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Право
інтелектуальної
власності
для креативних індустрій

Хендбук для тих, хто прагне мати під 

рукою юриста, який готовий відповісти 

на щоденні питання з інтелектуальної 

власності



Про проект

2000 року завдяки Пітеру Кою та журналу BusinessWeek виникло поняття 
креативна економіка, яким назвали галузь, що сформувалася завдя
ки висхідній силі ідей. 2001 року Джон Хокінс видав книжку «Креативна 
економіка. Як люди заробляють на ідеях», де визначив 15 креативних 
індустрій, які розвиваються щороку, а 2020-го сукупно становитимуть 
6,1 трлн дол. США у світовій економіці. Це реклама, архітектура, мис
тецтво, крафт, дизайн, мода, кіно, музика, сценічне мистецтво, видавнича 
справа, дослідження, програмне забезпечення, ігри та іграшки, телеба
чення й радіо, відеоігри.

Соціальною основою нової економіки постав креативний клас — 
люди, які змінюють майбутнє. «Якщо ви інженер, архітектор або ди
зайнер, письменник, митець або музикант; якщо креативна діяльність 
є вирішальним фактором вашої роботи — чи то у сфері бізнесу, освіти, охо
рони здоров’я, права, чи в будь-якій іншій, — ви належите до цього класу», — 
пише в дослідженні Річард Флоріда. В економіці й суспільстві відбуваються 
Зміни, у яких головним ресурсом постають ідеї та людський капітал, а тому 
інтелектуальна власність стає валютою креативної економіки.

У цій настільній книзі ми спробували просто й доступно надати відповіді на 
основні запитання з інтелектуальної власності — саме представникам кре
ативного класу, щоб допомогти їм ефективно використовувати свої твор
чі продукти й заробляти на них. Це уможливилося завдяки Українському 
культурному фонду, який підтримав ідею Інституту права, технологій та 
інновацій і допоміг реалізувати соціальний проект під назвою «Creative Law 
Studios. Право інтелектуальної власності для креативних індустрій».

Креативні індустрії — це
індустрії, що мають на меті 
створення, виробництво й 
комерціалізацію творчих 
(креативних) змістів, які 
є нематеріальними і культур
ними за своєю природою.
Такі змісти зазвичай захищені 
правом інтелектуальної влас
ності, вони можуть набрати 
форми продукту чи послуги.
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Право інтелектуальної 

власності для креативних 

індустрій

Проект «Creative Law Studios. Право інтелектуальної власності для 

креативних індустрій» реалізується Інститутом права, технологій та 

інновацій (ILTI) за підтримки Українського культурного фонду.

Місія проекту — змінити ментальне упередження творців і куль

турних операторів, що «митець повинен бути голодний», підвищити 

рівень поваги до результатів творчої діяльності, усунути правовий 

нігілізм, плагіат і піратство в професійній спільноті.

У хендбуку експерти-юристи в доступній і простій для сприйняття 

формі відповіли на найактуальніші запитання, пов’язані з правом 

інтелектуальної власності, для кожної креативної індустрії. І зробили 

це в інтерактивній формі через вигадану дівчину-помічника llti, яка 

в майбутньому може стати віртуальним голосовим помічником, роз

робленим як додаток для операційної системи.

Шукайте @Creative Law Studios у Facebook, Instagram та YouTube.


