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1. Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в 

контексті інтеграційних процесів : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. 

конф.,  (Запоріжжя,   18 трав. 2019 р. / Нац. ун-т ”Запоріз. політехніка”, Ін-т 

упр. та права, Юрид. ф-т ;  [редкол.: С. К. Бостан, Р. М. Максакова, Т. Є. 

Леоненко]. — Дніпро : Ліра ЛТД, 2019. — 375 с.- Шифр зберігання в 

Бібліотеці:  А802446 Зі змісту:  Особливості розв’язання національними 

судами України спорів, пов’язаних із порушенням прав інтелектуальної 

власності на комп’ютерну програму / А. А. Мурашко. – С. 189-192. 

2. Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного 

забезпечення аграрного сектора економіки : матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф., 8 - 9 листоп. 2018 р. / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. 

Докучаєва, Ф-т обліку і фінансів. — Харків, 2018. – 458 с. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А801963-1  Зі змісту : Об’єкти інтелектуальної 

власності підприємств в умовах глобалізації та євроінтеграції України / Л. І. 

Михайлова, О. В. Киричок. – С. 364-367. 

3. Горбунова О. Дадуть поштовх для розвитку вітчизняного 

фармацевтичного виробництва / Олена Горбунова // Голос України. — 

2020. — 6 лют. (№ 23). — [Електронні дані]. Йдеться про ранкове засідання 

Верховної Ради України (ВР України) 5 лютого 2020 року. Ухвалено за основу 

проект Закону ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо реформи патентного законодавства)” (№ 2259), який є частиною 

ініціатив щодо реформи у сфері охорони та захисту інтелектуальної 

власності в Україні. Як зазначила народний депутат Роксолана Підласа, 

законопроект створює умови для розвитку винахідницької діяльності в 

Україні, а також пропонує зміни, які критично важливі для українських 



пацієнтів та фармацевтичної індустрії. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/32731 

4. Дорошенко О. Ф. Експертиза об’єктів інтелектуальної 

власності в умовах новацій процесуального законодавства / О. Ф. 

Дорошенко, Н. В. Мінченко // Суд. експертиза об’єктів інтелект. власності: 

теорія і практика : наук.-практ. зб. / НАПрН України, НДІ інтелект. власності. 

— Київ,  2019. — Вип. 5. —  С.7-12. – Шифр зберігання в Бібліотеці : 

Бп17151-5  

5. Коноваленко В. Чи є роялті, задекларовані Президентом 

України, винагородою від творчої діяльності? / Володимир Коноваленко // 

Дзеркало тижня. — 2020. — 1 – 7 лют. (№ 1280). — [Електронні дані]. 

Йдеться про те, що проблема з декларуванням роялті Президентом України 

Володимиром Зеленським може запустити процес внесення змін у 

законодавство для боротьби з корупцією у сфері інтелектуальної власності. 

Зазначено, що, ознайомившись із повідомленням про суттєві зміни в 

майновому стані Президента України, розумієш, що задекларовані роялті не 

є винагородою за здійснення творчої діяльності, оскільки внесені в 

декларацію 4 880 000 гривень роялті нараховано за користування торговою 

маркою, а 104 000 гривень — як компенсацію за користування торговою 

маркою. У зв’язку з тим, що роялті, задекларовані Президентом України, не 

є винагородою від творчої діяльності, то діяльність із надання ліцензії на 

використання торгової марки є діяльністю, яка, підпадає під ч. 1 ст. 172-4 

”Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності” Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

6. Коротун О. Поняття та структура адміністративно-правового 

забезпечення охорони прав суб’єктів інтелектуальної власності / Олена 

Коротун, Олександр Світличний // Підприємництво, господарство і право. — 

2019. — № 8. — С. 91-95. Дослідження присвячене поняттю, структурі 

адміністративно-правового забезпечення охорони прав суб’єктів 

інтелектуальної власності. Зазначено, що відсутність теоретичних 

http://www.golos.com.ua/article/32731


узагальнень та відповідних практичних рекомендацій негативно впливають 

на формування та розвиток науки адміністративного права, охорону 

особистих немайнових та (або) майнових прав суб’єктів права 

інтелектуальної власності. Наголошено, що провідну роль у регулюванні 

відносин у сфері охорони прав суб’єктів інтелектуальної власності відіграє 

конституційне право. Особисті немайнові та майнові права 

інтелектуальної власності підлягають правовій охороні нормами 

приватного і публічного права, провідну роль серед яких відіграє цивільне і 

адміністративне право – дві фундаментальні галузі національного права. 

Усе це дістає відображення у диспозитивному та імперативному методі 

правового регулювання, які є найтиповішими  прийомами правового 

регулювання у досліджуваній сфері. 

7. Мартинів І. К. Обліково-аналітичне забезпечення 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності / І. К. Мартинів, Г. В. 

Уманців // Облік і фінанси. — 2019. — № 3. — С. 55-61. Встановлено, що 

процес комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності як самостійний 

об’єкт обліку вимагає розробки системи обліково-аналітичного 

забезпечення, яка дозволить генерувати управлінські рішення щодо реалізації 

бізнес-проектів у сфері інноваційної діяльності. Розроблено комплексну 

обліково-аналітичну систему комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності, в основу якої покладено системно-орієнтований підхід, що 

базується на взаємозв’язку та ієрархії елементів підсистем обліку й аналізу, 

формує підґрунтя для розробки організаційно-методичних засад обліку та 

аналізу об’єктів інтелектуальної власності, залучених в економічний 

оборот. 

8. Новіков О. В. Злочини проти інтелектуальної власності: 

поняття, види, сучасний стан та тенденції розвитку / О. В. Новіков // 

Часопис Київ. ун-ту права. — 2019. — № 3. — С. 234-238. Надано визначення 

поняття злочинів проти інтелектуальної власності, проаналізовано ознаки 

цих злочинів, вирізнено їх різновиди та оцінено сучасний стан і тенденції 



розвитку цієї групи злочинних посягань. Зазначено, що в Україні щорічно 

реєструється значна кількість злочинів проти інтелектуальної власності. 

9. Петренко В.О. Концептуальні аспекти судової експертизи 

порушених прав інтелектуальної власності / В. О. Петренко, О. В. Чус, А. 

В. Рейнгольд // Суд. експертиза об’єктів інтелект. власності: теорія і практика 

: наук.-практ. зб. / НАПрН України, НДІ інтелект. власності. — Київ, 2019. — 

Вип. 5. —  С. 27-38. – Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп17151-5 Зазначено, 

що основна проблема, з якою стикаються експерти з питань 

інтелектуальної власності, отримуючи ухвалу суду або постанову слідчого, 

полягає в тому, що на жаль, не завжди суддя або слідчий обізнані з 

особливостями об’єктів права інтелектуальної власності  тією мірою, яка 

необхідна для правильного визначення завдання перед експертом та 

формулювання належних питань, що їх відображають експерти після 

проведеного дослідження.  У ході дослідження засад судової експертизи 

порушень права на об’єкти права інтелектуальної власності автори 

запропонували підходи до розробки. 

10. Правові засади діяльності правоохоронних органів : до          

45-річчя Слідчо-криміналістичного інституту : зб. наук. ст., тез доп. та 

повідомл. за матеріалами VI Міжнар. наук.-практ. конф.,  (5 - 6 груд. 2019 р.) 

/ Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого (Україна, м. Харків) [та ін. ; упоряд.: Ю. В. 

Мех ; редкол. : Ю. П. Битяк (голов. ред.) та ін.]. — Харків : Друкарня 

Мадрид, 2019. — 438 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: В77567 Зі змісту: 

До питання про ґенезу інтелектуальної власності / Е. Є. Ордулі. – С. 88-90; 

Міжнародне співробітництво України в сфері інтелектуальної власності / 

А. В. Ковака. – С. 229-231; Особливості адміністративно-правової 

відповідальності в сфері інтелектуальної власності / Є. В. Рись. – С. 315-

316. 

11. Римське право і сучасність : матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф., 18 трав. 2019 р.   / Півден. регіон. центр НАПрН України, Нац. ун-т 

”Одес. юрид. акад.”, ДВНЗ ”Ужгород. нац. ун-т”, Каф. цивіл. права ; 



[упоряд.-уклад.: М. В. Кучеренко, В. С. Лоншакова ; за заг. ред. Є. О. 

Харитонова]. — Одеса : Фенікс, 2019. — 295 с.- Шифр зберігання в 

Бібліотеці:  А802458  Зі змісту:  Патентний тролінг як одна з форм 

зловживання правом інтелектуальної власності / Е. В. Полякова. – С.127-

129. 

12. Римське приватне право: здобутки європейські та глобальні : 

матеріали Міжнар. колоквіуму,  Одеса, 27 жовт. 2018 р. / Нац. ун-т ”Одес. 

юрид. акад.”, Каф. цивіл. права ; [за заг. ред. Є. О. Харитонова ; упоряд.-

уклад.: К. І. Спасова]. — Одеса : Фенікс, 2018. — 141 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А802378  Зі змісту:  Продюсер аудіовізуального твору як 

суб’єкт авторського права / Ю. Л. Степанець. – С. 126-129. 

13. Семеній Ю. Оцінка судом висновків експертів, патентних 

повірених та інших фахівців у сфері інтелектуальної власності / Ю. 

Семеній // Суд. експертиза об’єктів інтелект. власності: теорія і практика : 

наук.-практ. зб. / НАПрН України, НДІ інтелект. власності. — Київ, 2019. — 

Вип. 5. —  С. 39-41. – Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп17151-5Зазначено, 

що таке оцінювання здійснюється судом, але на нього впливають кілька 

сторін. По-перше, експерт, який судову експертизу виконує та готує 

висновок за її результатом. По-друге, сторони, оскільки судові процеси 

(цивільні та господарські), в яких є змагальність, тобто сторони повинні 

зібрати докази або вжити заходів для того, щоб ці докази були отримані від 

інших осіб, за допомогою суду та передбачуваних процесуальним 

законодавством механізмів. Таким чином, сторони можуть висловити своє 

ставлення до висновку у письмових поясненнях і робити це чітко, розгорнуто 

і звернути увагу суду на основні моменти. Фінальне оцінювання висновку 

судового експерта здійснює суд. 

14. Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права 

інтелектуальної власності : матеріали наук.-практ. конф.,  26 квіт. 2019 р.     

/ М-во екон. розвитку та торгівлі України, Нац. техн. ун-т України ”Київ. 

політехн. ін-т ім. І. Сікорського”. — Київ, 2019. — 193 с.- Шифр зберігання в 



Бібліотеці: А803299 У виступах та доповідях висвітлено питання 

створення об’єктів інтелектуальної власності, охорони, захисту й 

комерціалізації таких об’єктів, а також взаємозв’язку права 

інтелектуальної власності з інформаційним правом, інформаційною 

безпекою як складовими  права і навчальних дисциплін. Розглянуто також 

сучасний стан правової охорони інтелектуальної власності у світі, 

супроводження процесу створення об’єктів права інтелектуальної 

власності у країнах-членах НАТО, законодавче регулювання використання 

об’єктів права інтелектуальної власності у договорах з досліджень та 

розробок в країнах ЄС. 

15. Федорова Н. В. Телеформат як об'єкт права інтелектуальної 

власності : монографія / Н. В. Федорова ; НДІ інтелект. власності НАПрНУ.  

Київ : Інтерсервіс, 2019. – 220 с. Присвячено дослідженню телеформату, як 

окремого об'єкта права інтелектуальної власності. Сформульовано та 

викладено теоретичні підходи до розуміння сутності телеформату. 

Здійснено аналіз структури внутрішніх елементів телевізійного формату 

через призму концепції колективного твору. Визначено умови надання 

правової охорони телеформату, суб'єкти прав на телеформат та подано їх 

класифікацію. Розглянуто способи та договорні форми реалізації майнових 

прав на телеформат, засоби індивідуалізації телеформату. Досліджено 

міжнародний досвід правової охорони телеформату. 

16. Череп О. Г. Формування стратегій інтелектуальної власності 

як запоруки розвитку суспільства / О. Г. Череп, А. О. Кобець // Вісн. 

Запоріз. нац. ун-ту. Серія : Екон. науки : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2019. – 

Вип. 1. – С. 103-107.– Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16792-1(41)   

Розглянуто стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності, які 

конкретизують основні шляхи реалізації концептуальних ідей і поглядів на 

розвиток сфери інтелектуальної власності в Україні. Систематизовано 

загальні ознаки інтелектуального продукту та наголошено, що 

інтелектуальна власність у сучасному господарському розвитку стає 



головним фактором конкурентоспроможності. Здійснено регіональний 

аналіз стану захисту інтелектуальної власності та визначено регіони з 

високою, середньою та невисокою активністю. Висвітлено інституційну 

базу, створену в Україні для забезпечення набуття, здійснення та захисту 

прав інтелектуальної власності.  Текст: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21

REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21

P03=FILA=&2_S21STR=Vznu_eco_2019_1_19 

17. Шабалін А. В. Судовий захист прав авторів (творців) / А. В. 

Шабалін // Приват. право і підприємництво : зб. наук. пр. / НДІ приват. права 

і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України. – Київ, 2019. – 

Вип. 19. – С. 114-119. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16342-19 

Досліджено питання, пов’язані із захистом права інтелектуальної власності 

у господарському судочинстві, зокрема, захистом певних економічних прав 

(майнових) суб’єктів права інтелектуальної власності. Приділено увагу 

можливості стягнення авторської винагороди (роялті) в порядку наказного 

провадження. Проаналізовано питання юрисдикції означеної категорії 
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