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1. Мета начальної дисципліни  
  

Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів знань та вмінь в 
сфері організації створення, використання та правової охорони об’єктів 
інтелектуальної власності.  

2. Обсяг навчальної дисципліни  
  

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, освітній  

ступінь  

Характеристика навчальної 
дисципліни  

денна форма  заочна форма  
  
Кількість кредитів – 4,0  

    
Цикл універсальної підготовки  

Модулів – 1    

  

Рік підготовки:  
Змістових модулів – 3  1й    
Індивідуальне науково- 
дослідне завдання 
(алгоритм і програма)  

  
Семестр  

Загальна кількість годин 
− 120  

1й    
Лекції  

  
  
Тижневих годин для 
денної форми навчання:  
аудиторних – 
самостійна робота 
здобувача –  

  
  
  

Освітній ступінь: доктор 
філософії  

20 год.    
Практичні  

22 год.    
Самостійна робота  

78 год.  год.  
Індивідуальні завдання:  

    
Вид контролю:  

екзамен  
  

3. Передумови для вивчення дисципліни  
  

Попередні вимоги до опанування або вибору начальної дисципліни:  
Основні завдання дисципліни: засвоїти фундаментальні поняття у сфері 

інтелектуальної власності; навчити здобувачів орієнтуватися у видах 
інтелектуальної власності, її розпізнавальних особливостях; розкрити основні 
теоретичні і методологічні засади процесу управління об’єктами інтелектуальної 
власності; сприяти формуванню у студентів економічного мислення та навичок 
прийняття обґрунтованих рішень, пов’язаних з інноваційною діяльністю та 
портфелем прав інтелектуальної власності.  

У результаті вивчення дисципліни здобувачі повинні: знати: 
класифікацію об’єктів інтелектуальної власності; основні концепції та стратегії 
управління інтелектуальною власністю; світову систему охорони права 
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інтелектуальної власності; інституційно-правове поле функціонування 
інтелектуальної власності в Україні; основи патентно- ліцензійної політики та 
здійснення патентних досліджень; основи комерціалізації інтелектуальної 
власності та її маркетингу; порядок обліку і оцінки вартості інтелектуальної 
власності в процесі її комерціалізації; основи захисту прав на об’єкти 
інтелектуальної власності, принципи академічної доброчесності.  

уміти: ідентифікувати і класифікувати об’єкти інтелектуальної власності; 
збирати і аналізувати патентну інформацію для проведення патентних 
досліджень; сформувати заявку на набуття прав на об’єкт авторського права; 
сформувати заявку на набуття прав на винаходи і корисні моделі; сформувати 
заявку на набуття прав на промисловий зразок та на кваліфіковане зазначення 
походження товару; сформувати заявку на набуття прав на знак для товарів і 
послуг; сформувати заявку на набуття прав на нетрадиційні об’єкти; 
розраховувати вартість прав на об’єкти інтелектуальної власності; визначати 
економічний ефект від комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності; 
визначати збитки від порушення права інтелектуальної власності; вирішувати 
проблеми економічного характеру, пов’язані з інтелектуальною власністю.  

Вивчення дисципліни повинно базуватися на знаннях, здобутих 
здобувачами при опануванні фундаментальних положень цивільного права, а 
також економічних дисциплін та менеджменту.  
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4. Очікувані результати навчання з дисципліни  
 

Спеціальність 051 «Економіка»  
  РН 7. Застосовувати інноваційні науково-педагогічні технології, формулювати 
зміст, цілі навчання, способи їх досягнення, форми контролю, нести відповідальність 
за ефективність освітнього процесу з дотриманням норм академічної етики та 
доброчесності. 
 
Спеціальність 073 «Менеджмент»  

РН 5. Застосовувати в дослідженнях новітні методології та методи управління 
інтелектуальною працею та трансфером інтелектуального продукту в умовах 
постіндустріальних, суспільних трансформацій.  

РН 26. Вміти ідентифікувати і класифікувати об’єкти та суб’єкти 
інтелектуальної власності, збирати і аналізувати патентну інформацію для проведення 
патентних досліджень.  

РН 29. Дотримуватись етичних норм, враховувати авторське право та норми 
академічної доброчесності при проведенні наукових досліджень, презентації їх 
результатів та у науково-педагогічній діяльності.  
 
Спеціальність 101 «Екологія»  

РН 5. Самостійно розробляти інноваційні комплексні наукові проєкти в галузі 
екології, охорони довкілля  та оптимізації  природокористування 

РН 11. Виявляти лідерські якості, відповідальність та повну автономність під 
час реалізації комплексних наукових проєктів. 

РН 12. Реалізовувати право інтелектуальної власності на результати наукової і 
науково-технічної діяльності в рамках наукової етики. 
 
Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»   

РН 1. Уміти проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових та комплексних 
ідей. 

РН 2. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології при 
спілкуванні, обміні інформацією, зборі, обробці, аналізі, інтерпретації даних. 
іноземних державах відповідно до національних і міжнародних процедур.  

РН 18. Глибока фундаментальна підготовка в галузі сучасного практичного 
патентознавства, національного та міжнародного законодавства в сфері 
інтелектуальної власності. 
 
 Спеціальність 201 «Агрономія»   

РН 15. Вміти працювати з різними джерелами, здійснювати, обробляти, 
аналізувати та систематизувати отриману інформацію. Розуміння наукових статей у 
сфері обраної спеціальності. Вміння та навики працювати з сучасними 
бібліографічними і реферативними базами даних, а також наукометричними 
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платформами, такими як Web of Science, Scopus та ін. Наукову літературу щодо 
сучасного стану та тенденцій розвитку світової і вітчизняної науки з розробки 
сучасних еколого-адаптованих технологій вирощування. Вміння та навички 
проводити критичний аналіз різних інформаційних джерел, наукової літератури, 
досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів з питань розробки сучасних еколого-
адаптованих технологій вирощування. Вміння та навики відслідковувати найновіші 
досягнення в аграрному виробництві та агрономії та знаходити наукові джерела, що 
мають відношення до сфери наукових інтересів здобувача. Знання, розуміння, вміння 
та навики використання правил цитування та посилання на використані джерела, 
правил оформлення бібліографічного списку. Знання та розуміння змісту і порядку 
розрахунку основних кількісних наукометричних показників ефективності наукової 
діяльності (індекс цитування, індекс Хірша (h-індекс), імпакт-фактор). Вміння та 
навички аналізувати інформаційні джерела, виявляти протиріччя і не вирішені раніше 
проблеми або їх частини, формулювати робочі гіпотези.  

РН 18. Приймати обґрунтовані рішення, саморозвиватися і 
самовдосконалюватися, нести відповідальність за новизну наукових досліджень та 
прийняття експертних рішень, мотивувати співробітників та рухатися до спільної 
мети.   

РН 19. Уміти підготувати та подати документи (заявку) на об’єкти права 
інтелектуальної власності у визначені законодавством органи для отримання правової 
охорони в Україні та іноземних державах відповідно до національних і міжнародних 
процедур.  
  
Спеціальність  204  «Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва»  

РН 4. Практикувати дотримання етики досліджень, а також правил академічної 
доброчесності в наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності.   

РН 6. Започатковувати, планувати, реалізувати та коригувати 
науковопедагогічний процес з дотриманням належної академічної доброчесності й 
використання академічної іноземної мови у професійній діяльності.  

РН 7. Створювати наукові презентації, захищати результати наукових 
досліджень у фахових дискусіях та публікувати результати досліджень в провідних 
наукових виданнях та впроваджувати наукові розробки у виробництво.  

  
Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 

РН 1. Визначати методологію наукового пізнання та філософського осмислення 
сучасних тенденцій, напрямів, закономірностей розвитку галузі в умовах глобалізації. 

РН 2. Проводити критичний аналіз та оцінку нових наукових положень та ідей, 
результатів інтелектуальної та експериментальної діяльності. 

РН 11. Створювати середовище творчої діяльності для ефективної роботи 
колективів різних типів. 
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РН 15. Дотримуватись законодавчих та етичних норм щодо авторського права 
при організації досліджень та представленні їх результатів. 

 
5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами  
Спеціальність 051 «Економіка»  

ЗК 4. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
СК 8. Здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил академічної 

доброчесності в наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 
 

Спеціальність 073 «Менеджмент»  
ЗК 7. Здатність виявляти інтелектуальну складову серед чинників особистого 

успіху та факторів розвитку організації.  
СК 3. Знання правових засад і принципів ідентифікації, оформлення та захисту 

прав на об’єкти інтелектуальної власності.  
 
Спеціальність 101 «Екологія»  

ЗК 2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
СК 3. Здатність представляти результати власної наукової і науково-технічної 

діяльності, у тому числі за допомогою наукових публікацій 
СК 5. Здатність до інтелектуальної творчої діяльності, спрямованої на 

одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування в галузі екології, 
охорони довкілля та оптимізації природокористування. 
 
Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»   

ЗК 3. Здатність виявляти, отримувати й аналізувати інформацію з різних 
джерел, організовувати та керувати інформацією. 

ЗК 5. Здатність дотримуватися етики та академічної доброчесності в наукових 
дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 
 
Спеціальність 201 «Агрономія»   

ЗК 8. Дотримання норм наукової етики, авторського і суміжних прав 
інтелектуальної власності; державної та міжнародної систем правової охорони 
інтелектуальної власності.  

СК 6. Здатність дотримуватися етики та академічної доброчесності в наукових 
дослідженнях та науково-педагогічній діяльності.  

  
Спеціальність  204  «Технологія  виробництва  і  переробки 
 продукції тваринництва»  

ЗK 3. Здатність вільно сприймати, обробляти та відтворювати інформацію 
іноземною мовою на загальні та фахові теми  
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СК 6. Здатність презентувати та публікувати результати наукових досліджень з 
використанням академічної іноземної мови.  

  

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 
ЗК 2. Здатність планувати і здійснювати комплексні дослідження сучасного 

рівня на основі цілісногосистемного наукового світогляду з використанням знань із 
областей філософії науки та новітніх інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 3. Здатність бути критичним та самокритичним, аналізувати та прогнозувати 
результати досліджень на основі логічних аргументів та перевірених фактів. 

ЗК 4. Здатність до розуміння напрямків і закономірностей розвитку науки і 
культури, науково-дослідних та науково-педагогічних парадигм та стратегій. 

ЗК 7. Здатність вільно сприймати, обробляти та відтворювати інформацію 
іноземною мовою на загальні та фахові теми, презентувати та публікувати результати 
наукових досліджень з використанням академічної іноземної мови. 

ЗК 10. Здатність дотримуватися академічної доброчесності в наукових 
дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 
 
  

6. Критерії оцінювання результатів навчання  
Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів  

  

Загальна система оцінювання 
дисципліни  

Кількість 
аудиторних 
занять, год  

Бали за заняття  
Всього балів  

Лекції  20  0,5  10  
Практичні  22  1,0  22  
Самостійна робота   

-  -  28  

Екзамен  -  -  40  
Разом  -  -  100  

  
Порогові рівні оцінок за результатами навчання  

  
Змістовний 

модуль  

  
  

Вид заняття  

Мінімальна 
кількість балів  

(репродуктивний 
рівень)**  

Максимальна 
кількість 

 балів  
(творчий рівень)  

36  60  
1  Лк 1, Пз 1, Ср 1, Лк 2, Пз 2, Ср 2  12  20  
2  Лк 3, Пз 3, Ср 3, Лк 4, Пз 4, Ср 4  12  20  
3  Лк 5, Пз 5, Ср 5, Лк 6, Пз 6, Ср 6  12  20  

 Разом:  36  60  
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**Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що здобувач має певні знання, 
передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними положеннями, що 
вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З використанням основних 
теоретичних положень, здобувач з труднощами пояснює правила вирішення практичних/ 
розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних/ лабораторних/ контрольних/ 
індивідуальних завдань, курсового проєкту/роботи значно формалізовано: є відповідність 
алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами.  

  
  

7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного 
й підсумкового контролю  

  
Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового 
екзамену. Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом програмного 
матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності 
використання матеріалу для вирішення практичних задач тощо. Завдання мають 
теоретичне та практичне спрямування та передбачають вирішення типових 
професійних завдань фахівця на робочому місці й дозволяють діагностувати рівень 
підготовки студента та рівень його компетентності з навчальної дисципліни.  

Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість 
балів, одержаних за результатами перевірки успішності впродовж семестру, в сумі 
не досягла 36 балів. Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, 
одержаних за результатами підсумкової перевірки успішності, дорівнює 60. 
Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання 
екзамену, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів – 40. Підсумкова 
оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час екзамену та 
балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою.  

 
8. Програма навчальної дисципліни  

  
Змістовий модуль 1. Управління створенням інтелектуальної власності  
Тема 1. Інтелектуальна власність в парадигмі цивілізаційного розвитку 

суспільства.  
Тема 2. Легітимне набуття права інтелектуальної власності.  
Змістовий модуль 2. Управління використанням інтелектуальної 

власності  
Тема 3. Інноваційна діяльність та трансфер технологій.  
Тема 4. Суть та способи комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.  
Змістовий модуль 3. Управління захистом інтелектуальної власності  

 Тема 5. Система правової охорони та захисту інтелектуальної власності.  
Тема 6. Інтелектуальна власність в умовах глобалізації. 
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9. Теми лекцій  
  

  

  
Назва теми  

Кількість годин  
денна  
форма  

заочна  
форма  

Змістовий модуль 1. Управління створенням інтелектуальної власності  
1.  Т1  Інтелектуальна власність в парадигмі цивілізаційного розвитку 

суспільства.  2    

2.  Т2  Легітимне набуття права інтелектуальної власності.  4    
Змістовий модуль 2. Управління використанням інтелектуальної власності  

3.  Т3  Інноваційна діяльність та трансфер технологій.  4    
4.  Т4  Суть та способи комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності.  4    

Змістовий модуль 3. Управління захистом інтелектуальної власності  
5.  Т5  Система правової охорони та захисту інтелектуальної власності.  4    
6.  Т6  Інтелектуальна власність в умовах глобалізації.  2    

Разом:  20    
  

10. Теми практичних занять  
  

  

  
Назва теми  

Кількість годин  
денна  
форма  

заочна  
форма  

 Змістовий модуль 1. Управління створенням інтелектуальної власності  

1.  Т1  Інтелектуальна власність в парадигмі цивілізаційного розвитку 
суспільства.  2    

2.  Т2  Легітимне набуття права інтелектуальної власності.  4    
 Змістовий модуль 2. Управління використанням інтелектуальної власності  

3.  Т3  Інноваційна діяльність та трансфер технологій.  4    
4.  Т4  Суть та способи комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності.  4    

 Змістовий модуль 3. Управління захистом інтелектуальної власності  

5.  Т5  Система правової охорони та захисту інтелектуальної власності.  4    
6.  Т6  Інтелектуальна власність в умовах глобалізації.  4    

 Разом:  22    

 
  

№
 з/

п   
  

Те
ма

   

№
 з/

п   
  

Те
ма
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11. Самостійна робота  

  
  

Назва теми  
Кількість годин  
денна  
форма  

заочна  
форма  

  Змістовий модуль 1. Управління створенням інтелектуальної власності.  
  
  
  

1  

  
  
  

Т1  

Інтелектуальна власність в парадигмі цивілізаційного 
розвитку суспільства.  

Цивілізація. Постіндустріальне суспільство. Інтелектуальна 
економіка. Інформація. Знання. Інтелект. Творчість. 
Інтелектуальна діяльність. Інтелектуальний капітал. 
Інтелектуальна власність. Право інтелектуальної власності. 
Подвійна природа права інтелектуальної власності. Суб'єкти 
права інтелектуальної власності. Еволюція розвитку 
інтелектуальної власності.  

  
  
  

12  

  

  
  

2  

  
  

Т2  

Легітимне набуття права інтелектуальної власності.  
Об'єкти авторського та суміжного права. Винаходи. 

Промислові зразки. Корисні моделі. Наукові відкриття. 
Селекційні досягнення. Раціоналізаторські пропозиції. 
Топографії інтегральних схем. Засоби індивідуалізації. Торгова 
марка. Бренд. Географічне походження товару. Ноу-хау. 
Комерційна таємниця. Виникнення та здійснення права 
інтелектуальної власності.  

  
  

14  

  

Змістовий модуль 2. Управління використанням інтелектуальної власності  
   
 

3  

  
  

Т3  

Інноваційна діяльність та трансфер технологій.  
Інновації. Трансфер технологій. Договори щодо 

розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. 
Договір про передання виключних майнових прав 
інтелектуальної власності. Договір про створення за замовленням 
і використання об’єкта права інтелектуальної власності.  

  
  

14  

  

  
  
  
  

4  

  
  
  
  

Т4  

Суть та способи комерціалізації об’єктів інтелектуальної 
власності.  

Використання інтелектуальних продуктів у власній 
господарській діяльності. Інтелектуальна власність як внесок до 
статутного капіталу. Продаж прав інтелектуальної власності. 
Ліцензування. Франчайзинг. Оцінка об’єктів інтелектуальної 
власності. Облік та оподаткування об’єктів інтелектуальної 
власності. Роялті. Паушальні платежі. Гудвіл. Принципи 
управління інтелектуальною власністю. Життєвий цикл об'єкта 
права інтелектуальної власності.  

  
  
  
  

12  

  

Змістовий модуль 3. Управління захистом інтелектуальної власності.  
  
  
  

5  

  
  
  

Т5  

Система правової охорони та захисту інтелектуальної 
власності.  

Види порушень прав на об'єкти інтелектуальної власності. 
Піратство. Плагіат. Промислове шпигунство та конкурентна 
розвідка. Кіберсквотинг. Ринок контрафактних виробів. Стратегії 
охорони прав інтелектуальної власності. Способи захисту 
порушених прав інтелектуальної власності. Державна система 
правової охорони інтелектуальної власності в Україні. 
Законодавство України про інтелектуальну власність.  

  
  
  

14  

  

№
 з/

  
п  

 
Те

ма
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6  

  
 
Т6  

Інтелектуальна власність в умовах глобалізації.  
Міжнародна система інтелектуальної власності. Всесвітня 

організація інтелектуальної власності. Види міжнародно- правових 
актів про інтелектуальну власність. Правове значення міжнародно-
правових актів про інтелектуальну власність. Багатосторонні угоди 
та їх види. Законодавство зарубіжних країн про інтелектуальну 
власність та його особливості. Сучасні тенденції розвитку 
інтелектуальної власності. Проблема дисбалансу інтересів 
суспільства та власників інтелектуальних продуктів. 

  
 

12 

  

Разом:  78    
  

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення  
  

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 
засобами, і передбачають використання презентацій. Практичні заняття 
проводяться у комп’ютерних класах з доступом до відкритих баз патентних 
даних та реєстрів.  

13. Рекомендовані джерела інформації  
Базова література  

1. Аксютіна А.В., Нестерцова-Собакарь О.В., Тропін В.В. та ін. 
Інтелектуальна власність: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / За заг ред 
канд. юрид. наук, доц. Нестерцової-Собакарь О.В. - Дніпро: Дніпроп. держ. унт 
внутр. справ, 2018. 140 с.   

2. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність: Підручник/ В. Д. Базилевич 
– К.: Знання, 2006. – 431 с.  

3. Бондаренко С. В. Авторське право і суміжні права / С. В. Бондаренко – 
К.: Ін-т інтелектуальної власності і права, 2005. – 260 с.  

4. Волков О. І. Економіка та організація інноваційної діяльності підр. / О. 
І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан. - К. ЦУЛ, 2009. - 662 с.  

5. Капінос М. М. Інтелектуальна власність: підручник для аспірантів 
вищих навчальних закладів / М. М. Капінос, Е. Т. Лерантович, М. М. Cолощук. – 
Харків: «Друкарня Мадрид», 2016. – 396 с  

6. Коссак В. М., Якубовський І. Є. Право інтелектуальної власності: 
Підручник. / В. М. Коссак, І. Є. Якубовський. -К.: «Істина». – 2007. – 206с.  

7. Коротун О. М. Адміністративно-правові аспекти забезпечення охорони 
прав суб’єктів інтелектуальної власності в Україні: проблеми теорії та практики 
правозастосування : монографія / О. М. Коротун. - Київ, 2019. - 292 с.  

8. Право інтелектуальної власності. Підручник. За заг. ред. д.ю.н., проф. 
Булеци С.Б., к.ю.н., доц. Чепис О.І. Ужгород: РІК-У, 2019. 488 с  

9. Управління інтелектуальною власністю: монографія /П.М.Цибульов,  
В. П. Чеботарьов, В. Г. Зінов, Ю. Суіні; за ред. П. М. Цибульова. – К. : К.І.С., 
2005. – 448 с.  
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10. Ходаківський Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові 
аспекти : навч. посіб. / Є.І. Ходаківський, В.П. Якобчук, І.Л. Литвинчук. – К.: 
ЦУЛ, 2017. 11. Цыбулёв П. Н. Оценка интеллектуальной собственности: учеб.  
пособие [для студентов вузов] / П. Н. Цыбулёв – К. : Ин-т интеллектуальной 
собственности и права, 2005. – 196 с.  

12. Черевко Г. В. Інтелектуальна власність: Навч. посіб./ Г.В.Черевко – К.: 
Знання, 2008. – 412 с.  

Допоміжна література  
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 

30. – с. 141. 2. Цивільний кодекс України// Відомості Верховної Ради України. – 
2003. – №40. – с. 356.  

3. Закон України «Про авторське право та суміжні права» від 23 грудня 
1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – С. 64.  

4. Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі»// 
Відомості Верховної Ради України . – 1994. – № 7. – С. 32.  

5. Закони України «Про охорону права на промислові зразки» // Відомості 
Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – С. 34.  

6. Закон України «Про охорону права на знаки для товарів та послуг»// 
Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – С. 36.  

7. Закон України «Про охорону нових сортів рослин» // Відомості 
Верховної Ради України. –1993. – № 20. – С. 149.  

8. Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері 
авторського права і (або) суміжних прав: Закон України від 15 травня 2018 р. № 
2415-УІІІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2415-19   

9. Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності в 
Україні на період до 2020 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:  
//sips.gov.ua/ua/project-ip-strategy28082014  

Інформаційні ресурси  
1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди 

на електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 
10014, м. Житомир, Новий бульвар, (0412) 37-84-33), Національної бібліотеки 
України ім. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп.  
Голосіївський, 3 +380 (44) 525-81-04) та інших бібліотек (на розсуд викладача).  

2. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати 
дисертацій та дисертації, матеріали конференцій, патенти, комп'ютерні 
програми, статистичні матеріали, навчальні матеріали, наукові звіти).  
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Сайт  Верховної  Ради  України  
(законодавство)  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main   
  

Сайт журналу «Інтелектуальна власність»   http:// www/ intelvlas.com.ua  
Сайт  журналу  «Теорія  і  практика  
інтелектуальної власності»  

http://www.inprojoumal.org/uk/category/archiv 
-nomeriv/  

Сайт Національного офісу інтелектуальної 
власності.  

http://nipo.org.ua/   
  

Сайт  Державного  підприємства  
«Український інститут інтелектуальної 
власності» (Укрпатент)  

https://ukrpatent.org/uk   
  

  


