
 
сер1 Інтелектуальна 
власність. 
Промислова 
власність.  
 

 
Покажчики сер.1 ”Інтелектуальна власність. Промислова власність” містить 

бібліографічні описи статей та рефератів, що публікувалися протягом 2000-2003рр. у вітчизняній 
та зарубіжній періодиці з питань : 

 
 місця та значення патентної інформації в системі охорони інтелектуальної 

власності ; 
 патентно – інформаційної політики та практики ; 
 організації патентної справи в Україні та за її межами ; 
 досвіду патентно – інформаційної діяльності ; 
 патентного права ; 
 патентної експертизи ; 
 правової охорони винаходів, корисних моделей, сортів рослин, топологій 

ІМС, програм до ЕОМ та БД ; 
 винахідницької діяльності, тощо. 

 
 
 сер.2. Авторське 
право та суміжні 
права . 
 
 

 
Покажчики сер.2 “Авторське право та суміжні права” містить бібліографічні описи статей 

та рефератів, що публікувалися протягом 2000-2003рр. у вітчизняній та зарубіжній періодиці з питань: 
 

 понять, функцій та принципів авторського права і суміжних прав; 
 виключної природи та видів авторського права; 
 суб’єктів та об’єктів авторського права; 
 охорони прав виконавців, виробників фонограм; 
 організації ефірного та кабельного мовлення; 
 управління авторськими і суміжними правами, тощо. 

 
Бібліографічний покажчик спрямовано на широке коло користувачів і 

спеціалістів у сфері науки, мистецтва, видавничої справи, у виробництві кіно- і відеопродукції, 
фонограм, організацій ефірного та кабельного мовлення, а також юристів і студентів юридичних та 
гуманітарних факультетів. 
 

 
сер.3. Промислові 
зразки. Товарні 
знаки. 
 

 
Покажчики сер.3 “Промислові зразки. Товарні знаки” містить бібліографічні описи статей 

та рефератів, що публікувалися протягом 2000-2003рр. у вітчизняній та зарубіжній періодиці з питань: 
 

 законодавства та його розвитку; 
 правової охорони, реєстрації, критеріїв охороноспроможності; 
 загальновідомих знаків; 
 фірмових найменувань та географічних зазначень походження товарів, співвідношення 

їх до товарних знаків; 
 інформаційних ресурсів; 
 оцінки вартості прав, ліцензування; 
 міжнародного досвіду; 
 правового захисту. 

 
 
 

 
сер4.  Іновації та 
ринок. Економіка 
інтелектуальної 
власності  
 

 
Покажчики сер.5 “Економіка інтелектуальної власності” містить бібліографічні описи 

статей та рефератів, що публікувалися протягом 2000-2003рр. у вітчизняній та зарубіжній періодиці з 
питань: 

 
 сучасних технологій у виборі прибуткового комерційного використання інтелектуальної 

власності ; 
 маркетингу, менеджменту та ціноутворенню інтелектуальної власності ; 
 бухгалтерського обліку та оподаткування нематеріальних активів ; 
 оцінки об’єктів інтелектуальної власності, тощо. 

 
Бібліографічний покажчик спрямовано на широке коло користувачів і 

спеціалістів у сфері інтелектуальної власності, професійних оцінювачів, патентних повірених, 
аудиторів, підприємців і консультантів з бізнесу в інноваційній та науково-технічній сферах. 
 

 
сер5.  Патентна 
інформація. Сучасні 
засоби доступу до 
інформаційних 
ресурсів. 
 

 
Покажчики сер.6 ”Патентна інформація. Сучасні засоби доступу до інформаційних 

ресурсів.” містить бібліографічні описи статей та рефератів, що публікувалися протягом 2000-
2003рр. у вітчизняній та зарубіжній періодиці з питань : 

 
 патентно-інформаційної діяльності ; 
 документальних джерел патентної інформації ; 
 патентно-інформаційного пошуку ; 
 патентно-інформаційного аналізу ; 

сучасних засобів доступу до інформаційних ресурсів, тощо 



 
сер6. Міжнародні 
угоди, 
співробітництво та 
досвід у сфері 
інтелектуальної 
власності. 
 

 
Покажчики сер.7 ”Міжнародні угоди, співробітництво та досвід у сфері інтелектуальної 

власності.” містить бібліографічні описи статей та рефератів, що публікувалися протягом 2000-
2003рр. у вітчизняній та зарубіжній періодиці з питань : 

 
 зарубіжного патентного та авторського права ; 
 охорони об’єктів інтелектуальної власності за рубежем ; 
 новітніх технологій, світових інформаційних ресурсів та сучасних засобів доступу до 

них ; 
 міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності, діяльності 

міжнародних організацій та зарубіжних патентних відомств ; 
 міжнародного досвіду у сфері правового захисту інтелектуальної власності; судової 

практики, тощо. 
 

 
сер7.  Законодавство 
з питань 
інтелектуальної 
власності. 
Законодавчі та 
нормативні акти  
 

 

Покажчики сер.7 “Законодавство з питань інтелектуальної власності. Законодавчі та нормативні 
акти” містить бібліографічні описи статей, рефератів та нормативних документів, що публікувалися 
протягом 2000-2003рр. у вітчизняній та зарубіжній періодиці з питань : 

 

 розвитку національного законодавства у сфері охорони прав інтелектуальної власності ; 
 системи національного законодавства та міжнародного співробітництва ; 
 зарубіжного законодавства та міжнародного досвіду з питань охорони прав 

інтелектуальної власності ; 
 різних аспектів законодавства щодо охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності, 

тощо. 
 

 
 
сер8.  Правовий 
захист 
інтелектуальної 
власності  
 

 

Покажчики сер.8 “Правовий захист інтелектуальної власності.” містить бібліографічні описи статей, 
рефератів та інформаційних повідомлень, що публікувалися протягом 2000-2003рр. у вітчизняній та 
зарубіжній періодиці з питань: 

 

 адміністративних та цивільно-правових способів захисту прав на об’єкти інтелектуальної 
власності ; 

 адміністративної та карної відповідальності за порушення прав ; 
 захисту від недобросовісної конкуренції ; 
 процедури вирішення спорів та судових справ з порушення прав. 

 

 Бібліографічний покажчик спрямовано на широке коло наукових, інженерно-технічних 
робітників, спеціалістів у сфері інтелектуальної власності, викладачів і студентів юридичних та 
економічних факультетів, юристів-практиків. 

 

 
 


