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ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ – ДОСВІД АКАДЕМІЇ ВСЕСВІТНЬОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

Всесвітня Організація Інтелектуальної Власності (ВОІВ) – це спеціалізована установа 

Організації Об'єднаних Націй. Її діяльність присвячена розвитку збалансованої та доступної 

міжнародної системи інтелектуальної власності (ІВ), що забезпечує винагороду за творчу 

діяльність, стимулюючої інновації і що вносить вклад до економічного розвитку при дотриманні 

інтересів суспільства. ВОІВ була створена Конвенцією ВОІВ у 1967 р. та отримала мандат від 

своїх держав-членів на сприяння охороні ІВ у всьому світі шляхом співпраці між державами і у 

взаємодії з іншими міжнародними організаціями. Штаб-квартира ВОІВ знаходиться в Женеві 

(Швейцарія). Генеральним директором насьогодні Організації є Френсис Гарі. З метою 

впровадження та поширення освіти щодо охорони інтелектуальної власності на базі ВОІВ була 

створена Всесвітня Академія Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності, яка надає 

безкоштовну дистанційну освіту з основ інтелектуальної власності на шості мовах (в тому числі і 

російська).  

Aкадемія ВОІВ була заснована в березні 1998 Генеральним директором Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності д-ром Камілом Ідрісом у відповідь на потребу суспільства в 

знаннях і навиках в області інтелектуальній власності. Це – зразковий центр вчення, підвищення 

кваліфікації і досліджень в цій сфері. Програми Академії задовольняють потребам самих різних 

аудиторій – винахідників і творчих осіб, керівників підприємств і фахівців в області 

інтелектуальної власності, політичних діячів і державних службовців, що займаються 

інтелектуальною власністю, дипломатів і представників різних країн і організацій, студентів, що 

вивчають ІВ, викладачів ІВ, а також суспільства в цілому. Завдання Академії здійснюються за 

допомогою п'яти основних програм - професійне підвищення кваліфікації, дистанційне навчання, 

розвиток політики в області ІВ, викладання і дослідження. Спеціалізовані програми, включаючи 

дистанційне навчання, в якому, з моменту його створення в 1999 році, взяли участь більше 30000 

чоловік, принесло користь безлічі людей в усіх областях діяльності. На базі Одеської 

Національної Юридичної Академії ВОІВ створив літню школу, де на протязі двох тижнів 

проходить навчання з основ інтелектуальної власності на англійській мові. Навчання ведуть 

викладачі ОНЮА та Академії ВОІВ. По закінченню школи видається свідоцтво Академії ВОІВ.  

Досвід Академії використали у Київському Інституті Інтелектуальної Власності Одеської 

Національної Юридичної Академії. Навчальний заклад створено у 1996 році у формі ЗАТ 

«Інститут інтелектуальної власності і права», який у 2007 році розпорядженням Кабінету 

Міністрів України №863-Р перетворено на Державний вищий навчальний заклад «Державний 

інститут інтелектуальної власності», а у 2010 році реорганізовано у Інститут інтелектуальної 

власності Одеської національної юридичної академії в м. Києві. Інститут функціонує у складі 

навчально-науково-виробничих комплексів: «Академія інтелектуального бізнесу» та «Академія 

інтелектуальної власності».  

На базі цього вищого навчального закладу засновано наступні дистанційні курси: Основи 

інтелектуальної власності; Загальний курс інтелектуальної власності (DL-101) (курс ВОІВ 

українською мовою); Заочний семінар «Основи інтелектуальної власності»; Технологічний 

менеджмент: комерціалізація результатів наукової діяльності в науково-дослідних інститутах; 

Training of Chief Commercialization Officers; Комерціалізація результатів наукових досліджень.  
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