

комерціалізації технологій. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА597781 

 

53. Петренко С. А. Охорона комп’ютерної програми як об’єкта 

інтелектуальної власності: теорія і практика / С. А. Петренко ; НАПН 

України, Н.-д. ін-т інтелект. власності. – Київ, 2011. – 171 c. 

 

Розкрито особливості правової охорони 

комп’ютерної програми (КП). 

Охарактеризовано основні світові тенденції 

розвитку системи правової охорони КП як 

об’єкта та права інтелектуальної власності. 

Проаналізовано норми міжнародного та 

європейського законодавства, а також 

правозастосовного досвіду окремих держав 

в аспекті можливості охорони КП і її 

складових нормами різних інститутів права 

інтелектуальної власності. Розроблено 

підходи до визначення оригінальності КП 

та характеру праці, використаної в процесі 

її створення. Вивчено можливості 

використання механізму правової охорони 

винаходів і корисних моделей до КП як 

технічного або технологічного рішення. 

Проаналізовано доцільність поширення на 

КП режиму охорони, що застосовується до 

раціоналізаторських пропозицій, 

промислових зразків. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА750420 



 

54. Петренко С. А. Правова охорона комп’ютерної програми як об’єкта 

інтелектуальної власності: шляхи розвитку [Електронний ресурс] : 

автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Петренко Сергій 

Анатолійович ; НДІ приват. права і підприємництва АПН України. – 

Київ, 2010. – 20 с. – Режим доступу : URL : http://www.irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN= 

ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image

_file_name=DOC/2010/10psavsr.zip (Дата перегляду: 22.07.2016). – 

Назва з екрана. 

 

Проаналізовано понятійний апарат, який 

використовується для визначення комп’ютерної 

програми. Досліджено можливість використання 

режимів правової охорони інших суб’єктів 

інтелектуальної власності для охорони прав на 

комп’ютерну програму та її складових елементів. 

Розглянуто питання щодо необхідності 

формування окремого механізму правової 

охорони комп’ютерних програм як специфічного 

об’єкта інтелектуальної власності в межах права 

інтелектуальної власності. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: РА372050 

 

55. Підопригора О. О. Проблеми правового регулювання інтелектуальної 

власності за законодавством України : автореф. дис... д-ра юрид. наук : 

12.00.03 / Підопригора Оксана Опанасівна ; Нац. юрид. акад. України 

ім. Я. Мудрого. – Харків, 1999. – 34 c. 

 

Досліджено суспільні відносини в сфері 

інтелектуальної, творчої діяльності, виявлено 

цивільно-правові проблеми регулювання 

зазначених відносин і розроблено пропозиції 

щодо їх розв’язання; сформульовано 

концептуальні засади правової політики держави 

в умовах перехідного періоду до ринкових 

відносин. Досліджено генезис, систему, 

характерні особливості та принципи 

інтелектуальної власності як складової частини 

сучасного цивільного права України. Визначено 

поняття, види інтелектуальної діяльності та 

права інтелектуальної власності, його місце в 

системі законодавства України. Здійснено аналіз 

загальних положень права інтелектуальної 

власності, окремих видів цього права, 

рекомендацій щодо удосконалення охорони прав 

на результати окремих видів інтелектуальної, 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=%20ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2010/10psavsr.zip
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=%20ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2010/10psavsr.zip
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=%20ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2010/10psavsr.zip
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=%20ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2010/10psavsr.zip


творчої діяльності, підвищення ефективності 

правового захисту зазначених результатів. 

Розроблено конкретні пропозиції та рекомендації 

щодо удосконалення законодавства України про 

інтелектуальну власність та правове 

забезпечення нових видів інтелектуальної 

діяльності, які в Україні не мають правової 

охорони. Зокрема, здійснено науковий аналіз 

Закону України “Про авторське право і суміжні 

права”, виявлено його окремі недоліки, 

суперечливі положення, неузгодженості з 

іншими законодавчими актами. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: РА306338 

 

56. Пічкурова З. В. Інтелектуальна власність як об’єкт міжнародних 

економічних відносин : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.02 / 

Пічкурова Зоя Володимирівна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і 

міжнар. відносин. – Київ, 2011. – 19 c. 

 

Досліджено місце інтелектуальної власності в 

системі міжнародних економічних відносин. 

Обгрунтовано сутність інтелектуальної власності 

як економічної категорії й основні тенденції її 

розвитку за умов формування економіки знань. 

Показано, що розвиток інтелектуальної власності 

перебуває під впливом процесів глобалізації, 

внаслідок чого відбувається розширення 

міжнародного співробітництва та посилення 

регулювальної функції наднаціональних 

інституцій у даній галузі. Розглянуто 

міжнародний досвід щодо формування 

механізмів охорони інтелектуальної власності на 

національному та міжнародному рівнях. 

Доведено наявність взаємозв’язку між 

інтелектуальною власністю й інноваційною 

діяльністю та визначено основні наукові та 

технологічні пріоритети розвитку держави. 

Запропоновано механізми регулювання 

інтелектуальної власності для підвищення 

конкурентоспроможності економіки України. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: РА378493     



 

57. Поліщук В. С. Інтелектуальна власність : навч.-метод. посіб. / 

В. С. Поліщук ; Кам’янець-Поділ. нац. університет. – Кам’янець-

Подільський, 2008. – 144 c. 

 

Висвітлено систему, види, економічне 

значення інтелектуальної власності в Україні, 

розкрито проблеми її правової охорони. 

Увагу приділено питанням створення 

промислової власності, етапам розробки 

винаходу, рівням творчої діяльності, 

використанню, оцінці вартості та передачі 

прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА711358 

 

58. Поліщук В. С. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / 

В. С. Поліщук, С. В. Пірожак ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. 

І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2011. – 147 c. 

 

Висвітлено основні поняття та загальні 

положення системи інтелектуальної 

власності в Україні й її питання правової 

охорони. Розглянуто еволюцію, види, 

проаналізовану законодавчу базу, 

організаційні структури охорони 

інтелектуальної власності. Увагу 

приділено створенню об’єктів промислової 

власності, методам розв’язання 

винахідницьких задач, характеристиці 

етапів розробки винаходу. Акцентовано на 

питаннях використання та передачі прав на 

об’єкти інтелектуальної власності, 

розкрито основні поняття ліцензування, 

наведено класифікацію ліцензійних 

договорів. Наведено форми передавання та 

придбання технологій на комерційні 

основі. Розглянуто питання економіки 

інтелектуальної власності та судового 

порядку захисту прав на її об’єкти. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА753885 



 

59. Понікаров В. Д. Авторські права та інтелектуальна власність : 

підручник / В. Д. Понікаров, О. О. Єрмоленко, І. А. Медведєв ; Харків. 

нац. екон. університет. – Харків : ІНЖЕК, 2008. – 304 c. 

 

Розглянуто систему інтелектуальної власності (ІВ) в 

Україні. Досліджено об’єкти та суб’єкти права 

промислової власності. Проаналізовано особливості 

авторського та патентного права у державі. Особливу 

увагу приділено юридичним засобам охорони та захисту 

прав ІВ, адміністративній і кримінальній відповідальності 

за порушення прав ІВ. Викладено зміст поняття про 

комерційну таємницю. Розкрито сутність облікової, 

фінансової та податкової політики у сфері ІВ. Описано 

види захисту прав ІВ. Визначено основні критерії 

патентоспроможності об'єктів промислової власності. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА715786 
 

96. Потоцький М. Ю. Господарсько-правова охорона інтелектуальної 

власності в Україні : автореф. дис... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / 

Потоцький Микола Юрійович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – 

Київ, 2014. – 32 c. 

 

Досліджено та доктринально обгрунтовано господарсько-

правові засади охорони інтелектуальної власності (ІВ). 

Запропоновано концепцію господарсько-правової охорони ІВ, 

яка заснована на постулатах господарсько-правової 

феноменології, гносеології, аксіології та праксеології ІВ, а 

також припускає визнання домінанти економічного чинника 

як детермінуючого фактору формування правового 

регулювання ІВ, значущості творця-підприємця в 

господарських правовідносинах ІВ, збалансування приватних 

і публічних інтересів. Сформульовано основні теоретико-

методологічні та системні засади господарських 

правовідносин ІВ шляхом надання характеристики основних 

елементів цих правовідносин: суб’єкт, учасник, права, 

обов’язки, юридичні факти, мета. Обгрунтовано еволюцію 

поглядів на ІВ від майнової основи господарювати до виду 

господарської діяльності, уведено до обігу науки 

господарського права засади "інтелектуального 

підприємництва". Запропоновано теоретичні положення щодо 

господарсько-правового захисту прав ІВ, обгрунтовано 

своєрідність та структуровано систему господарсько-

правових способів захисту права ІВ, визначено конфлікти та 

запропоновано шляхи їх вирішення. Узагальнено знання про 

порядок вирішення господарських спорів щодо ІВ, надано 

системні пропозиції з удосконалення законодавства в цій 

сфері. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: РА410770    



 

60. Право інтелектуальної власності: Академічний курс : підруч. для 

студентів вищ. навч. закл. / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-

Сіверський [та ін.] ; АПН України, Н.-д. ін-т інтелект. власності. – 

Київ : Видавн. дім “Ін Юре”, 2007. – 696 c. 

 

Розкрито юридичну сутність права інтелектуальної 

власності, проаналізовано основні етапи його становлення 

в Україні. Розглянуто співвідношення права 

інтелектуальної власності та права власності. Висвітлено 

основні положення чинного законодавства України про 

інтелектуальну власність. Розроблено класифікацію 

об’єктів права інтелектуальної власності, визначено 

особисті немайнові і майнові права його суб’єктів, 

розглянуто способи їх використання та захисту. Наведено 

відомості про авторське право, суміжні права та патентне 

право, розкрито сутність комерційної таємниці, права 

інтелектуальної власності на комерційне найменування та 

географічне зазначення, висвітлено міжнародний досвід 

правової охорони наукових відкриттів. Визначено порядок 

укладання договорів у сфері інтелектуальної власності. 

Запропоновано методику оцінки вартості інтелектуальної 

власності, описано механізм формування цін. Розглянуто 

вітчизняну систему підготовки кадрів у галузі 

винахідництва та патентознавства та основні нормативно-

правові акти з охорони авторського права та суміжних 

прав. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА685798 

 

61. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та 

законодавство України / Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов 

[та ін.] ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства, Центр 

інтелект. власності та передачі технологій НАН України. – Київ : 

Слово, 2006. – 1104 c. 

 

Розглянуто законодавство Європейського Союзу у сфері 

охорони інтелектуальної власності (ІВ), розвиток 

законодавства з урахуванням його практичного 

застосування, рішень Суду справедливості, перспективи 

гармонізації. Наведено результати комплексного 

порівняльного аналізу регулювання правовідносин у 

сфері охорони ІВ в ЄС та Україні, надано рекомендації 

щодо адаптації законодавства України відповідно до 

стандартів ЄС. Викладено питання митних засобів 

захисту прав ІВ, охорони комерційної таємниці та ноу-

хау, фірмових найменувань, торговельних марок, 

промислових зразків, корисних моделей, сортів рослин, 

топографії інтегральних мікросхем. Розкрито зміст 

понять публічного сповіщання та кабельної ретрансляції. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО26940 



 

62. Право інтелектуальної власності : підруч. для студентів вищ. навч. 

закл. / за ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. – Київ : Видавн. 

дім “Ін Юре”, 2002. – 624 c. 

 

Висвітлено загальні положення про інтелектуальну 

власність. Проаналізовано інтелектуальну діяльність та її 

місце в соціально-економічному розвитку суспільства. 

Розглянуто види інтелектуальної діяльності та її 

особливості. Охарактеризовано становлення системи 

правової охорони результатів інтелектуальної власності, а 

також розвиток законодавства України про інтелектуальну 

власність. Описано об’єкти та суб’єктів права 

інтелектуальної власності. Особливу увагу приділено 

оформленню прав на об’єкти інтелектуальної власності, 

правам і обов’язкам її суб’єктів. Обговорено особливості 

укладання договорів, патентування об’єктів промислової 

власності в іноземних державах, принципи колективного 

управління майновими правами суб’єктів інтелектуальної 

власності, захисту її права, а також міжнародні угоди, 

стимулювання та заохочення інтелектуальної діяльності. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА626674 

 

63. Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в 

контексті Європейської інтеграції: концептуальні засади / 

В. С. Дроб’язко, А. В. Міндрул, О. О. Тверезенко [та ін.] ; НАПН 

України, Н.-д. ін-т інтелект. власності. – Київ : Лазурит-Поліграф, 

2010. – 464 c. 

 

Проаналізовано основні етапи розвитку національного 

законодавства з інтелектуальної власності та розглянуто 

питання правового забезпечення адаптації законодавства 

України до acquis communautaire в контексті впливу права 

ЄС на сферу інтелектуальної власності. Значну увагу 

приділено правовому регулюванню авторського і 

суміжних прав, а також промислової власності у країнах-

членах ЄС та в Україні. Проведено комплексний 

порявняльно-правовий аналіз регулювання суспільних 

відносин у сфері охорони й захисту прав інтелектуальної 

власності в ЄС, окремих його державах-членах та Україні 

з метою вироблення рекомендацій щодо удосконалення 

національного законодавства та правозастосовної 

практики, гармонізації положень чинного законодавства 

України щодо захисту прав інтелектуальної власності з 

європейськими нормами. У додатках наведено перелік 

міжнародних договорів, учасницею яких є Україна, 

порівняльні таблиці відповідності окремих норм права 

інтелектуальної власності у законодавстві України та в 

актах законодавства ЄС. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС52603    



 

64. Правові та економічні аспекти використання і захисту прав на об’єкти 

інтелектуальної власності : тези доп. Четвертого галуз. семінару, 16 

жовт. 2000 р. / упоряд. : Г. І. Божок ; Укр. ін-т ринк. відносин в 

машинобуд. та військ.-пром. комплексі. – Київ : Укрірмаш, 2000. – 

103 c. 

 

Розглянуто питання підвищення ролі інтелектуальної 

власності у здійсненні державної політики, інноваційної 

діяльності, трансферту технологій, 

конкурентоспроможності товарів, робіт і послуг та 

інтеграції України до Європейського Союзу. Висвітлено 

проблеми функціонування в Україні державної системи 

охорони та захисту інтелектуальної власності, 

оформлення прав на об’єкти інтелектуальної власності, 

охорони даних прав та їх законодавчого забезпечення, 

особливості взаємовідносин під час створення та 

використання службових винаходів та об’єктів, 

віднесених до державної таємниці, врегулювання спору 

щодо порушення прав власності. Запропоновано нові 

методи проведення вартісної оцінки прав власності та її 

використання у процесі формування корпоративних прав. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА604112 

 

97. Римарчук Г. С. Адміністративно-правове забезпечення права 

інтелектуальної власності в Україні : автореф. дис... канд. юрид. наук : 

12.00.07 / Римарчук Галина Сергіївна ; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – 

Львів, 2013. – 18 c. 

 

Розглянуто історіографічний аспект розвитку 

нормативно-правової бази права інтелектуальної 

власності, утворення системи державного регулювання 

та контролю за дотриманням прав і свобод суб’єктів 

права інтелектуальної власності. Визначено 

адміністративні правопорушення у контексті посягань на 

право інтелектуальної власності, зміст та основні 

елементи процесу детермінації адміністративно-карних 

проступків. Охарактеризовано форми та методи 

профілактичних дій, завданням яких є нейтралізувати 

негативні вияви суспільно небезпечних діянь. 

Висвітлено напрямки взаємодії органів державної влади 

щодо здійснення правової охорони права 

інтелектуальної власності, підвищення ефективності 

реалізації заходів профілактики вчинення 

правопорушень і зміцнення рівня правової культури та 

свідомості громадян у питаннях охорони та захисту прав 

на об’єкти права інтелектуальної власності. Наведено 

пропозиції та рекомендації щодо внесення змін до 

законодавчих актів, які регламентують діяльність 

органів державної влади із забезпечення права 

інтелектуальної власності. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: РА401433    



 

65. Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку 

економіки : матеріали наук.-практ. конф., 27-29 листоп. 2008 р. / 

уклад. : В. І. Купратий, С. М. Філоненко ; Держ. департамент інтелект. 

власності, Держ. ін-т інтелект. власності, Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т, 

Хмельниц. нац. ун-т, Хмельниц. регіон. навч.-наук. центр. – Кам’янець-

Подільський, 2008. – 84 c. 

 

Розглянуто питання правової охорони 

інтелектуальної власності (ІВ) у контексті 

інноваційної діяльності. Висвітлено 

проблеми впровадження інноваційних 

технологій в Подільському регіоні. 

Проаналізовано роль ІВ в інноваційному 

середовищі, досвід інтеграції науки та 

виробництва на основі інноваційних 

технологій в Тернопільському державному 

технічному університеті ім. І. Пулюя. 

Описано особливості трансформації 

регіонального центру науково-технічної і 

економічної інформації у бізнес-

інноваційний центр європейського зразка. 

Визначено економічні напрямки 

стимулювання інновацій у ВНЗ аграрного 

напрямку. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА715888 

 

98. Романюк О. І. Інтелектуальна власність : навч. посіб. для студентів 

екон. спец. ВНЗ / О. І. Романюк ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі 

ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 268 c. 

 

Розглянуто основні поняття системи 

охорони інтелектуальної власності, її 

складові системи, об’єкти та суб’єкти 

права в Україні. Наведено алгоритм 

правової охорони об’єктів патентного 

права та засобів індивідуалізації учасників 

цивільного обороту, алгоритм правової 

охорони нетрадиційних об’єктів 

авторського права. Розкрито питання 

оцінки вартості прав на об’єкти 

інтелектуальної власності. Увагу 

приділено питанням порушення прав 

власників чинних охоронних документів і 

процедурі захисту прав інтелектуальної 

власності на підставі чинного законодавств 

України. Розкрито положення міжнародної 

Угоди про торговельні аспекти прав 

інтелектуальної власності (TRIPS). 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА758870 



 

99. Селіваненко В. В. Правова охорона інтелектуальної власності у сфері 

охорони здоров’я (цивільно-правовий аспект) : автореф. дис... канд. 

юрид. наук : 12.00.03 / Селіваненко Володимир Володимирович ; 

НАПН України, НДІ приват. права і підприємництва ім. 

Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2015. – 20 c. 

 

Вперше досліджено цивільно-правову 

охорону права інтелектуальної власності 

(ІВ) у сфері охорони здоров’я (СОЗ). 

Надано загальну характеристику 

законодавства щодо охорони прав ІВ у 

СОЗ. Охарактеризовано юридичні 

обмеження прав суб’єктів правовідносин у 

СОЗ щодо прав на об’єкти ІВ з позиції 

пріоритету інтересів суспільства. Виявлено 

характерні властивості правової охорони 

об’єктів ІВ у СОЗ. Встановлено зміст прав 

власності на об’єкти ІВ крізь призму 

специфіки СОЗ. Визначено види 

порушення та зловживання правами на 

об’єкти ІВ у СОЗ. Виявлено основні 

недоліки та переваги системи охорони 

прав на об’єкти ІВ у СОЗ. Розроблено 

пропозиції до законодавства щодо 

гармонізації прав ІВ та прав у СОЗ. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: РА415598 

 

100. Сисоєв Ю. О. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / 

Ю. О. Сисоєв, Ю. В. Широк ; Нац. аерокосм. ун-т ім. 

М.Є. Жуковського “Харків. авіац. інститут”. – Харків, 2013. – 75 c. 

 

Подано інформацію про історію 

становлення поняття інтелектуальної 

власності (ІВ), її об’єкти та суб’єкти. 

Розглянуто питання правової охорони 

винаходів, корисних моделей і 

промислових зразків. Розкрито 

особливості зазначених об’єктів 

промислової власності, порядок 

оформлення патентних прав, зміст прав 

авторів і патентовласників. Наведено 

основні положення захисту прав на 

об’єкти ІВ, розглянуто питання їх 

комерціалізацї. Увагу приділено процедурі 

видачі патенту, охороні прав на топографії 

інтегральних мікросхем, передачі права на 

використання об’єктів ІВ за лізинговим 

договором. Охарактеризовано форми 

захисту ІВ. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775995    



 

66. Слащева А. В. Патентознавство : навч. посіб. / А. В. Слащева ; Донец. 

нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 

2008. – 230 c. 

 

Розглянуто загальні положення 

винахідницької, патентної та 

раціоналізаторської діяльності. Розкрито 

основи законодавства України з питань 

інтелектуальної власності й охорони прав 

на винахід з метою орієнтування 

майбутнього спеціаліста у патентній 

інформації, правильного оформлення 

заявки на винахід, аналізу новизни та 

перспективності технічного рішення для 

визначення їх охороноздатності. 

Проаналізовано діяльність Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності. Увагу 

приділено авторському праву, реалізації 

патентних прав, міжнародній охороні 

промислової власності. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА702486 

 

67. Слепцов В. І. Правове та нормативне забезпечення інформаційної 

безпеки / В. І. Слепцов ; Запоріз. нац. техн. університет. – Запоріжжя, 

2010. – 155 c. 

 

Розглянуто питання правового забезпечення 

діяльності у сфері захисту інформації на 

основі чинного законодавства України та 

існуючої бази нормативних документів 

органів державної виконавчої влади. 

Описано особливості та юридичні 

властивості інформації, забезпечення 

інформаційної безпеки (ІБ) держави. 

Проаналізовано законодавчу та нормативну 

базу в області забезпечення ІБ. Увагу 

приділено питанням правової охорони та 

захисту інформаційних ресурсів, правового 

регулювання відносин, що виникають під 

час здійснення технічного та 

криптографічного захисту інформації, 

правової охорони та захисту 

інтелектуальної власності. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА734314 



 

101. Сорвачов О. В. Охорона прав на промислові зразки в Україні : автореф. 

дис... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Сорвачов Олександр 

Володимирович ; Нац. ун-т “Одес. юрид. академія”. – Одеса, 2015. – 

18 c. 

 

Комплексно досліджено проблеми 

правової охорони прав інтелектуальної 

власності на промислові зразки (ПЗ) на 

основі чинного законодавства України. 

Визначено етапи становлення правової 

охорони ПЗ, недоліки чинного 

законодавства про ПЗ. Встановлено 

доктринальні та практичні підходи до 

врегулювання відносин стосовно ПЗ за 

умов ринкової економіки, їх взаємозв’язок 

з урегулюванням відносин стосовно інших 

об’єктів промислової власності, зокрема, 

винаходів та корисних моделей. Уточнено 

критерії охороноздатності ПЗ та їх впливу 

на врегулювання відносин щодо охорони 

ПЗ. З’ясовано фактори сприяння розробці 

та впровадженню у виробництво та 

просування на ринках національного 

високотехнологічного продукту. 

Сформульовано теоретично 

обгрунтовувані пропозиції та рекомендації 

з вдосконалення чинного законодавства 

щодо правової охорони ПЗ. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: РА412700 

 

68. Стрижак О. О. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / О. О. Стрижак ; 

Харків. нац. екон. університет. – Харків, 2007. – 216 c. 

 

Висвітлено економіко-правові засади 

управління інтелектуальною власністю за 

умов інформаційного суспільства. 

Охарактеризовано об’єкти авторського та 

суміжних прав, особливості їх оцінки. 

Наведено інформацію про об’єкти та 

суб’єкти промислової власності, зокрема, 

винахід, корисну та промислову моделі, 

торгові марки (товарні знаки), комерційні 

найменування, зазначення місць 

походження товарів. Розглянуто проблеми 

охорони інтелектуальної власності в 

Україні та світі, а також можливості 

використання та комерціалізації результатів 

інтелектуальної діяльності на 

підприємствах. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА687789 



 

69. Управління інтелектуальною власністю / П. М. Цибульов, 

В. П. Чеботарьов, В. Г. Зінов, Ю. Суіні. – Київ : К.І.С., 2005. – 442 c. 

 

Розглянуто питання управління 

інтелектуальною власністю на всіх етапах її 

життєвого циклу, зокрема, управління 

процесом створення об’єктів права 

інтелектуальної власності, набуття прав на 

об’єкти права, наведено їх класифікацію. 

Висвітлено еволюцію законодавства про 

інтелектуальну власність в Україні. 

Проаналізовано міжнародну систему 

інтелектуальної власності, а також роль 

інтелектуальної власності в управлінні 

підприємством, особливості правової охорони 

результатів наукових досліджень і розробок, 

економічну ефективність інноваційних 

проектів. Розкрито зміст договорів про 

передачу прав на використання інтелектуальної 

власності. Описано форми та способи захисту 

прав інтелектуальної власності. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА667694 

 

70. Фокіна С. Є. Інноваційна діяльність в Україні : навч. посіб. / 

С. Є. Фокіна. – Чернівці : Букрек, 2003. – 180 c. – (Б-ка держ. 

службовця). 

 

Наведено загальну характеристику 

інноваційної діяльності як фактора 

забезпечення економічного розвитку України. 

Розкрито зміст основних термінів і понять, 

розглянуто історію розвитку та встановлено 

закономірності інноваційного процесу. 

Розкрито сутність інновацій, охарактеризовано 

їх види, показано особливості розробки та 

впровадження. Розглянуто сучасну систему 

управління інноваційною діяльністю. 

Висвітлено питання охорони інтелектуальної 

власності в Україні, описано механізм 

законодавчого забезпечення інноваційної 

діяльності. Показано особливості формування 

науково-інноваційного потенціалу регіонів, 

визначено пріоритетні завдання та основні 

напрямки державної підтримки щодо 

регіонального інноваційного розвитку. 

Розроблено класифікацію основних типів 

підприємств за критерієм конкурентного 

інноваційного поводження на ринку. 

Охарактеризовано інфраструктуру інноваційної 

діяльності, визначено тенденції та перспективи 

її розвитку в Україні за сучасних умов. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА669542    



 

71. Харченко В. Б. Кримінально-правова охорона прав на об’єкти 

інтелектуальної власності в Україні: перспективи розвитку та 

гармонізації з європейським законодавством [Електронний ресурс] : 

автореф. дис... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Харченко Вадим Борисович ; 

Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2011. – 36 c. – Режим доступу : 

URL : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21 

COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DO

WNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2011/11HVBZEZ.zip (Дата 

перегляду: 22.07.2016). – Назва з екрана. 

 

Розкрито соціальну обумовленість 

криміналізації порушень у сфері 

інтелектуальної власності, наведено й 

обгрунтовано авторське розуміння системи 

таких злочинів, висвітлено історичний досвід 

кримінально-правової охорони зазначених 

прав. З огляду на бланкетний характер 

диспозицій відповідних норм КК розглянуто 

найбільш дискусійні питання врахування 

положень цивільного законодавства України. 

На основі узагальнення наукової літератури, 

проведених анкетувань та аналізу судової 

пактики розглянуто криміногенні 

детермінанти злочинів у сфері 

інтелектуальної власності, а також визначено 

правові та неправові засоби протидії 

вказаним посяганням. З урахуванням 

положень і тенденцій розвитку інституту 

прав власності, відповідного зарубіжного 

досвіду сформульовано пропозиції щодо 

впорядкування системи та змісту відповідних 

кримінально-правових норм, зокрема, 

створення самостійного розділу Особливої 

частини КК “Злочини у сфері інтелектуальної 

власності”. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: РА384812 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21%20COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2011/11HVBZEZ.zip
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21%20COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2011/11HVBZEZ.zip
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21%20COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2011/11HVBZEZ.zip


 

72. Харченко В. Б. Кримінально-правова охорона прав на результати 

творчої діяльності та засоби індивідуалізації в Україні / 

В. Б. Харченко ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 

477 c. 

 

Висвітлено сучасний стан кримінально-

правової охорони проти недобросовісної 

конкуренції, а також усіх інших прав 

інтелектуальної діяльності у виробничій, 

науковій, літературній і художній галузях. 

Визначено шляхи створення дієвої системи 

охорони прав на об’єкти інтелектуальної 

власності, а також практики протидії 

злочинам щодо результатів творчої діяльності 

(ТД) та засобів індивідуалізації (ЗІ). Увагу 

приділено проблемі кримінальної 

відповідальності за порушення прав на 

результати ТД та ЗІ, вчинені юридичною 

особою. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА739812 

 

102. Ходаківський Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові 

аспекти : [навч. посіб.] / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, 

І. Л. Литвинчук. – Житомир : Рута, 2013. – 270 c. 

 

Висвітлено теоретичні та практичні аспекти 

формування та використання 

інтелектуальної власності й управління нею 

за умов глобалізації. Розглянуто проблеми 

комерціалізації інтелектуальних продуктів, 

специфіку правової охорони та захисту 

об’єктів інтелектуальної власності на 

національному та міжнародному рівнях. 

Розкрито сутність і умови дії авторського 

права. Охарактеризовано порядок набуття 

прав промислової власності. Описано типи 

та форми технологічного трансферу. Увагу 

приділено методам визначення вартості 

інтелектуальних активів, незаконному 

розповсюдженню контенту за допомогою 

пірингових систем, гудвілу як 

нематеріальному активу з особливим 

статусом. Розглянуто питання промислового 

шпигунтства та конкурентної розвідки. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА770906 



 

73. Черевко Г. В. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / Г. В. Черевко. – 

Київ : Знання, 2008. – 412 c. 

 

Розкрито сутність поняття інтелектуальної 

власності, визначено інституційно-правове 

поле її функціонування. Висвітлено зміст 

охорони авторського права. 

Проаналізовано міжнародні аспекти права 

інтелектуальної власності. Наведено 

інформацію про особливості авторського 

права на твори образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва, 

комп’ютерні програми та бази даних. 

Розкрито особливості оцінки варторсті 

комерційної таємниці, ліцензії, гудвілу, 

прав на торговельну марку. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС45801 

 

74. Чечі Д. Охорона інтелектуальної власності в Угорському праві / 

Д. Чечі ; Міжнар. центр прав. проблем інтелект. власності при Ін-ті 

держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ. ун-т права 

НАН України, Дебрец. університет. – Київ : Логос, 2006. – 184 c. 

 

Розкрито засади правової охорони 

інтелектуальної власності (ІВ) в Угорщині, 

проаналізовано особливості цивільно-, 

адміністративно- та кримінально-правової 

охорони об’єктів ІВ. Показано шляхи 

вдосконалення угорського законодавства у 

процесі інтеграції до ЄС, що є важливим 

для України досвідом у її прагненнях 

одержати статус повноправного члена ЄС і 

СОТ. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА680558 



 

75. Шевчук С. Р. Господарсько-правові аспекти захисту непатентованих 

об’єктів права інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : 

автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Шевчук Світлана 

Ростиславівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Ін-т права ім. князя 

Володимира Великого. – Київ, 2011. – 23 с. – Режим доступу : URL : 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21CO 

M=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1

&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11SHSPI1.zip (Дата перегляду: 

07.07.2016). – Назва з екрана. 

 

Вперше систематизовано положення, які 

сприяють створенню цілісного уявлення 

про непатентові об’єкти права 

інтелектуальної власності суб’єктів 

господарювання, що дозволяє усунути 

термінологічні неточності загального 

визначення непатентованих об’єктів права 

інтелектуальної власності як ділової 

репутації суб’єктів господарювання. 

Доведено фактичне існування тісного 

зв’язку ноу-хау, ділової репутації та 

гудвілу, який дозволяє зробити висновок 

про те, що до видів непатентованих об’єктів 

права інтелектуальної власності можна 

віднести ноу-хау та гудвіл, які, в свою 

чергу, є складовими ділової репутації 

суб’єкта господарювання, а тому 

підлягають правовій охороні. 

Запропоновано розгорнуту класифікацію 

юридичних фактів, які припиняють дію на 

непатентовані об’єкти інтелектуальної 

власності: негативні правопричиняючі 

юридичні факти, наслідком яких є 

юридичне знищення непатентових об’єктів 

інтелектуальної власності як об’єкта 

правовідносин, і позитивні 

правопричиняючі юридичні факти, 

наслідком яких є припинення суб’єктивного 

права на непатентований об’єкт 

інтелектуальної власності в однієї особи, 

що є підставою виникнення чи можливістю 

за передбачених законом або договором 

обставин виникнення такого права в іншої 

особи. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: РА384523 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21CO%20M=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11SHSPI1.zip
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21CO%20M=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11SHSPI1.zip
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21CO%20M=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11SHSPI1.zip


 

76. Шишка Р. Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-

правовий аспект / Р. Б. Шишка. – Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. 

справ, 2002. – 368 c. 

 

Висвітлено проблеми прав на творчість та 

інтелектуальну власність у контексті 

забезпечення їх охорони цивільно-правовими 

способами. Розкрито природу права на 

творчість і механізм його забезпечення як 

підставу виникнення права інтелектуальної 

власності. Проаналізовано теоретичні 

конструкції даних прав, визначено їх 

недоліки та переваги. Охарактеризовано 

існуючий національний і міжнародний 

механізм охорони прав на творчість та 

інтелектуальну власність. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА632864 

 

77. Шишка Р. Б. Охорона прав суб’єктів інтелектуальної власності у 

цивільному праві України [Електронний ресурс] : автореф. дис... д-ра 

юрид. наук : 12.00.03 / Шишка Роман Богданович ; Нац. ун-т внутр. 

справ. – Харків, 2004. – 37 c. – Режим доступу : URL : http://www.irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=AR 

D&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_fil

e_name=DOC/2004/04srbcpu.zip (Дата перегляду: 07.07.2016). – Назва з 

екрана. 

 

Розглянуто проблему цивільно-правової 

охорони інтелектуальної власності у 

наступному циклі: творча діяльність та 

охорона права на її свободу – право 

інтелектуальної власності – відтворення 

творчої особистості. Досліджено право на 

творчу діяльність та її результати, визначено 

засоби його охорони, права та обов’язки 

автора у процесі творчості. Розроблено 

концепцію фантомної правоздатності - прав 

неіснуючого суб’єкта (ненародженого або 

померлого), визначеного законом. 

Обгрунтовано необхідність зміни редакції ст. 

54 Конституції України, запропоновано 

вживати замість терміна “громадяни” термін 

“всі”. Проаналізовано сучасні концепції права 

інтелектуальної власності, встановлено їх 

переваги та недоліки, сформульовано 

концепції щодо виключних майнових прав та 

компромісну. Здійснено класифікацію 

суб’єктів права інтелектуальної власності та 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=AR%20D&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04srbcpu.zip
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=AR%20D&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04srbcpu.zip
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=AR%20D&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04srbcpu.zip
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=AR%20D&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04srbcpu.zip


виявлено особливості їх правового 

становища, визначено предмет, спрямування 

та засоби правової охорони. Запропоновано 

тезу про вплив особистості автора на ціну 

інтелектуального товару. Проведено 

порівняльний аналіз охорони та захисту прав 

інтелектуальної власності, визначено основні 

напрямки та засоби їх здійснення у 

національному праві. Доведено, що захист 

порушених прав інтелектуальної власності 

повинен здійснюватися потерпілими. 

Розроблено пропозиції щодо удосконалення 

законодавства України у сфері 

інтелектуальної власності на підставі ідеї 

його інтеграції та адаптації до законодавства 

країн Європейського Союзу. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: РА331855 

 

78. Шляхи удосконалення правової охорони та захисту об’єктів 

промислової власності в Україні: аналіз, пропозиції / О. П. Орлюк, 

В. П. Кращенко, Л. І. Работягова [та ін.] ; Н.-д. ін-т інтелект. власності 

АПН України. – Київ : Лазуріт-Поліграф, 2009. – 132 c. 

 

Проаналізовано вітчизняне й іноземне 

законодавство у сфері промислової власності 

(СПВ) та практику його застосування. 

Розглянуто питання відповідності чинного 

законодавства України у сфері правової 

охорони (ПО) об’єктів патентного права, 

проектів законів нормативно-правовим актам 

країн-членів ЄС та промислово розвинених 

країн, Директивам ЄС та Угоді про 

торговельні аспекти прав інтелектуальної 

власності, зокрема, ПО секретних винаходів, 

корисних моделей, надання примусової 

ліцензії, визначення промислового зразка. 

Наведено рекомендації щодо вдосконалення 

спеціального законодавства України в СПВ 

для приведення його у відповідність з 

Цивільним кодексом України. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА724067 



 

79. Юркова Є. В. Адміністративно-правова охорона права інтелектуальної 

власності в Україні [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. юрид. 

наук : 12.00.07 / Юркова Євгенія Валеріївна ; Запоріз. нац. 

університет. – Запоріжжя, 2011. – 15 c. – Режим доступу : URL : 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM 

=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z

21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11YEVVVU.zip (Дата перегляду: 

07.07.2016). – Назва з екрана. 

 

Визначено, що адміністративно-правова 

охорона права інтелектуальної власності – це 

напрямок діяльності публічної адміністрації 

щодо здійснення реєстрації об’єктів 

інтелектуальної власності, видачі на них 

охоронних документів та застосування до 

порушників режиму інтелектуальної 

власності засобів адміністративного примусу. 

Обгрунтовано та наведено авторське 

визначення та розкрито структуру і зміст 

механізму адміністративно-правової охорони 

права інтелектуальної власності. Проведено 

класифікацію суб’єктів адміністративно-

правової охорони права інтелектуальної 

власності за критерієм ступеня охорони на 

види об’єктів: охорони в широкому (охорона 

+ захист) та у вузькому розумінні; 

адміністративно-правового захисту; об’єктів, 

які формально не підпадають під 

адміністративно-правову охорону, хоча 

потребують її, та об’єктів, які не потребують 

адміністративно-правової охорони. Розкрито 

адміністративно-правовий статус публічної 

адміністрації в аналізованій сфері. 

Проаналізовано зарубіжний досвід та 

висвітлено напрямки удосконалення даної 

галузі права. 

 

Шифр зберігання книги у НБУВ: РА383066 
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80. Ярошенко С. В. Захист інтелектуальної власності адміністративно-

деліктним законодавством : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.07 / 

Ярошенко Сергій Володимирович ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку 

людини “Україна”. – Київ, 2011. – 20 c. 

 

Дослідження присвячено теоретичним та 

адміністративно-правовим проблемам реалізації 

адміністративної відповідальності за порушення прав на 

об’єкти права інтелектуальної власності. Визначено такі 

поняття як - адміністративно-правовий захист права 

інтелектуальної власності, адміністративно-правова 

охорона прав інтелектуальної власності, механізм 

адміністративно-правового регулювання інтелектуальної 

власності, адміністративно-деліктне провадження у сфері 

інтелектуальної власності, принципи адміністративно-

деліктного провадження у сфері інтелектуальної 

власності, стадія провадження в справах про 

адміністративні проступки (правопорушення) у сфері 

інтелектуальної власності. Подано характеристику 

адміністративних проступків, які посягають на об’єкти 

інтелектуальної власності, зокрема, визначено 

особливості елементів складу даного правопорушення. 

Детально проаналізовано стадії провадження у справах з 

даних проступків. Сформульовано пропозиції щодо 

вдосконалення КУпАП. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: РА387286 

 

103. Ястремська О. О. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / 

О. О. Ястремська ; Харків. нац. екон. університет. – Харків : Вид. 

ХНЕУ, 2013. – 123 c. 

 

Розглянуто теоретичні засади формування системи 

відносин інтелектуальної власності, її економіко-

правовий зміст і структуру. Розкрито сутність та 

проаналізовано структуру промислової власності, засоби 

індивідуалізації учасників цивільного обігу товарів і 

послуг як важливу складову інтелектуальної власності. 

Показано особливості формування та розвитку 

авторського та суміжного прав. Виявлено передумови та 

стимули розвитку інтелектуальної власності в ринковій 

економіці. Розглянуто сутність і механізм 

комерціалізації інтелектуальної власності, практичне 

значення ліцензійних угод. Увагу приділено проблемам 

формування глобального ринку прав на об’єкти 

інтелектуальної власності, розкрито міжнародні аспекти 

охорони та захисту авторських і суміжних прав. 

З’ясовано роль та значення інтелектуальної власності у 

формуванні національної інноваційної системи. 

Висвітлено проблеми та перспективи розвитку 

інтелектуальної власності в Україні. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА763752    



ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 

 

1. Бочарова Н. В. Охорона інтелектуальної власності в праві Ради Європи 

[Електронний ресурс] / Н. В. Бочарова // Альм. міжнар. права. – Одеса, 

2016. – Вип. 12. – C. 4–12. – Режим доступу : URL : http://nbuv.gov.ua/ 

UJRN/amp_2016_12_3 (Дата перегляду: 22.09.2016). – Назва з екрана. 
Статтю присвячено аналізу положень документів Ради Європи щодо охорони прав 

інтелектуальної власності. Визначено особливості підходів Ради Європи до охорони 

інтелектуальної власності в умовах сучасного інформаційного суспільства та висловлено 

думку про існування в праві Ради Європи окремої галузі – права інтелектуальної 

власності. 

 

2. Бошицький Ю. Л. Удосконалення правової культури громадян як засіб 

оптимізації охорони інтелектуальної власності в Україні [Електронний 

ресурс] / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київ. ун-ту права. – 2011. – 

№ 1. – C. 211–215. – Режим доступу : URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ 

Chkup_2011_1_56 (Дата перегляду: 21.09.2016). – Назва з екрана. 
У статті розглядаються питання підвищення правової культури громадян як засобу 

оптимізації охорони інтелектуальної власності в Україні. Автором наголошується на 

необхідності вдосконалення законодавства, спрямованого на охорону права на об’єкти 

інтелектуальної власності, та приведення його у відповідність до законодавства ЄС. 

 

3. Брижко В. До питання охорони об’єктів і захисту прав у сфері 

інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / В. Брижко // Вісн. 

Акад. упр. МВС. – 2009. – № 3. – C. 35–48. – Режим доступу : URL : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ucnavs_2009_3_4 (Дата перегляду: 

11.08.2016). – Назва з екрана. 
Розглянуто стан та перспективи українського законодавства у сфері 

інтелектуальної власності в контексті захисту персональних даних і міжнародного права. 

 

4. Валькова Є. В. Форми адміністративно-правового регулювання у сфері 

охорони права інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / 

Є. В. Валькова // Право і безпека. – 2012. – № 5. – С. 61–64. – Режим 

доступу : URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2012_5_15 (Дата 

перегляду: 21.09.2016). – Назва з екрана. 
Визначено поняття та особливості форм адміністративно-правового регулювання у 

сфері охорони права інтелектуальної власності, здійснено їх класифікацію. 

 

5. Денисюк О. П. Проблеми та перспективи розвитку охорони 

інтелектуальної власності в Україні [Електронний ресурс] / 

О. П. Денисюк // Адвокат. – 2009. – № 7. – C. 38–41. – Режим доступу : 

URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/adv_2009_7_7 (Дата перегляду: 

11.08.2016). – Назва з екрана. 

 

6. Еннан Р. Є. Правова охорона інтелектуальної власності в 

Європейському союзі: передумови формування, сучасний стан, 

тенденції розвитку [Електронний ресурс] / Р. Є. Еннан // Часопис 
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цивілістики. – 2012. – Вип. 13. – C. 110–119. – Режим доступу : URL : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2012_13_24 (Дата перегляду: 

17.08.2016). – Назва з екрана. 

 

7. Запорожець І. Г. Охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності: 

теоретичні аспекти / І. Г. Запорожець // Акт. проблеми права. Теорія і 

практика : зб. наук. праць. – Луганськ, 2007. – № 10. – C. 45–50. – 

Режим доступу : URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2007_10_7 (Дата 

перегляду: 11.08.2016). – Назва з екрана. 

 

8. Кодинець А. О. Реформування системи охорони інтелектуальної 

власності в умовах євроінтеграційних процесів в Україні [Електронний 

ресурс] / А. О. Кодинець // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Юрид. науки. – 

Запоріжжя, 2014. – № 4 (2). – C. 65–72. – Режим доступу : URL : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_Jur_2014_4(2)__10 (Дата перегляду: 

22.09.2016). – Назва з екрана. 
У статті досліджуються положення Угоди про асоціацію, укладеної між Україною 

та Європейським Союзом, глава 9 якої містить вимоги й стандарти щодо охорони прав 

інтелектуальної власності. У межах предмета дослідження наголошується на 

особливостях реформування законодавства України в контексті імплементації положень 

Угоди про асоціацію, а також формулюються висновки та пропозиції, спрямовані на 

вдосконалення цивільного законодавства в галузі охорони прав інтелектуальної власності. 

 

9. Макода В. Є. Цивільно-правові аспекти систематизації та 

удосконалення законодавства у сфері охорони об’єктів інтелектуальної 

власності [Електронний ресурс] / В. Є. Макода, К. С. Борисова // Акт. 

проблеми держави і права : зб. наук. праць. – Одеса, 2010. – Вип. 53. – 

C. 117–125. – Режим доступу : URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_ 

2010_53_18 (Дата перегляду: 11.08.2016). – Назва з екрана. 
Стаття присвячена комплексному дослідженню законодавчої та нормативної бази у 

сфері регулювання питань, пов’язаних з систематизацією та охороною об’єктів 

інтелектуальної власності. Зокрема, висвітлюються питання охорони та використання 

об’єктів інтелектуальної власності в сучасних умовах, проблеми, які виникають у авторів 

(власників майнових прав) щодо належного їх захисту. В роботі висвітлені питання, які 

тісно переплітаються з проблемами, які виникають в Україні щодо охорони авторських і 

суміжних прав, зокрема літературних, художніх та музичних творів, а також незаконного 

використання торгових марок різними суб’єктами господарської діяльності. 

 

10. Мельник О. Окремі методологічні проблеми охорони права 

інтелектуальної власності України [Електронний ресурс] / 

О. Мельник // Вісн. Нац. акад. прокуратури України. – 2010. – № 2. – 

C. 18–23. – Режим доступу : URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ 

Vnapu_2010_2_5 (Дата перегляду: 21.09.2016). – Назва з екрана. 
Розглядаються окремі методологічні питання проблем охорони права 

інтелектуальної власності України, проведено аналіз відповідного законодавства та 

надано пропозиції щодо їх розв’язання. 
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11. Підопригора О. А. Окремі проблеми правової охорони інтелектуальної 

власності в Україні [Електронний ресурс] / О. А. Підопригора // Вісн. 

Хмельниц. ін-ту регіон. упр. та права. – 2002. – № 2. – C. 23–28. – 

Режим доступу : URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2002_2_8 (Дата 

перегляду: 17.08.2016). – Назва з екрана. 

 

12. Ромашко А. С. Тактики охорони об’єктів інтелектуальної власності 

[Електронний ресурс] / А. С. Ромашко, Т. Я. Юрчишин // Вісн. 

Чернігів. держ. технол. ун-ту. Сер. Екон. науки. – Чернігів, 2014. – 

№ 1. – C. 23–26. – Режим доступу : URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ 

Vcndtue_2014_1_5 (Дата перегляду: 21.09.2016). – Назва з екрана. 
Наведено дослідження авторів щодо можливих ситуацій неправомірного 

використання конкурентоспроможної інформації, яка є об’єктом інтелектуальної 

власності, зокрема патентом на винахід та комерційною таємницею, на території 

визначеної країни чи регіонального відомства. На основі здійсненого аналізу, в межах 

чинного законодавства, запропоновано можливі шляхи (тактики) охорони від 

неправомірного використання об’єкта інтелектуальної власності. Розглянуто чотири 

тактики охорони об’єктів інтелектуальної власності, а саме тактики, що ґрунтуються на 

механізмах всебічного патентування з використанням можливостей міжнародного 

законодавства, роздільного патентування (виокремлення ключових та другорядних, 

допоміжних об’єктів) в окремих державах, патентування зі збереженням частини 

інформації в режимі ноу-хау, тобто охорони інформації, що може чи не може бути 

об’єктом винаходу чи корисної моделі без патентування. Наведено можливі переваги та 

недоліки кожної із запропонованих тактик патентування. 

 

13. Селіваненко В. В. Форми порушення та захист прав суспільства на 

об’єкти інтелектуальної власності у сфері охорони здоров’я 

[Електронний ресурс] / В. В. Селіваненко // Часопис Київ. ун-ту 

права. – 2013. – № 3. – C. 223–228. – Режим доступу : URL : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2013_3_56 (Дата перегляду: 

21.09.2016). – Назва з екрана. 
Статтю присвячено дослідженню найбільш поширених форм порушення прав 

суспільства на об’єкти інтелектуальної власності, що стали суспільним надбанням, у сфері 

охорони здоров’я. Проаналізовано випадки зловживань патентними правами, у зв’язку з 

чим запропоновано використання терміна “патентний тролінг”, якому дано авторське 

визначення, та правами на засоби індивідуалізації. Дослідження відповідних форм 

супроводжується аналізом конкретних випадків судової практики, що мали місце в судах 

України. Крім того, у статті подано рекомендації щодо створення підстав для уникнення 

подібних порушень, зокрема запровадження кваліфікаційної (по суті) експертизи об’єктів, 

що заявляються як корисні моделі та промислові зразки, недопущення реєстрації як 

торговельних марок позначень, що відтворюють географічні зазначення. Також у статті 

проаналізовано основні засади захисту прав суспільства на об’єкти інтелектуальної 

власності. 

 

14. Тищенкова І. О. Юридична природа права інтелектуальної власності та 

система її охорони [Електронний ресурс] / І. О. Тищенкова, 

Ю. В. Кеню // Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ : зб. 

наук. праць. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – C. 255–263. – Режим 
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доступу : URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2012_1_33 (Дата 

перегляду: 17.08.2016). – Назва з екрана. 
Статтю присвячено висвітленню поняття права інтелектуальної власності та його 

юридичної природи, розглянуто систему охорони авторського права в Україні. 

 

15. Федулова Л. І. Стан розвитку охорони інтелектуальної власності як 

складової науково-технологічного потенціалу сфери охорони здоров’я 

України [Електронний ресурс] / Л. І. Федулова, Т. В. Груздова, 

С. В. Палиця // Укр. соціум. – 2013. – № 3. – C. 99–116. – Режим 

доступу : URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2013_3_11 (Дата 

перегляду: 21.09.2016). – Назва з екрана. 
Надано результати аналізу розвитку охорони інтелектуальної власності як 

складової науково-технологічного потенціалу системи охорони здоров’я України з 

подальшим виявленням та характеристикою відповідних тенденцій. Наведено пропозиції 

щодо вдосконалення державної політики підвищення ефективності використання 

інтелектуальної власності для розвитку вітчизняної медичної та фармацевтичної 

промисловості й забезпечення якості медичних послуг. 

 

16. Хома В. О. Система принципів охорони та захисту прав 

інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / В. О. Хома, 

Е. С. Молдован // Мит. безпека. – 2014. – № 2. – C. 58–65. – Режим 

доступу : URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mb_2014_2_10 (Дата 

перегляду: 21.09.2016). – Назва з екрана. 
У статті сформульовано принципи охорони та захисту прав інтелектуальної 

власності й розкрито їх зміст на основі аналізу національних та міжнародних нормативно-

правових актів у сфері інтелектуальної власності. Визначено, критерії класифікації 

принципів охорони та захисту ПІВ та здійснено їх класифікацію. 

 

17. Шишка Р. Б. Концепція позитивного забезпечення механізму охорони 

права інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / Р. Б. Шишка // 

Право і безпека. – 2004. – № 2. – C. 182–187. – Режим доступу : URL : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2004_3_2_48 (Дата перегляду: 

22.09.2016). – Назва з екрана. 
На концептуальному рівні розглянуто проблеми створення належного правового 

механізму і забезпечення реалізації законних прав та інтересів громадян щодо їх 

інтелектуальної власності. 

 

18. Шпак А. П. Правові засади охорони права інтелектуальної власності у 

сфері освіти [Електронний ресурс] / А. П. Шпак // Право і безпека. – 

2014. – № 4. – C. 230–233. – Режим доступу : URL : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2014_4_48 (Дата перегляду: 21.09.2016). – 

Назва з екрана. 
Наголошено на потребі гармонізації українського законодавства з нормативно-

правовими актами Європейського Союзу щодо охорони інтелектуальної власності у сфері 

освіти з метою створення максимально сприятливих правових, організаційних та 

економічних умов для юридичних і фізичних осіб щодо набуття, здійснення та захисту 

прав на об’єкти інтелектуальної власності. Зроблено висновок про необхідність оновлення 
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нормативно-правової бази шляхом розроблення та прийняття в установленому порядку 

актів стосовно правової охорони освітніх інновацій як об'єктів інтелектуальної власності. 

 

19. Шпак А. П. Проблемні питання адміністративно-правового 

забезпечення охорони прав інтелектуальної власності в Україні 

[Електронний ресурс] / А. П. Шпак // Право та інновації. – 2014. – 

№ 4. – C. 39–47. – Режим доступу : URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ 

apir_2014_4_7 (Дата перегляду: 22.09.2016). – Назва з екрана. 
Розглянуто проблемні питання адміністративно-правового забезпечення охорони 

прав інтелектуальної власності в Україні й діяльності консультативно-дорадчих органів у 

цій сфері. Окреслено основні заходи, спрямовані на вирішення проблемних питань у сфері 

захисту прав інтелектуальної власності в цілому. 

 

20. Шпак А. П. Щодо розуміння охорони права інтелектуальної власності у 

сфері освіти [Електронний ресурс] / А. П. Шпак // Вісн. Харків. нац. ун-

ту внутр. справ : зб. наук. праць. – Харків, 2014. – № 4. – C. 185–190. – 

Режим доступу : URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2014_4_25 

(Дата перегляду: 21.09.2016). – Назва з екрана. 
Доведено, що охорона прав інтелектуальної власності у сфері освіти та захист прав 

інтелектуальної власності розглядаються як нерозривні поняття, кожне з яких, володіючи 

певною мірою незалежності, спрямовується на різнорівневе забезпечення прав суб’єктів 

інтелектуальної власності у сфері освіти. Встановлено, що термін “охорона” є більш 

широким стосовно терміна “захист”, і саме з нього починається процес гарантування того 

або іншого права або законного інтересу. 

 

21. Яра О. Вплив норм міжнародного права на стан кримінально-правової 

охорони прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / 

О. Яра // Юрид. Україна. – 2012. – № 10. – C. 81–86. – Режим доступу : 

URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2012_10_14 (Дата перегляду: 

21.09.2016). – Назва з екрана. 
Досліджується вплив міжнародного законодавства на стан кримінально-правової 

охорони прав інтелектуальної власності в Україні. 

 

22. Яра О. Теоретичні та практичні питання кримінально-правової охорони 

та захисту прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / 

О. Яра // Юрид. Україна. – 2012. – № 9. – C. 73–77. – Режим доступу : 

URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2012_9_14 (Дата перегляду: 

21.09.2016). – Назва з екрана. 
Досліджуються теоретичні та практичні питання кримінально-правової охорони та 

захисту прав інтелектуальної власності. 
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