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ВСТУП 

 

В останні роки інтелектуальна власність набуває все більш 

важливе значення серед всіх інших видів власності. Питання її 

створення, комерціалізації, охорони та використання в сучасних 

умовах відіграють важливу роль в комерційній, виробничій, 

підприємницькій, а також у зовнішньоекономічній діяльності 

організацій всіх форм власності. Завдяки бурхливому розвитку 

науково-технічного прогресу, інтернаціоналізації господарських 

зв’язків, комп’ютеризації виробництва ідеї, інтелект, інформація 

стали такими ж самими об’єктами права власності, як і засоби 

виробництва. Досвід розвинених країн показав, що саме по собі 

виробництво вже не є визначальним чинником зростання 

економічних показників, воно поступово поступається місцем 

науці, розвитку нових технологій. У зв’язку з цим питома 

значимість інтелектуальної діяльності в житті людей зростає вже 

не щодня, а щогодини. 

В умовах ринкових відносин результати творчої діяльності 

здатні стати товаром, що приноситиме дохід його творцю. Разом з 

тим розвиток будь-якої сфери творчості має особливе значення 

для всього суспільства. Накопичені досягнення людського розуму 

складають культурний спадок нації, визначають науково-

технічний потенціал суспільства, обумовлюють його прогресивний 

розвиток. Саме тому у збереженні творчих результатів та захисті 

інтересів їх творців зацікавлені не тільки вони самі, а й 

суспільство у цілому. Це вирішується через встановлення 

спеціального правового режиму творчих результатів, який надає їх 

творцю виключну можливість розпоряджатися ними, а також 

протидіяти безконтрольному тиражуванню і поширенню 

інтелектуального продукту тими, хто прагне заробити на цьому. 

Правовий механізм захисту прав творця має за мету стимулювати 

подальші творчі пошуки, гарантувати право на справедливе 

винагородження праці творця, створити фінансові передумови 

реалізації нових ідей. З іншого боку, не виключається можливість 

придбання у правовласника за його згодою права на 

використання інтелектуального продукту, що є, зокрема, 
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гарантією повернення інвестицій користувача, який бере на себе 

економічний ризик виробництва будь-якого товару на ринку 

інтелектуальної власності – чи то опублікування авторського твору, 

чи створення кінофільму, чи впровадження винаходу. 

Майбутнє України - за розвитком інтелекту її співгромадян, за 

запобіганням «витоку мізків», за розвитком вміння 

використовувати інтелектуальний потенціал, інформацію, 

розвивати інформаційні технології. Всі ці перспективи базуються 

на новаціях, інтелекті працівників, на інтелектуальній власності. 

Після проголошення незалежності України суттєво змінилося 

ставлення до інтелектуальної власності. Якщо за радянських часів 

виключне право розпоряджатися інтелектуальною власністю 

належало державі, то відтепер воно належить, насамперед, 

творцю цієї власності. Ця важлива норма відтворена в основному 

Законі - Конституції України, згідно з якою  «Кожен має право 

володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, 

результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності...» 

Під терміном «інтелектуальна власність» розуміють сукупність 

виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, яка 

охоплює авторське право і суміжні права, а також так звану 

промислову власність. Право інтелектуальної власності – право 

юридичних і фізичних осіб на володіння, користування і 

розпорядження об’єктами авторського права і суміжних прав, 

винаходами, торговельними марками, іншими об’єктами 

інтелектуальної власності. Відповідно до практики Всесвітньої 

Організації Інтелектуальної Власності та Світової організації 

торгівлі, під інтелектуальною власністю розуміють одночасно як 

промислову власність, так і сферу авторських і суміжних 

прав. Права інтелектуальної власності має подвійний зміст: вони 

надають виключні майнові права, а також, в більшій мірі стосовно 

авторських прав і в меншій стосовно промислової власності, 

особисті або немайнові права. 

Інститут права інтелектуальної власності отримав досить 

широке поширення в сучасному світі. Він закріплюється нормами 

як внутрішньодержавного, так і нормами міжнародного права. 

Значення інтелектуальної власності підкреслюється і тим, що 

конституції багатьох сьогоднішніх держав не залишили без уваги 

цю найважливішу сферу людських відносин. Суспільне визнання 
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інтелектуальної власності стало актом найбільшого 

конституційного, наукового і практичного значення. До 

теперішнього часу корінні, принципові проблеми інтелектуальної 

власності як правової і соціально-економічної категорії 

залишаються дискусійними, включаючи і саме поняття 

«інтелектуальна власність». 

Інтелектуальна власність - порівняно нове для вітчизняної, так і 

світової практики явище, здобуло увагу фахівців самих різних 

напрямків: юристів, соціологів, економістів, політологів, істориків, 

інженерів, фахівців у галузі природознавства і точних наук. 

Говорячи про значення інтелектуальної власності, вчені та 

фахівці-практики виділяють її як один з найважливіших 

феноменів, одне з ключових понять кінця XX початку ХХІ століття. 

Сьогодні питання інтелектуальної власності набувають все 

більшого значення в суспільному житті. Інтелектуальна власність 

все частіше стає предметом наукових диспутів і міжнародних 

форумів. Вплив її на всі сторони життєдіяльності сучасного 

суспільства важко переоцінити. І в той же час як соціальне і 

правове явище інтелектуальна власність продовжує залишатися 

багато в чому, якщо не таємничим, то важко збагненним 

поняттям. Справді, навряд чи знайдеться галузь правового 

пізнання, в такій же мірі обтяжена умовностями і 

недомовленостями, як інтелектуальна власність. Причому 

протиріччя в її термінах настільки очевидні, що це спонукало 

дослідників поставити питання про приведення термінології, що 

стосується інтелектуальної власності у відповідність з її сучасним 

реальним змістом. І перше, що треба відзначити при найближчому 

розгляді названої проблеми, так це те, що інтелектуальна власність 

- це не власність в загальноприйнятому і звичному розумінні цього 

слова, це поняття так само умовне як і інше, що відноситься до 

нього - «виняткове право» стосовно інтелектуальної власності. 

Список цих умовностей може бути продовжений, і породжує 

прагнення вчених та фахівців  розібратися в суті проблем 

інтелектуальної власності. 

Метою цього підручника є надання першої допомоги 

студентам, науковцям, менеджерам, підприємцям в питаннях 

створення, правової охорони, комерціалізації, використання та 

захисту прав на об’єкти права інтелектуальної власності з тим, 
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щоб вони свідомо використовували їх для підвищення 

конкурентоспроможності товарів і послуг, а також мали змогу, з 

одного боку, отримати додатковий прибуток, а з іншого – 

уникнути порушень прав інтелектуальної власності інших 

фізичних і юридичних осіб. 

Підручник підготовлено у відповідності з освітніми програмами 

та планами підготовки фахівців з інтелектуальної власності в 

Національному технічному університеті «Харківський 

політехнічний інститут» в рамках спеціальності «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність». 

Авторами підручника являються: Перерва Петро Григорович, 

д.е.н, проф. (вступ, післямова, розділи 1, 2, 5, 7, 8, 12, підрозділ 

3.4); Борзенко Віктор Іванович, к.т.н., проф. (розділ 4, 6, 9, 10); 

Кобєлєва Т.О., к.е.н., доцент (розділи 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12); Косенко 

Андрій Васильович, канд.екон.наук, проф. (розділ 1, підрозділ 7.3); 

Ткачов Максим Михайлович, к.е.н. (розділ 12); Перевалова 

Людмила Вікторівна, к.ф.н., проф. (розділ 11); Аврамова Ольга 

Євгенівна, к.ю.н., доцент (розділ 11); Тарасенко Ірина Анатоліївна, 

к.ф.н., доцент (розділ 3, 4); Шуба Ірина Володимирівна, доцент, 

к.т.н. (розділ 3, 4); Косенко Олександра Петрівна, д.е.н, проф. 

(підрозділи 4.6, 4.7); Глізнуца Марина Юріївна (розділ 5, 7, 11, 6.5), 

Дюжев Віктор Геннадійович, д.е.н., проф. (підрозділи 2.8, 8.3); 

Маслак Марія Володимирівна, к.е.н., доцент (розділ 1, 3). 

Авторський колектив буде надзвичайно вдячний читачам, які 
висловлять свої побажання та пропозиції, спрямовані на 

поліпшення структури і змісту підручника, подальшого розвитку 
наукових напрямків, які покладено в основу дослідження. Відгуки 

і пропозиції можна надіслати за адресою: 61002, м. Харків, вул. 
Кирпичова, 21, Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут», інститут економіки, менеджменту та 
міжнародного бізнесу. 
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ПІСЛЯМОВА 
 

В даний час відбулися важливі зміни ролі інтелектуальної 

власності в системі економічних відносин, з інституту охорони 

результатів інтелектуальної праці інтелектуальна власність 

перетворилася в основний ресурс економічного розвитку. У цих 

умовах кардинально змінюються пріоритети в системі управління 

інтелектуальною власністю країн з перехідною економікою. 

Сьогодні, в умовах обмежених ресурсів основна увага 

менеджменту всіх рівнів має бути спрямоване на підвищення 

ефективності використання інтелектуальної власності. Ефективна 

підготовка фахівців з інтелектуальної власності передбачає не 

тільки наявність в них знань в сфері створення, комерціалізації та 

ефективного використання об’єктів інтелектуальної власності, а 

також і суттєвих змін в державному механізмі управління 

інтелектуальною власністю. Для досягнення поставленої мети 

необхідно наступне: 

1. Повинна бути розроблена державна стратегія в області 

інтелектуальної власності, яка регулює всі питання, пов'язані зі 

створенням, правовою охороною, комерціалізацією та захистом 

прав інтелектуальної власності. Підготовка фахівців (магістрів та 

бакалаврів) в нашій країні повинна вестись в рамках самостійної 

спеціальності, що надасть фахівцям з дипломом в сфері 

інтелектуальної власності відповідного значення та статусу. 

2. Державна стратегія розвитку інтелектуальної власності 

повинна стати важливою і невід'ємною частиною державної 

інноваційної політики. Питання управління інтелектуальною 

власністю повинні розглядатися тільки в комплексі з питаннями 

інноваційного розвитку країни. 

3. Основне завдання державної інноваційної політики - це 

формування технологічного бізнесу, який візьме на себе основні 

витрати по фінансуванню інновацій. При цьому роль держави не 

принижується, а, навпаки, зростає. Держава визначає стратегічні 

орієнтири розвитку, підтримує фундаментальну науку, без якої 

немає інновацій. Найголовніше, держава в особі адміністрації має 
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забезпечити ефективну інноваційну інфраструктуру, 

необхідну для формування нового технологічного укладу. 

4. Однією з першочергових завдань державної стратегії в 

сфері інтелектуальної власності повинна стати робота з 

формування інформаційних баз даних по всіх об'єктах 

інтелектуальної власності. Ці бази повинні містити однорідні, 

достовірні відомості, зібрані за певним набором показників: 

економічних, правових і т.д., повинні постійно оновлюватися і 

бути доступними. 

5. Для оцінки результативності державної стратегії в сфері 

інтелектуальної власності повинні бути визначені ключові 

індикатори інтелектуальної власності, за якими можна оцінити 

внесок інтелектуальної власності в національну економіку. 

Комплекс являє собою широкий набір кількісних і якісних 

показників, об'єднаних у шість груп, які дозволяють оцінити 

наявні в країні ресурси і умови для створення інтелектуальна 

власність і оцінити досягнуті результати практичного 

використання інтелектуальна власність. Вибір великого числа 

показників є принциповим, тому що великий набір показників 

дозволяє детально розглянути всі аспекти економіки 

інтелектуальної власності. Надалі кожна країна може вибрати 

найбільш значимі показники інтелектуальної власності з 

урахуванням своїх цілей, завдань і характерних особливостей. 

Тільки на основі великого числа показників можна розрахувати 

кількісні залежності, які дозволять визначити ключові індикатори 

інтелектуальної власності. Такий комплекс показників може стати 

основою для розробки Методики розрахунку ключових 

індикаторів інтелектуальної власності. На базі ключових 

індикаторів, в свою чергу, може бути розрахований Інтегральний 

показник інтелектуальної власності країни, галузі, регіону, 

підприємства, проекту. 

6. В рамках державної стратегії розвитку інтелектуальної 

власності повинні бути окремо розглянуті питання підтримки 

закордонного патентування результатів НДДКР з метою виходу 

національних товарів і технологій на світові ринки. 

7. Необхідно приділити особливу увагу питанням розвитку 

національного ринку інтелектуальної власності. Активність 

учасників ринку інтелектуальної власності безпосередньо 
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залежить від інвестиційного клімату в країні. Забезпечення 

привабливого інвестиційного клімату вирішується в рамках 

державної інноваційної політики. В рамках державної стратегії 

розвитку інтелектуальної власності повинні бути вирішені 

питання організації, державної підтримки патентно-ліцензійних 

угод і інших операцій з інтелектуальною власністю, а також 

питання примусового ліцензування. 

8. Загальним завданням державної політики в сфері стратегії 

розвитку інтелектуальної власності та інновацій є питання 

стимулювання інновацій та інтелектуальної власності. На 

державному рівні необхідно розробити механізм забезпечення 

балансу інтересів суспільства і всіх учасників інноваційного 

процесу. 

9. Особливу увагу при формуванні та реалізації державної 

стратегії розвитку інтелектуальної власності має бути приділена 

захисту прав інтелектуальної власності. Сьогодні рівень захисту 

інтелектуальної власності впливає на інноваційну активність 

економіки. Для забезпечення належного рівня захисту прав 

інтелектуальної власності необхідно об'єднати зусилля різних 

організацій і осіб: Патентного відомства, антимонопольної служби 

Митної служби, судової системи, правоохоронних органів, 

правовласників, авторів, організацій із захисту прав авторів і 

виконавців і т.д. Тільки така система здатна забезпечити 

ефективну боротьбу з інтелектуальним піратством. 

10. На всіх етапах реалізації державної стратегії розвитку 

інтелектуальної власності необхідно активно використовувати всі 

форми міжнародного співробітництва. Особливо це стосується 

питань вироблення загальних підходів і прийняття спільних 

документів щодо захисту авторських прав в Інтернеті. 

Таким чином, перераховані вище заходи здатні забезпечити 

ефективне використання інтелектуальної власності, що має 

сприяти сталому розвитку національної економіки. В цьому плані 

і пропонує мий широкому читачеві матеріал даного підручника 

буде сприяти підвищенню якості підготовки фахівців з 

інтелектуальної власності та вирішенню важливих завдань нашої 

країни в цій сфері.  
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