
Перспективна спеціалізація – 
інтелектуальна власність

Інформаційна доба, в яку ми всі з вами живемо, створила і активно використовує 
такий новітній вид товару як інтелектуальна власність. Нині жодна галузь не обхо-
диться без її продукування або використання. Адже будь-який результат розумо-
вої, творчої, виробничої, прикладної діяльності, а саме твір, виріб, ідея тощо – стає 
об’єктом інтелектуальної власності і набуває певної вартості.  Як поводитися з таки-
ми об’єктами, як фіксувати їх, захищати, продавати – є сьогодні актуальними питан-
нями права. 

Варто зауважити, що оформлення знань і правил  в галузі інтелектуального права у 
світі триває і досі. Водночас рівень поінформованості суспільства, грамотності людей 
з питань інтелектуальної власності в нашій країні відчутно недостатній. Реальний 
стан захисту інтелектуальної власності досить низький. За даними компанії Microsoft 
Ukraine, обсяг неліцензійного програмного забезпечення, яке нелегально використо-
вується державними органами, сягає майже 85%. Це негативно впливає на інвести-
ційний клімат, і наша держава часто сприймається світовою громадою як піратська. 
Саме тому сьогодні в Україні розробляються законопроект про захист інтелектуаль-
ної власності і державний депозитарій авторських прав – як складової захисту інте-
лектуальної власності. 

Існує в Україні й інша проблема:  гостра нестача фахівців з питань інтелектуальної 
власності і зокрема її захисту. У нас навіть недостатньо можливостей до реєстрації та 
розгляду заявок на оформлення й оцінку таких об’єктів. Так,  у 2014 році Держслуж-
бою інтелектуальної власності України розглянуто майже 5 тис. заявок на винаходи, 
понад 9 тис. на корисні моделі, понад 2,6 тис. на промислові зразки і понад 27,5 тис. на 
знаки для товарів і послуг. Але не менша кількість таких заявок лежить нереалізова-
ним вантажем,  і процес затягується через дефіцит кадрів та їх низький професійний 
рівень. 

Проблема ще й у тому, що сфера інтелектуальної власності є унікальною, оскільки в 
ній поєднуються економіка і право, а отже потрібна особлива якість знань та відпо-
відна кваліфікація фахівців.

В Університеті «КРОК» синтезовано ці дві складові у спеціалізації «Інтелектуальна 
власність».

Підготовка магістрів за цією спеціальністю здійснюється протягом одного року. 
Навчання передбачає оволодіння теоретичними знаннями щодо набуття, користу-
вання, захисту інтелектуальної власності, а також практичними навичками щодо 
механізму застосування юридичних норм при вирішенні відповідних питань. Слу-
хачам КРОКу за цією спеціалізацією викладаються не лише традиційні дисципліни, 
а й інноваційні, такі як охорона прав на об’єкти промислової власності, боротьба 
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з контрафактною продукцією, практика судового розгляду справ та деякі інші.

Загалом, зміст спеціалізації «Інтелектуальна власність» може слугувати алгоритмом 
набуття і захисту прав не лише у сфері суто інтелектуальної власності, а й  інших, 
що значно розширює можливості випускників до працевлаштування. На даний час 
в Україні діє шість спеціалізованих структур з інтелектуальної власності. Це Держав-
на служба інтелектуальної власності України, державне підприємство «Український 
інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), Український центр інноватики та 
патентно-інформаційних послуг, держпідприємство «Інтелзахист», державна органі-
зація «Українське агентство з авторських та суміжних прав», Інститут інтелектуаль-
ної власності національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві.

Ці структури всеукраїнського національного масштабу залучають випускників Уні-
верситету «КРОК» до участі у формуванні і реалізації державної політики у сфері 
інтелектуальної власності. Втім, поле діяльності для фахівців з цього напряму не об-
межене лише зазначеними установами. Проблема актуальна для будь-яких організа-
цій – як державних, так і бізнесових, адже захисту потребують  інтереси фірми, її та-
ємниці, творчі надбання кожного співробітника. І зрозуміло, що потреби у фахівцях 
з інтелектуальної власності в перспективі тільки зростатимуть.
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