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І. ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ
Виконання контрольної роботи сприяє більш глибокому засвоєнню
організаційно-економічних основ побудови й відтворення стану безпечного,
захищеного розвитку сфери інтелектуальної власності на рівні держави і
окремих суб’єктів господарювання. Кінцевою метою є сприяння формуванню
фахівців, здатних забезпечувати процеси убезпечення інтелектуальної власності
на макро- та мікрорівнях.
Виконання контрольної роботи передбачає розв’язання трьох завдань за
одним із варіантів. Номер варіанта збігається з номером останньої цифри у
заліковій книжці студента.
Для правильного виконання завдань студент має оволодіти теоретичними
засадами безпеки

інтелектуальної власності, законодавчою базою цієї

діяльності та ознайомитися з практикою застосування цих знань. Основний
зміст контрольної роботи має бути результатом власної творчості студента, що
засвідчує не лише наявність певного обсягу знань, але і вміння їх застосовувати
для розв’язання конкретних завдань.
Рекомендується у першу чергу використовувати такі джерела:
1. Андрощук, Г. А. Экономическая безопасность предприятия: защита
коммерческой тайны [Текст] : моногр. / Г. А. Андрощук, П. П. Крайнев. – К. :
Издательский дом «Ин Юре», 2000. – 400с.
2. Варналій, З. С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети
зміцнення [Текст] : монографія / З. С. Варналій, Д. Д. Брукальцева, О. С.
Наєнко. – К.: Знання України, 2011. - 299 с.
3. Внутрифирменное управление интеллектуальными активами [Текст] / Л.
И. Лукичева, Д. Н. Егорычев. – М. : ООО «Омега-Л», 2004. – 192 с.
4. Економічна безпека держави: сутність та напрями формування [Текст] :
моногр. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, С. М. Макуха та ін. / за ред. Л. С.
Шевченко. – Х. : Право, 2009. – 312 с.
5. Інтелектуальна власність [Текст] : навч. посіб. / О. М. Стороженко, Г. В.
Уманців, О. В. Фоміна. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 456 с.

6. Коваленко, М. А. Економічна безпека корпоративного підприємства
[Текст] : навч. посіб. / М. А. Коваленко, І. І. Нагорна, Н. В. Родванська; за ред.
М. А. Коваленко. – Херсон : Олді-плюс, 2009. – 404 с.
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Контрольну роботу друкують за допомогою комп’ютера на одній стороні
аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) шрифтом Times New Roman
через півтора інтервали. Висота шрифту – 14. Береги: лівий – 30 мм, правий –
10 мм, верхній – 20 мм, нижній – 20 мм.
Першою сторінкою контрольної роботи є титульний аркуш, який
включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер
сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому
верхньому куті сторінки без крапки в кінці.
На початку роботи (на другій сторінці) наводиться зміст завдань за
виконуваним варіантом. Потім іде текст контрольної роботи, а після нього –
список використаних джерел. Наприкінці роботи вказується дата її виконання і
ставиться особистий підпис.
Обсяг тексту контрольної роботи має складати 12-14 сторінок. Титульний
аркуш, зміст завдань та список використаної літератури до цього обсягу не
включаються.
Зразок оформлення титульного аркуша наведено у додатку А.
Приклади бібліографічного опису використаних джерел містяться у
додатку Б.

ІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Варіант 1
Завдання № 1. Розкрийте сутність безпеки інтелектуальної власності як
складової національної економічної безпеки. Обґрунтуйте взаємозв’язок
безпеки інтелектуальної власності та науково-технологічної (інноваційної)
безпеки.
Завдання № 2. Визначте сутність та сферу застосування страхування
інтелектуальної власності. Назвіть види страхування інтелектуальної власності.
Завдання № 3. Які ризики для безпеки інтелектуальної власності існують
при міжнародному науково-технічному співробітництві? Наведіть приклади, по
кожному запропонуйте шляхи зниження таких ризиків.

Варіант 2
Завдання

№

1.

Які

суперечності

інтересів

суб’єктів

відносин

інтелектуальної власності ви можете ідентифікувати? Визначте національні
інтереси України у сфері інтелектуальної власності.
Завдання № 2. Розкрийте сутність і складові безпеки інтелектуальної
власності підприємства. Визначте шляхи втрати об’єктів інтелектуальної
власності підприємства та інформації про них.
Завдання № 3. Наведіть приклад діяльності компаній, які отримали назву
«патентні тролі» («особи, що не практикують»). Визначте наслідки їх
діяльності для розвитку сфери інтелектуальної власності та запропонуйте
заходи боротьби з «патентними тролями».
Варіант 3
Завдання № 1. Розкрийте роль держави в управлінні безпекою
інтелектуальної власності.
Завдання № 2. Назвіть завдання і функції служби економічної безпеки
підприємства щодо убезпечення інтелектуальної власності.

Завдання № 3. Підприємство точного приладобудування здійснює НДДКР
та

комерціалізацію

виробництві.

їх

Наведіть

результатів
приклад

шляхом

використання

специфічних

та

у

власному

інтерспецифічних

інтелектуальних трудових ресурсів підприємства та можливих збитків
унаслідок їх втрати. Запропонуйте інструменти закріплення і збереження на
підприємстві інтерспецифічних інтелектуальних трудових ресурсів.
Варіант 4
Завдання № 1. Визначте та обґрунтуйте внутрішні і зовнішні загрози
економічний безпеці України у сфері інтелектуальної власності на сучасному
етапі розвитку держави.
Завдання № 2. Назвіть переваги та недоліки убезпечення інтелектуальної
власності через механізм комерційної таємниці.
Завдання № 3. За експертними оцінками, у 2013 р. патентні витрати
(судові тяжби, виплати, мирові угоди) провідних корпорацій світу у сфері
високих технологій у 1,5 рази перевищать фінансування нових досліджень і
розробок. Зокрема, компанія ARM, на процесорах якої працюють 90 %
мобільних телефонів у світі, у 2012 р. вирішила згорнути програму нових
розробок і зосередитись на ліцензійних виплатах і судовому захисті своїх
позицій. Чи вважаєте ви, що посилення захисту прав інтелектуальної власності
призводить до втрат суспільства? Обґрунтуйте відповідь. Які ви можете
запропонувати шляхи подолання зазначених негативних тенденцій розвитку
сфери інтелектуальної власності?
Варіант 5
Завдання № 1. Розкрийте цілі та напрями державного регулювання
трансферу технологій як складової убезпечення інтелектуальної власності.
Завдання № 2. Надайте порівняльну характеристику патенту та ноу-хау як
механізмів убезпечення об’єктів інтелектуальної власності підприємства.

Завдання № 3. Вступивши до СОТ, Україна взяла на себе зобов’язання
щодо повного виконання Угоди ТРІПС (Угода про торгівельні аспекти прав
інтелектуальної власності). Які саме зміни у регулюванні сфери інтелектуальної
власності передбачає приєднання країни до угоди ТРІПС? На ваш погляд, чи
існують у зв’язку з цим ризики для національної безпеки у сфері
інтелектуальної власності? Обґрунтуйте відповідь, використавши у т.ч. дані
Державної служби інтелектуальної власності України щодо динаміки та
структури подання заявок, видання охоронних документів на об’єкти
інтелектуальної власності.
Варіант 6
Завдання № 1. Чим відрізняються превентивні і захисні заходи щодо
забезпечення економічної безпеки в сфері інтелектуальної власності? Що таке
активний та пасивний захист? Наведіть приклади.
Завдання № 2. Назвіть та розкрийте зміст механізмів убезпечення
комерційно цінної інформації, що застосовуються при переговорах із
потенційними партнерами. Як при цьому уникнути передчасного розкриття
секретів?
Завдання № 3. Швейцарська фармацевтична корпорація звернулась із
позовом до Верховного суду Індії стосовно продовження патенту на свій
препарат від раку. Індійська патентна система передбачає, що після спливання
певного терміну з дня реєстрації імпортного препарату в країні фармацевти
отримують право випускати власні аналоги, економлячи на багаторічних
дослідженнях та клінічних випробуваннях. Індійські фармацевтичні компанії
виробляють так звані «дженеріки» – аналоги препаратів провідних світових
виробників за цінами, що подекуди є в десятки разів нижчими. Корпорація
спробувала продовжити дію патенту на препарат у Індії, випустивши
модифіковану форму ліків, однак поліпшення були визнані незначними, у
патентуванні

відмовлено.

Аргументи

швейцарської

корпорації:

західні

виробники позбавляються можливостей інвестувати необхідні кошти у

дослідження і розробку нових ліків. За даними ж міжнародної організації
«Лікарі без кордонів», увесь світ залежить від Індії у питанні постачання
доступних аналогів дорогих патентованих медикаментів. Індія є другим
найбільшим світовим постачальником ліків для UNICEFF, що розподіляє їх
потребуючим по всьому світові. Суперечності інтересів яких суб’єктів відносин
інтелектуальної власності у даному випадку мають місце? Які шляхи їх
розв’язання ви можете запропонувати?
Варіант 7
Завдання № 1. Назвіть та розкрийте зміст основних механізмів
убезпечення авторських і суміжних прав в епоху Інтернет.
Завдання

№

2.

Поясніть,

як

відрізняється

управління

безпекою

інтелектуальної власності організації на різних фазах життєвого циклу об’єктів
інтелектуальної власності.
Завдання № 3. Нематеріальні активи (у т.ч. об’єкти інтелектуальної
власності) в Україні майже не враховуються ані в собівартості продукції, ані у
балансовій вартості підприємств. Визначте, які це продукує загрози та ризики
для безпеки інтелектуальної власності на рівні держави.
Варіант 8
Завдання № 1. Розкрийте роль безпеки інтелектуальної власності у
формуванні інноваційної моделі розвитку. Визначте вплив глобалізації на
формування нової системи загроз та ризиків безпеці інтелектуальної власності.
Завдання № 2. Розкрийте зміст і призначення технічної, організаційної,
мотиваційної підсистем убезпечення інтелектуальної власності підприємства.
Завдання № 3. Поясніть, чому, на ваш погляд, рецепти Coca-Cola, парфумів
Coco Chanel протягом багатьох десятиліть зберігаються у режимі комерційної
таємниці, а не патентуються? Спрогнозуйте можливі наслідки вибору іншого
варіанту захисту об’єктів права інтелектуальної власності (патент) для названих
брендів.

Варіант 9
Завдання № 1. Визначте стратегічні напрями подолання загроз та
нейтралізації ризиків у сфері інтелектуальної власності в Україні на сучасному
етапі розвитку країни.
Завдання № 2. Розкрийте роль персоналу у захисті комерційної таємниці. У
чому полягають особливості управління працівниками, що працюють із
комерційною таємницею?
Завдання № 3. Наведіть відомі з історії приклади промислового
шпигунства. Поясніть, яких принципів убезпечення інтелектуальної власності у
цих випадках не було дотримано.
Варіант 10
Завдання № 1. Визначте інституційні умови безпеки інтелектуальної
власності та сучасні трансформації інституційних основ сфери інтелектуальної
власності.
Завдання № 2. Розкрийте зміст та цілі «Due Diligence» (юридичного
аудиту) інтелектуальної власності.
Завдання № 3. Які чинники впливають на вибір оптимального формату
механізму управління безпекою інтелектуальної власності на підприємстві? На
прикладі конкретної організації (підприємства) обґрунтуйте доцільність
створення служби економічної безпеки для убезпечення інтелектуальної
власності.
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