
Бібліографічний огляд літератури 

“Інтелектуа́льна власність: становлення, 

право на захист”

(до Міжнародного дня інтелектуальної власності)



Щороку 26 квітня всі країни святкують Міжнародний день інтелектуальної
власності.

Генеральна асамблея Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO)
на засіданні у вересні 2000 року прийняла рішення заснувати це свято для того, щоб
надати можливість підкреслити велике значення інновацій у житті суспільства. Обрана
дата, 26 квітня, є визначною ще й через те, що саме 26 квітня була заснована Всесвітня
організація інтелектуальної власності, яка покликана сприяти захисту та розвитку
інтелектуальної власності у всьому світі.



Щороку Міжнародний день інтелектуальної власності

присвячується окремій темі:

2020 рік: «Інновації для «зеленого» майбутнього»

У цьому році заходи з нагоди цього дня присвячені ключовій ролі інновацій (та

ІВ як їх фундаменту) в забезпеченні «зеленого» майбутнього. Чому? Тому, що

рішення, які ми приймаємо сьогодні, визначають наше життя завтра. Земля -

наш дім. Ми повинні її берегти.



Дахно І. І. Право інтелектуальної власності

[Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ : доп. МОН

України / І. І. Дахно. – Київ : Либідь, 2003. –

199, [1] c. : табл. – Бібліогр.: с. 197.

Всесвітній день інтелектуальної власності – професійне свято всіх тих,

хто щось створює з допомогою своїх творчих здібностей: музикантів,

режисерів, вчених, письменників, художників і дизайнерів. З кожним роком

кількість людей, які відзначають цю подію, зростає.

Висвітлюються теоретичні і практичні питання щодо

правової охорони в Україні і світі об’єктів інтелектуальної

власності й використання їх на ліцензійній основі.

Навчальний посібник може використовуватися як під час

вивчення патентного й авторського права, так і в рамках

цивільного, господарського, адміністративного,

міжнародного приватного та інших його галузей.

Для студентів, підприємців, юристів, науковців,

інженерів, творчих працівників та інших категорій читачів.



Законодавство України у сфері

інтелектуальної власності [Текст] :

збірник законодавчих актів : станом на 1

лютого 2013 р. / ВРУ, Комітет з питань

науки і освіти ; [редкол.: Л. М. Гриневич

(голова), О. М. Сич, М. П. Сорока [та ін.].

– Київ : Парламентське видавництво,

2013. – 701, [2] с.

В Україні цим питанням займається Державна служба інтелектуальної власності

України, яка є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і

координується Кабінетом Міністрів України через Міністерство економічного розвитку і

торгівлі України.



Фордзюн Ю. І., Кабацій В. М.

Основи інтелектуальної власності [Текст]

: навч. посіб. : рек. МОНмолодьспорту

України для студ. ВНЗ / Ю. І. Фордзюн, В.

М. Кабацій МОНмолодьспорту України,

Мукачівський державний університет. –

Київ : Кондор, 2012. – 206, [1] с. –

Бібліогр.: с. 187-189.

В Україні це питання залишається складним, з розвитком сучасних

технологій захист інтелектуальної власності є одним з пріоритетів

держави.



Мікульонок І. О. Основи інтелектуальної

власності [Текст] : [навч. посіб.] /

І. О. Мікульонок. – Київ : Політехніка

НТУУ "КПІ" : Ліра-К, 2011. – 230, [1] с. :

іл. – Бібліогр.: с. 227.

В посібнику викладено основи

інтелектуальної власності, висвітлено

питання, пов'язані з охороною об’єктів

авторського права та суміжних прав, а також

промислової власності, зокрема винаходів і

корисних моделей. Розглянуто основні

відомості про патентну інформацію й

документацію, міжнародну співпрацю у

сфері охорони інтелектуальної власності.



Романадзе Л. Д., Цибульов П. М., Кулініч О. О.

Інтелектуальна власність [Текст] : підручник для

студ. економічних спеціальностей / Л. Д.

Романадзе, П. М. Цибульов, О. О. Кулініч ; МОН

України, Одеський національний економічний ун-

т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 422, [2] с. :

табл., схеми., рис. – Бібліогр.: с. 352-387 та в

підрядкових примітках.

У підручнику містяться матеріали, що

відповідають вимогам навчальної дисципліни

«Інтелектуальна власність». Розкриваються основні

питання навчальної дисципліни. Надається

рекомендований перелік нормативно-правових актів

та узагальнень судової практики з питань

інтелектуальної власності, перелік навчальної та

навчально-методичної літератури, рекомендованої

для ознайомлення під час вивчення курсу.

Наводяться питання для перевірки знань з курсу, а

також глосарій, що розкриває зміст основних

категорій права інтелектуальної власності.

Підручник розрахований на студентів ВНЗ, науково-

педагогічних працівників ВНЗ та наукових установ,

аспірантів, здобувачів, а також всіх, хто цікавиться

питаннями правової охорони інтелектуальної

власності.



Авраменко О. Б. Основи інтелектуальної

власності [Текст] : навчально-методичний

посібник / О. Б. Авраменко. – Умань :

Жовтий О. О., 2014. – 134 с. : табл. –

Бібліогр. в тексті.



Авраменко О. Б., Іващенко О. В. Набуття

прав на нетрадиційні об'єкти

інтелектуальної власності: сорти рослин

[Текст] : монографія / О. Б. Авраменко,

О. В. Іващенко МОН, молоді та спорту

України, Уманський ДПУ імені Павла

Тичини. – Умань : [ПП Жовтий О.О.], 2011.

– 132, [1] c. – Бібліогр.: с. 132-138.

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.



Здоров'я всім нам! 
До скорих зустрічей!


