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ПЕРЕДМОВА 

 
Об’єктивними тенденціями сучасної фази розвитку більшості 

національних економік та світового господарства є зростання ролі інновацій та 
результатів інтелектуальної творчої діяльності. Спостерігається тісна 
залежність між збільшенням частки в структурі активів суб’єктів 
господарювання об’єктів інтелектуальної власності та вищим рівнем соціально-
економічного розвитку держави. Створення і використання об’єктів 
інтелектуальної власності дає суб’єктам господарювання такі переваги як 
збільшення суми активів та ринкової вартості, капіталізація підприємств, 
розширення асортименту товарів (послуг), підвищення інноваційності, а у 
зв’язку з цим і конкурентоспроможності, зниження витратомісткості 
господарювання тощо. Для національного господарства активізація процесів 
використання об’єктів інтелектуальної власності дозволяє знизити рівень 
тінізації економіки, збільшити обсяги ВНП та надходжень до бюджетів, 
посилити конкурентоспроможність і підвищити економічну ефективність 
економіки, покращити її участь в системі міжнародного поділу праці. 
Ефективне державне регулювання підтримки і розвитку інтелектуальної 
творчої діяльності, результатом якої є створення і комерціалізація її 
результатів, належний захист і охорона прав на інновації дедалі більше стають 
головними передумовами посилення міцності та безпеки національного 
господарства.   

Відтак, опанування процесами створення, включення до складу активів, 
комерціалізації, охорони, захисту та ефективного використання об’єктів 
інтелектуальної власності дозволяє підвищити ефективність господарювання, 
причому на всіх рівнях системної ієрархії – від окремого підприємства до 
національного господарства. 

У навчальному посібнику автори системно подали теоретико-методичні 
та прикладні аспекти управління інтелектуальною власністю. Акцентується, 
зокрема, на: 

- економічному змісті категорії “інтелектуальна власність”; 
- концептуальних підходах до побудови системи інтелектуальної 

власності; 
- послідовності та умовах набуття прав на об’єкти інтелектуальної 

власності; 
- механізмах та способах захисту прав інтелектуальної власності; 
- підходах та методах оцінювання вартості об’єктів інтелектуальної 

власності, а також ефективності її використання; 
- інструментах та засобах управління об’єктами інтелектуальної 

власності; 
- інституціональному забезпеченні інтелектуальної власності, 

механізмах та способах їх захисту.  
Отже, розроблено вісім тем на основі навчальної програми з дисципліни 

“Інтелектуальна власність”, затвердженої Львівською комерційною академією. 
За структурою і змістом посібник відповідає вимогам ECTS у кредитно-
модульній системі організації навчального процесу і розрахований на один 
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навчальний кредит. Кожна тема викладена в такій послідовності: ключові 
слова, методичні вказівки до вивчення теми, підсумки теми, запитання для 
самоконтролю, тестові завдання, термінологічний словник, завдання для 
практичних занять, література до теми.   

Важливою характеристикою навчального посібника є його теоретична і 
практична спрямованість: запропоновані практичні завдання охоплюють 
комплекс робіт, які мають вирішальне значення для засвоєння тем. Він дає 
змогу студентам оволодіти не тільки теоретичною, але й практичною частиною 
курсу з вирішенням типових задач. За результатами виконання таких завдань 
можна з’ясувати загальний рівень підготовки та здійснити комплексне 
оцінювання знань студента на основі Положення про неперервну оцінку знань 
студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання.  

Незаперечна перевага посібника, порівняно з іншими, – система тестів та 
комплекс практичних і ситуаційних завдань, методична доцільність яких 
полягає у забезпеченні студентів знаннями, які в подальшому можуть 
використовуватися при управлінні інтелектуальною власністю на різних рівнях. 

В процесі вивчення курсу “Інтелектуальна власність” перед студентами 
ставиться завдання сформувати сукупність теоретико-методологічних та 
прикладних знань, які полягають у формуванні сукупності теоретико-
методологічних та прикладних знань з інтелектуальної власності як права на 
результати творчої діяльності людини, управління інтелектуальною власністю 
як системою, набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, захисту прав 
інтелектуальної власності, економіки, маркетингу та менеджменту 
інтелектуальної власності та слугуватимуть основою для поєднання і 
систематизації майбутніми фахівцями знань, навичок та умінь з інших 
економічних дисциплін. 

На думку авторів, у посібнику реалізується мета, яка полягає в отриманні 
студентами знань із сутнісних характеристик, системи, прав та об’єктів 
інтелектуальної власності, підходів до її захисту і управління, методів 
оцінювання вартості об’єктів. 

Таким чином, навчальний посібник “Інтелектуальна власність”, 
безперечно, допоможе студентам опанувати дисципліну, а також стане в 
пригоді при підготовці індивідуальних та самостійних завдань. Він може бути 
корисним не лише студентам, але й викладачам, аспірантам та науковцям, 
практикам, які цікавляться проблемами управління інтелектуальною власністю. 
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ТЕМА 1 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТИ 
ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 

 
Ключові слова: інтелектуальна власність, результати творчої діяльності, права 
на об’єкти, майнове і немайнове право. 

 
1. Сутнісна характеристика поняття “інтелектуальна власність», 

мета, об’єкт та предмет дисципліни 
2. Об’єктивна необхідність створення та управління об’єктами 

інтелектуальної власності, майнове і немайнове право 
3. Еволюція інтелектуальної власності 
4. Місце і роль інтелектуальної власності в економічному та 

соціальному розвитку 
 

1. Сутнісна характеристика поняття “інтелектуальна власність», 
мета, об’єкт та предмет дисципліни 

Згідно з Цивільним кодексом України (Книга IV), інтелектуальна 
власність – це право особи на результат інтелектуальної творчої діяльності або 
на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений законодавством, у 
виробничій, науковій, літературній, мистецькій та художній сферах. 

Таким чином, дисципліна “Інтелектуальна власність” передбачає 
вивчення переліку об’єктів, що належать до інтелектуальної власності, і які як 
фізичні, так і юридичні особи можуть створювати, охороняти, захищати і 
використовувати у своїй фінансово-господарській діяльності (в комерційних чи 
не комерційних цілях), а також основ управління ними. 

Виходячи з визначення сутності інтелектуальної власності, потрібно, 
розуміти, що об’єкти інтелектуальної власності, у переважній більшості є 
нематеріальними та створюються розумовою працею, мають тісне відношення 
до інноваційної діяльності суб’єктів господарювання і часто стають її 
результатом (винаходи щодо продукції, техніки та технології, художні й 
літературні твори, торгові знаки та товарні марки, ноу-хау, комерційна 
таємниця, комп’ютерні програми та бази даних тощо). 

Відповідно, метою дисципліни є вивчення сутності поняття, видів та 
структури об’єктів інтелектуальної власності, особливостей перебігу процесів 
комерціалізації, захисту, використання, продажу та розвитку об’єктів права 
інтелектуальної власності. 

Об’єктом дисципліни є процес управління об’єктами інтелектуальної 
власності, підходи до їх оцінювання, охорони та захисту, ефективного 
використання. 

Предметом дисципліни є процеси, пов’язані зі:  
1) створенням об’єктів інтелектуальної власності та постановкою їх на 

облік, включенням до складу активів підприємства; 
2) охороною та захистом; 
3) використанням; 
4) комерціалізацією та розвитком. 
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Для системного і комплексного вивчення дисципліни “Інтелектуальна 

власність» необхідно усвідомлювати та знати про наявність і зміст її зв’язків з 
такими дисциплінами як: правознавство, облік і аудит, менеджмент організацій, 
економіка підприємства, фінанси підприємств. 

Інтелектуальна власність у широкому розумінні означає закріплені 
законом права на результати інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, 
літературній і художній сферах. Це результат творчої (в значній мірі наукової) 
діяльності, а творчість – це цілеспрямована розумова робота людини, 
результатом якої є щось якісно нове, що вирізняється неповторністю, 
оригінальністю, унікальністю. Чим вищий інтелектуальний потенціал 
індивідуума, тим цінніші результати його творчої діяльності та, відповідно, 
отримані об’єкти інтелектуальної власності. 

Для людини характерні два види творчості – художня і технічна. 
Результатом художньої творчості є літературні та художні твори. Результатом 
технічної творчості – винаходи, торговельні марки, комерційні таємниці тощо. 

Результати художньої творчості використовуються в гуманітарній сфері 
для збагачення внутрішнього світу людини, формування його світогляду. 
Результати ж технічної творчості застосовуються, переважно, у сфері 
виробництва товарів і надання послуг. Вони сприяють підвищенню технічного 
рівня суспільного виробництва, його ефективності, забезпечують 
конкурентоспроможність виготовлених і представлених на ринку товарів та 
послуг. 

За сформованою історичною традицією результати технічної творчості 
називають об’єктами права промислової власності або “промисловою 
власністю”. Поняття “промислова власність” іноді помилково ототожнюється з 
матеріальними об’єктами промисловості – будинками, спорудами, 
устаткуванням. Однак це не так. Промислова власність є різновидом 
інтелектуальної власності. Слово “промислова” у цьому словосполученні 
закріпилося, очевидно, внаслідок того, що вона застосовується, головним 
чином, у промисловості, що є видом економічної діяльності, найбільш 
залежним та найбільш заінтересованим у таких об’єктах. 

Підкреслимо, що під інтелектуальною власністю розуміють не результат 
інтелектуальної діяльності людини як такий, а право на цей результат. На 
відміну від матеріальних об’єктів, тобто таких, що можна відчути на дотик 
(наприклад, книги, автомобіль), право не можна відчути на дотик. Отже, 
інтелектуальна власність є нематеріальним об’єктом. 

З цього випливає низка важливих наслідків. Наприклад, на відміну від 
матеріальних об’єктів, інтелектуальною власністю, у багатьох випадках, 
заволодіти набагато легше. Відтак, якщо у процесі бесіди Ви розкриєте 
комерційну таємницю, то ця інформація автоматично перейде до вашого 
співрозмовника, і повернути її назад, на відміну від матеріального об’єкта, 
неможливо. Відтепер обидві сторони володіють одним і тим же об’єктом. 
Відмінності спостерігаються також під час обміну. Так, якщо обмінятися з 
партнером комп’ютерами, то після такого обміну кожна зі сторін матиме по 
одному комп’ютеру. Але, якщо Ви обмінялися ідеями, як результатами творчої 
діяльності, то кожна зі сторін буде мати по дві ідеї. 
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2. Об’єктивна необхідність створення та управління об’єктами 

інтелектуальної власності, майнове і немайнове право 
Доцільно попередньо зауважити, що роль інтелектуальної власності є 

надзвичайно важливою для розвитку економіки і соціальної сфери держави. 
Адже впровадження її результатів дозволяє значно підвищити інноваційність та 
конкурентоспроможність вітчизняних товарів і послуг (зокрема, що 
створюються в реальному секторі національного господарства), підвищити 
рівень розвитку культурної, соціальної, гуманітарної та всіх інших сфер 
суспільства. 

Але всі суб’єкти господарювання, зокрема їх засновники, власники, 
керівники та фахівці, повинні усвідомлювати не менш важливу роль 
інтелектуальної власності у забезпеченні їх функціонування та розвитку. 
Причому ця роль має конкретне прикладне значення. Отже, актуальність 
вивчення проблем інтелектуальної власності для майбутніх керівників і 
фахівців підприємств полягає в такому:  

1. Всі об’єкти інтелектуальної власності мають свою вартість, включення 
якої до складу активів (розділ 1 Активу “Необоротні активи”, рядок 
“Нематеріальні активи”) автоматично збільшує суму активів підприємства, 
забезпечуючи, таким чином, його капіталізацію – головну мету створення 
кожного комерційного економічного агента. Слід звернути увагу на те, що в 
країнах ЄС частка нематеріальних активів у загальній їх сумі становить близько 
50%, коли в Україні вона менше 1%. Це одна зі суттєвих передумов нижчої 
конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг. 

2. Наявність у складі активів підприємства об’єкта інтелектуальної 
власності автоматично підвищує ефективність його господарювання, оскільки 
на об’єкти інтелектуальної власності нараховується амортизація, сума якої 
включається до валових витрат підприємства, зменшуючи базу оподаткування 
податком на прибуток. 

3. Об’єкт інтелектуальної власності може вноситися до статутного 
капіталу підприємства, дозволяючи замовнику внести меншу суму у вигляді 
грошових засобів. Аналогічним чином одне підприємство може вносити 
об’єкти інтелектуальної власності до статутного капіталу іншого суб’єкта 
господарювання. 

4. Об’єкт інтелектуальної власності може бути проданий або переданий за 
винагороду в комерційне використання іншим суб’єктом господарювання. 
Таким чином, об’єкти інтелектуальної власності виступають товаром, 
забезпечуючи диверсифікацію джерел надходження доходів підприємства. 

5. Об’єкти інтелектуальної власності можуть страхуватися або 
заставлятися для гарантування отриманих суб’єктом господарювання кредитів, 
розширюючи, таким чином, можливі джерела залучення на підприємство 
фінансово-інвестиційних ресурсів. 

6. Права на об’єкти інтелектуальної власності дозволяють захистити 
інтелектуальний продукт підприємства.  

7. Впровадження результатів інтелектуальної діяльності в господарську 
практику дозволяє зміцнити конкурентоспроможність товарів і послуг 
підприємства. 
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8. Інтелектуальна творча діяльність персоналу підприємства є важливим 

фактором його розвитку. 
9. Знання про інтелектуальну власність дозволяють ефективно охороняти 

її результати, а також уникати порушень законодавства через неправомірне 
використання чужих об’єктів інтелектуальної власності. 

Якщо інтелектуальна власність нематеріальна, то її об’єктом є право 
юридичних і фізичних осіб на результати інтелектуальної діяльності. Це право 
має подвійну природу. З одного боку, творець (автор) нематеріального об’єкта 
власності й творець матеріального об’єкта власності мають подібні права 
власності, оскільки право на результат творчої діяльності забезпечує його 
власнику виняткову можливість розпоряджатися цим результатом на свій 
розсуд, а також передавати іншим особам, тобто воно подібне до права 
власності на матеріальні об’єкти (майновим правом). З іншого боку, поряд з 
майновим правом, існує певне духовне право творця на результат творчої праці, 
так зване право автора. Тобто, автор має сукупність особистих немайнових 
(моральних) прав, що не можуть відчужуватися від їхнього власника в силу 
їхньої природи, та майнових прав. Іншими словами, якщо майнове (економічне 
право) на результат творчої праці може бути віддільним від творця (переданим 
іншій особі в обмежене чи необмежене користування), то моральне (немайнове) 
право автора невіддільне від творця і не може бути передано іншій особі. 

Таким чином, право інтелектуальної власності є сумою тріади майнових 
прав (права володіти, права користуватися, права розпоряджатися) та 
немайнових прав (право на авторство, право на недоторканість твору тощо) 
(рис. 1.1). 

Майнові та особисті (немайнові) права на результат творчої діяльності 
взаємозалежні й найтіснішим чином переплетені, утворюючи нерозривну 
єдність. Двоякість права – найважливіша особливість інтелектуальної 
власності. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Еволюція інтелектуальної власності 
Одна з основних властивостей інтелектуальної власності полягає в тому, 

що вона повинна приносити матеріальну чи іншу користь. Це може бути 
додатковий прибуток, отриманий від використання інтелектуальної власності у 

Право інтелектуальної 
власності = 

Майнове право 
+ 

Немайнове право 

Право володіти 

Право викорис-
товувати 

Право 
розпоряджатися 

Право на 
авторство 

Право на 
недоторканість 
твору 

Рис. 1.1. Складові права інтелектуальної власності 
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сфері матеріального виробництва. Іноді інтелектуальна власність у явному 
вигляді може не приносити прибутку, але створювати додаткові труднощі для 
конкурентів, полегшуючи, таким чином, просування товарів і послуг на ринок. 
Нарешті, вона може сприяти духовному розвитку громадян та соціальній 
безпеці персоналу підприємств. 

Однак, для того, щоб одержати ту чи іншу користь від права на об’єкт 
інтелектуальної власності, необхідно спочатку його створити, а для цього 
потрібно затратити фінансові, людські та інші ресурси. Тому, якщо на 
підприємстві розроблена нова технологія одержання виробів з використанням 
власного об’єкта інтелектуальної власності, а конкурент почав незаконно 
виготовляти ці ж вироби за цією самою технологією, то його продукція може 
бути більш конкурентоспроможною або принаймні не поступатися продукції 
підприємства, що затратило зусилля і час на створення об’єктів інтелектуальної 
власності. Таким чином, творець об’єкта інтелектуальної власності опиниться у 
невигідному становищі. 

Вперше на цю обставину звернули увагу в Англії в період швидкого 
розвитку мануфактури. Вже на початку XIV століття королівською владою там 
надавалася підтримка виробничим підприємствам. Така підтримка прийняла 
форму дарування особі, що впровадила нову технологію, виключного права 
користування цією технологією протягом часу, достатнього для її освоєння. 
Таке право давало розробнику очевидну перевагу в конкурентній боротьбі. 
Королівство, у свою чергу, одержувало нову технологію виробництва, що 
сприяло зміцненню його економічного положення. 

Такі права закріплювалися у XIV ст. документом, що називався 
патентною (жалуваною) грамотою. Але згодом наданням такого права почали 
зловживати, використовуючи його для збільшення надходжень у скарбницю. 
Для того щоб покінчити зі зловживанням даруванням особливих прав, у 1628 
році був прийнятий статус про монополії. Відповідно до цього статусу, 
патентна (жалувана) грамота видавалася терміном на 14 років. 

Зрозуміло, згодом система патентного права була багато в чому 
удосконалена. Але вже на початку XVII століття були закладені його основи. 
Патенти, як вид інтелектуальної (промислової) власності, використовуються 
дотепер як інструмент, що регулює створення і передачу нових технологій. 

Іншим об’єктом промислової власності, історія якого виходить з глибини 
століть, є торговельні марки. Такі знаки у вигляді символів зображувалися 
ремісниками на товарах, що виготовлялися ними чи ставилися скотарями як 
“клеймо» на тварині. Таким чином, вони реалізували важливий елемент 
законодавства про товарні знаки, що діє до сьогодні, а саме: фіксували зв’язок 
між товаром і виробником. 

Термін “товарні знаки” (торговельні марки) почали вживати тільки в XIX 
столітті. Відтоді вони стали виконувати нинішню роль у поширенні товарів, 
доведенні їх до покупця, збільшенні обсягів товарообмінних операцій. Однак, 
чим ширше застосовували торговельні марки, тим більше було випадків їхнього 
незаконного копіювання. Тому всередині минулого століття англійськими 
судами були вироблені засоби захисту проти таких порушень. Так народилася 
знаменита заборона на ведення справи під іншим ім’ям: ніхто не мав права 
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видавати свої товари за товари іншої особи. 

У 30-40-х роках XX століття було в основному завершено розвиток 
законодавства про торговельні марки (Німеччина, 1936 рік; Велика Британія, 
1938 рік; США, 1946 рік). Ці закони в основних рисах не втрат чинності і на 
сьогодні. 

Щодо авторського права, то ключовим моментом у його розвитку 
послужив винахід друкувального верстата винахідником Гуттенбергом у XV 
столітті, що уможливило копіювання літератури механічним способом, а не 
шляхом переписування від руки. Однак, це вимагало великих додаткових 
витрат. У цих умовах знадобився захист від конкуренції з боку виготовлювачів 
і продавців незаконних копій. Королі в Англії та Франції і курфюрсти в 
Німеччині стали надавати підприємцям привілей у вигляді виключних прав на 
відтворення друкованих копій і їхнє поширення протягом обмеженого терміну. 
У випадку порушення цих прав здійснювалися примусові міри захисту через 
накладення штрафів, арешти, конфіскації незаконних копій і вимоги 
відшкодувати можливий збиток. 

Із впровадженням друкарства різко зросли обсяги продажу та доходи 
друкарів і продавців. Тому автори книг порушили питання про захист своїх 
прав. Унаслідок цього в Англії в 1709 році парламентом було прийнято відомий 
Статут королеви Анни – перший закон про авторське право (копірайт 1) “Про 
заохочення утворення шляхом закріплення за авторами чи набувачами копій 
друкованих книг прав на останній на час, що встановлюється відтепер”. Закон 
забезпечував автору виключне право друкувати і публікувати книгу протягом 
14 років від дати першої публікації, а також передавати це право торговцю. 
Законом передбачалося подвоєння цього терміну ще на 14 років, якщо автор 
був живий. 

У 1790-х роках у Франції прийнято Французьку систему авторського 
права, згідно з якою право автора стало пожиттєвим (т. зв. Романське авторське 
право). 

У 1791 і в 1793 роках був закладений фундамент французької системи 
авторського права. На відміну від англійської системи, у французькій права 
автора інтерпретуються як авторські права, якими автор користується все 
життя. Однак, і в Англії, і у Франції авторські права розглядалися, по суті, як 
права власності, що мають економічну цінність, тобто як матеріальні права. 

Наступний імпульс розвитку авторського права додали філософи 
Німеччини, зокрема Е. Кант, який вбачав у копірайті не лише форму власності, 
що забезпечує економічну вигоду для автора, а щось більше – як частину своєї 
особистості. Зрештою, ця ідея привела до вироблення системи неекономічних 
або моральних прав. 

Пріоритетне значення інтелектуальної власності серед інших об’єктів 
власності було втілене в законодавстві деяких штатів США. Наприклад, у 
законі штату Масачусетс від 17 березня 1789 p. відзначено, що “немає 
власності, яка належить людині більше, ніж та, котра є результатом її розумової 
праці». Надалі форма закону про копірайт закріплена в законі Сполучених 
Штатів Америки 1976 року, що передбачає захист здобутків протягом усього 
життя автора і 50 років після його смерті. 
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Зазначимо, що існує концептуальне розходження у ставленні до 

копірайту в країнах загального права і країнах з кодифікованим цивільним 
законодавством. У перших ставляться до копірайту як до форми власності, що 
може бути створена індивідуальним чи колективним автором і, будучи 
створеною, підлягає комерційній експлуатації, так само і як будь-яка інша 
власність. При цьому складові права копірайту спрямовані винятково на 
здобуття економічної вигоди. У країнах з кодифікованим цивільним 
законодавством авторське право також має характеристики власності, й закон 
спрямований на захист економічного змісту цієї власності. Однак, у цьому 
випадку авторське право втілює також ідею про те, що твір автора є 
вираженням його особистості – це вимагає такого ж захисту, як і економічний 
потенціал твору. 

У 1883 р. відбулася найбільш значима щодо факту інституціалізації прав 
інтелектуальної власності подія – було прийнято Паризьку конвенцію про 
охорону промислової власності, основними аспектами якої стали: 

- утворення союзу країн із захисту промислової власності; 
- юридичне закріплення понять і об’єктів промислової власності; 
- визначення процедур оформлення охоронних документів на права 

промислової власності; 
- узгодження відносин між країнами, де діють права суб’єктів 

промислової власності; 
- утворення Асамблеї союзу (по одному делегату від кожної країни – 

учасниці), в підпорядкування якої було створено Міжнародне бюро 
інтелектуальної власності, що 14.07.1967 р. створило Всесвітню організацію 
інтелектуальної власності. 

У 1886 р. було прийнято Бернську конвенцію про охорону літературних і 
художніх творів. 

Правове регулювання відносин у цій сфері забезпечувалося здебільшого 
підзаконними актами. Винятком були розділ IV – “Авторське право” і розділ VI 
– “Винахідницьке право” Цивільного кодексу УРСР, а також “Положення про 
відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції”, затверджене постановою 
РМ СРСР від 21.03.1973 p. 

Загальне законодавство закріплювало можливість широкого 
використання результатів творчої праці громадян в інтересах держави і 
суспільства. Наприклад, основною формою охорони винаходів був не патент, а 
авторське свідоцтво, що надавало виключне право на використання об’єкта 
інтелектуальної власності не їхнім творцям, а державі. Авторське 
законодавство містило істотне вилучення зі сфери виняткових авторських прав. 
Воно дозволяло вільно використовувати випущені у світ твори на телебаченні, 
радіо, у кіно і газетах. І авторське право, і патентне право допускали 
примусовий викуп суб’єктивних прав на творчі досягнення у власників таких 
прав, можливість видачі примусових дозволів на їхнє використання. 

У той же час механізм захисту порушених прав не був ефективним. 
Передбачені законодавством санкції були незначні, а судова процедура – 
складною. У результаті при масових порушеннях прав кількість судових справ 
була мізерною. 
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Після проголошення незалежності й державотворення України 24 серпня 

1991 року розпочалося формування спеціального законодавства, що регулює 
правовідносини у сфері інтелектуальної власності. 

Початком становлення законодавства України про інтелектуальну 
власність вважається день прийняття Закону України “Про власність” (7 лютого 
1991 року). Цим Законом результати інтелектуальної власності вперше були 
визнані об’єктами права власності. Деякі норми, що належать до 
інтелектуальної власності, знайшли своє відображення в інших законах 
України. 

Першим нормативним актом на шляху створення спеціального 
законодавства про промислову власність було “Тимчасове положення про 
правовий захист об’єктів промислової власності і раціоналізаторських 
пропозицій”, затверджене Указом Президента України 18 вересня 1992 року. 
Відтепер ця дата стала професійним святом винахідників і раціоналізаторів 
України. 

Однак, основними джерелами права промислової власності, що складали 
основу спеціального законодавства про інтелектуальну власність, стали закони 
України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “Про охорону прав 
на промислові зразки”, “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, які 
набули чинності 15 грудня 1993 року. 

У той самий період були прийняті закони України “Про обмеження 
монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій 
діяльності” (18 грудня 1992 року), “Про охорону прав на сорти рослин” (21 
квітня 1993 року, “Про захист від недобросовісної конкуренції” (7 червня 1996 
року), “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” (5 листопада 
1997 року). 

Для розвитку зазначеного законодавства про промислову власність 
Державним патентним відомством України було розроблено і прийнято понад 
70 підзаконних актів, що регулюють відносини у сфері набуття прав на об’єкти 
промислової власності. 

Основним законом, що регулює правовідносини в сфері авторських і 
суміжних прав, став Закон України “Про авторське право і суміжні права” (23 
грудня 1993 року). Питання правової охорони прав авторів знайшли своє 
відображення також у постановах Кабінету Міністрів України, серед яких: “Про 
мінімальні ставки авторської винагороди за використання творів літератури і 
мистецтва” та “Про державну реєстрацію прав автора на добутки науки, 
літератури і мистецтва”, а також у нормативних актах Державного 
підприємства “Українське агентство з авторських і суміжних правах”. 

Принциповим моментом у розбудові законодавства про інтелектуальну 
власність стало прийняття у 1996 році Конституції України, яка проголосила, 
що “кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю 
власністю, результатами інтелектуальної, творчої діяльності”. 

Завершальним акордом у розбудові законодавства України у сфері 
інтелектуальної власності стало прийняття у 2003 році Верховною Радою 
України Цивільного кодексу України, Книга IV якого має назву “Право 
інтелектуальної власності”. 
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Важливим джерелом права інтелектуальної власності також є міжнародні 

конвенції і договори, до яких приєдналася Україна. Зокрема, норми Паризької 
конвенції почали діяти в Україні з 25.12.1991 р., а Бернської конвенції – з 1995 
р. 

Таким чином, в Україні вже створена законодавча база, що регулює 
правовідносини у сфері інтелектуальної власності. Але попереду чекає велика 
робота з її вдосконалення та гармонізації з міжнародним законодавством. 
Зокрема, головними недоліками вітчизняного законодавства у сфері 
інтелектуальної власності все ще залишаються: неузгодженості з міжнародним 
законодавством; слабкий рівень захисту (особливо судового) та складність і 
тривалість процедур захисту; обмежені можливості державних структур та 
практично відсутність елементів недержавної інфраструктури інтелектуальної 
власності. 

 
4. Місце і роль інтелектуальної власності в економічному та 

соціальному розвитку 
Історія свідчить, що найбільших успіхів досягають країни, в яких 

інтереси держави збігаються з інтересами громадян. Тому держави, що 
прагнуть стати процвітаючими, стратегічними задачами вважають формування 
та ефективне використання інтелектуального капіталу та потенціалу. Це 
підтверджується й тим, що, на відміну від капіталу, землі, праці та інших 
ресурсів, інтелектуальний ресурс є невичерпним. Саме тому на різних етапах 
свого розвитку такі країни як США, Японія, Сінгапур інвестували значні кошти 
в інтелектуальну власність і отримали такі економічні переваги: 

- вдосконалення товарів та послуг, зниження їх собівартості; 
- розвиток та модернізація техніки і технологій; 
- зростання обсягів інвестування в створення об’єктів інтелектуальної 

власності, а, отже, й в економіку та полегшення передачі технологій; 
- розвиток добросовісної конкуренції та зниження тіньового сектору 

економіки; 
- забезпечення зростання економіки за рахунок поєднання капіталу, праці 

та знань; 
- розвиток підприємництва, зокрема інноваційного; 
- стимулювання розвитку науки і наукових досліджень, ширше 

використання їх результатів у господарській практиці; 
- зростання місткості внутрішнього ринку; 
- прискорення та полегшення просування товарів вітчизняного 

виробництва на ринки, зокрема зовнішні. 
Відомою є й вагома соціальна роль розвитку інтелектуальної власності. 
Це, насамперед: 
- сприяння розвитку людського капіталу; 
- використання художніх та літературних творів у розвитку національної 

творчості; 
- покращення соціальних можливостей держави за рахунок отримання 

додаткових (утворених у середовищі створення і використання об’єктів 
інтелектуальної власності) податків і зборів; 



16 
- посилення національної єдності та зміцнення національної безпеки 

держави.  
Відомо, що яскраві сплески в розвитку цивілізації спостерігалися тоді, 

коли держава ефективно заохочувала творчу діяльність своїх громадян. 
Прикладом може служити історія Стародавньої Греції, Римської імперії або 
епоха Відродження у Європі. 

Сьогодні як державні діячі, так і прості громадяни дедалі частіше 
приходять до розуміння того, що першоосновою економічного і культурного 
розвитку суспільства є результати інтелектуальної діяльності людини – 
науково-технічної та художньої творчості. Тому держава, що прагне до 
лідерства, повинна забезпечувати своїм громадянам максимально сприятливі 
умови для творчої роботи. 

Таким чином, інтелектуальна власність е необхідною умовою 
процвітання тих культур, де її важливість є повністю зрозумілою і сприйнятою 
та ефективно захищається законами, виконання яких гарантується державою. 

Ми живемо в епоху технологічних суспільств, тобто суспільств, у яких 
визначальною ланкою у виробництві матеріальних благ є технології. Щоб 
вижити в конкурентній боротьбі, потрібно виробляти конкурентоздатні товари. 
Цього можна досягти, якщо безупинно вдосконалювати технологічні процеси 
для їхнього виробництва. А це можливо здійснити – за рахунок використання 
результатів інтелектуальної діяльності, а саме науково-технічної творчості, 
тобто об’єктів промислової власності: винаходів, корисних моделей, 
промислових зразків, ноу-хау тощо. Безперечно, результати такої діяльності 
будуть більш вагомими, особливо у сфері оборони, якщо вони отримані своїми 
громадянами. 

Необхідною умовою для ефективного створення і використання об’єктів 
промислової власності є наявність в країні патентної системи. Тому країни, в 
яких відсутня патентна система, створюють її, а країни, де такі системи, будучи 
успадкованими з минулого, вже не відповідають новим потребам і викликам 
часу, намагаються удосконалити їх. 

Створення національної патентної системи промислової власності 
переслідує подвійну мету. З одного боку, необхідно законним чином оформити 
економічні та моральні права авторів і власників об’єктів промислової 
власності, а з іншого – стимулювати в рамках державної політики творчу 
активність громадян, сприяти поширенню і застосуванню її результатів, 
заохочувати чесну торгівлю. 

Так, право на одержання патенту на винахід стимулює вкладення грошей 
і зосередження людських ресурсів у галузі досліджень і розробок. Видача 
патенту стимулює інвестиції в промислове використання винаходу. Публікація 
патенту робить доступною інформацію про нього широкому колу людей і 
стимулює, тим самим, створення нових винаходів і, отже, сприяє науково-
технічному прогресу. У свою чергу, право на торговельну марку захищає 
підприємство від недобросовісної конкуренції. 

Серед об’єктів промислової власності значний вплив на науково-
технічний і економічний розвиток мають, безумовно, винаходи. Відбита в 
патентній документації технічна, технологічна і правова інформація дає 
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можливість заощаджувати час, гроші й у процесі науково-дослідної діяльності 
не повторювати роботу, вже виконану іншими. 

Патентна документація дозволяє виявляти альтернативні технології, 
якими можна замінити менш сучасні існуючі технології. На основі аналізу 
патентної документації можна дати оцінку конкретній технології, розглянути її 
на предмет впровадження чи ліцензування. 

Патентна документація служить також для виявлення підприємств, що 
діють у тій чи іншій сфері технології, зокрема, конкурентів. Вивчення 
патентної документації допомагає знаходити рішення технічних проблем, 
виявляти сучасний рівень розвитку технології, проводити експертизу науково-
технічних програм, визначати пріоритетні напрямки розвитку галузей 
промисловості та окремих виробництв. 

Одне з головних призначень патентної системи полягає в тому, що вона 
заохочує винахідницьку діяльність і стимулює творчу активність громадян 
країни. Прикладом вдалого використання винаходів є історія підприємства 
“TOYOTA” (Японія). У 1896 p. Сакігі Тойота отримав патент, який 
удосконалював відомий у Європі ткацький станок. Через 13 років С. Тойота 
отримав патент на важливий винахід – автоматичний ткацький станок. У 
наступні роки було отримано багато патентів на доповнюючі винаходи до 
нього. У 1924 p. син С. Тойоти – Кіхіро Тойота уклав ліцензійну угоду з 
компанією братів Платт на виключне право виготовляти і продавати 
автоматичний ткацький станок у будь-якій країні, окрім Японії, Китаю та 
Сполучених Штатів Америки. Вартість ліцензії становила 25 млн дол. США, на 
які К. Тойота власне і заснував відоме підприємство з виготовлення автомобілів 
– TOYOTA. 

Вплив винаходів на економічний розвиток може здійснюватися за 
чотирма каналами: 

1. Інформація про патенти спрощує передачу (трансфер) технологій і 
сприяє залученню прямих іноземних інвестицій. 

2. Патенти стимулюють наукові дослідження. 
3. Патенти є каталізатором нових технологій і бізнесу. 
4. Бізнес накопичує патенти і комерціалізує їх шляхом передачі прав 

через ліцензійні угоди, внесення до статутного капіталу підприємств, 
використання у власному виробництві для отримання додаткового прибутку. 

Складно переоцінити роль такого об’єкта як торговельна марка у 
просуванні товару на ринок. Вдала торговельна марка є важливим внеском в 
економіку підприємства оскільки вона дозволяє посісти на ринку вигідне 
положення, засноване на визнанні цієї торговельної марки покупцями. 

Вдало “розкручена» торговельна марка приносить її правовласнику 
додатковий прибуток більше за той, який би він отримав без її використання. 
Перевагою торговельної марки перед винаходом є те, що строк користування 
правами на неї практично не обмежений у часі. 

Так, успіх кінострічки “Гаррі Поттер і філософський камінь” підштовхнув 
кіностудію “Warner Brothers” на передачу прав на користування цією маркою за 
ліцензійними угодами іншим суб’єктам господарювання для використання у 
бізнесі від виробництва ляльок до програмного забезпечення, від чого вона 
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отримала значний додатковий дохід і прибуток. 

Чималою є роль авторського права в розвитку культури суспільства, 
особливо у сфері культурного (духовного) розвитку його громадян. Звичайно, 
об’єкти авторського права можна самим не створювати, а запозичати від інших 
держав. Однак, такий шлях варто вважати вимушеним і, в кінцевому підсумку, 
хибним. Надзвичайно важливо, щоб твори літератури і мистецтва створювалися 
авторами, які належать до того суспільства, якому вони адресовані, а 
суспільство, у свою чергу, повинно бачити своє відображення в цих творах. 
Використання чужоземних робіт у розумних межах варто вважати виправданим 
настільки, наскільки це сприяє культурному обміну і взаємному збагаченню 
ідеями. 

Розвиток національної творчості не має перспектив, якщо автору не 
гарантована авторська винагорода за його творчу працю. Тому охорона 
авторського права і суміжних прав передбачає не тільки виплату справедливої 
винагороди авторам, але й належний захист прав видавців і виконавців. 

Добре поставлений захист авторських прав вигідний не тільки авторам, 
але й державі, оскільки, усуваючи недобросовісну конкуренцію, сприяє 
поповненню державної скарбниці за рахунок податків. Однак, для цього 
необхідно створити відповідну адміністративну інфраструктуру, яка б 
забезпечувала суворе дотримання авторських прав. 

Об’єкти авторського права і суміжних прав, які роблять внесок до 
культурного розвитку держави, можуть мати й істотне економічне значення як 
для авторів, які їх створили, так і для підприємств та національного 
господарства загалом.  

 
ПИТАННЯ  ДЛЯ  ПЕРЕВІРКИ  ЗНАНЬ 

 
1. Дайте визначення поняттю “інтелектуальна власність” згідно з 

Цивільним кодексом України. 
2. У чому полягає об’єктивна необхідність управління інтелектуальною 

власністю суб’єктами господарювання? 
3. Надайте визначення меті, об’єкту та предмету дисципліни 

“Інтелектуальна власність”. 
4. Якими є зв’язки дисципліни “Інтелектуальна власність” з іншими 

дисциплінами? 
5. Які Ви знаєте види інтелектуальної творчої діяльності? 
6. У чому відмінності художньої та технічної діяльності? 
7. У чому відмінність інтелектуальної власності як нематеріального права 

від матеріальних об’єктів?  
8. Поясність двоїстий характер права інтелектуальної власності: майнове і 

немайнове право. 
9. З яких прав складається майнове право? 
10. З яких прав складається немайнове право? 
11. Поясніть часові та територіальні обмеження права інтелектуальної 

власності. 
12. Охарактеризуйте еволюцію промислової власності. 
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13. Надайте характеристику основним етапам історичного розвитку 

авторського права. 
14. Коли було прийнято, де та, якою була роль прийняття Паризької 

конвенції. 
15. Коли було прийнято, де та, якою була роль прийняття Бернської 

конвенції. 
16. Еволюція розвитку законодавства про інтелектуальну власність в 

Україні. 
17. Поясніть необхідність встановлення часових обмежень на права 

інтелектуальної власності. 
18. В чому, на Вашу думку, полягають головні недоліки 

інституціонального забезпечення інтелектуальної власності в Україні? 
19. Назвіть головні аспекти ролі інтелектуальної власності в 

економічному розвитку держави. 
20. У чому полягає соціальна роль розвитку інтелектуальної власності? 

 
ТЕСТИ 

 
Блок А. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ОДИНИЧНОГО ВИБОРУ ВІДПОВІДЕЙ 

(лише одна вірна відповідь) 
1. Що з перерахованого не входить до переліку об’єктів 

інтелектуальної власності: 
а) винаходи, корисні моделі; 
б) основні засоби  та матеріальні активи; 
в) комерційні таємниці; 
г) торгові марки, ноу-хау. 
 
2. Актуальність вивчення проблем інтелектуальної власності 

покликана:  
а) захистити інтелектуальний продукт підприємства; 
б) посилити позитивний вплив факторів ціноутворення; 
в) виявити загрози недобросовісної конкуренції в галузі інтелектуальної 

власності; 
г) розвивати інформатизацію та комп’ютеризацію суспільства. 
 
3. Які з названих процесів є предметом дисципліни “Інтелектуальна 

власність”: 
а) створення об’єктів інтелектуальної власності та підвищення 

ефективності їхнього промислового використання; 
б) формування цілей використання об’єктів інтелектуальної власності; 
в) створення об’єктів інтелектуальної власності, охорона та захист, 

використання та комерційний розвиток; 
г) дослідження створення, використання та знецінення вартості об’єкта 

інтелектуальної власності. 
 
4. Що з нижче перерахованого не належить до об’єкту вивчення 
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дисципліни “Інтелектуальна власність”: 

а) об’єкти інтелектуальної власності, методи їх використання та 
розповсюдження; 

б) методи поширення інформації про об’єкти інтелектуальної власності; 
в) об’єкти інтелектуальної власності, підходи до їх оцінки, управління та 

захисту ефективного використання; 
г) принципи функціонування підприємства, що використовує об’єкти 

інтелектуальної власності. 
 
5. Мета дисципліни “Інтелектуальна власність” полягає у:  
а) вивченні сутності поняття, видів та структури процесів комерціалізації, 

захисту, використання, продажу, розвитку об’єктів інтелектуальної власності; 
б) вивченні основних законів та явищ, пов’язаних із розвитком об’єктів 

інтелектуальної власності; 
в) дослідженні основних методів оцінки та ефективного використання 

об’єктів інтелектуальної власності; 
г) дослідженні взаємозв’язку та взаємовпливу об’єктів матеріального 

виробництва і продуктів інтелектуальної діяльності. 
 
6. Право інтелектуальної власності – це право особи на: 
а) володіння матеріальними цінностями; 
б) успадковане право власності на об’єкти інтелектуальної власності; 
в) результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт 

права у виробничій чи гуманітарній сфері; 
г) результати творчої діяльності підлеглих працівників, що втілюють свої 

вміння, знання та навички в процесі інтелектуальної діяльності. 
 
7. Право інтелектуальної власності є: 
а) непорушним, його ніхто не може бути позбавленим; 
б) непорушним, однак може бути оскаржене та передане іншому в 

установленому для цього законом порядку; 
в) перехідним правом власності, може бути переданим третім особам чи 

проданим; 
г) відносною категорією власності якій притаманні властивості 

непостійності та короткочасності. 
 
8. Виходячи з основних ознак інтелектуальної власності, вона може 

бути відображена у бухгалтерському балансі в такій статті: 
а) матеріальні активи; 
б) нематеріальні активи; 
в) основні засоби; 
г) грошові кошти та запаси. 
 
9. Які види творчості в процесі формування інтелектуальної 

власності притаманні людині: 
а) гуманітарна та природнича; 
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б) математична і художня; 
в) художня і технічна; 
г) технічна і прикладна. 
 
10. Інтелектуальна діяльність – це: 
а) творча діяльність людини; 
б) матеріальне виробництво; 
в) діяльність, пов’язана зі створенням матеріальних та нематеріальних 

активів; 
г) процес створення матеріальної цінності інтелектуального продукту. 
 
11. Що називають об’єктами права промислової власності або 

“промисловою власністю”: 
а) матеріальні об’єкти промисловості; 
б) результати технічної діяльності; 
в) основні засоби промислового виробництва; 
г) обладнання, верстати та інструменти що використовуються в процесі 

промислової діяльності на підприємстві.  
 
12. Які права передбачає право інтелектуальної власності: 
а) право володіння та використання; 
б) майнове та немайнове право; 
в) право розпоряджатись та використовувати; 
г) право на авторство та недоторканість твору. 
 
13. Який період тривалості права на патент на винахід: 
а) 1 рік; 
б) 10 років; 
в) 20 років: 
г) 70 років. 
 
14. Який закон про авторське право давав виключне право 

друкувати книгу протягом 14 років від першої публікації: 
а) Романське авторське право; 
б) Статут королеви Анни; 
в) Паризька конвенція; 
г) Бернська конвенція. 
 
15. З якою метою була утворена Паризька конвенція про охорону 

промислової власності: 
а) узгодження взаємовідносин між країнами, в яких діють права суб’єктів 

промислової власності; 
б) створення відкритого ринку промислового власності між країнами-

учасницями;  
в) недопущення монополії на права промислової власності в кожній 

країні – учасниці; 
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г) охорона літературних та художніх творів.  
16. В якому році набула чинності Бернська конвенція про охорону 

літературних та художніх творів: 
а) у 1995; 
б) у 1883; 
в) у 2000; 
г) у 1886. 
 
17. У якому нормативному документі найбільш повно висвітлюються 

основні аспекти права інтелектуальної власності в Україні: 
а) Законі України “Про авторське право та суміжні з ним права”; 
б) Цивільному кодексі України; 
в) Законі України “Про охорону прав на промислові зразки”; 
г) Законі України “Про інтелектуальну власність”. 
 
18. Яке місце посідає інтелектуальна власність в економіці країни: 
а) є невичерпним ресурсом, який сприяє економічному та соціальному 

розвитку; 
б) є рушійною силою матеріального виробництва та об’єктом немайнових 

прав; 
в) є рідкісним, вичерпним ресурсом, який слід постійно розвивати; 
г) є швидкозношуваним ресурсом людського капіталу країни. 
 
19. Яку з названих нижче ролей не відіграє інтелектуальна власність 

в економічному розвитку країни: 
а) розвиток добросовісної конкуренції та сприяння зниженню тіньового 

сектору економіки; 
б) забезпечення зростання економіки за рахунок поєднання капіталу, 

праці та знань; 
в) стимулює розвиток науки і наукових досліджень; 
г) зниження місткості внутрішнього ринку, сприяння монопольної 

власності на інтелектуальні ресурси. 
 
20. Яку роль у соціальному розвитку країни відіграє інтелектуальна 

власність: 
а) підвищує рівень заробітної плати працівників соціальної сфери; 
б) підвищує соціальні можливості держави за рахунок податків і зборів; 
в) сприяє створенню нових робочих місць за рахунок самозайнятих 

інтелектуальною діяльністю; 
г) сприяє наданню соціальних пільг та гарантій незахищеним верствам 

населення та малозабезпеченим громадянам. 
 

Блок Б. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ МНОЖИННОГО ВИБОРУ ВІДПОВІДЕЙ 
(дві правильних відповіді) 

 
21. Що в загальному входить до поняття “інтелектуальна власність»: 
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а) винаходи та корисні моделі; 
б) корисні копалини та природні ресурси; 
в) географічне зазначення, комерційні таємниці; 
г) матеріальні активи підприємства. 
 
22. Предметом дисципліни Інтелектуальна власність є процеси, 

пов’язані із:  
 а) створенням об’єктів інтелектуальної власності, постановкою їх на 

облік, включення до складу активів підприємства; 
б) охороною та захистом і комерціалізацією; 
в) вивченням нових інформаційних технологій за кордоном; 
г) промисловим шпигунством. 
 
23. Для людини характерні два види творчості:  
а) математична; 
б) художня; 
в) технічна; 
г) гуманітарна. 
 
24. До результатів художньої творчості у гуманітарній сфері 

відносять: 
а) літературні твори; 
б) комерційну таємницю; 
в) художні твори; 
г) трогову марку. 
 
25. Які існують обмеження майнових прав на об’єкти інтелектуальної 

власності: 
а) адміністративні; 
б) часові; 
в) територіальні; 
г) економічні. 
 
26. Немайнове право інтелектуальної власності передбачає наявність 

таких прав: 
а) право на авторство; 
б) право на недоторканість твору; 
в) право володіння; 
г) право використання. 
 
27. Які організаційні об’єднання покликані охороняти права на 

об’єкти інтелектуальної власності:  
а) Статут Королеви Анни; 
б) Римська конвенція про захист авторських прав;  
в) Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів; 
г) Паризька конвенція про охорону промислової власності. 
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28. Які законодавчі акти в Україні охороняють права власності на 

об’єкти інтелектуальної власності: 
а) Закон України “Про охорону прав на промислові зразки”; 
б) Закон України “Про власність”; 
в) Закон України “Про авторське право і суміжні права”; 
г) Кримінальний Кодекс України. 
 
29. В економічному розвитку України інтелектуальна власність 

відіграє таку роль: 
а) розвиває добросовісну конкуренцію та сприяє зниженню тіньового 

сектора економіки; 
б) збільшує місткість внутрішнього ринку; 
в) підвищує рівень доходів населення; 
г) забезпечує зростання ВВП та ВНП. 
 
30. У соціальному розвитку України інтелектуальна власність 

відіграє таку роль: 
а) сприяє оптимальному розміщенню продуктивних сил; 
б) сприяє розбудові соціальної інфраструктури;  
в) сприяє розвитку людського капіталу; 
г) збільшує соціальні можливості держави за рахунок податків і зборів. 

 
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

 
Інтелектуальна власність – це право особи на результат інтелектуальної 

творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, 
визначений законодавством, у виробничій, науковій, літературній, мистецькій 
та художній сферах. 

Результати художньої творчості – об’єкти інтелектуальної власності, 
що  використовуються в гуманітарній сфері для збагачення внутрішнього світу 
людини, формування його світогляду. 

Результати технічної творчості – об’єкти інтелектуальної власності, що 
застосовуються, переважно, у сфері виробництва товарів і надання послуг, 
сприяють підвищенню технічного рівня суспільного виробництва, його 
ефективності, забезпечують конкурентоспроможність виготовлених і 
представлених на ринку товарів та послуг. 
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ТЕМА 2 

ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 
Ключові слова: інтелектуальна власність, класифікація та види об’єктів, 
авторське та суміжне право, промислова власність, комерційні позначення. 

 
1. Об’єкти права інтелектуальної власності: напрями класифікації та 

формування груп 
2. Види об’єктів авторського і суміжних прав та їх характеристика 
3. Склад об’єктів промислової власності та їх характеристика 
4. Види комерційних позначень, їх змістова характеристика, переваги 

і недоліки застосування 
 
1. Об’єкти права інтелектуальної власності: напрями класифікації та 

формування груп 
Об’єкти інтелектуальної власності є нематеріальними, тобто виражають 

право юридичної чи фізичної особи на результати інтелектуальної творчої 
праці. Права неможливо сприймати на дотик, тому інтелектуальна власність є 
нематеріальною. 

Особливістю права інтелектуальної власності є те, що воно складається з 
двох гілок: особистого немайнового права творця на створений ним конкретний 
результат інтелектуальної праці та майнового права на цей результат (об’єкт 
права). 

Особисте немайнове право належить тільки творцю, тобто фізичній особі. 
До нього відносяться: право на визнання людини творцем (автором, 
виконавцем, винахідником тощо) об’єкта права інтелектуальної власності; 
право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної 
власності, здатного завдати шкоди честі чи репутації творця об’єкта права 
інтелектуальної власності; інші особисті немайнові права інтелектуальної 
власності, встановлені законом стосовно певного об’єкта права інтелектуальної 
власності. Особисте немайнове право невід’ємне від автора і діє без обмежень у 
часі. 

До майнового права належать: право на використання об’єкта права 
інтелектуальної власності; виключне право дозволяти використання об’єкта 
права інтелектуальної власності; виключне право перешкоджати 
неправомірному використанню об’єкта права інтелектуальної власності, у тому 
числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної 
власності, встановлені законом. 

Право інтелектуальної власності засвідчується охоронним документом, 
що видається уповноваженим державою органом за спеціальною процедурою. 
На відміну від особистого немайнового права, майнове право може належати як 
творцю (автору), так і іншій фізичній або юридичній особі. Тобто, воно є 
від’ємним як від людини, так і від підприємства (юридичної особи). Крім того, 
має часові та територіальні обмеження. Так, наприклад, майнове право на 
винахід діє протягом тільки 20 років, а на торговельну марку (знак для товарів і 
послуг) – 10 років з правом подовження щоразу ще на 10 років. На літературні 
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та художні твори це право діє протягом життя автора і 70 років після його 
смерті тощо. Крім того, охоронні документи (патент, свідоцтво), що 
засвідчують право на об’єкт інтелектуальної власності, діють виключно на 
території тої країни, патентним відомством якої вони видані. Отже, патент, що 
видано в Україні, не діє на території Польщі або Німеччини. 

З 1 січня 2004 року набрав чинності Цивільний кодекс України. У Книзі 
IV “Право інтелектуальної власності” цього Кодексу визначені об’єкти права 
інтелектуальної власності, які, залежно від сфери застосування, умовно 
поділяють на три групи (рис. 2.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
До першої групи належать об’єкти авторського права і суміжних прав.  

Ця група має суттєві відмінності від об’єктів промислової власності як у 
процесі набуття прав, так і за строком їхньої дії. На відміну від об’єктів 
авторського права, права виконавців творів, виробників фонограм і аудіограм, а 
також організацій мовлення відносяться до суміжних прав, тобто прав, 
споріднених і пов’язаних з авторськими правами. 

Другу групу утворюють об’єкти промислової власності. Вони мають таку 
назву, оскільки застосовуються, головним чином, у промисловості. До другої 
групи також належать штучно виділені, так звані нетрадиційні об’єкти 
інтелектуальної власності, що використовуються не тільки у промисловості. 

До третьої групи складають комерційні позначення. Тут містяться 
об’єкти, які пов’язані більше з маркетинговою діяльністю суб’єктів 
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Рис. 2.1. Класифікація об’єктів інтелектуальної власності  
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господарювання, тобто різного роду торговельні марки, торгові знаки, а також 
назви місць географічного походження товарів, – коли у назві продукції 
використовується географічна назва території, з сировинних ресурсів та 
території, де продукція виготовляється.   

Перелік об’єктів права інтелектуальної власності, наведений на рис. 2.1, 
не є вичерпним. У широкому розумінні до них можна віднести й інші 
результати творчої діяльності, такі як: технічна документація, технологічні 
регламенти, результати наукових досліджень тощо. 

 
2. Види об’єктів авторського і суміжних прав та їх характеристика 
 
До об’єктів авторського права і суміжних прав належать результати 

інтелектуальної творчої діяльності, що більшою мірою використовуються в 
гуманітарній, художній, літературній, мистецькій, суспільній сферах, тобто 
меншою мірою в діяльності суб’єктів господарювання реального сектору 
економіки. Цю групу складають дві підгрупи об’єктів – об’єкти авторського 
права (що належать безпосередньо суб’єкту, який їх створив чи отримав у 
володіння) та об’єкти суміжних прав (тобто, в них є автор, який їх створив, але 
право їх використання передано наступній особі, що може ними користуватися, 
та яка не є їх автором чи творцем.  

Згідно з Цивільним кодексом України, об’єктами авторського права є 
твори, а саме: 

1) літературні та художні твори, зокрема: 
- романи, поеми, статті та інші письмові твори; 
- лекції, промови, проповіді та інші усні твори; 
- драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні, інші 

сценічні твори; 
- музичні твори (з текстом або без тексту); 
- аудіовізуальні твори; 
- твори живопису, архітектури, скульптури та графіки; 
- фотографічні твори; 
- твори ужиткового мистецтва; 
- ілюстрації, карти, плани, ескізи та пластичні твори, що стосуються 

географії, топографії, архітектури або науки; 
- переклади, адаптації, аранжування та інші переробки літературних або 

художніх творів; 
- збірники творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх 

складових частин є результатом інтелектуальної діяльності; 
2) комп’ютерні програми; 
3) компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або 

упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності; 
4) інші твори. 
Потрібно звернути увагу на те, що не є об’єктами авторського права: 
1) акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

(закони, укази, постанови, рішення тощо), а також їх офіційні переклади; 
2) державні символи України, грошові знаки, емблеми тощо, затверджені 
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органами державної влади; 

3) повідомлення про новини дня або інші факти, що носять характер 
звичайної прес-інформації; 

4) інші твори, встановлені законом. 
Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить 

співавторам спільно, незалежно від того, становить такий твір одне нерозривне 
ціле чи складається з частин, кожна з яких може мати ще й самостійне 
значення. Частина твору, створеного у співавторстві, визнається такою, що має 
самостійне значення, якщо вона може бути використана, незалежно від інших 
частин цього твору. У випадку співавторства кожен зі співавторів зберігає своє 
авторське право на створену ним частину твору, яка має самостійне значення. 
Відносини між співавторами можуть бути визначені договором. У разі 
відсутності такого договору авторське право на твір здійснюється всіма 
співавторами спільно. 

Об’єктами суміжних прав без виконання будь-яких формальностей щодо 
цих об’єктів та незалежно від їх призначення, змісту, цінності тощо, а також 
способу чи форми їх вираження, є: 

а) виконання; 
б) фонограми; 
в) відеограми; 
г) програми (передачі) організацій мовлення. 
 
3. Склад об’єктів промислової власності та їх характеристика 
Групу об’єктів промислової власності утворюють результати 

інтелектуальної творчої діяльності, що мають істотне прикладне значення для 
підприємств реального сектору економіки. Їх використання спрямоване на 
модернізацію та підвищення ефективності техніко-технологічної бази суб’єктів 
господарювання, створення нових інноваційних товарів або зростання рівня їх 
конкурентоспроможності чи оптимізацію собівартості. Головними об’єктами 
цієї групи є винаходи, корисні моделі та промислові зразки. 

Сюди також належать породи тварин і сорти рослин, що 
використовуються суб’єктами господарювання агропромислового комплексу. 

До об’єктів промислової власності входять і т. зв. нетрадиційні об’єкти 
інтелектуальної власності. Це, крім сортів рослин та порід тварин, – наукові 
відкриття, раціоналізаторські пропозиції та комерційні таємниці. 

Винахід – це результат інтелектуальної діяльності особи в будь-якій сфері 
технології; принципово новий вид продукції, новий засіб праці або нове 
технологічне рішення. Для одержання від відповідної державної структури 
підтвердження того, що отриманий результат інтелектуальної творчої 
діяльності відповідає рівню винаходу, необхідно, щоб він задовольняв такі три 
умови: 

1) новизна (винахід не є частиною рівня техніки, що визначає всі 
відомості, які стали загальнодоступними у світі, до дати подання заявки на 
винахід; передбачає перевірку технічної документації працівниками державної 
структури, що перевіряє заявку на винахід, як правило, на предмет новизни та 
відсутності т. зв. “техніко-технологічного” плагіату); 



30 
2) винахідницький рівень (суть винаходу не є очевидною для фахівця у 

цій сфері, вона не випливає явно зі сучасного рівня техніки та технології; 
передбачає опитування фахівців відносно рівня новизни винаходу); 

3) промислова придатність (винахід може бути використаним у 
промисловості або інших видах економічної діяльності, що належать до 
реального сектору економіки).   

Об’єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або 
процес у будь-якій сфері технології. 

Корисна модель передбачає також створення чогось нового у сфері 
продукції, техніки чи технології, але характеризується дещо меншим рівнем 
новизни. З умов, що ставляться для винаходів, підтвердження рівня корисної 
моделі передбачає лише визнання її новизни та промислової придатності. 
Корисну модель ще називають малим винаходом. Іншими словами, сюди 
відносять об’єкти інтелектуальної власності, які є новими, але не мають 
винахідницького рівня. 

Відповідно, відсутність перевірки на винахідницький рівень дозволяє 
заявникам отримати значно швидше і з меншими витратами патент на корисну 
модель. Потрібно звернути увагу на те, що терміни охорони (10 років) корисної 
моделі також удвічі менші, ніж на винаходи. Втім, якщо цього терміну для 
комерціалізації корисної моделі достатньо, а винахідник не надто прискіпливий 
щодо міри визнання результатів його праці (отримання винаходу чи корисної 
моделі), то іноді вигідніше, маючи результат, що беззаперечно відповідає 
винаходу, подати заявку на корисну модель. 

Об’єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) 
або процес у будь-якій сфері технології. 

Промисловий зразок – це результат творчої діяльності юридичної чи 
фізичної особи в галузі художнього конструювання; новий вигляд існуючого 
товару, техніки чи технології. Найбільш вдалим прикладом промислового 
зразка є новий зовнішній вигляд у сфері автомобілебудування, електротехніки, 
промислового дизайну тощо. 

Об’єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи 
розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд 
промислового виробу. 

Топографія інтегральної мікросхеми є зафіксованим на матеріальному 
носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної 
мікросхеми та з’єднань між ними. Попри складну назву та бурхливий розвиток 
науки і техніки, який знижує необхідність застосування інтегральних 
мікросхем, потрібно знати, що суб’єкти господарювання часто використовують 
цей об’єкт інтелектуальної власності з метою отримання охоронних документів 
на різного роду побутову та промислову техніку, комп’ютерну техніку тощо, 
патентуючи не стільки їх новий вигляд чи властивості, скільки нетипове 
поєднання окремих мікросхем. 

Сорт рослин – це окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого 
покоління, популяція) в рамках нижчого з відомих ботанічних таксонів. Під 
породою тварин розуміють селекційні досягнення у тваринництві. 

Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин 
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становлять: 

1) особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, 
породу тварин, засвідчені державною реєстрацією; 

2) майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу 
тварин, засвідчені патентом; 

3) майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, 
породи тварин, засвідчене державною реєстрацією. 

Науковим відкриттям є встановлення невідомих раніше, але об’єктивно 
існуючих закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, які 
вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання. Автор наукового 
відкриття має право надати науковому відкриттю своє ім’я або спеціальну 
назву. Право на наукове відкриття засвідчується дипломом та охороняється у 
порядку, встановленому законом. 

Раціоналізаторською пропозицією є визнана юридичною особою 
пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у 
будь-якій сфері її діяльності. Об’єктом раціоналізаторської пропозиції може 
бути матеріальний об’єкт або процес. 

Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, 
що вона загалом або ж в певним чином та сукупності її складових є невідомою 
та не є легкодоступною для осіб, які, зазвичай, мають справу з видом 
інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та 
була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її 
секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. 

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, 
організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком 
тих, які, відповідно до закону, не можуть бути віднесені до комерційної 
таємниці. 

 
4. Види комерційних позначень, їх змістова характеристика, переваги 

і недоліки застосування 
 
Третю групу об’єктів інтелектуальної власності становлять комерційні 

позначення. Тобто, сюди належать об’єкти інтелектуальної власності, які не 
стільки створені інтелектуальною творчою діяльністю шляхом складних і 
тривалих наукових досліджень, пошуків тощо, як певні маркетингові назви, що 
придумані фахівцями з метою виділення продукції (товарів, робіт, послуг) на 
ринку та забезпечення, таким чином, їх вищої конкурентоспроможності. 

Правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає 
можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману 
споживачів щодо справжньої її діяльності. 

Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з 
моменту першого використання цього найменування та охороняється без 
обов’язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, 
є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. 

Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, 
порядок ведення яких встановлюється законом. 
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Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не 

вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) 
реалізовують, і послуг, які ними надаються. 

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення чи комбінація 
позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються 
(надаються) однією особою, від товарів (послуг), котрі виробляються 
(надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, 
слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. 

Право інтелектуальної власності на географічне зазначення виникає з 
дати державної реєстрації цього права, якщо інше не встановлено законом. 

Географічне зазначення – це назва географічного місця, яка вживається 
для позначення товару, що походить з цього географічного місця та має певні 
якості, репутацію або інші характеристики, зумовлені, здебільшого, 
характерними для цього географічного місця природними умовами або 
людським фактором чи поєднанням цих природних умов і людського чинника. 

Отримання підтвердження визнання об’єкта назвою географічного місця 
походження товару передбачає дотримання таких умов: 

1) виробничі потужності підприємства розташовані на території 
географічного зазначення; 

2) при виробництві продукції використовуються ресурси з вказаного 
географічного зазначення; 

3) жодному іншому суб’єкту ще не видано свідоцтва на таке географічне 
зазначення місця походження товару. 

Обсяг правової охорони географічного зазначення визначається 
характеристиками товару (послуги) і межами географічного місця його (її) 
походження, зафіксованими державною реєстрацією права інтелектуальної 
власності на географічне зазначення. 

 
ПИТАННЯ  ДЛЯ  ПЕРЕВІРКИ  ЗНАНЬ 

 
1. Охарактеризуйте особливості об’єктів інтелектуальної власності як 

немайнового права. 
2. Які Ви знаєте підходи до поділу об’єктів інтелектуальної власності на 

види? 
3. Три напрямки класифікації об’єктів інтелектуальної власності. 
4. Які об’єкти інтелектуальної власності утворюють групу “авторське 

право та суміжні права”? 
5. Які об’єкти інтелектуальної власності утворюють групу “об’єкти 

промислової власності”? 
6. Які об’єкти інтелектуальної власності утворюють групу “комерційні 

позначення”? 
7. Що належать до художніх і літературних творів? 
8. Які об’єкти не є об’єктами авторського права?  
9. Перелічіть об’єкти суміжних прав та надайте їх змістову 

характеристику. 
10. Що таке винахід? 
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11. Охарактеризуйте сутність та наведіть приклади корисних моделей. 
12. У чому зміст промислового зразка, доцільність застосування цього 

об’єкта інтелектуальної власності. Наведіть декілька прикладів. 
13. Які Ви знаєте нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності? 
14. Надайте характеристику топографії інтегральних мікросхем. 
15. Сорти рослин та породи тварин як об’єкти інтелектуальної власності. 
16. Поясніть сутність та наведіть характеристику наукового відкриття і 

раціоналізаторської пропозиції як об’єктів інтелектуальної власності. 
17. Що таке комерційна таємниця і якими є її види? 
18. Надайте характеристику та наведіть приклади торговельних марок. 
19. Що таке “назва місця географічного походження товару”, в чому її 

переваги та які вимоги для цього повинний задовольнятися? 
20. Надайте змістову характеристику та наведіть приклади комерційних 

(фірмових) найменувань. 
 

ТЕСТИ 
 

Блок А. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ОДИНИЧНОГО ВИБОРУ ВІДПОВІДЕЙ 
(одна правильна відповідь) 

 
1. Винахід – це: 
а) результат творчої діяльності людини в гуманітарній сфері; 
б) матеріальна складова авторської творчості; 
в) результат інтелектуальної  діяльності людини в будь-якій сфері 

технології; 
г) науково обґрунтоване твердження, що суперечить існуючим законам 

фізики та природничих наук. 
 
2. Географічне зазначення – це:  
а) назва населеного пункту на топографічній карті; 
б) назва географічного місця, яке вживається для позначення товару; 
в) координати місцевості, у якій виготовляється інноваційний продукт; 
г) назва місця, у якому вперше було здійснене відкриття, що згодом 

набуло значення об’єкта інтелектуальної власності. 
 
3. Призначення торгової марки полягає у тому, щоб:  
а) слугувати логотипом окремих товарів, що підлягають законодавчому 

захисту; 
б) відрізняти товари і послуги одних осіб від товарів та послуг інших 

осіб; 
в) здійснювати контроль експортно-імпортних операцій щодо товарів 

вітчизняного виробництва; 
г) здійснювати просування товарів вітчизняного виробника на 

внутрішньому ринку. 
 
4. Що з перерахованого нижче відносять до нетрадиційних об’єктів 
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інтелектуальної власності: 

а) сорти рослин, породи тварин, комерційні таємниці, відкриття, 
раціоналізаторські пропозиції; 

б) топографії інтегральних мікросхем, торговельні марки, промислові 
зразки; 

в) породи тварин, промислові зразки, корисні моделі, винаходи; 
г) об’єкти авторського права та об’єкти, суміжні з авторськими правами.  
 
5. Що відносять до об’єктів авторської творчості: 
а) фонограми, відеограми, програми організацій мовлення; 
б) об’єкти, суміжні з авторськими правами; 
в) твори літератури та мистецтва, комп’ютерні програми, компіляції баз 

даних; 
г) відкриття, винаходи та фірмові найменування. 
 
6. На які три групи поділяють об’єкти інтелектуальної власності: 
а) авторські та суміжні права, промислова власність, комерційні 

позначення; 
б) авторські та суміжні права, промислові й нетрадиційні об’єкти, 

комерційні позначення; 
в) авторські та суміжні права, промислова власність, назви місць 

географічного походження товарів; 
г) авторські права, промислова власність, суміжні права. 
 
7. Що з наведеного нижче не належать до групи об’єктів 

інтелектуальної власності “авторські та суміжні права”: 
а) виконання; 
б) бази даних; 
в) комп’ютерні програми; 
г) комерційна таємниця. 
 
8. Що з наведеного нижче не належить до групи об’єктів 

інтелектуальної власності “промислова власність”: 
а) сорти рослин; 
б) комерційна таємниця; 
в) комп’ютерні програми; 
г) раціоналізаторська пропозиція. 
 
9. Що з наведеного нижче не належить до групи об’єктів 

інтелектуальної власності “комерційні позначення”: 
а) назви географічних місць походження товарів; 
б) фірмові найменування; 
в) комерційна таємниця; 
г) торговельні марки. 
 
10. Що з наведеного нижче не належить до об’єктів авторського 
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права: 

а) факти, що носять характер прес-інформації; 
б) літературні твори, виконані понад 50 років тому; 
в) художні твори, виконані представниками державної влади; 
г) фонограми, придбані в інших суб’єктів. 
 

Блок Б. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ МНОЖИННОГО ВИБОРУ ВІДПОВІДЕЙ 
(дві правильних відповіді) 

 
1. Що з наведеного нижче належить до об’єктів авторського права: 
а) художні твори; 
б) фонограми; 
в) виконання творів; 
г) комп’ютерні програми. 
 
2. Що з наведеного нижче належить до комерційних позначень: 
а) назва місця географічного походження товару; 
б) корисна модель; 
в) знак для товарів та послуг; 
г) торгово-промисловий зразок. 
 
3. Що з наведеного нижче належить до об’єктів промислової 

власності: 
а) комп’ютерні програми; 
б) ноу-хау; 
в) раціоналізаторська пропозиція; 
г) комерційна таємниця. 
 
4. У чому полягає  відмінність корисної моделі від винаходу: 
а) стосується лише моделювання, а не всієї характеристики винаходу; 
б) передбачає патентування лише корисної частини винаходу (нової 

продукції, техніки, технології); 
в) не передбачає перевірку на винахідницький рівень; 
г) має менший термін охорони. 
 
5. Що з наведеного нижче належить до об’єктів авторського права: 
а) драматичні твори; 
б) повідомлення про новини; 
в) рішення органів влади; 
г) твори ужитого мистецтва. 
 
6. Що з наведеного нижче не належить до нетрадиційних об’єктів 

інтелектуальної власності: 
а) топографії інтегральних мікросхем; 
б) сорти рослин; 
в) назви місць географічного походження товарів; 
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г) комерційна таємниця. 
 
7. Яким вимогам повинен відповідати винахід: 
а) винахідницькій новизні; 
б) промислові придатності; 
в) новизні; 
г) правдивості та достовірності. 
 
8. Які вимоги не висуваються до промислового зразка: 
а) новизна; 
б) повнота подання заявки на патент на корисну модель; 
в) винахідницький рівень; 
г) промислова придатність. 
 
9. Що передбачає раціоналізаторська пропозиція: 
а) економічне рішення у сфері діяльності підприємства; 
б) технологічне рішення у сфері діяльності підприємства; 
в) організаційне рішення у сфері діяльності підприємства; 
г) юридичне рішення у сфері діяльності підприємства. 
 
10. За яких умов відбувається відмова від видачі свідоцтва на назву 

місця географічного походження товару: 
а) при розташуванні виробничих потужностей підприємства за межами 

території географічного зазначення; 
б) при розташуванні виробничих потужностей підприємства на території 

географічного зазначення; 
в) при використанні ресурсів з території географічного зазначення; 
г) за наявності факту видачі свідоцтва з такою назвою іншому 

контрагенту. 
 

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 
 

Об’єкти авторського права і суміжних прав – результати 
інтелектуальної творчої діяльності, що використовуються в гуманітарній, 
художній, літературній, мистецькій, суспільній сферах, меншою мірою – в 
діяльності суб’єктів господарювання реального сектору економіки. 

Об’єкти промислової власності – результати інтелектуальної творчої 
діяльності, що мають істотне прикладне значення для підприємств реального 
сектору економіки; їх використання спрямоване на модернізацію та підвищення 
ефективності техніко-технологічної бази суб’єктів господарювання, створення 
нових інноваційних товарів або зростання рівня їх конкурентоспроможності чи 
оптимізацію собівартості. 

Комерційні позначення – об’єкти інтелектуальної власності, які не 
стільки створені інтелектуальною творчою діяльністю шляхом складних і 
тривалих наукових досліджень, пошуків тощо, як певні маркетингові назви, що 
розроблені фахівцями з метою виділення продукції (товарів, робіт, послуг) на 
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ринку та забезпечення, таким чином, їх вищої конкурентоспроможності. 

Винахід – це результат інтелектуальної діяльності особи в будь-якій 
сфері технології; принципово новий вид продукції, новий засіб праці або нове 
технологічне рішення. 

Корисна модель – результат інтелектуальної творчої діяльності у сфері 
продукції, техніки чи технології, але з дещо меншим, ніж винахід, рівнем 
новизни. 

Промисловий зразок – це результат творчої діяльності юридичної чи 
фізичної особи в галузі художнього конструювання; новий вигляд існуючого 
товару, техніки чи технології. 

Топографія інтегральної мікросхеми – зафіксоване на матеріальному 
носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної 
мікросхеми та з’єднань між ними. 

Сорт рослин (як об’єкт інтелектуальної власності) – це окрема група 
рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) в рамках нижчого з 
відомих ботанічних таксонів; порода тварин – селекційні досягнення у 
тваринництві. 

Наукове відкриття – встановлення невідомих раніше, але об’єктивно 
існуючих закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, які 
вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання. 

Раціоналізаторська пропозиція – визнана юридичною особою 
пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у 
будь-якій сфері її діяльності. 

Комерційна таємниця – інформація, яка є секретною в тому розумінні, 
що вона загалом чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не 
є легкодоступною для осіб, які, зазвичай, мають справу з видом інформації, до 
якого вона належить, у зв’язку з цим становить комерційну цінність та була 
предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її 
секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. 

Торговельна марка – будь-яке позначення або комбінація позначень, 
придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією 
особою, від товарів (послуг), котрі виробляються (надаються) іншими особами 
(такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, 
зображувальні елементи, комбінації кольорів). 

Географічне зазначення – це назва географічного місця, яка вживається 
для позначення товару, що походить з цього географічного місця та має певні 
якості, репутацію або інші характеристики, зумовлені, здебільшого, 
характерними для цього географічного місця природними умовами або 
людським фактором чи поєднанням цих природних умов і людського чинника. 
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ТЕМА 3 

ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 
Ключові слова: система інтелектуальної власності, суб’єкт права 
інтелектуальної власності, Цивільний кодекс України, закони України, 
державна система правової охорони і захисту прав інтелектуальної власності. 
 

1. Загальна конфігурація державної системи управління 
інтелектуальною власністю 

2. Суб’єкти права інтелектуальної власності 
3. Система законодавства України про інтелектуальну власність 
4. Становлення державної системи правової охорони інтелектуальної 

власності в Україні 
5. Організаційна структура державної системи правової охорони і 

захисту прав інтелектуальної власності 
 
1. Загальна конфігурація державної системи управління 

інтелектуальною власністю 
 
Державна система інтелектуальної власності – це сукупність елементів 

інтелектуальної власності, які взаємодіють між собою в процесі їхнього 
створення та використання, а також підлягають державній охороні. 

Системою називається така сукупність елементів, що мають характерні 
ознаки, параметри та просторову структуру, які забезпечують досягнення 
єдиної мети або функції. Так, система інтелектуальної власності складається з 
п’яти підсистем і зв’язків між ними (рис. 3.1).  

 

 
 

Рис. 3.1. Державна система управління інтелектуальною власністю 
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Відтак, державна система управління інтелектуальною власністю є 

ефективною за умов: 
- забезпечення дієвого захисту правових, економічних, соціальних, 

культурних та інших інтересів держави; 
- забезпечення набуття, здійснення та захисту прав на об’єкти 

інтелектуальної власності на рівні економічно розвинутих держав, 
удосконалення механізмів реалізації норм чинного законодавства; 

- забезпечення максимальної зручності для заявників процедури набуття 
прав на об’єкти інтелектуальної власності шляхом її спрощення та прискорення 
діловодства; 

- зменшення рівня піратства та недопущення розповсюдження 
контрафактної продукції; 

- сприяння підвищенню науково-технічного потенціалу нації, 
конкурентоздатності національної економіки, її розвитку на інноваційній 
основі; 

- сприяння покращенню інвестиційного клімату держави, підтримка 
підприємництва; 

- заохочення до більш ефективного використання малими та середніми 
підприємствами можливостей державної системи, підвищення рівня знань з 
питань інтелектуальної власності представників малого та середнього бізнесу; 

- оновлення та вдосконалення системи освіти у сфері інтелектуальної 
власності, спрямованої на підвищення рівня інноваційної культури суспільства, 
активності використання набутих знань та результатів інтелектуальної 
діяльності; 

- активізація розповсюдження знань, пов’язаних з інтелектуальною 
власністю; 

- розширення міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної 
власності, покращення іміджу держави. 

Загалом в Україні за роки незалежності створена державна система 
правової охорони інтелектуальної власності. Зокрема, сформована нормативно-
правова база, що в цілому відповідає міжнародним нормам і стандартам, 
розбудована відповідна інфраструктура, запроваджені механізми реалізації 
правових норм. Так, останнім часом значно підвищився рівень захисту прав 
інтелектуальної власності, налагоджується координація дій правоохоронних та 
контролюючих органів по боротьбі з піратством у сфері інтелектуальної 
власності, створена система патентно-інформаційного забезпечення, 
національна система підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації 
фахівців у сфері інтелектуальної власності, запроваджені сучасні методи 
здійснення експертизи заявок на видачу охоронних документів на об’єкти 
промислової власності. 

Відтак, розвиток і вдосконалення державної системи інтелектуальної 
власності повинний здійснюватися шляхом комплексного та системного 
виконання таких завдань: 

- удосконалення нормативно-правової бази; 
- забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності; 
- удосконалення експертизи заявок на об’єкти права промислової 
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власності; 

- патентно-інформаційного забезпечення у сфері інтелектуальної 
власності та забезпечення широкого доступу громадськості до інформації, 
пов’язаної з набуттям прав на об’єкти інтелектуальної власності; 

- розвитку міжнародного співробітництва та участі України в здійсненні 
міжнародної політики з метою підвищення міжнародного іміджу та впливу на 
міжнародні процеси у сфері інтелектуальної власності; 

- підготовки спеціалістів з питань інтелектуальної власності, поширення 
знань, формування в суспільстві високого рівня культури та освіти у сфері 
інтелектуальної власності. 

 
2. Суб’єкти права інтелектуальної власності 
 
Суб’єкт права інтелектуальної власності (СПІВ) (згідно зі ст. 421 

Цивільного кодексу (ЦК) України) – це творець (творці) об’єкта права 
інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, 
яким належать особисті немайнові або майнові права інтелектуальної власності. 

Відтак, за характером правового використання інтелектуальної власності 
перша група СПІВ визначається завдяки вживанню терміну “творець об’єкта 
права інтелектуальної власності». Термін “творець» за своїм змістом є 
аналогічним терміну “автор об’єкта права інтелектуальної власності». Творець 
(автор) – це фізична особа, творчою працею якої створюється об’єкт права 
інтелектуальної власності. Результат інтелектуальної, творчої діяльності може 
створити лише фізична особа. Виходячи зі специфіки підстав набуття 
(виникнення) права інтелектуальної власності, передбачених ЦК України та 
спеціальним законодавством у сфері інтелектуальної власності, визнання особи 
творцем (автором) зазначеного об’єкта не залежить від обсягу її дієздатності. 
Творцями (авторами) об’єктів права інтелектуальної власності можуть бути 
обмежено дієздатні та недієздатні особи.  

Щодо недієздатних і малолітніх (до 14 років), то майнові права 
інтелектуальної власності здійснюють від їх імені батьки, усиновителі або 
опікуни (ст. 31 і 41 ЦК України), тобто їх законні представники. Неповнолітні 
фізичні особи віком від 14 до 18 років можуть самостійно здійснювати свої 
правомочності щодо об’єктів права інтелектуальної власності, наприклад, 
укладати договори на видання своїх творів (ст. 32 ЦК України). За законом 
авторство також визнається за фізичними особами, які визнані обмежено 
дієздатними внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними 
речовинами. Але здійснювати свої правомочності у сфері інтелектуальної 
власності вони можуть лише за згодою своїх піклувальників (ст. 37 ЦК 
України). Таким чином, фізичні особи, які не мають повної цивільної 
дієздатності, є носіями особистих немайнових прав інтелектуальної власності. 
Реалізація майнових прав інтелектуальної власності від імені таких осіб та в їх 
інтересах здійснюється їх законними представниками (батьками, 
усиновителями, піклувальниками, опікунами). Юридичні особи не є 
«творцями», оскільки не можуть створювати об’єкти права інтелектуальної 
власності, це можуть зробити лише працюючі у них фізичні особи. 
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Стаття 421 ЦК України до другої групи СПІВ відносить інших осіб. В 

якості конкретизуючої ознаки, що дає можливість визначити коло цих осіб, 
законодавець обрав належність їм прав інтелектуальної власності. Таким 
чином, до другої групи СПІВ, відповідно до змісту ст. 421 ЦК України, слід 
віднести фізичних та юридичних осіб, які набули права інтелектуальної 
власності за законом або договором.  

Таким чином, СПІВ визнається особа, яка є носієм особистих немайнових 
та (або) майнових прав інтелектуальної власності. Кожна із зазначених груп 
СПІВ характеризується правовим статусом, який має свою специфіку 
зумовлену низкою умов.  

Враховуючи, що класифікація СПІВ, наведена у ст. 421 ЦК України 
носить загальний характер, як однин з критеріїв класифікації можна 
запропонувати підстави, набуття права інтелектуальної власності. Відповідно 
до цього критерію СПІВ поділяють на дві групи: первинні та вторинні. 

До першої групи належать СПІВ, які набули свого статусу внаслідок 
створення або державної реєстрації прав на об’єкт права інтелектуальної 
власності. Так, первинним суб’єктом авторського права є автор твору. 
Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про авторське право і суміжні 
права», автором аудіовізуального твору є: режисер-постановник; автор 
сценарію і (або) текстів, діалогів; автор спеціально створеного для 
аудіовізуального твору музичного твору з текстом або без нього; художник-
постановник; оператор-постановник. Автором за законом можуть визнаватися 
перекладачі, упорядники збірок творів. Відповідно до ст. 435 ЦК України, за 
відсутності доказів іншого, автором твору вважається фізична особа, зазначена 
на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства). 

Первинними суб’єктами і суміжних прав, згідно зі ст. 450 ЦК України, є 
виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми, організація мовлення. 
За відсутності доказів іншого, виконавцем, виробником фонограми, 
виробником відеограми, організацією мовлення вважається особа, ім’я 
(найменування) якої зазначено, відповідно, у фонограмі, відеограмі, їх 
примірниках чи на упаковці, а також під час передачі програми організації 
мовлення.  

СПІВ на наукові відкриття є лише фізичні особи-автори, 
інтелектуальною, творчою діяльністю яких зроблене наукове відкриття (глава 
38 ЦК України).  

Виникнення права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель і 
промисловий зразок законодавець, здебільшого, пов’язує з державною 
реєстрацією прав на ці результати науково-технічної творчості, внаслідок якої 
ці результати набувають правову охорону, а відповідні суб’єкти – автор, 
роботодавець, замовник – отримують охоронний документ (патент) та 
набувають статусу суб’єкта права інтелектуальної власності (ст. 462 ЦК 
України). 

Первинним СПІВ на компонування (топографію) інтегральних мікросхем 
є її автор, творчою працею якого створено цей об’єкт права інтелектуальної 
власності (ст. 473 ЦК України).  

Для того, щоб особа була визнана СПІВ на раціоналізаторську 
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пропозицію, остання повинна відповідати таким умовам охороноздатності – 
містити у собі технологічне, технічне або організаційне рішення та мати 
локальну новизну (ст. 481 ЦК України).  

Первинним СПІВ на сорт рослин та породу тварин є автор сорту рослин 
та автор породи тварин, творчою працею яких створено сорт рослин або порода 
тварин (ст. 486 ЦК України). 

СПІВ на комерційну таємницю, відповідно до змісту ст. 505 ЦК України, 
є особи, які ведуть підприємницьку діяльність та мають юридичний статус 
підприємців. Виходячи з визначення комерційної таємниці, є підстави 
припустити, що суб’єкти права на комерційну таємницю належать лише до 
первинних суб’єктів права інтелектуальної власності. 

Відповідно до ст. 83 ЦК України, первинними СПІВ на комерційне 
(фірмове) найменування можуть бути лише юридичні особи, товариства 
(підприємницькі та непідприємницькі), установи та юридичні особи інших 
організаційно-правових форм, встановлених законом. Вони є носіями виключно 
майнових прав інтелектуальної власності, а особисті немайнові права їм не 
належать, оскільки закон не визнає авторства на комерційні (фірмові) 
найменування.  

Первинними СПІВ на торговельну марку, згідно із п. 5 ст. 5 Закону 
України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» та ст. 494 ЦК 
України, можуть бути юридичні або фізичні особи, а також об’єднання осіб, які 
зареєстрували на своє ім’я право інтелектуальної власності на торговельну 
марку. 

СПІВ на географічне зазначення походження товару, згідно зі ст. 9 Закону 
України “Про охорону прав на зазначення походження товарів» та ст. 502 ЦК 
України, можуть бути фізичні або юридичні особи, які в заявленому 
географічному місці виробляють товар, особливі властивості, певні якості, 
репутація або інші характеристики якого пов’язані з цим географічним місцем; 
асоціації споживачів; установи, що мають безпосереднє відношення до 
вироблення чи вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних 
процесів або географічних місць.  

Викладене дозволяє зробити висновок, що до первинних СПІВ слід, 
насамперед, віднести авторів (творців) творів, а також результатів науково-
технічної творчості, оскільки саме його інтелектуальний, творчий потенціал є 
тим джерелом, з якого народжується об’єкт права інтелектуальної власності.  

До другої групи належать СПІВ, які самі нічого не створюють, але на 
підставі закону або договору набули у встановленому порядку майнових прав 
інтелектуальної власності. Юридичний факт набуття права інтелектуальної 
власності вторинним СПІВ пов’язується з моментом вступу в дію договору; 
виникнення умов, за яких діє норма закону; вступу в спадщину. 

Так, вторинним СПІВ може бути інша (не автор/творець) фізична особа 
(здебільшого, зареєстрована як підприємець) та юридична особа, до яких на 
підставі договору або закону переходять повністю або частково майнові права 
інтелектуальної власності на результат творчої діяльності. Причому такий 
перехід може мати строкові межі, а може таких меж і не мати. СПІВ, за певних 
умов, можуть бути також спадкоємці щодо фізичних осіб та правонаступники – 
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щодо юридичних осіб (у разі ліквідації, реорганізації тощо). 

Вторинні СПІВ є правонаступниками первинних суб’єктів, якими, як 
зазначалося, можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, до яких на підставі 
договору, заповіту або закону переходять майнові права на використання 
об’єктів права інтелектуальної власності, та деякі особисті немайнові права 
(наприклад, право на захист авторства, недоторканості твору тощо). 

Варто зазначити, що від СПІВ слід відрізняти суб’єктів-учасників 
процесу (процедури) набуття правової охорони на об’єкти права 
інтелектуальної власності та процесу захисту права інтелектуальної власності. 
До таких суб’єктів слід віднести патентних повірених, Державну службу 
інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (Держслужба), 
Апеляційну палату Держслужби, а також суд. Але ні патентні повірені, ні 
Держслужба, ні Апеляційна палата чи суд, виконуючи конкретні завдання: 
представляючи інтереси заявників (патентні повірені), приймаючи рішення 
щодо набуття прав на об’єкти права інтелектуальної власності (Держслужба), 
поновлюючи порушене або оспорене право (Апеляційна палата та суд), не 
набувають статусу СПІВ. Вони мають свій правовий статус, визначений у 
законодавстві України. 

 
3. Система законодавства України про інтелектуальну власність 
 
Законодавство України про інтелектуальну власність продовжує своє 

становлення з одночасним соціально-економічним розвитком та формуванням 
правової держави. У процесі розбудови правової держави надзвичайно 
важливою є роль цивільного законодавства, складовою частиною якого є 
законодавство про інтелектуальну власність.  

Зазначимо, що вперше термін “інтелектуальна власність» було 
використано в Законі України “Про власність» від 7.02.1991 р. Проте, правові 
засади розвитку творчої діяльності людини і охорони її результатів закладені в 
Конституції України, яка проголосила свободу літературної, художньої і 
технічної творчості та захист інтелектуальної власності. Так, у ст. 54 
Конституції закріплено основний принцип охорони інтелектуальної власності: 
кожен громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої 
діяльності, ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, 
за винятками, встановленими законом. У ст. 41 Конституції України 
закріплено, що кожен має право володіти, користуватись й розпоряджатись 
своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної й творчої діяльності. 

Відносини у сфері інтелектуальної діяльності регулюються цілою низкою 
актів цивільного законодавства, центральне місце серед яких посідає ЦК 
України, Книга четверта якого – “Право інтелектуальної власності» – містить 
загальні та спеціальні норми. Глава 35 “Загальні положення про право 
інтелектуальної власності» стосується питань, що регулюються однаково 
стосовно будь-якого інтелектуального продукту; її призначення полягає у 
визначенні кола об’єктів і суб’єктів інтелектуальної діяльності, закріпленні 
основних принципів і підходів щодо охорони відповідних прав, встановленні 
строку чинності виключних прав, визначенні змісту особистих немайнових і 
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майнових прав інтелектуальної власності, загальних правил використання 
інтелектуального продукту й передачі майнових прав іншим особам, засад 
захисту порушених прав. 

Спеціальні правила щодо особливостей створення і використання певного 
об’єкта вміщені у главах 36-46 Книги четвертої ЦК, а також у Книзі п’ятій ЦК 
(глави 75, 76), в якій врегульовуються договірні відносини з приводу 
розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. 

Крім ЦК, авторське і патентне право регулюються Кримінальним 
кодексом і Кодексом про адміністративні правопорушення, в яких передбачено 
відповідальність за порушення авторських прав і патентного права. Їх 
регламентація передбачена Цивільно-процесуальним кодексом, Господарським 
кодексом, Господарсько-процесуальним кодексом, Митним кодексом. 

Авторське право розглядають як складову частину цивільного права, але 
воно, крім ЦК, регулюється і спеціальним законом. Таким є Закон України від 
23.12.1993 р. “Про авторське право і суміжні права». Він базується на 
міжнародних нормах використання творів, враховує сучасні тенденції 
правового регулювання традиційних і нових об’єктів авторського права. У 
Законі також передбачено охорону суміжних прав, тобто права тих, хто 
доносить до публіки створені авторами твори – виконавці, організації 
телемовлення й виробники фонограм. 

На розвиток законодавства України про авторське право та суміжні права, 
виконання міжнародних зобов’язань щодо захисту інтересів осіб, які мають ці 
права, захист прав та інтересів осіб, які займаються розповсюдженням 
примірників об’єктів авторського права і суміжних прав, та споживачів 
спрямований Закон України від 23 березня 2000 р. “Про розповсюдження 
примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних 
програм, баз даних» у редакції від 10.07.2003 р. 

Праву інтелектуальної власності присвячена ст. 9 Закону України “Основ 
законодавства про культуру» від 14 лютого 1992 р. та був оновлений у 2011 р. 
Авторське право телерадіоорганізацій визначене в ст. 36 Закону України від 21 
грудня 1993 р. «Про телебачення і радіомовлення». Дотримання норм 
авторського права є обов’язком видавців згідно із Законом України від 5 червня 
1997 р. “Про видавничу справу». Відповідно до Закону України від 7 жовтня 
1997 р. “Про професійних творчих працівників і творчі спілки», держава 
гарантує професійний і соціальний захист членам творчих спілок, захист їхніх 
авторських прав. Відносини, що виникають у процесі виробництва і 
використання фільму як об’єкта авторського права, регулює Закон України від 
13 січня 1998 р. “Про кінематографію». Авторському праву на твори 
архітектури присвячено розділ IV Закону України від 20 травня 1998 р. “Про 
архітектурну діяльність». 

Патентні закони багатьох країн за своєю суттю нерівнозначні. Як 
правило, вони містять основні положення патентного права. Характерні 
питання, що регулюються цими законами, такі: 

- умови патентоспроможності винаходів. Закон встановлює коло 
винаходів, що охороняються, дає визначення новизни, рівня винахідницького 
мистецтва, промислової придатності, корисності об’єкта патентування; 
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- обсяг вимог, що висуваються при отриманні прав на винахід; 
- порядок розгляду винаходу в патентному відомстві й розгляд спорів, що 

виникають під час отримання прав на винахід; 
- обсяг прав і обов’язків патентовласника. 
Патентне право регулюється такими Законами України: “Про охорону 

прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 р.; “Про охорону прав на 
промислові зразки» від 15.12.1993 р.; “Про науково-технічну інформацію» від 
23.06.1993 p. 

Статті 489-491 ЦК України присвячені регламентації права 
інтелектуальної власності на комерційне найменування. Комерційне 
найменування підлягає правовій охороні, якщо воно допомагає відрізнити одну 
особу серед інших і не вводити в оману споживачів щодо справжньої її 
діяльності. Право на комерційне найменування виникає з моменту першого 
використання і охороняється, незалежно від подання заявки на нього. Згідно зі 
ст. 490 ЦК, майновими правами інтелектуальної власності на комерційне 
найменування є: право на використання комерційного найменування; право 
перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне 
найменування, а також самозабороняти його використання; інші майнові права, 
встановлені законодавством. 

Систему законодавства України про торговельні марки становлять: глава 
44 “Право інтелектуальної власності на торговельну марку» (статті 492-500) 
ЦК; Закон України від 15 грудня 1993 р. “Про охорону прав на знаки для 
товарів і послуг» з подальшими змінами та доповненнями; інші інструкції та 
положення. Так, ЦК стосується поняття торговельної марки (ст. 492), суб’єктів 
права на торговельну марку (ст. 493), засвідчення права на торговельну марку 
(ст. 494), майнових прав на торговельну марку (ст. 495), строку чинності 
майнових прав на торговельну марку (ст. 496), дострокового припинення 
чинності майнових прав на торговельну марку (ст. 497), відновлення чинності 
достроково припинених виключних майнових прав на торговельну марку (ст. 
498), визнання прав на торговельну марку недійсними (ст. 499), права 
попереднього користувача на торговельну марку (ст. 500). 

Комерційна таємниця підлягає комплексній правовій охороні. Так, 
відносини щодо охорони комерційної таємниці регулюються: главою 46 ЦК 
України; ст. 57, 67, п. 1, ст. 68, п. 6, 7, ст. 148 Кримінального кодексу України; 
окремими статтями Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні 
моделі»; ст. 7 і 9 Закону України “Про охорону прав на топографії інтегральних 
мікросхем»; нормативно-правовими актами Держпатенту України. 

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 
15.12.1993 р. регулює відносини, що виникають у зв’язку з набуттям і 
здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні. 

Поряд із законами, у всіх країнах діють нормативні акти, що видаються 
урядовими органами, як правило, міністерствами торгівлі, економіки, 
промисловості або патентними відомствами. Такі нормативні акти називаються 
підзаконними і можуть мати назву декрету, ордонансу, правила, інструкції, 
регламенту. Особливо важливе місце підзаконні акти посідають в тих країнах, 
де закони були прийняті давно або неповністю регламентують питання охорони 
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інтелектуальної власності. Серед них постанови Кабінету Міністрів України, 
накази Державної служби інтелектуальної власності Міністерства освіти і 
науки України, присвячені питанням державної реєстрації інтелектуальних 
прав, видачі охоронних документів, встановленню мінімальних ставок 
авторської винагороди тощо. 

Відтак, підзаконні акти регулюють такі питання: патентоздатність 
винаходів; порядок проходження заявки в патентному відомстві; видача 
охоронних документів; питання щодо оформлення та правової охорони 
винаходів. Підзаконні акти охоплюють широке коло патентно-правових питань 
і мають велике практичне значення при оформленні патентних прав. За їх 
допомогою виконавчі органи держави через патентні відомства здійснюють 
патентну політику, що визначається економічним та технічним розвитком 
країни. 

Судова практика є невід’ємною частиною джерел права інтелектуальної 
власності. Офіційно в більшості країн судові рішення не створюють 
обов’язкового правила і не є обов’язковими при розгляді аналогічних справ, але 
на практиці діяльність судів відіграє важливу роль у формуванні та 
застосуванні норм щодо охорони інтелектуальної власності. Судова практика 
заповнює прогалини, роз’яснює і тлумачить зміст норм законодавства та їх 
застосування. Особливо важлива роль судів у Великобританії та США. У цих 
країнах діє так званий судовий прецедент, відповідно до якого рішення суду 
обов’язкове при розгляді аналогічних справ судом тієї ж інстанції або нижче. 
Таке значення судової практики обумовлене специфічною англосаксонською 
правовою системою, за якою судові рішення є офіційним джерелом права. 
Відтак, до питань сфери інтелектуальної власності, що регулюються судовою 
практикою, відносять: порядок встановлення пріоритету; патентоздатність 
винаходу; обсяг авторських і патентних прав; порушення патенту; розкриває 
зміст термінів “печатні матеріали», “публікації», «корисність», «творчість», 
«рівень техніки». 

Право на об’єкти інтелектуальної власності врегульовуються також 
договорами, що укладаються між особою, яка володіє виключними правами, і 
користувачем інтелектуального продукту (авторський, ліцензійний, договір 
комерційної концесії тощо). Враховуючи правило ст. 6 ЦК України, цими 
договорами відносини можуть врегульовуватися інакше, ніж це передбачено 
ЦК України і спеціальним законодавством. Крім того, джерелом регулювання у 
цій сфері є багатосторонні та двосторонні міжнародні угоди, що укладаються у 
процесі співробітництва між державами в сфері охорони інтелектуальної 
власності. Участь будь-якої держави в них має на меті забезпечення на своїй 
території охорони інтересів іноземних правовласників, а також захист своїх 
громадян і юридичних осіб від порушення їх інтелектуальних прав за 
кордоном. Міжнародні договори можуть містити й умови про співробітництво в 
діяльності з виявлення та усунення порушень інтелектуальних прав громадян 
держав-учасниць, про взаємне визнання охоронних документів, взаємодію 
організацій, які управляють майновими правами на колективній основі, 
співробітництво у сфері оформлення інтелектуальних прав іноземців в 
уповноважених органах держави. 
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4. Становлення державної системи правової охорони інтелектуальної 

власності в Україні 
 
Державна система правової охорони інтелектуальної власності – це 

центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної 
власності та сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та 
інших відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до сфери 
управління центрального органу виконавчої влади з питань правової охорони 
інтелектуальної власності. 

З утворенням України як самостійної держави виникла потреба у 
створенні та поступовому вдосконаленні власного законодавства у сфері 
інтелектуальної власності та приведення його у відповідність до міжнародного 
законодавства. Цей процес відбувався у декілька етапів. 

І. Перший етап становлення системи охорони прав інтелектуальної 
власності в Україні (1991-1994 рр.) став періодом закладення її 
найнеобхідніших законодавчих основ та створення базових організаційних 
структур. Цей процес розвивався за такими напрямами: 

- підтвердження участі України в міжнародних угодах з питань захисту 
прав інтелектуальної власності: в Паризькій конвенції про охорону промислової 
власності (дата набуття чинності щодо України – 25 грудня 1991 р.), 
Мадридській угоді про міжнародну реєстрацію знаків (25 грудня 1991 р.), 
Договорі про патентну кооперацію (25 грудня 1991 р.), а також у Конвенції, що 
засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності (26 квітня 1970 р.), у 
Всесвітній конвенції про авторське право (27 травня 1973 р.); 

- прийняття, з урахуванням міжнародних регулятивних норм, низки 
спеціальних законів України щодо охорони інтелектуальної власності в 
окремих сферах: “Про охорону прав на сорти рослин» (21 квітня 1993 р.), “Про 
охорону прав на винаходи і корисні моделі» (15 грудня 1993 р.), “Про охорону 
прав на промислові зразки» (15 грудня 1993 р.), “Про охорону прав на знаки для 
товарів і послуг» (15 грудня 1993 р.), “Про авторське право і суміжні права» (23 
грудня 1993 р.), а також Указу Президента України “Про Тимчасове положення 
про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських 
пропозицій в Україні» (№ 479/92, 18 вересня 1992 р.); 

- внесення положень про охорону інтелектуальної власності до інших 
законів, що регулюють окремі сфери соціально-економічної діяльності: “Про 
власність» (7 лютого 1991 р.) – розділ “Право на інтелектуальну власність», 
“Про зовнішньоекономічну діяльність» (16 квітня 1991 р.), “Основи 
законодавства України про культуру» (14 лютого 1992 р.), “Про обмеження 
монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій 
діяльності» (18 лютого 1992 р.), “Про інформацію» (2 жовтня 1992 р.), «Про 
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (16 листопада 1992 р.), 
“Про науково-технічну інформацію» (25 червня 1993 р.), “Про телебачення і 
радіомовлення» (21 грудня 1993 р.), “Про захист інформації в автоматизованих 
системах» (5 липня 1994 р.) тощо; 

- прийняття низки нормативних документів, що захищають економічні 
інтереси творчих працівників – постанови Кабінету Міністрів України «Про 
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розміри відрахувань до фондів творчих спілок України за використання творів 
літератури та мистецтва» (№ 108, 3 березня 1992 р.), “Про мінімальні ставки 
авторської винагороди за використання творів літератури і мистецтва» (№ 784, 
18 листопада 1994 р.); 

- створення у складі Комітету з науково-технічного прогресу при Кабінеті 
Міністрів України на базі Патентного фонду України Державного патентного 
відомства України (1992 р.), що почало виконувати функції центрального 
органу державної виконавчої влади у сфері охорони промислової власності; 

- створення на базі Українського республіканського агентства з 
авторських і суміжних прав Державного агентства з авторських і суміжних прав 
(1992 р.). 

ІІ. Другий етап становлення системи захисту прав інтелектуальної 
власності в Україні (1995-1999 рр.) був обумовлений двома чинниками. По-
перше, запровадженням курсу на радикалізацію соціально-економічних реформ 
в країні (жовтень 1994 р.). По-друге, прийняттям Україною низки важливих 
міжнародних зобов’язань, що безпосередньо охоплювали заходи із 
впровадження міжнародних стандартів охорони інтелектуальної власності, – 
укладенням Угоди про партнерство та співробітництво з ЄС та початком з 1995 
р. переговорного процесу про набуття повноправного членства в Світовій 
організації торгівлі (CОТ). Цей етап характеризувався наступним: 

- помітним розширенням міжнародно-правової основи охорони 
інтелектуальної власності в країні – за рахунок приєднання України до 
Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (25 жовтня 
1995 р.), Міжнародної конвенції про охорону нових сортів рослин (3 листопада 
1995 р.), Договору про закони щодо товарних знаків (1 серпня 1996 р.), 
Будапештського договору про міжнародне визнання депонування 
мікроорганізмів з метою патентної процедури (2 липня 1997 р.), Найробського 
договору про охорону Олімпійського символу (20 грудня 1998 р.), Женевської 
конвенції про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного 
відтворення їхніх фонограм 1971 року (18 лютого 2000 р); 

- закріпленням у 1996 р. в Конституції України гарантій захисту 
інтелектуальної власності (статті 41, 54); 

- подальшим розвитком спеціального національного законодавства з 
виходом його на ряд нових, не традиційних для України сфер регулювання, – за 
рахунок прийняття законів України “Про захист від недобросовісної 
конкуренції» (7 червня 1996 р.), “Про охорону прав на топографії інтегральних 
мікросхем» (5 листопада 1997 р.), “Про охорону прав на зазначення 
походження товарів» (16 червня 1999 р.). В той же час були внесені суттєві 
зміни та доповнення до вже чинного законодавства з метою його 
вдосконалення (до Законів України “Про внесення змін і доповнень до деяких 
законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності» (28 
лютого 1995 р.), “Про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на 
знаки для товарів і послуг» (16 червня 1999 р.); 

- істотним розширенням регулювання окремих питань охорони 
інтелектуальної власності в законах, що нормують різноманітні аспекти творчої 
діяльності. А саме: в законах України “Про наукову і науково-технічну 
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експертизу» (10 лютого 1995 р.), “Про інформаційні агентства» (28 лютого 1995 
р.), «Про рекламу» (3 липня 1996 р.), «Про видавничу діяльність» (5 червня 
1997 р.), «Про систему Громадського телебачення і радіомовлення України» (18 
липня 1997 р.), «Про державну підтримку засобів масової інформації та 
соціальний захист журналістів» (23 вересня 1997 р.), «Про професійних 
творчих працівників і творчі союзи» (7 жовтня 1997 р.), «Про кінематографію» 
(13 січня 1998 р.); 

- запровадженням порядку державної реєстрації прав автора на твори 
науки, літератури та мистецтва; 

- здійсненням перших спроб врегулювати такі актуальні й болючі для 
України питання, як розповсюдження аудіовізуальних творів і примірників 
фонограм; 

- завершенням створення та офіційним відкриттям 22 жовтня 1999 р. 
відомчої патентної бібліотеки Державного патентного відомства України, що 
здійснює функції патентно-інформаційного забезпечення фізичних і юридичних 
осіб національною та зарубіжною патентною документацією; 

- спробою інтегрувати в єдину систему два основних блоки регулювання 
захисту охорони інтелектуальної власності – авторського права й промислової 
власності та створенням нині діючого Міністерства освіти і науки України, до 
компетенції якого віднесено управління системою захисту прав інтелектуальної 
власності. 

Указом Президента України «Про зміни в системі центральних органів 
виконавчої влади України» № 250 від 13 березня 1999 р. передбачалося 
створити Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної 
власності на базі Міністерства України у справах науки і технологій, 
Державного патентного відомства України та Державного агентства України з 
авторських і суміжних прав, що ліквідувалися. Указом Президента України (№ 
987 від 13 серпня 1999 р.) було затверджено Положення про Державний комітет 
України з питань науки та інтелектуальної власності. Але Державний комітет 
України з питань науки та інтелектуальної власності не зміг забезпечити 
ефективне функціонування Державної системи захисту прав інтелектуальної 
власності; не була створена організаційна структура, здатна належним чином 
виконувати всі функції діючого патентного відомства. У зв’язку з цим, 
Президент України підписав Указ «Про зміни у структурі центральних органів 
виконавчої влади» № 1573 від 15 грудня 1999 р., який зупинив дію Указу 
Президента України № 250 від 13 березня 1999 р. і постановив утворити 
Міністерство освіти і науки України – на базі Міністерства освіти України та 
Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності, що 
ліквідувалися. 

ІІІ. Третій етап становлення Державної системи захисту прав 
інтелектуальної власності в Україні розпочався у 2000 р. Він пов’язаний із 
завершенням кризового періоду розвитку економіки України та 
проголошеними стратегічними планами переходу на інноваційну модель 
розвитку. 

Суттєвий вплив на нього справляють прийняття у вересні 2000 р. 
Програми інтеграції України до Європейського Союзу, активізація політики 
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щодо приєднання України до COT, а також помітний тиск на Україну в цьому 
питанні з боку США. Характерні особливості третього етапу є наступні: 

- посилення комплексного підходу до вдосконалення охорони 
інтелектуальної власності, про що свідчать, зокрема, Указ Президента України 
«Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» № 285 від 27 
квітня 2001 р. та Програма розвитку державної системи охорони 
інтелектуальної власності в Україні на 2001-2004 рр., ухвалена 22 грудня 2000 
р. на засіданні Колегії Міністерства освіти і науки України; 

- інтенсифікація участі України в системі міжнародних конвенцій і 
договорів з інтелектуальної власності (з акцентом на найновітніші міжнародні 
регулюючі норми, що включають так звані Інтернет-договори ВОІВ 1996 р.); 

- договори Всесвітньої організації інтелектуальної власності про 
виконання і фонограми та про авторське право, прийняті Дипломатичною 
конференцією 20 грудня 1996 р. Забезпечена участь України в Протоколі до 
Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків (20 грудня 2000 р.), в 
Ніццькій угоді про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації 
знаків (29 грудня 2000 р.) і Міжнародній конвенції про охорону інтересів 
виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення (20 травня 2002 р.); 

- узгодження національного законодавства з вимогами Угоди про 
торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угоди TRIPS) Світової 
організації торгівлі (СОТ). 

 
5. Організаційна структура державної системи правової охорони і 

захисту прав інтелектуальної власності 
 
Протягом останніх років в Україні сформовано організаційну структуру 

органів, які прямо чи опосередковано забезпечують діяльність у сфері правової 
охорони та захисту прав інтелектуальної власності (рис. 3.2). 

У Верховній Раді України у складі Комітету з питань науки і освіти діє 
Підкомітет з питань інтелектуальної власності та інформатизації. 

У судовій владі, представленої судами загальної юрисдикції та 
спеціалізованими судами, запроваджена спеціалізація суддів у сфері 
інтелектуальної власності. Так, у 2000 р. сформована Судова палата Вищого 
господарського суду України з розгляду справ у господарських спорах, 
пов’язаних із захистом права на об’єкти інтелектуальної власності, а також 
відповідні колегії в складі місцевих та апеляційних господарських судів.  

Структура органів влади, зокрема Міністерства освіти і науки, охоплює 
такі установи: 

- Міжвідомчий комітет з проблем захисту прав на об’єкти інтелектуальної 
власності – постійно діючий орган при Кабінеті Міністрів України, створений у 
лютому 2000 р. для координації діяльності органів виконавчої влади у сфері 
охорони інтелектуальної власності; 
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Рис. 3.2. Організаційна структура державної системи правової охорони і 
захисту прав інтелектуальної власності України 

 
- Державна служба інтелектуальної власності, створена в квітні 2000 р. в 

складі Міністерства освіти і науки України. Держслужба є урядовим органом 
державного управління, що уповноважений реєструвати і забезпечувати 
підтримання на території України прав на винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки, торговельні марки, зазначення походження товарів тощо, а 
також здійснювати реєстрацію об’єктів авторського права: творів науки, 
літератури, мистецтва, комп’ютерних програм, баз даних та інших творів. 
Держслужба проводить єдину державну політику в сфері правової охорони 

Президент України 

Верховна Рада України Кабінет Міністрів 
України 

Вищий господарський 
суд України 

Комітет Верховної 
Ради України з питань 

науки і освіти 

Міжвідомчий комітет з 
проблем захисту прав 

на об’єкти 
інтелектуальної 

власності 

Колегія суддів з 
розгляду справ, 

пов’язаних із захистом 
прав інтелектуальної 

власності Підкомітет з питань 
інтелектуальної 

власності та 
інформатизації 

Міністерство 
освіти і науки 

України 

Інші 
міністерства і 

відомства 
України 

Обласні 
господарські суди 

- Міністерство юстиції України; 
- Міністерство внутрішніх справ України; 
- Міністерству аграрної політики України 
(Державна служба з охорони прав на сорти 
рослин (Український інститут експертизи 
сортів рослин, Державна інспекція з охорони 
прав на сорти рослин тощо)); 
- Служба безпеки України; 
- Державна митна служба України; 
- Державна податкова адміністрація України; 
- Антимонопольний комітет України; 
- Державний комітет України з питань 
технічного регулювання та споживчої 
політики 

Державна 
служба 

інтелектуальної 
власності 

- Державне підприємство «Український 
інститут промислової власності» (філія 
«Український центр інноватики та патентно-
інформаційних послуг»); 
- Державне підприємство «Українське 
агентство з авторських і суміжних прав»; 
- Державний інститут інтелектуальної 
власності; 
- Державне підприємство «Інтелзахист»; 
- Консультативна рада; 
- Апеляційна палата; 
- громадські організації 

Освітні та наукові заклади, що спеціалізуються у сфері 
інтелектуальної власності 
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прав об’єктів інтелектуальної власності. Він здійснює роботи з удосконалення 
нормативно-правової бази, контролює дотримання чинного законодавства в цій 
сфері, підтримує міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної 
власності, забезпечує умови щодо введення інтелектуальної власності до 
господарського обігу, координує роботи з підготовки та підвищення 
кваліфікації фахівців з інтелектуальної власності, взаємодіє з громадськими 
організаціями, які опікуються інтелектуальною власністю. 

До сфери управління Держслужби включено державні підприємства: 
«Український інститут промислової власності» разом з його філією 
«Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг», 
«Українське агентство з авторських і суміжних прав», «Інтелзахист», а також 
вищий навчальний заклад – Державний інститут інтелектуальної власності. 

При Держслужбі створено Консультативну раду з представників усіх 
творчих спілок України та відомих творчих діячів України. Діє Апеляційна 
палата для розгляду в адміністративному порядку заперечень проти рішень за 
заявками на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і 
послуг, топографії інтегральних мікросхем і зазначення походження товарів. З 
2005 р. у його складі діє Громадська колегія. 

Повноважними представниками Державної служби інтелектуальної 
власності в регіонах України є державні інспектори з питань інтелектуальної 
власності. Головним завданням державних інспекторів є попередження 
правопорушень у сфері інтелектуальної власності; 

- Державне підприємство «Український інститут промислової власності» 
(Укрпатенту), функціями якого є: здійснення прийому та експертизи заявок на 
видачу охоронних документів на об’єкти промислової власності (винаходи та 
корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, топографії інтегральних 
мікросхем, зазначення походження товару), забезпечення державної реєстрації 
охоронних документів та ліцензійних договорів, формування пропозицій з 
вдосконалення та гармонізації чинного законодавства, інформаційне 
забезпечення функціонування державної системи охорони промислової 
власності, актуалізація патентно-інформаційної бази та національних фондів 
патентної документації. 

До функцій філії «Український центр інноватики та патентно-
інформаційних послуг» (УкрЦІПІП) Укрпатенту належить: інформаційне 
забезпечення та організаційна підтримка інноваційного бізнесу, надання 
широкого спектру патентно-інформаційних послуг, проведення інформаційних 
пошуків та патентних досліджень, складання заявок на видачу охоронних 
документів в Україні й за кордоном, складання ліцензійних договорів; 
консалтинг щодо набуття, використання та захисту об’єктів промислової 
власності; підготовка тематичних добірок патентної документації та 
аналітичних оглядів; забезпечення функціонування Інтернет-біржі промислової 
власності, сприяння розвитку винахідницької діяльності, проведення семінарів, 
конференцій, конкурсів винахідницької діяльності; 

- Державне підприємство «Українське агентство з авторських і суміжних 
прав» (УААСП), головною функцією якого є колективне управління правами 
авторів. УААСП, за бажанням автора, здійснює реєстрацію суб’єктів 
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авторського права і (або) суміжних прав та об’єктів авторських прав і (або) 
суміжних прав, які охороняються національним законодавством. Важливою 
функцією УААСП є надання допомоги щодо захисту прав авторів у разі їх 
порушення; 

- Державний інститут інтелектуальної власності, який виконує функцію 
підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної 
власності. Він готує спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Інтелектуальна 
власність», кандидатів у патентні повірені та професійних оцінювачів прав на 
об’єкти права інтелектуальної власності, а також підвищує кваліфікацію 
патентознавців, суддів, викладачів вищих та загальноосвітніх навчальних 
закладів, фахівців силових підприємств тощо. Інститут входить до складу 
навчально-науково-виробничого комплексу, який утворено Державною 
службою інтелектуальної власності, Українським інститутом промислової 
власності та Українським агентством з авторських і суміжних прав; 

- Державне підприємство «Інтелзахист» створене з метою удосконалення 
організації видачі контрольних марок для маркування примірників 
аудіовізуальних творів фонограм, комп’ютерних програм, баз даних, а також 
посилення захисту прав інтелектуальної власності та попередження 
правопорушень у цій сфері; 

- громадські організації, що опікуються проблемами інтелектуальної 
власності, та з якими тісно співпрацює Держслужба. Серед них – Всеукраїнська 
асоціація інтелектуальної власності. Вона носить міжвідомчий характер і 
сприяє доведенню основних проблем, що існують у сфері інтелектуальної 
власності, до відома законодавчої та виконавчої гілок влади.  

Так, особливе місце посідає Всеукраїнська асоціація патентних повірених 
України. За чинним законодавством, саме через патентних повірених 
здійснюється патентування вітчизняних винаходів за кордоном і навпаки. 
Патентні повірені надають також кваліфіковані послуги фізичним і юридичним 
особам в питаннях правової охорони, використання та захисту прав на об’єкти 
права інтелектуальної власності.  

Інша громадська організація – Товариство винахідників і раціоналізаторів 
України – займається популяризацією винахідницької діяльності, надає 
винахідникам і раціоналізаторам певну допомогу в їх діяльності. Українська 
асоціація власників товарних знаків опікується інтересами правовласників 
торговельних марок. 

Водночас, інші міністерства та відомства України забезпечують 
виконання таких функцій із захисту прав інтелектуальної власності: 

- Міністерство юстиції України – бере участь у розробленні законодавчих 
актів з питань інтелектуальної власності, координує законотворчу діяльність у 
цій сфері та інших галузях законодавства та відповідає за адаптацію 
законодавства України до законодавства Європейського Союзу; 

- Міністерство внутрішніх справ України – здійснює заходи з 
попередження та викриття злочинів, пов’язаних з порушенням прав 
інтелектуальної власності, бере участь у створенні та вдосконаленні 
законодавчої бази, необхідної для протидії цим порушенням. Особливу увагу 
міністерство приділяє попередженню та виявленню фактів тиражування і 
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розповсюдження контрафактної музичної та аудіовізуальної продукції, 
неліцензійного комп’ютерного програмного забезпечення, а також фактів 
виробництва та розповсюдження продукції з фальсифікованими товарними 
знаками відомих вітчизняних і зарубіжних товаровиробників. У 2001 р. у 
структурі Державної служби боротьби з економічною злочинністю міністерства 
утворено підрозділи по боротьбі з правопорушеннями у сфері інтелектуальної 
власності, як у центральному апараті, так і на регіональному рівні; 

- Служба безпеки України – бере участь у розробленні та здійсненні 
заходів із забезпечення захисту державних таємниць України; у визначеному 
законодавством порядку сприяє підприємствам, установам, організаціям, 
підприємцям у збереженні їхньої комерційної таємниці, розголошення якої 
може завдати шкоди життєво важливим інтересам України. Відповідно до 
указів Президента Україна, повинна створити спеціальні підрозділи із 
запобігання правопорушенням у сфері інтелектуальної власності. Несе 
відповідальність за державну політику щодо голографічного захисту товарів і 
документів, здійснює державний контроль і координацію діяльності у цій 
сфері; 

- Державна митна служба України – забезпечує контроль за 
переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об’єкти 
інтелектуальної власності, реєстрацію таких товарів, а також здійснення 
комплексу передбачених законодавством заходів щодо недопущення 
переміщення через митний кордон України товарів, виготовлених з 
порушенням прав інтелектуальної власності; 

- Державна податкова адміністрація України – здійснює контроль за 
тривалістю нарахування і сплати податків у разі ввезення та виробництва 
(збирання) аудіо- та відеопродукції на території України. На підставі положень 
законодавства здійснює заходи з вилучення та знищення примірників 
контрафактної продукції, що сприяє забезпеченню захисту прав 
інтелектуальної власності, зокрема авторських і суміжних прав на аудіо- та 
відеопродукцію. Особливу увагу приділяє виявленню та знешкодженню 
підпільного виробництва такої продукції; 

- Антимонопольний комітет України – є центральним органом, що 
забезпечує захист інтересів суб’єктів підприємництва від недобросовісної 
конкуренції, пов’язаної з неправомірним використанням об’єктів права 
інтелектуальної власності; 

- Державна служба з охорони прав на сорти рослин (Держсортслужба), 
яка виконує функцію охорони прав на сорти рослин як об’єкт права 
промислової власності здійснює підпорядкована Міністерству аграрної 
політики України. Серед її завдань, зокрема: забезпечення державного 
контролю та нагляду за збереженістю сортів рослин, реєстрацією ліцензійних 
договорів на їх використання та виплатою авторської винагороди; проведення 
державної науково-технічної експертизи сортів рослин як об’єктів 
інтелектуальної власності; організація та здійснення державного випробування 
сортів рослин з метою визначення придатності для поширення їх в Україні; 
здійснення контролю за додержанням юридичними і фізичними особами 
законодавства з питань охорони прав на сорти рослин тощо. 
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Держсортслужба та підпорядковані їй Український інститут експертизи 

сортів рослин, Державна інспекція з охорони прав на сорти рослин, обласні 
державні центри експертизи сортів рослин з державними інспекціями з охорони 
прав на сорти рослин областей, державні сортодослідні станції, лабораторії та 
інші заклади експертизи, підприємства становлять державну систему охорони 
прав на сорти рослин; 

- Державний комітет України з питань технічного регулювання та 
споживчої політики – здійснює державний контроль за дотриманням вимог 
законодавства України щодо захисту прав споживачів та про рекламу.  

Відзначимо освітні та наукові заклади, що спеціалізуються у сфері 
інтелектуальної власності. Так, в Україні 16 вищих навчальних закладів 
здійснюють підготовку фахівців (спеціалістів та магістрів) з питань 
інтелектуальної власності. На дослідженні проблем практичного та 
теоретичного характеру в сфері інтелектуальної власності спеціалізуються 
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Академії правових наук 
України, Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, 
Міжнародний центр правових проблем інтелектуальної власності при Інституті 
держави і права імені В. М. Корецького НАН України. 

 
ПИТАННЯ  ДЛЯ  ПЕРЕВІРКИ  ЗНАНЬ 

 
1. Перелічіть елементи державної системи інтелектуальної власності. 
2. У чому полягає суть поняття «суб’єкт права інтелектуальної 

власності»? 
3. Охарактеризуйте групи СПІВ за характером правового використання 

інтелектуальної власності. 
4. Які розрізняють групи СПІВ, залежно від підстави набуття права 

інтелектуальної власності? Охарактеризуйте їх. 
5. Поясність різницю між первинними та вторинними групами СПІВ. 
6. Назвіть суб’єктів-учасників процесу набуття правової охорони на 

об’єкти права інтелектуальної власності. 
7. У якому законі України вперше використано термін «інтелектуальна 

власність»? 
8. У якому законодавчому документі закладені правові засади розвитку 

творчої діяльності людини і охорони її результатів? 
9. Який законодавчий документ посідає центральне місце в регулюванні 

відносин сфери охорони інтелектуальної власності? 
10. Якими законодавчими кодексами регулюється авторське і патентне 

право в Україні? 
11. Перелічіть закони, які регулюють авторське право та суміжні права в 

Україні. 
12. Назвіть характерні питання законодавчого регулювання патентного 

права у міжнародній системі охорони інтелектуальної власності. 
13. Перелічіть законодавчі документи, які регулюють право на 

торговельні марки та комерційну таємницю. 
14. Які регулюються питання охорони права інтелектуальної власності в 
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підзаконних актах вітчизняного законодавства? 

15. Охарактеризуйте вплив судової практики на систему охорони 
інтелектуальної власності. 

16. Яка роль договірного регулювання системи інтелектуальної 
власності? 

17. Поясність сутність державної системи правової охорони 
інтелектуальної власності. 

18. Охарактеризуйте етапи становлення та поступового вдосконалення 
вітчизняного законодавства у сфері інтелектуальної власності. 

19. Перелічіть органи законодавчої та судової гілок державної системи 
правової охорони і захисту прав інтелектуальної власності. 

20. Охарактеризуйте загальну структуру державних органів виконавчого 
регулювання системи правової охорони інтелектуальної власності. 

21. Які органи належать до сфери управління Державної служби 
інтелектуальної власності? 

22. Які міністерства та відомства України забезпечують виконання 
функцій із захисту прав інтелектуальної власності? Охарактеризуйте їх функції. 

23. Перелічіть освітні та наукові заклади, що спеціалізуються у сфері 
інтелектуальної власності. 
 

ТЕСТИ 
 

Блок А. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ОДИНИЧНОГО ВИБОРУ ВІДПОВІДЕЙ 
(лише одна вірна відповідь) 

 
1. Що називають державною системою інтелектуальної власності: 
а) систему взаємовідносин між автором та набувачем прав власності на 

об’єкти інтелектуальної власності; 
б) сукупність елементів інтелектуальної власності, які взаємодіють між 

собою в процесі їхнього створення та використання, а також підлягають 
державній охороні; 

в) взаємодію та взаємозв’язок  між об’єктами промислової власності та 
об’єктами авторського права; 

г) систему правових відносин, що виникають в процесі прийому-передачі 
об’єктів інтелектуальної власності. 

 
2. Які з перерахованих нижче елементів не належать до державної 

системи інтелектуальної власності: 
а) суб’єкти та об’єкти права інтелектуальної власності; 
б) державна система правової охорони та міжнародна система 

інтелектуальної власності; 
в) система законодавства України про інтелектуальну власність; 
г) матеріальні об’єкти промислової власності. 
 
3. Оберіть завдання, яке не є характерним для розвитку державної 

системи інтелектуальної власності: 
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а) патентно-інформаційне забезпечення у сфері інтелектуальної власності 

та забезпечення широкого доступу громадськості до інформації, пов’язаної з 
набуттям прав на об’єкти інтелектуальної власності; 

б) удосконалення нормативно-правової бази для забезпечення 
ефективного захисту прав інтелектуальної власності; 

в) підготовка спеціалістів з питань інтелектуальної власності, поширення 
знань, формування в суспільстві високого рівня культури та освіти у сфері 
інтелектуальної власності; 

г) зниження місткості внутрішнього ринку, сприяння монопольної 
власності на інтелектуальні ресурси, ускладнення доступу до інформаційних 
джерел системи інтелектуальної власності. 

 
4. Оберіть найбільш правильне визначення поняття «суб’єкт права 

інтелектуальної власності»: 
а) орган державного управління, який виконує функції дорадчого органу 

при Кабінеті Міністрів України з питань законодавства про інтелектуальну 
власність; 

б) урядовий орган, що уповноважений представляти, реєструвати і 
підтримувати на території України права на об’єкти промислової власності та 
авторської власності; 

в) юридична особа, яка займається створенням об’єктів інтелектуальної 
власності та намагається підвищувати ефективність їхнього промислового 
використання; 

г) творець (творці) об’єкта права інтелектуальної власності (автор, 
виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові 
або майнові права інтелектуальної власності. 

 
5. До первинних СПІВ в залежності від підстави набуття права 

інтелектуальної власності відносять: 
а) СПІВ, які самі нічого не створюють, але на підставі закону або 

договору набули у встановленому порядку майнових прав інтелектуальної 
власності; 

б) фінансово-кредитні організації, які забезпечують авторів відповідними 
ресурсами внаслідок використання результатів їхньої праці а також доведення 
їхньої творчості до відома суспільства; 

в) СПІВ, які набули свого статусу внаслідок створення або державної 
реєстрації прав на об’єкт права інтелектуальної власності; 

г) організації, що формують відкритий ринку промислової власності між 
країнами-учасницями, не допускають монополії на права промислової 
власності, охороняють літературні та художні твори.  

 
6. До вторинних СПІВ, залежно від підстави набуття права 

інтелектуальної власності, відносять: 
а) СПІВ, які самі нічого не створюють, але на підставі закону або 

договору набули у встановленому порядку майнових прав інтелектуальної 
власності; 
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б) фінансово-кредитні організації, які забезпечують авторів відповідними 

ресурсами внаслідок використання результатів їхньої праці, а також доведення 
їхньої творчості до відома суспільства; 

в) СПІВ, які набули свого статусу внаслідок створення або державної 
реєстрації прав на об’єкт права інтелектуальної власності; 

г) організації, що формують відкритий ринку промислової власності між 
країнами-учасницями, не допускають монополії на права промислової 
власності, охороняють літературні та художні твори.  

 
7. Хто може бути суб’єктом права власності на торговельну марку: 
а) юридичні особи та громадські організації; 
б) будь-які фізичні особи; 
в) працівники підприємства, у власності якого є торговельна марка;  
г) юридичні особи, що здійснюють підприємницьку діяльність. 
 
8. До суб’єктів права власності належать:  
а) автори творів; 
б) будь-яка фізична чи юридична особа; 
в) спадкоємці та правонаступники; 
г) організації, що керують майновими правами авторів на колективній 

основі. 
 
9. Хто може бути суб’єктом права на раціоналізаторську пропозицію: 
а) автор раціоналізаторської пропозиції; 
б) підприємство, на якому було створено раціоналізаторську пропозицію; 
в) спадкоємці та правонаступники автора; 
г) будь-яка фізична чи юридична особа, що здійснює підприємницьку 

діяльність. 
 
10. До суб’єктів-учасників процесу набуття правової охорони на 

об’єкти права інтелектуальної власності та процесу захисту права 
інтелектуальної власності відносять: 

а) Міністерство фінансів України; 
б) Державну службу інтелектуальної власності Міністерства освіти і 

науки України; 
в) Національний інститут стратегічних досліджень; 
г) Міністерство закордонних справ України. 
 
11. Яким нормативним документом не регулюється авторське і 

патентне право суб’єкта інтелектуальної власності: 
а) Цивільним кодексом України; 
б) Законом України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних 

творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних»; 
в) Законом України «Про інтелектуальну роботу суб’єктів національного 

господарства»; 
г) Кодексом про адміністративні правопорушення. 
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12. Який нормативний документ регламентує права суб’єктів 

нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності: 
а) закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»; 
б) закон України «Про охорону прав на сорти рослин»; 
в) закон України «Про захист економічної конкуренції»; 
г) закон України «Про охорону прав на промислові зразки». 
 
13. Оберіть повне визначення сутності поняття «державна система 

правової охорони інтелектуальної власності»: 
а) установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та 

інших державних закладів відповідної спеціалізації, що входять до сфери 
управління Установи; 

б) центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони 
інтелектуальної власності та сукупність спеціальних державних закладів, що 
входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади з питань 
правової охорони інтелектуальної власності; 

в) сукупність елементів інтелектуальної власності, які взаємодіють між 
собою в процесі їхнього створення та використання, а також підлягають 
державній охороні; 

г) установа, метою якої є модернізація та підвищення ефективності 
адміністративної діяльності міжнародних угод, що створені у сфері охорони 
промислової власності, а також охорона літературних і художніх творів. 

 
14. Яка характеристика не відповідає першому етапу становлення 

системи охорони прав інтелектуальної власності в Україні: 
а) підтвердження участі України в міжнародних угодах з питань захисту 

прав інтелектуальної власності; 
б) створення на базі Українського республіканського агентства з 

авторських і суміжних прав Державного агентства з авторських і суміжних 
прав; 

в) прийняття, з урахуванням міжнародних регулятивних норм, низки 
спеціальних законів України щодо охорони інтелектуальної власності в 
окремих сферах; 

г) закріпленням у 1996 р. в Конституції України гарантій захисту 
інтелектуальної власності (статті 41, 54). 

 
15. У який період відбувся другий етап становлення системи захисту 

прав інтелектуальної власності в Україні: 
а) 1985-1990 рр.; 
б) 1991-1994 рр.; 
в) 1995-1999 рр.; 
г) 2000-2014 рр. 
 
16. Державна служба інтелектуальної власності – це: 
а) урядовий орган, що уповноважений представляти, реєструвати і 

підтримувати на території України права на об’єкти промислової власності та 
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авторської власності; 

б) орган державного управління, який виконує функції дорадчого органу 
при Кабінеті Міністрів України з питань законодавства про інтелектуальну 
власність; 

в) інституція, що виконує підготовку, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності; 

г) експертне управління щодо визнання відповідних об’єктів 
інтелектуальної власності. 

 
17. Кому безпосередньо підпорядковується Державна служба 

інтелектуальної власності: 
а) Міністерству аграрної політики України; 
б) Міністерству науки і освіти України; 
в) Держсортслужбі; 
г) Українському інституту промислової власності. 
 
18. Кому безпосередньо підпорядковується Державна служба з 

охорони прав на сорти рослин: 
а) Міністерству аграрної політики України; 
б) Міністерству науки і освіти України; 
в) Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України; 
г) Українському інституту промислової власності. 
 
19. Головною функцією Українського інституту промислової 

власності є: 
а) здійснення експертизи заявника на об’єкт промислової власності; 
б) перевірка твору на наявність плагіату; 
в) надання прав власності на об’єкти інтелектуальної власності; 
г) реєстрація патентів в Україні та за кордоном. 
20. Які функції виконує Всеукраїнська асоціація патентних 

повірених: 
а) популяризація винахідницької діяльності та надання посильної 

допомоги в їх діяльності; 
б) сприяє доведенню основних проблем, що існують в сфері 

інтелектуальної власності; 
в) попередження правопорушень у сфері інтелектуальної власності; 
г) патентування вітчизняних винаходів за кордоном і навпаки. 
 

Блок Б. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ МНОЖИННОГО ВИБОРУ ВІДПОВІДЕЙ 
(дві правильних відповіді) 

 
21. Що з наведеного належить до елементів системи інтелектуальної 

власності: 
а) система законодавства України про інтелектуальну власність; 
б) вітчизняна державна система правової охорони об’єктів 

інтелектуальної власності; 
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в) система законодавства України про нематеріальні активи; 
г) судова система України. 
 
22. Суб’єктом права власності яких об’єктів можуть бути виключно 

юридичні особи: 
а) раціоналізаторська пропозиція; 
б) назва місця географічного походження товару; 
в) промислові зразки; 
г) комерційна таємниця. 
 
23. Якими нормативними документами регламентується право 

суб’єкта інтелектуальної власності на торговельну марку: 
а) Закон України «Право інтелектуальної власності на торговельну 

марку»; 
б) Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»; 
в) Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції»; 
г) Закон України «Про науково-технічну інформацію». 
 
24. Оберіть закони України, які регулюють патентне право суб’єкта 

інтелектуальної власності: 
а) Про охорону прав на винаходи і корисні моделі; 
б) Про захист інформації в автоматизованих системах; 
в) Про рекламу; 
г) Про науково-технічну інформацію. 
 
25. Які інститути здійснюють експертизу заявок на охоронні 

документи на об’єкти інтелектуальної власності: 
а) Державний інститут інтелектуальної власності; 
б) Державне підприємство «Інтелзахист»; 
в) Український інститут промислової власності; 
г) Українське агентство з авторських і суміжних прав. 
 
26. Яким міністерствам підпорядковані інститути державної правової 

охорони об’єктів інтелектуальної власності: 
а) Міністерство агропромислової політики; 
б) Міністерство освіти, науки, молоді та спорту; 
в) Міністерство юстиції; 
г) Міністерство фінансів. 
 
27. Які з наведених інститутів входять до складу Державної служби 

інтелектуальної власності: 
а) Українське агентство з авторських і суміжних прав; 
б) Інститут експертизи на сорти рослин; 
в) Українська асоціація власників товарних знаків; 
г) Державне підприємство «Інтелзахист». 
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28. Які функції виконує Міністерство юстиції України із захисту прав 

інтелектуальної власності6 
а) бере участь у розробленні законодавчих актів з питань інтелектуальної 

власності; 
б) координує законотворчу діяльність у сфері інтелектуальної власності 

та інших галузях законодавства; 
в) здійснює заходи з попередження та викриття злочинів, пов’язаних з 

порушенням прав інтелектуальної власності; 
г) бере участь у розробленні та здійсненні заходів із забезпечення захисту 

державних таємниць України. 
 
29. Оберіть громадські організації, що опікуються проблемами 

інтелектуальної власності та з якими тісно співпрацює Держслужба: 
а) Асоціація випускників технічних навчальних закладів; 
б) Всеукраїнська асоціація патентних повірених України; 
в) Товариство винахідників і раціоналізаторів України; 
г) Українська асоціація власників транспортних засобів. 
 
30. Які з наведених освітніх та наукових закладів спеціалізуються у 

сфері інтелектуальної власності: 
а) Національний інститут стратегічних досліджень; 
б) Інститут регіональних досліджень; 
в) Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Академії 

правових наук України; 
г) Міжнародний центр правових проблем інтелектуальної власності при 

Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України. 
 

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 
 

Державна система інтелектуальної власності – це сукупність елементів 
інтелектуальної власності, які взаємодіють між собою в процесі їхнього 
створення та використання, а також підлягають державній охороні. 

Державна система правової охорони інтелектуальної власності – це 
центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної 
власності та сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та 
інших відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до сфери 
управління центрального органу виконавчої влади з питань правової охорони 
інтелектуальної власності. 

Державна служба інтелектуальної власності – це урядовий орган 
державного управління, що уповноважений реєструвати і забезпечувати 
підтримання на території України прав на винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки, торговельні марки, зазначення походження товарів тощо, а 
також здійснювати реєстрацію об’єктів авторського права: творів науки, 
літератури, мистецтва, комп’ютерних програм, баз даних та інших творів. 

Міжвідомчий комітет з проблем захисту прав на об’єкти 
інтелектуальної власності – це постійно діючий орган при Кабінеті Міністрів 
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України, створений у лютому 2000 р. для координації діяльності органів 
виконавчої влади у сфері охорони інтелектуальної власності. 

Суб’єкт права інтелектуальної власності (згідно зі ст. 421 Цивільного 
кодексу України) – це творець (творці) об’єкта права інтелектуальної власності 
(автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті 
немайнові або майнові права інтелектуальної власності. 

Творець (автор) – це фізична особа, творчою працею якої створюється 
об’єкт права інтелектуальної власності. 
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ТЕМА 4 

МІЖНАРОДНІ СИСТЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 
Ключові слова: міжнародні договори, Всесвітня організація інтелектуальної 
власності, Бернська конвенція про охорону літературних та художніх творів, 
Паризька конвенція про охорону промислової власності. 
 

1. Система міжнародного законодавства з регулювання права 
інтелектуальної власності 

2. Характеристика Всесвітньої організації інтелектуальної власності 
3. Особливості захисту комерційних позначень за Паризькою 

конвенцією про охорону промислової власності 
4. Принципи охорони прав авторів за Бернською конвенцією про 

охорону літературних та художніх творів 
5. Участь України в міжнародній системі інтелектуальної власності 
 
1. Система міжнародного законодавства з регулювання права 

інтелектуальної власності 
 
Закони кожної окремої держави регулюють, як правило, дії, вчинені 

тільки на території цієї держави. З метою гарантування охорони 
інтелектуальної власності громадян в іноземних державах запроваджено 
систему міжнародної охорони права інтелектуальної власності. 

Так, до джерел права інтелектуальної власності слід відносити 
багатосторонні та двосторонні міжнародні договори, які укладаються в процесі 
співробітництва між державами у цій сфері. Їх прийняття обумовлено тим, що 
національне законодавство не застосовується у випадках, коли правовласник 
реалізовує свої інтелектуальні права або захищає їх від порушень на території 
іншої держави. В такому випадку ця особа може розраховувати на застосування 
або норм міжнародної конвенції, або, за принципом національного режиму, 
положень законодавства держави, де потрібен захист. Головною умовою для 
цього є участь держави у використанні об’єкта та в міжнародному договорі з 
питань охорони цих об’єктів інтелектуальної власності. Колізійні норми, що 
визначають, право якої держави повинно застосовуватись до конкретних 
відносин, містяться, як правило, в самих міжнародних договорах. 

Створення міжнародної системи охорони інтелектуальної власності 
вимагає гармонізації законодавства. Держави укладають двосторонні та 
багатосторонні договори, приєднуються до міжнародних угод, приводячи 
національне законодавство у відповідність до міжнародних стандартів. Так, 
міжнародні договори можуть містити також умови про співробітництво у 
діяльності з виявлення та усунення порушень інтелектуальних прав громадян 
держав-учасниць, про взаємне визнання охоронних документів, взаємодію 
організацій, що управляють майновими правами на колективній основі, 
співробітництво у сфері оформлення інтелектуальних прав іноземців в 
уповноважених органах держави. 

Основою міжнародної системи інтелектуальної власності є низка 
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договорів (25), більшість з яких регулюють правовідносини у сфері 
промислової власності, а ще декілька – у сфері авторського права і суміжних 
прав, зокрема це Конвенція, що засновує Всесвітню організацію 
інтелектуальної власності (ВОІВ). Такий інституційний документ включає 
різного правового напряму групи договорів. 

Так, договори з охорони прав інтелектуальної власності визначають 
міжнародно-визнані основні стандарти охорони інтелектуальної власності в 
кожній державі-учасниці, зокрема до них відносять: 

1. Договір про патентне право. 
2. Паризька конвенція про охорону промислової власності. 
3. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. 
4. Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників 

фонограм та організацій мовлення. 
5. Найробський договір про охорону олімпійського символу.  
6. Договір про закони щодо товарних знаків. 
7. Брюссельська конвенція про розповсюдження несучих програми 

сигналів, що передаються через супутники.  
8. Договір ВОІВ з авторського права.  
9. Договір ВОІВ з виконань і фонограм.  
10. Договір про міжнародну реєстрацію аудіовізуальних творів.  
11. Мадридська угода з недопущення неправдивих або тих, що вводять в 

оману, зазначень походження товарів.  
12. Конвенція про охорону виробників фонограм від несанкціонованого 

відтворення їхніх фонограм.  
13. Вашингтонський договір щодо прав інтелектуальної власності за 

відношенням до топографій інтегральних мікросхем.  
Наступною є група договорів з глобальної системи охорони. Такі 

договори забезпечують, щоб кожна міжнародна реєстрація або подача заявки 
діяли у будь-якій відповідній державі, що приєдналася до угоди. Послуги, що 
надає ВОІВ, відповідно до цих договорів, спрощують і зменшують вартість 
підготовки або подачі окремих заявок у всіх державах, у яких проводиться 
запит охорони щодо певного права інтелектуальної власності. 

1. Договір про патентну кооперацію.  
2. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків.  
3. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків.  
4. Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків.  
5. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування 

мікроорганізмів для цілей патентної процедури.  
6. Лісабонська угода про охорону місць походження та їх міжнародну 

реєстрацію.  
Іншою групою є договори про класифікації. Ця група договорів створює 

системи класифікацій, які організовують інформацію про винаходи, товарні 
знаки і промислові зразки в індексовані, керовані структури для полегшення 
пошуку, та включає такі угоди:  

1. Локарнська угода про установлення міжнародної класифікації 
промислових зразків. 
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2. Ніццька угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг для 

реєстрації знаків.  
3. Страсбурзька угода про Міжнародну патентну класифікацію.  
4. Віденська угода про заснування міжнародної класифікації 

зображувальних елементів знаків. 
5. Міжнародна конвенція про охорону сортів рослин.  
Міжнародні угоди, що складають міжнародну систему охорони 

інтелектуальної власності, мають на меті гармонізацію національних систем 
охорони (рис. 4.1). 

 

 
Рис 4.1. Договори міжнародної системи інтелектуальної власності [3] 

Міжнародні договори у сфері інтелектуальної власності 

Міжнародні договори з промислової власності 

Угоди, що встановлюють 
міжнародну систему охорони 
(базові): 
- Паризька Конвенція про 
охорону промислової 
власності; 
- Угода про закони щодо 
товарних знаків; 
-·Мадридська угода про 
недопущення неправдивих або 
таких, що вводять в оману, 
зазначень походження товарів; 
-·Міжнародна конвенція про 
охорону сортів рослин; 
- Вашингтонська угода про 
інтелектуальну власність 
стосовно інтегральних схем; 
- Найробська угода про 
охорону олімпійського 
символу 

Угоди, що встановлюють 
міжнародні класифікації: 
-·Страсбурзька угода про 
Міжнародну патентну 
класифікацію; 
-·Ніццька угода про 
міжнародну класифікацію 
товарів і послуг для реєстрації 
знаків; 
-·Локарнська угода про 
заснування міжнародної 
класифікації промислових 
зразків; 
- Віденська угода про 
заснування міжнародної 
класифікації зображувальних 
елементів знаків для товарів 

Угоди, що полегшують 
отримання охорони 
одночасно в декількох 
країнах: 
- Договір про патентну 
кооперацію; 
- Мадридська угода про 
міжнародну реєстрацію 
знаків; 
- Протокол до Мадридської 
угоди пор міжнародну 
реєстрацію знаків; 
- Гаазька угода про 
міжнародне депонування 
промислових зразків; 
- Лісабонська угода про 
охорону зазначень місць 
походження та їхньої 
міжнародної реєстрації 

Міжнародні договори з авторського права 

-·Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів; 
-·Договір ВОІВ з авторського права; 
-·Договір про міжнародну реєстрацію аудіовізуальних творів; 
- Всесвітня конвенція про авторське право 

Міжнародні договори зі суміжних прав 

- Міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, виробників фонограм і організацій 
ефірного мовлення («Римська конвенція»); 
-·Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення фонограм; 
-·Договір ВОІВ по виконавцях і фонограмах; 
-·Брюссельська конвенція про розповсюдження несучих програм сигналів, що передаються 
через супутники («Конвенція по супутниках») 

Угода про торгівельні аспекти прав на інтелектуальну власність 
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Всі міжнародні угоди про охорону інтелектуальної власності 

запроваджують низку «мінімальних» прав, які повинні бути передбачені для 
іноземних громадян національним законодавством держав-учасниць. При 
цьому держави-учасниці не зобов’язані наділяти цими правами своїх громадян. 
«Мінімальні» права призначені гармонізувати різні рівні охорони 
інтелектуальної власності та забезпечити еквівалентний режим охорони для 
громадян різних держав. «Мінімальні» права мають тенденцію до розширення – 
час від часу угоди доповнюються новими правами, і міжнародний рівень 
охорони інтелектуальної власності зростає.  

 
2. Характеристика Всесвітньої організації інтелектуальної власності. 
Необхідність ефективної системи міжнародної охорони інтелектуальної 

власності зумовила створення міжнародної системи органів (рис. 4.2). Так, 
Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) і Світова організація 
торгівлі (СОТ) стали її головними компонентами. 

Адміністративні функції договорів і угод у сфері охорони інтелектуальної 
власності виконує ВОІВ, яка була створена у 1967 р. на Дипломатичній 
конференції у Стокгольмі, відповідно до Конвенції про заснування ВОІВ. У 
1974 р. ВОІВ отримала статус однієї з 16-ти спеціалізованих організацій ООН.  

Станом на 2014 р. членами ВОІВ є 184 держави, зокрема і Україна, яка, 
до речі, як держава-засновниця ООН, стала однією із засновників ВОІВ. На 
засіданнях організації статус спостерігача отримано близько 250 міжнародними 
неурядовими організаціями. Секретаріат ВОІВ або Міжнародне бюро 
знаходиться у Швейцарії (м. Женева) і має співробітників, що представляють 
близько 90 держав.  

У різні часи Генеральними директорами ВОІВ були: Джордж Боденгаузен 
(Голландія) у 1970-1973 р., Арпад Бош (США) у 1973-1997 рр., Каміль Ідріс 
(Судан) у 1997-2008 роках. З 2008 р. цю посаду обіймає Френсіс Гаррі 
(Австралія). 

ВОІВ є найстаршою міжнародною організацією у сфері охорони 
інтелектуальної власності. Фактично вона утворилася в 1893 р. на 
дипломатичній конференції, коли два бюро, які виконували адміністративні 
функції Паризької (з охорони промислової власності) та Бернської (про охорону 
літературних і художніх творів) конвенцій, об’єдналися в одну установу під 
назвою БІРПІ (Об’єднане Міжнародне бюро з охорони інтелектуальної 
власності). 

Держави-члени хотіли добитися для БІРПІ статусу повноправної 
міжурядової організації. Тому, в 1967 р. у Стокгольмі була підписана 
Конвенція, що засновує ВОІВ. Ця нова організація замінила собою БІРПІ. 
Згідно з угодою між ООН і ВОІВ, ВОІВ відповідає за проведення необхідних 
дій, відповідно до укладених угод і договорів з метою заохочення творчості та 
сприяння захисту інтелектуальної власності в усьому світі шляхом кооперації 
між державами. 
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Рис. 4.2. Міжнародна система органів у сфері охорони інтелектуальної 

власності [2] 
 
Стокгольмська конвенція 1967 р. (ст. 3) визначає такі цілі ВОІВ: 
1. Сприяння охороні інтелектуальної власності в усьому світі шляхом 

співпраці держав і у відповідних випадках взаємодії з будь-якою іншою 
міжнародною організацією. 

2. Забезпечення адміністративного співробітництва Союзів. 
Таким чином, діяльність ВОІВ присвячена розвитку збалансованої та 

доступної міжнародної системи, яка забезпечує винагороду за творчу 
діяльність, що стимулює інновації і вносить вклад в економічний розвиток при 
дотриманні інтересів суспільства. 

Для досягнення поставлених цілей були розроблені такі основні завдання 
організації (ст. 4 Стокгольмської конвенції 1967 р.): 

 сприяння розробці заходів, розрахованих на покращення охорони 
інтелектуальної власності в усьому світі й на гармонізацію національних 
законодавств у цій галузі; 

 укладання міжнародних договорів з охорони інтелектуальної власності; 
 виконання адміністративних функцій Паризького союзу, спеціальних 

Союзів, утворених у зв’язку з цим Союзом, і Бернського союзу; 

Всесвітня організація 
інтелектуальної 
власності (ВОІВ) 

Міжнародне бюро 
ВОІВ 

Центр з арбітражу і 
посередництва 

Регіональні інститути 
захисту інтелектуальної 

власності (ЄС, 
Бенілюкс, СНД та ін.) 

Національні системи захисту інтелектуальної власності 

Світова організація 
торгівлі (СОТ) 

Рада ТРІПС (Угоди 
про торговельні 

аспекти прав 
інтелектуальної 

власності) 

Міжнародна 
організація зі 

стандартизації (ІСО) 

ЮНЕСКО 

Міжнародна 
організація праці 

(МОП) 

Міжнародні урядові 
організації з питань 

охорони інтелектуальної 
власності (за 

конкретними напрямами 
та окремими об’єктами) 

Міжнародні неурядові 
організації з питань 

охорони інтелектуальної 
власності в окремих 

сферах 



71 
 надання техніко-юридичної допомоги у сфері інтелектуальної 

власності; 
 збір і поширення інформації, проведення досліджень і публікація їх 

результатів; 
 забезпечення діяльності служб, що полегшують міжнародну охорону 

інтелектуальної власності; 
 виконання будь-яких інших належних дій. 
Першопочаткова і найважливіша функція ВОІВ – адміністрування 

багатосторонніх міжнародних конвенцій, що включає в себе зберігання текстів 
договорів, офіційних їхніх перекладів, додаткових договорів, заяв держав про 
вступ, вирішення конфліктів, забезпечення процедури перегляду договорів, 
виконання реєстраційних функцій для договорів, які передбачають міжнародну 
реєстрацію об’єктів інтелектуальної власності. 

Діяльність ВОІВ у галузі співпраці з адміністративних питань 
інтелектуальної власності зосереджена на: керівництві роботою патентних 
фондів; оновленні міжнародних класифікаційних систем; зборі статистики та 
написанні регіональних оглядів щодо стану норм у сфері інтелектуальної 
власності. 

Важливе місце в роботі ВОІВ посідає так звана програмна діяльність: 
забезпечення широкого визнання існуючих договорів, їх оновлення, створення 
нових договорів, організація співробітництва в цілях розвитку. Одним з 
аспектів програмної діяльності ВОІВ є співробітництво з метою розвитку, в т.ч. 
надання допомоги тим державам, які її потребують. ВОІВ допомагає їм 
реформувати національні законодавства, реалізує освітні програми, спрямовані 
на розкриття потенціалу інтелектуальної власності, сприяє комп’ютеризації та 
використанню цими державами новітніх технологій у сфері інтелектуальної 
власності, надає підтримку (у т.ч. фінансову) для полегшення участі окремих 
держав у своїх заходах. 

З 1998 р. Всесвітня академія ВОІВ займається підготовкою людських 
ресурсів у сфері охорони інтелектуальної власності. При ній існує Центр 
дистанційного навчання, що дозволяє отримувати знання через Інтернет. 
Певний інтерес становить також проект зі створення WIPOnet – глобальної 
мережі інтелектуальної власності, що зв’язує ділові процеси національних 
відомств у режимі “он-лайн”. Перспективним напрямом діяльності ВОІВ є і 
врегулювання комерційних спорів, пов’язаних з інтелектуальною власністю. З 
1994 р. працює Центр з арбітражу та посередництва ВОІВ, який надає допомогу 
в їх вирішенні. 

У 2000 р. ВОІВ заснувала щорічний Міжнародний день інтелектуальної 
власності, спрямований на роз’яснення ролі інтелектуальної власності у 
розвитку. 

В останні роки всередині ВОІВ відбувається комплексний процес 
перебудови, частиною якого є переглянуті й розширені стратегічні цілі 
організації. Оновлені цілі, на думку керівництва організації, допоможуть ВОІВ 
більш ефективно виконувати свій мандат з урахуванням мінливої зовнішньої 
кон’юнктури і нагальну потребу вирішення завдань у сфері інтелектуальної 
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власності в XXI ст. Відтак, ВОІВ у своїй діяльності визначила такі стратегічні 
цілі в міжнародній системі охорони інтелектуальної власності: 

1. Збалансований розвиток міжнародної нормативної бази 
інтелектуальної власності. 

2. Надання високоякісних послуг у глобальних системах охорони 
інтелектуальної власності. 

3. Сприяння використанню інтелектуальної власності в інтересах 
розвитку. 

4. Координація та розвиток глобальної інфраструктури інтелектуальної 
власності. 

5. Створення світового джерела довідкової інформації та аналітичних 
даних у сфері інтелектуальної власності. 

6. Міжнародне співробітництво, спрямоване на забезпечення поваги до 
інтелектуальної власності. 

7. Вирішення питань інтелектуальної власності в контексті глобальних 
стратегічних завдань. 

8. Забезпечення оперативного зв’язку між ВОІВ, її державами-членами та 
всіма зацікавленими сторонами. 

9. Побудова ефективної структури адміністративно-фінансової 
підтримки, що дозволяє ВОІВ виконувати свої програми. 

Всі рішення, що регулюють стратегічну спрямованість і діяльність ВОІВ, 
приймаються державами-членами. Секретаріат ВОІВ протягом усього року 
координує офіційні та неофіційні засідання органів держав-членів. 

Стокгольмська конвенція 1967 р. (ст. 6-9) заснувала такі вищі директивні 
органи ВОІВ (рис. 4.3).  

 

 
Рис. 4.3. Організаційна структура Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності 
 
Так, Генеральна Асамблея (англ. WIPO General Assembly) складається з 

держав-членів Конвенції, що заснували ВОІВ, які є членами будь-якого із 
Союзів. При цьому Генеральна Асамблея виконує такі функції: 

 призначає Генерального директора з поданням Координаційного 
комітету; 
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 розглядає і затверджує звіти Генерального директора, що стосуються 

Організації, і дає йому всі необхідні інструкції; 
 розглядає та затверджує звіти і схвалює діяльність Координаційного 

комітету, подає йому інструкції; 
 ухвалює дворічний бюджет витрат, спільних для Союзів; 
 схвалює запропоновані Генеральним директором заходи, що 

стосуються адміністрації зі здійснення міжнародних угод; 
 приймає фінансовий регламент Організації; 
 визначає робочі мови Секретаріату, беручи до уваги практику ООН; 
 запрошує нові держави стати учасниками ВОІВ; 
 визначає, які держави, що не є членами Організації, та які міжурядові 

або міжнародні неурядові організації можуть бути допущені на її засідання як 
спостерігачі; 

 виконує інші належні функції в рамках Конвенції, що засновує ВОІВ. 
У свою чергу Конференція ВОІВ (англ. WIPO Conference): 
 обговорює питання, що становлять спільний інтерес у галузі 

інтелектуальної власності, й може приймати рекомендації з таких питань з 
урахуванням компетенції та самостійності Союзів; 

 приймає дворічний бюджет Конференції; 
 бере в межах бюджету Конференції дворічну програму юридично-

технічної допомоги; 
 приймає зміни до Конвенції, що засновує ВОІВ; 
 визначає, які держави, що не є членами Організації, та які міжурядові 

або міжнародні неурядові організації можуть бути допущені на її засідання як 
спостерігачі; 

 виконує інші належні функції в рамках Конвенції, що засновує ВОІВ. 
 Конференція складається з держав-членів Конвенції, що засновує 

ВОІВ, незалежно від того, чи є вони членами якого-небудь зі Союзів. 
Інший директивний орган ВОІВ, такий як Координаційний комітет (англ. 

WIPO Coordination Committee): 
 дає поради органам Союзів, Генеральної Асамблеї, Конференції та 

Генеральному директорові щодо всіх адміністративних, фінансових та інших 
питань, що становлять спільний інтерес для двох чи більше Союзів, або одного 
чи більше Союзів та Організації, зокрема, щодо бюджету витрат, спільних для 
Союзів; 

 готує проект порядку денного Генеральної Асамблеї; 
 готує проект порядку денного, а також проекти програми та бюджету 

Конференції; 
 до закінчення строку повноважень Генерального директора або коли 

посада Генерального директора стає вакантною, представляє кандидата для 
призначення його на цей пост Генеральною Асамблеєю; якщо Генеральна 
Асамблея не призначить цього кандидата, Координаційний комітет пропонує 
іншого кандидата; ця процедура повторюється, доки кандидат не буде 
призначений Генеральною Асамблеєю; 
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 якщо пост Генерального директора стає вакантним у період між двома 

сесіями Генеральної Асамблеї, призначає виконуючого обов’язки Генерального 
директора на строк до вступу на посаду нового Генерального директора; 

 виконує всі інші функції, покладені на нього, відповідно до Конвенції, 
що засновує ВОІВ. 

Координаційний комітет складається з держав-членів Конвенції, що 
засновує ВОІВ, які є членами Виконавчого комітету Паризького союзу, або 
Виконавчого комітету Бернського союзу, чи обох цих Виконавчих комітетів. 

Міжнародне бюро (англ. International Bureau) є секретаріатом Організації 
та очолюється Генеральним директором, який має двох або більше заступників. 
Генеральний директор призначається на певний строк тривалістю не менше 
шести років. Він може призначатися повторно на певні строки. Строки 
первісного функціонального призначення та можливих подальших призначень, 
а також всі інші умови призначення визначаються Генеральною Асамблеєю. 
Генеральний директор є головною посадовою особою Організації та її 
представником. Він звітує перед Генеральною Асамблеєю і виконує її 
директиви, що стосуються внутрішніх і зовнішніх справ Організації. Специфіка 
обов’язків Генерального директора та персоналу Міжнародного бюро є 
винятково міжнародною. Під час виконання своїх обов’язків вони не повинні 
запитувати або отримувати інструкції від жодного уряду або влади за межами 
Організації. Вони зобов’язані утримуватися від будь-яких дій, що могли б 
поставити під сумнів їх становище як міжнародних посадових осіб. Кожна 
держава-член ВОІВ, у свою чергу, зобов’язується поважати виключно 
міжнародний характер обов’язків Генерального директора та персоналу і не 
намагатися впливати на них під час виконання ними своїх обов’язків. 

Таким чином, Генеральна Асамблея, Конференція і Координаційна рада є 
вищими директивними органами ВОІВ. Кожні два роки вони зустрічаються у 
вересні-жовтні в м. Женеві у форматі чергової сесії й щороку – в форматі 
позачергової сесії. 

У ВОІВ існують спеціальні комітети експертів. Ці постійні комітети 
засновуються рішенням Генеральної Асамблеї з певною метою, тобто для 
визначення доцільності розробки нових договірних положень. Так, наприклад, 
на початку ХХІ ст. функціонують такі комітети: 

1. Постійний комітет з патентного права (англ. Standing Committee on the 
Law of Patents – SCP). 

2. Постійний комітет із законодавства у сфері товарних знаків, 
промислових зразків та географічних зазначень (англ. Standing Committee on the 
Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications – SCT). 

3. Постійний комітет з авторського права та суміжних прав (англ. 
Standing Committee on Copyright and Related Rights – SCCR). 

4. Постійний комітет з інформаційних технологій (англ. Standing 
Committee on Information Technologies – SCIT). 

Коли Постійний комітет встановить, що досягнутий достатній прогрес з 
метою подальшого просування до прийняття договору, Генеральна Асамблея 
може прийняти рішення про скликання Дипломатичної конференції (англ. 
Diplomatic Conference). Ця зустріч держав-членів на вищому рівні, яка 
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скликається виключно з метою завершення переговорів про укладення нового 
договору (наприклад, «Дипломатична конференція з прийняття переглянутого 
договору про закони щодо товарних знаків»). 

Численні договори, що засновують міжнародні класифікації (наприклад, 
Локарнська, Ніццька, Страсбурзька і Віденська угоди), в свою чергу, 
засновують постійні Комітети експертів з мандатом на періодичний перегляд і 
модернізацію систем класифікації. При цьому будь-який керівний орган ВОІВ 
за необхідності може засновувати комітети, наприклад: 

1. Комітет щодо програми та бюджету (англ. Program and Budget 
Committee). 

2. Постійний комітет з інтелектуальної власності та розвитку (англ. 
Committee on Development and Intellectual Property – CDIP). 

3. Міжурядовий комітет з інтелектуальної власності, генетичних ресурсів, 
традиційних знань і фольклору (англ. Intergovernmental Committee on Intellectual 
Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore – IGC). 

4. Консультативний комітет із захисту прав (англ. Advisory Committee on 
Enforcement – ACE). 

Керівні органи, постійні комітети або інші органи ВОІВ можуть приймати 
рішення про створення робочої групи для детального розгляду конкретних 
питань. При цьому кінцевою метою таких груп є розробка комплексу 
документів і рекомендацій з порушеного питання. Найчастіше робочі групи 
створюються для докладного вивчення і винесення подальших рекомендацій 
щодо існуючих міжнародних договорів у галузі інтелектуальної власності 
(наприклад, Робоча група за договором про патентну кооперацію). 

 
3. Особливості захисту комерційних позначень за Паризькою 

конвенцією про охорону промислової власності 
 
Високі темпи розвитку економіки, насичення ринку різноманітними 

товарами вітчизняного та іноземного виробництва призводять до зростання 
попиту на комерційні позначення. Для більш вдалого ведення господарської 
діяльності підприємці повинні розрізняти один одного за комерційними 
позначеннями, а також виходити на міжнародний ринок, якщо їх продукція є 
дійсно якісною і безпечною. Тому однією з умов успішного ведення бізнесу за 
кордоном є міжнародна реєстрація торговельної марки. 

Майже всі держави з високим рівнем економіки прийняли закони про 
охорону прав на торговельні марки. Проте, ці закони носять національний 
характер, враховують місцеві традиції і звичаї – іншими словами, вони мають 
істотні відмінності. Але основним положенням цих законів є їх територіальний 
характер, тобто надання захисту торговельним маркам лише в межах тієї 
держави, яка видала на них охоронний документ.  

Виникає потреба шукати правові засоби охорони прав на торговельні 
марки і поза межами держави, яка видала охоронний документ. Отже, для 
одержання правової охорони за кордоном на будь-які об’єкти промислової 
власності потрібно одержати національний охоронний документ у цій державі. 
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Якщо особа бажає отримати охорону в інших державах, то їй потрібно в 

кожній конкретній іноземній державі отримувати охоронний документ. Це 
дуже важка, тривала, складна і дорога процедура. Для вирішення цієї та інших 
проблем з права промислової власності була прийнята Паризька конвенція з 
охорони промислової власності від 20 березня 1883 р. за участі 11 держав: 
Бельгії, Бразилії, Гватемали, Іспанії, Італії, Нідерландів, Португалії, 
Сальвадору, Сербії, Франції та Швейцарії.  

Паризька конвенція була переглянута декілька разів після 1883 р. 
Починаючи з Брюссельської конференції 1900 р., кожен перегляд завершувався 
прийняттям акту до Паризької конвенції. За винятком актів, ухвалених на 
конференціях у Брюсселі в 1897 і 1900 рр. та Вашингтоні в 1911 р., що втратили 
чинність, всі інші акти до Паризької конвенції і досі залишаються чинними. 
Щоправда, більшість держав-членів Паризької конвенції є членами 
Стокгольмського акту 1967 р. 

Держави-учасниці Паризької конвенції про охорону промислової 
власності об’єднані в Союз із охорони промислової власності, що є юридичною 
особою міжнародного права і має органи для здійснення певних функцій. 
Адміністративні завдання Союзу здійснюються Міжнародним бюро, що є 
наступником Бюро Союзу, заснованого Бернською конвенцією про охорону 
літературних та художніх творів.  

На 2014 р. у Конвенції беруть участь 175 держав. При цьому, Україна 
успадкувала членство в Паризькій конвенції про охорону промислової 
власності від СРСР, для якого конвенція набрала чинності 01.07.1965 р. Але в 
період незалежності для України набула чинності 25.11.1991 р. 

Паризька конвенція містить положення, які умовно можна об’єднати в 
чотири групи: 

- положення матеріального права, які гарантують право кожної держави-
учасниці на національний режим; 

- право пріоритету; 
- положення, які встановлюють права й обов’язки фізичних та юридичних 

осіб, або положення, які вимагають (чи дозволяють) державам-учасницям 
привести національне законодавство у відповідність до конвенції; 

- адміністративні вимоги щодо імплементації конвенції. 
Стосовно національного режиму, Конвенція передбачає, що охорона 

торговельних марок у кожній з держав-учасниць Конвенції здійснюється 
відповідно до національного законодавства цієї держави. Іноземним власникам 
торговельних марок надається така ж охорона, як і власним громадянам. 
Правова охорона, що надається Конвенцією, поширюється також на громадян 
держав, які не приєдналися до Конвенції. 

Національний режим, відповідно до Конвенції, надається на основі 
принципу так званої формальної взаємності, яка полягає в тому, що держави 
взаємно забезпечують не рівність конкретних прав, а взаємно забезпечують 
рівність іноземців у правах з місцевими громадянами. Іноземці отримують ті ж 
самі права, які надаються власним громадянам.  

Для торговельних марок принципове значення повинна абз. 2 ст. 2 
Конвенції, відповідно до якого жодні умови про місце проживання чи наявність 
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підприємства в державі, в якій подана заявка на торговельну марку, не можуть 
вважатися передумовою для надання правової охорони заявнику – іноземцю.  

У Конвенції зазначено, що торговельна марка має бути збережена у 
первісному вигляді. Оскільки в різних державах були різні вимоги до форми 
торговельних марок, це призводило до непорозумінь під час реєстрації в інших 
державах. Таким чином, економічні умови міжнародної торгівлі вимагали 
певної уніфікації умов реєстрації торговельних марок. Цим був зумовлений 
принцип їх конвенційної охорони в незмінному вигляді «такими, якими вони є» 
(telle quelle). У статті 6 Конвенції зазначено: «Кожна торговельна марка, 
належним чином зареєстрована в державі походження, може бути заявлена в 
інших державах Союзу і охороняється таким, яким він є». 

Здобутком Конвенції є визначення конвенційного пріоритету. Він полягає 
в тому, що особа, яка подала заявку на реєстрацію торговельної марки в одній із 
держав Союзу, користується пріоритетом і в інших державах Союзу, тобто ця 
особа має домінуюче право на реєстрацію своєї торговельної марки протягом 
шести місяців і в інших державах Союзу. Підставою для використання права 
пріоритету є належним чином оформлена заявка, що вже подана в одній із 
держав-членів Союзу. Важливою перевагою цього положення є також і те, що 
заявник не зобов’язаний подавати заявку на торговельну марку одночасно в усі 
держави, в яких він бажає одержати його правову охорону. 

Конвенційним положенням є й незалежність національної реєстрації 
торговельної марки. Як тільки реєстрація здійснюється в одній із держав-
учасниць Союзу, вона стає незалежною від можливої реєстрації знака в будь-
якій державі, включно з державого походження. Отже, припинення чинності 
або анулювання реєстрації марки в одній із держав-членів Союзу не впливає на 
дійсність реєстрації знака в інших державах-членах Союзу. 

Конвенція накладає на держави-учасниці Союзу обов’язок відмовляти в 
реєстрації та забороняти використання марки, який є відтворенням, імітацією 
або перекладом іншого знака, що здатне зумовити плутанину зі знаком, який 
вже зареєстровано. Кожна держава зобов’язана відмовляти в реєстрації та 
забороняти використання марок, які містять державні емблеми, офіційні знаки, 
клейма контролю і гарантії без відповідного дозволу. Ці положення 
поширюються також на герби, прапори, емблеми, скорочені й повні 
найменування міжнародних, міжурядових організацій. 

Положення Паризької конвенції про географічні зазначення походження 
товарів зобов’язують держави-учасниці конфісковувати товари, які містять 
неправомірні зазначення (якщо це передбачено національним законодавством), 
забороняти їхній імпорт або вживати інші заходи, спрямовані на припинення 
порушень.  

Відзначимо положення Конвенції про інші об’єкти промислової 
власності. Зокрема, Паризька конвенція містить положення про промислові 
зразки, яке зобов’язує держав-учасниць забезпечити охороною цей об’єкт 
інтелектуальної власності шляхом прийняття спеціального законодавства про 
промислові зразки або застосовування щодо них законодавства про авторське 
право чи недобросовісну конкуренцію.  
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Крім того, Паризька конвенція містить положення про незалежність 

патентів, відповідно до якого патенти на винаходи, видані громадянам або 
резидентам держави-учасниці, є незалежними від патентів, виданих на той 
самий винахід в інших державах, включно з державами, які не приєдналися до 
Паризької конвенції. Це означає, що видача патенту на винахід однією 
державою не зобов’язує іншу державу-учасницю конвенції видати патент на 
такий самий винахід. Аналогічно анулювання або визнання не чинним патенту 
в одній державі не означає, що патент на цей винахід підлягає анулюванню або 
визнанню його не чинним в іншій державі.  

 
4. Принципи охорони прав авторів за Бернською конвенцією про 

охорону літературних та художніх творів 
 
Формування міжнародної системи охорони у сфері авторського права 

почалося і середини XIX ст. з ухвалення двосторонніх договорів. 
Недосконалість охорони, запровадженої цими договорами, зумовила 
необхідність ухвалення Бернської конвенції про охорону літературних і 
художніх творів.  

Розробка конвенції розпочалася в Брюсселі в 1858 р. на Конгресі авторів 
творів літератури і мистецтва та була продовжена на конгресах в Антверпені 
1861 і 1877 рр. та Парижі 1878 р. Після трьох дипломатичних конференцій 9 
вересня 1886 р. у Берні була ухвалена Бернська конвенція про охорону 
літературних і художніх творів. Конвенція набула чинності у грудні 1887 р. 
Держави-учасниці Бернської конвенції утворили Союз з охорони прав авторів 
на літературні й художні твори. Бернська конвенція переглядалася декілька 
разів. Необхідність внесення змін зумовлена розвитком технологій. Перегляди 
конвенції відбулися в Парижі (1896 р.), Берліні (1908 р.), Римі (1928 р.), 
Брюсселі (1948 р.), Стокгольмі (1967 р.) та Парижі (1971 р.). 

Будь-яка держава, що не є членом Союзу, може приєднатися до Бернської 
конвенції. Україна є учасницею Паризького акту до Бернської конвенції на 
підставі Закону України «Про приєднання України до Бернської конвенції про 
охорону літературних і художніх творів (Паризького акта від 24 липня 1971 р., 
зміненого 2 жовтня 1979 р.)» від 31.05.1995 р., що набрав чинності 25.10.1995 р. 
Так, станом на 2014 р. учасниками Бернської конвенції є 167 держави. 

Преамбула Бернської конвенції формулює її мету: «Охороняти настільки 
ефективно і стабільно, наскільки це можливо, права авторів на їх літературні й 
художні твори». 

Конвенція заснована на трьох принципах:  
- «національного режиму», відповідно до якого твори, створені в одній із 

держав-членів Союзу, повинні одержувати у всіх інших державах-членах таку 
ж охорону, яку ці держави надають своїм власним громадянам;  

- «автоматичної охорони», відповідно до якого національний режим не 
залежить від будь-яких формальних умов (тобто, охорона надається 
автоматично і не обумовлюється формальними умовами реєстрації, 
депонування тощо, що протягом тривалого часу було причиною неприєднання 
до Конвенції США);  



79 
- «незалежності охорони», відповідно до якого володіння наданими 

правами і їхнім здійсненням не залежить від існування охорони в державі 
походження твору. 

У ст. 2 Конвенції міститься відкритий список охоронюваних творів, що 
охоплює всі твори в галузі літератури, науки і мистецтва, яким би способом і в 
якій би формі вони не були виражені. Нарівні з оригінальними твором також 
охороняються похідні твори, тобто твори, засновані на інших, раніше існуючих 
творах (наприклад, переклади, переробки, музичні аранжування, переробки 
літературного чи художнього твору). 

Охорона деяких творів є факультативною. Так, кожна держава, що 
приєдналася до Бернської конвенції, сама вирішує, на якому рівні вона бажає 
забезпечити охорону офіційних текстів законодавчого, судового й 
адміністративного характеру; творів прикладного мистецтва; лекцій, звертань 
та інших вимовлених привселюдно текстів; творів народної творчості. 

Передбачається охорона як випущених, так і не випущених у світ творів, 
якщо їхні автори є громадянами однієї з держав-членів Союзу або ж мають там 
звичайне місце проживання. У тому випадку, якщо вони не є громадянами 
держави-члена і не мають там звичайного місця проживання, вони повинні 
спочатку випустити свої твори у світ водночас у державі-члені й в державі, що 
не приєдналася до Конвенції. 

Конвенція встановлює низку принципів міжнародного авторського права, 
які отримали свої власні назви. Так, відповідно до принципу національного 
режиму, кожна держава-учасниця Конвенції надає громадянам інших держав-
учасниць за меншою мірою ті ж авторські права, що і своїм власним 
громадянам. Будь-які розгляди з цього приводу відбуваються за законами 
держави, на території якої вони використовуються (видаються, публічно 
виконуються, передаються в ефір тощо). На відміну від, скажімо, договірного 
права, жоден імпорт іноземного законодавства в авторсько-правові відносини 
всередині держави не допускається. Наприклад, французький закон про 
авторське право необхідно застосовувати до будь-яких матеріалів, що 
публікуються або виконуються на території Франції, незалежно від того, де ці 
матеріали були спочатку створені. 

Принцип незалежності охорони – охорона творів у кожній державі 
жодним чином не залежить від охорони творів в інших державах, зокрема в 
державі походження твору. З цього принципу є один виняток – закон може 
передбачати припинення захисту твору, строк охорони якого вже закінчився у 
державі походження твору. 

Принцип автоматичної охорони – авторське право не вимагає для 
використання будь-яких попередніх формальностей (типу реєстрації, особливої 
заяви про претензії на копірайт, дозволу влади тощо) і виникає автоматично в 
момент фіксації твору в матеріальній формі (для громадян держав-членів 
конвенції) або першої публікації (для опублікованих у цих державах творів 
іноземних авторів). 

Презумпція авторства: за відсутності доказів зворотного автором 
вважається той, чиє ім’я або псевдонім зазначені на обкладинці книги. 
Конвенція не містить визначення авторства, тому в різних державах поняття 
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про авторство деяких творів можуть відрізнятися. Наприклад, в Україні 
автором може бути тільки людина, у той час як США визнає авторство 
юридичних осіб. Авторство твору визначається за законами держави 
походження. 

Конвенція містить декілька положень матеріального характеру, що прямо 
надають авторам визначені виключні права: 

 право на переклад (ст. 8); 
 право на відтворення будь-яким способом і в будь-якій формі (ст. 9); 
 право на публічне виконання драматичних, музично-драматичних і 

музичних творів (ст. 11); 
 право на передачу в ефір чи публічне повідомлення засобами 

бездротового чи дротового зв’язку, за допомогою гучномовця чи будь-якого 
іншого апарата такого роду (ст. 11 bis); 

 право на публічне читання (ст. 11 ter); 
 право на переробки, аранжування й інші зміни творів (ст. 12); 
 право на кінематографічну переробку і відтворення творів (ст. 14). 
Так зване «право пайової участі», передбачене в ст. 14 ter (ще відоме як 

право проходження), є факультативним і застосовується тільки якщо це 
допускається законодавством держави, громадянином якої є автор. 

Також передбачені випадки «вільного використання творів»: відтворення 
у визначених особливих випадках (якщо це не буде необґрунтовано 
порушувати права автора); цитати з творів і використання творів як 
ілюстративного матеріалу з метою навчання; відтворення статей у газетах чи 
журналах з поточних подій; запису короткострокового користування. 

Відповідно до ст. 7, загальний термін охорони, передбачений 
Конвенцією, становить увесь час життя автора і 50 років після його смерті. Для 
кінематографічних творів термін охорони минає після 50 років, відколи твір за 
згодою автора було зроблено доступним для загального кола громадян, або 
якщо цього не було зроблено, – після 50 років після створення твору. Для 
творів, опублікованих анонімно (або під невідомим публіці псевдонімом), – 50 
років з моменту публікації. Мінімальний строк охорони для фотографій – 25 
років. Для творів декоративно-ужиткових жанрів мінімальний строк не 
встановлений. На практиці обчислення відповідного строку охорони ще більш 
складне, вимагає врахування різних тонкощів міжнародних відносин, 
національних законодавств і долі конкретних творів. 

Крім того, стаття 6 bis передбачає особливе право автора визнаватися 
автором і захищати твір від будь-яких викривлень, здатних заподіяти шкоду 
його репутації. 

Бернська конвенція адмініструється ВОІВ. Держави-учасниці конвенції 
утворюють Союз для охорони прав авторів на їхні літературні та художні 
твори. Держави, які її підписали, наділяються: членством (правом голосу) в 
Асамблеї Бернського союзу; правом обирати чи бути обраною до Виконавчого 
комітету Бернського союзу; автоматичним членством у Координаційному 
комітеті ВОІВ. 
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5. Участь України в міжнародній системі інтелектуальної власності 
 
В Україні за роки незалежності створена державна система правової 

охорони інтелектуальної власності. Зокрема, сформована нормативно-правова 
база, що загалом відповідає міжнародним нормам і стандартам, розбудована 
відповідна інфраструктура, запроваджені механізми реалізації правових норм.  

На 2014 р. Україна ратифікувала 19 міжнародних договорів:  
1. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів 1886 

р., учасницею якої Україна є з 31 травня 1995 р. 
2. Страсбурзька угода про Міжнародну патентну класифікацію від 24 

березня 1971 р. (Україна приєдналася 17 грудня 2008 р.). 
3. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування 

мікроорганізмів для цілей патентної процедури від 28 квітня 1977 р., до якого 
Україна приєдналася 1 листопада 1996 р. 

4. Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків 
(Гаазький акт, прийнятий 28 листопада 1960 р., та Женевський акт, прийнятий 2 
липня 1999 р.), до якої Україна приєдналася 17 січня 2002 р. 

5. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 
р., яка набула чинності для України 25 грудня 1991 р. 

6. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 
28 червня 1989 р., який набув чинності для України одночасно зі самою 
угодою. 

7. Найробський договір про охорону олімпійського символу від 26 
вересня 1981 р., учасницею якого Україна є, з 20 грудня 1998 р. 

8. Ніццька угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг для 
реєстрації знаків від 15 червня 1957 р., до якої Україна приєдналася 1 червня 
2000 р. 

9. Договір про патентну кооперацію від 19 червня 1970 р., чинний для 
України з 1991 р. 

10. Договір про патентне право, прийнятий 1 червня 2000 р. у м. Женеві, 
до якого Україна приєдналася з 22 листопада 2002 р. 

11. Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 р., 
учасницею якої Україна стала у 1991 р. 

12. Конвенція про охорону виробників фонограм від несанкціонованого 
відтворення їх фонограм 1971 р., до якої Україна приєдналась у 1999 р. 

13. Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників 
фонограм та організацій мовлення 1961 р., до якої Україна приєдналась у    
2001 р. 

14. Договір про закони щодо товарних знаків, підписаний 27 жовтня 1994 
р. у м. Женеві, ратифікований Україною 13 жовтня 1995 р. 

15. Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин від 2 грудня 
1961 р., членом якої Україна є з 3 листопада 1995 р. 

16. Договір ВОІВ з авторського права 1996 р., до якого Україна 
приєдналася у 2001 р. 

17. Конвенція, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної 
власності. 
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18. Договір ВОІВ з виконань і фонограм 1996 р., до якого Україна 

приєдналася у 2001 р. 
19. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 р., ратифікована 

Україною у 1993 р. 
Існуюча в Україні державна система правової охорони інтелектуальної 

власності в цілому відповідає міжнародним нормам і стандартам. Однак, 
необхідність враховувати новації міжнародного правового регулювання у сфері 
інтелектуальної власності, сучасні пріоритети внутрішньої та зовнішньої 
політики держави, зокрема вимоги щодо створення Зони вільної торгівлі між 
Україною та ЄС, а також прагнення активно сприяти використанню 
інтелектуальних ресурсів нації для економічного зростання держави, 
обумовлює потребу її вдосконалення. 

Законодавство у сфері інтелектуальної власності повинно розвиватися 
шляхом імплементації сучасних міжнародних норм та усунення розбіжностей, 
які існують у чинних редакціях спеціальних законів України, кодексах України 
та актах міжнародного законодавства, включно з нормами директив Ради ЄС та 
Європейського Парламенту, зокрема такі:  

 Директиви 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради 
Європейського Союзу від 29 квітня 2004 р. про забезпечення дотримання прав 
інтелектуальної власності; 

 Директиви 98/44/ЄC Європейського Парламенту та Ради 
Європейського Союзу від 6 липня 1998 р. про правову охорону 
біотехнологічних винаходів; 

 Директиви 98/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради 
Європейського Союзу від 13 жовтня 1998 р. про правову охорону промислових 
зразків; 

 Регламенту Ради ЄС 207/2009 від 26 лютого 2009 р. про торговельну 
марку Європейського Співтовариства; 

 Директиви Ради Європейських Співтовариств 87/54/ЄЕС від 16 грудня 
1986 р. про правову охорону топографії напівпровідникових виробів; 

 Регламенту Ради ЄС № 510/2006 від 20 березня 2006 р. про захист 
географічних зазначень та позначень походження сільськогосподарської 
продукції та продуктів харчування; 

 Директиви Ради Європейських Співтовариств 89/552/ЄЕС від 3 жовтня 
1989 р. про координацію певних положень, визначених законами, підзаконними 
актами, та адміністративних заходів у державах-членах, що стосуються 
здійснення діяльності з телевізійного мовлення; 

 Директиви Ради Європейських Співтовариств 91/250/ЄЕС 14 травня 
1991 р. про правову охорону комп’ютерних програм; 

 Директиви 93/83/ЄC від 27 вересня 1993 р. Ради Європейських 
Співтовариств про узгодження деяких положень авторського права і суміжних 
прав за застосування їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції; 

 Директиви Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу 
96/9/ЄС від 11 березня 1996 р. про правову охорону баз даних; 

 Директиви Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу 
2001/29/ЄС від 22 травня 2001 р. про гармонізацію певних аспектів авторського 
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права та суміжних прав у інформаційному суспільстві;  

 Директиви Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу 
2001/84/ЄЕС від 27 вересня 2001 р. про право слідування на користь автора 
оригінального твору мистецтва; 

 Директиви Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу 
2006/115/ЄС від 12 грудня 2006 р. про право на прокат, право на позичку і деякі 
суміжні права у сфері інтелектуальної власності; 

 Директиви Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу 
2006/116/ЄС від 12 грудня 2006 р. про строк охорони авторських прав і певних 
суміжних прав. 

Загалом, приєднання до міжнародних договорів у сфері інтелектуальної 
власності повинно здійснюватися в разі доцільності після всебічного й 
глибокого аналізу положень міжнародних договорів та прогнозування 
можливих позитивних і негативних наслідків такого приєднання. Вирішення 
зазначених питань потребує проведення наукових досліджень. Зокрема, це 
стосується приєднання до таких важливих міжнародних актів як Європейська 
патентна конвенція (підписана 5 жовтня 1973 р. в м. Мюнхені (ФРН) на 
конференції, в якій брала участь 21 держава) та Лісабонська угода щодо 
охорони географічних зазначень (угода була прийнята 31 жовтня 1958 р. у 
Лісабоні та переглянута у Стокгольмі 14 липня 1967 р. На цей час вона 
нараховує 20 учасників). 
 

ПИТАННЯ  ДЛЯ  ПЕРЕВІРКИ  ЗНАНЬ 
 
1. Охарактеризуйте передумови запровадження системи міжнародної 

охорони права інтелектуальної власності. 
2. Назвіть міжнародні договори з регулювання права інтелектуальної 

власності. 
3. Які договори входять до групо договорів, які визначають міжнародно-

визнані основні стандарти охорони інтелектуальної власності? 
4. Які Ви знаєте договори, що регулюють системи класифікацій прав на 

об’єкти інтелектуальної власності? 
5. З якою метою були укладені договори з глобальної системи охорони 

права інтелектуальної власності? Назвіть їх. 
6. Які організації входять до міжнародної системи охорони 

інтелектуальної власності? 
7. Назвіть цілі ВОІВ. 
8. Які виконує функції ВОІВ? 
9. Охарактеризуйте функцію адміністрування ВОІВ. 
10. У чому суть програмної діяльності ВОІВ? 
11. Перелічіть стратегічні цілі ВОІВ. 
12. Назвіть директивні органи ВОІВ. Охарактеризуйте їх функції. 
13. У яких випадках створюються експертні комітети у ВОІВ? Назвіть їх. 
14. Коли і на підставі чого Україна приєдналась до Паризького акту 

Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів? 
15. Яка мета ухвалення Бернської конвенції про охорону літературних та 
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художніх творів? 

16. Назвіть принципи Бернської конвенції про охорону літературних та 
художніх творів. Охарактеризуйте їх. 

17. Які виключні права визначені у Бернській конвенції про охорону 
літературних та художніх творів? 

18. За участі яких держав і коли було прийнято Паризьку конвенцію з 
охорони промислової власності? 

19. Назвіть основні положення Паризької конвенції з охорони 
промислової власності. 

20. Охарактеризуйте положення Паризької конвенції про комерційні 
позначення. 

21. Охарактеризуйте положення Паризької конвенції про промислові 
зразки та незалежність патентів. 

22. Перелічіть міжнародні договори, які ратифікувала Україна за роки 
незалежності. 

23. Які норми директив Ради ЄС та Європейського Парламенту необхідно 
включити у вітчизняне законодавство у сфері інтелектуальної власності? 

 
ТЕСТИ 

 
Блок А. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ОДИНИЧНОГО ВИБОРУ ВІДПОВІДЕЙ 

(лише одна вірна відповідь) 
 
1. Яка кількість угод становить основу системи міжнародної 

інтелектуальної власності: 
а) 14; 
б) 8; 
в) 25; 
г) 30. 
 
2. Які групи договорів входять до групи договорів із визначенням 

основних стандартів охорони інтелектуальної власності: 
а) Договір про патентне право, Паризька конвенція про охорону 

промислової власності, Договір про закони щодо товарних знаків, Договір про 
міжнародну реєстрацію аудіовізуальних творів; 

б) Договір про патентну кооперацію, Лісабонська угода про охорону 
місця походження та їх міжнародну реєстрацію, Гаазька угода про міжнародне 
депонування промислових зразків; 

в) Ніццька угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг для 
реєстрації знаків, Міжнародна конвенція про охорону сортів рослин, 
Страсбурзька угода про Міжнародну патентну класифікацію; 

г) Паризька конвенція про охорону промислової власності, Договір ВОІВ 
з авторського права, Договір про патентну кооперацію, Страсбурзька угода про 
Міжнародну патентну класифікацію, Будапештський договір про міжнародне 
визнання депонування мікроорганізмів для цілей патентної процедури. 
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3. Які організації не входять до міжнародної системи органів у сфері 

охорони інтелектуальної власності: 
а) Всесвітня організація інтелектуальної власності, Світова організація 

торгівлі; 
б) Європейський союз, Бенілюкс, Союз незалежних держав; 
в) Міжнародна організація зі стандартизації, ЮНЕСКО, Міжнародна 

організація праці; 
г) Міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції і 

розвитку, Нью-йоркська фондова біржа, Національний банк України. 
 
4. Яка кількість держав є членами ВОІВ: 
а) 179; 
б) 132; 
в) 184; 
г) 200. 
 
5. У якій державі знаходиться Секретаріат ВОІВ: 
а) Швеції; 
б) Швейцарії; 
в) Австрії; 
г) Польщі. 
 
6. Що не належить до завдань ВОІВ: 
а) покращення взаєморозуміння та розвиток співробітництва між 

державами в інтересах їх взаємної користі на основі поваги до їх суверенітету і 
рівності; 

б) контроль за видачею патентів на території держав-учасниць, а також 
здійснення юридичного супроводу авторської діяльності; 

в) заохочення творчої діяльності, сприяння охороні інтелектуальної 
діяльності у всьому світі; 

г) модернізація та підвищення ефективності адміністративної діяльності 
міжнародних угод, що створені у сфері охорони промислової власності, а також 
охорона літературних і художніх творів. 

 
7. У чому сутність функції адміністрування багатосторонніх 

міжнародних конвенцій ВОІВ: 
а) розробка та прийняття напрямів економічного, технічного та 

соціального розвитку, встановлення найважливіших виробничо-економічних 
пропорцій, визначення та обґрунтування очікуваної економічної ефективності 
суб’єктів міжнародного бізнесу; 

б) зберігання текстів договорів, офіційних їхніх перекладів, заяв держав 
про вступ, вирішення конфліктів, забезпечення процедури перегляду договорів, 
виконання реєстраційних функцій для договорів, які передбачають міжнародну 
реєстрацію об’єктів інтелектуальної власності; 

в) створення та регулювання конкурентного середовища, сприяння 
найбільш ефективному використанню інвестиційних, фінансових і 



86 
матеріальних ресурсів, створення необхідних умов та забезпечення належної 
охорони у сфері інтелектуальної власності; 

г) розробка та впровадження ефективних заходів товароруху об’єктів 
інтелектуальної власності, оновлення економічної системи держави, 
максимально ефективного використання наявних ресурсів. 

 
8. Які стратегічні цілі не належать до ВОІВ: 
а) збалансований розвиток міжнародної нормативної бази інтелектуальної 

власності, сприяння використанню інтелектуальної власності в інтересах 
розвитку, міжнародне співробітництво, спрямоване на забезпечення поваги до 
інтелектуальної власності; 

б) координація та розвиток глобальної інфраструктури інтелектуальної 
власності, вирішення питань інтелектуальної власності в контексті глобальних 
стратегічних завдань, надання високоякісних послуг у глобальних системах 
охорони інтелектуальної власності; 

в) оновлення економічної системи, активне використання нових 
управлінських рішень для постійного зростання економічної та соціальної 
ефективності держав-учасниць ВОІВ; 

г) створення світового джерела довідкової інформації та аналітичних 
даних у сфері інтелектуальної власності, забезпечення оперативного зв’язку 
між ВОІВ, її державами-членами та всіма зацікавленими сторонами. 

 
9. Які керівні органи присутні у ВОІВ згідно з Конвенцією: 
а) Генеральний директор, адміністрація, Наглядова Рада; 
б) генеральний Секретаріат, Єврокомісія, ООН; 
в) Генеральна Асамблея, Конференція, Координаційний комітет, 

Міжнародне бюро; 
г) секретаріат, Кабінет Міністрів, Рада уповноважених представників.  
 
10. Які функції не виконує Генеральна Асамблея ВОІВ: 
а) призначає Генерального директора з поданням Координаційного 

комітету; 
б) визначає, які держави, що не є членами ВОІВ, та які міжурядові або 

міжнародні неурядові організації можуть бути допущені на її засідання як 
спостерігачі; 

в) приймає зміни до Конвенції, що засновує ВОІВ; 
г) схвалює запропоновані Генеральним директором заходи, що 

стосуються адміністрації зі здійснення міжнародних угод, розглядає і 
затверджує звіти і схвалює діяльність Координаційного комітету та дає йому 
інструкції, приймає фінансовий регламент ВОІВ. 

 
11. Який вищий директивний орган ВОІВ приймає зміни до 

Конвенції, що засновує її функціонування: 
а) Генеральна Асамблея; 
б) Конференція держав-учасниць; 
в) Координаційний комітет; 
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г) Міжнародне бюро. 
12. Оберіть завдання, яке належить до Координаційного комітету 

ВОІВ: 
а) представляє кандидата для призначення на посаду Генерального 

директора ВОІВ; 
б) дає поради органам Союзів, Генеральної Асамблеї, Конференції та 

Генеральному директорові щодо всіх адміністративних, фінансових та інших 
питань; 

в) приймає дворічний бюджет Конференції; 
г) готує проект порядку денного Генеральної Асамблеї. 
 
13. Який вищий директивний орган ВОІВ виконує функції 

секретаріату Організації та очолюється Генеральним директором: 
а) Генеральна Асамблея; 
б) Конференція держав-учасниць; 
в) Координаційний комітет; 
г) Міжнародне бюро. 
 
14. Який спеціальний комітет експертів засновується рішенням 

Генеральної Асамблеї для визначення доцільності розробки нових 
договірних положень ВОІВ: 

а) Постійний комітет з патентного права; 
б) Постійний комітет з авторського права та суміжних прав; 
в) Міжурядовий комітет з інтелектуальної власності, генетичних ресурсів, 

традиційних знань і фольклору; 
г) Постійний комітет з інформаційних технологій. 
 
15. Який спеціальний комітет експертів засновується директивними 

органами ВОІВ з мандатом на періодичний перегляд і модернізацію систем 
класифікації: 

а) Консультативний комітет із захисту прав; 
б) Комітет щодо програми та бюджету; 
в) Постійний комітет з інформаційних технологій; 
г) Міжурядовий комітет з інтелектуальної власності, генетичних ресурсів, 

традиційних знань і фольклору. 
 
16. Які принципи належать до принципів Бернської конвенції про 

охорону літературних і художніх творів: 
а) охороноздатності, патентоздатності, новизни; 
б) національного режиму, новизни, прибутковості; 
в) незалежності охорони, вільного доступу; 
г) національного режиму, автоматичної охорони, незалежності охорони. 
 
17. Відповідно до якого принципу Бернської конвенції твори, 

створені в одній із держав-членів Союзу, повинні одержувати у всіх інших 
державах-членах таку ж охорону, яку ці держави надають своїм власним 
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громадянам: 

а) національного режиму; 
б) незалежності охорони; 
в) охороноздатності; 
г) автоматичної охорони. 
 
18. Оберіть положення, які не містяться у Паризькій конвенції про 

охорону промислової власності: 
а) положення матеріального права, які гарантують право кожної держави-

учасниці на національний режим та право пріоритету; 
б) адміністративні вимоги щодо імплементації конвенції; 
в) забезпечення інтелектуально-кадрової, техніко-технологічної, 

інформаційної, силової, інституційно-правової безпеки держав-учасниці ВОІВ; 
г) положення, які встановлюють права й обов’язки фізичних та 

юридичних осіб, або положення, які вимагають (чи дозволяють) державам-
учасницям привести національне законодавство у відповідність до конвенції. 

 
19. Які затверджені вимоги до торговельної марки у положеннях 

Паризькій конвенції про охорону промислової власності: 
а) повинна бути зареєстрована та збережена у первісному вигляді, 

охороняється відповідно до національного законодавства, приналежні ознаки 
конвенційного пріоритету; 

б) постійно змінюватись, перереєстровуватись щороку, видозмінюватись 
в межах окремих ринкових сегментів; 

в) користуватись споживчим попитом, бути доступною у використанні 
для малозахищених верст населення, мати високий імідж; 

г) забезпечувати власникам високий рівень конкурентоспроможності, 
відповідати всім стандартам якості, постійно змінюватись, бути незалежною від 
законодавчих норм держав-учасниць Конвенції. 

 
20. Яку кількість міжнародних договорів ратифікувала Україна за 

роки незалежності: 
а) 25; 
б) 30; 
в) 10; 
г) 19. 
 

Блок Б. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ МНОЖИННОГО ВИБОРУ ВІДПОВІДЕЙ 
(дві правильних відповіді) 

 
21. Оберіть договори, які належать до групи договорів зі створення 

системи класифікацій об’єктів інтелектуальної власності: 
а) Страсбурзька угода про Міжнародну патентну класифікацію; 
б) Конвенція, що засновує ВОІВ; 
в) Віденська угода про заснування міжнародної класифікації 

зображувальних елементів знаків; 
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г) Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. 
22. Які основні цілі ВОІВ задекларовані у Стокгольмській конвенції 

1967 р.: 
а) створення об’єктів інтелектуальної власності та підвищення 

ефективності їхнього промислового використання; 
б) сприяння охороні інтелектуальної власності в усьому світі шляхом 

співпраці держав і у відповідних випадках взаємодії з будь-якою іншою 
міжнародною організацією; 

в) розвивати інформатизацію та комп’ютеризацію суспільства; 
г) забезпечення адміністративного співробітництва Союзів. 
 
23. Що з наведеного входить до структури ВОІВ: 
а) Конференція організації; 
б) Президія організації; 
в) Координаційний комітет; 
г) Конвенція. 
 
24. У чому суть програмної діяльності ВОІВ: 
а) забезпечення широкого визнання існуючих договорів, їх оновлення, 

створення нових договорів, організація співробітництва в цілях розвитку; 
б) виявлення загроз недобросовісної конкуренції в галузі інтелектуальної 

власності та посилення позитивного впливу факторів ціноутворення; 
в) дослідження основних методів оцінки та ефективного використання 

об’єктів інтелектуальної власності; 
г) реалізація освітніх програм, спрямованих на розкриття потенціалу 

інтелектуальної власності, сприяння комп’ютеризації, надання підтримки (у т. 
ч. фінансової) для полегшення участі окремих держав у своїх заходах. 

 
25. Які спеціальні комітети відносять до організаційної структури 

ВОІВ: 
а) комітети вивчення нових інформаційних технологій за кордоном; 
б) спеціальні комітети експертів для визначення доцільності розробки 

нових договірних положень; 
в) комітети експертів з мандатом на періодичний перегляд і модернізацію 

систем класифікації; 
г) комітети промислового шпигунства. 
 
26. Які завдання виконує Конференція ВОІВ: 
а) приймає зміни до Конвенції, що засновує ВОІВ; 
б) призначає Генерального директора з поданням Координаційного 

комітету; 
в) готує проект порядку денного Генеральної Асамблеї; 
г) приймає дворічний бюджет ВОІВ. 
 
27. Оберіть положення, які містяться у Паризькій конвенції про 

охорону промислової власності: 
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а) положення, які встановлюють права й обов’язки фізичних та 

юридичних осіб, або положення, що вимагають (чи дозволяють) державам-
учасницям привести національне законодавство у відповідність до конвенції; 

б) положення матеріального права, які гарантують право кожної держави-
учасниці на національний режим та права пріоритету; 

в) положення про створення об’єктів інтелектуальної власності та 
підвищення ефективності їхнього промислового використання; 

г) положення про створення відкритого ринку промислової власності між 
державами-учасницями. 

 
28. Які визначені виключні права авторів на об’єкти авторського 

права і суміжних прав у Бернській конвенції про охорону літературних та 
художніх творів: 

а) права на переклад, публічне читання, відтворення будь-яким способом 
і в будь-якій формі, публічне виконання драматичних, музично-драматичних і 
музичних творів; 

б) права на діяльність, пов’язану зі створенням матеріальних та 
нематеріальних активів, матеріальне виробництво, створення матеріальної 
цінності інтелектуального продукту; 

в) права на кінематографічну переробку і відтворення творів, переробки, 
аранжування й інші зміни творів, передачу в ефір чи публічне повідомлення 
засобами бездротового чи дротового зв’язку, за допомогою гучномовця чи 
будь-якого іншого апарата такого роду; 

г) права на процес створення матеріальної цінності інтелектуального 
продукту, недопущення монополії на права промислової власності в кожній 
державі-учасниці. 

 
29. Які міжнародні договори ратифікувала Україна у сфері охорони 

прав на об’єкти інтелектуальної власності: 
а) Бернську конвенцію про охорону літературних і художніх творів; 
б) Брюссельську конвенцію про розповсюдження несучих програми 

сигналів, що передаються через супутники; 
в) Договір про міжнародну реєстрацію аудіовізуальних творів; 
г) Паризьку конвенцію про охорону промислової власності. 
 
30. Які норми директив Ради ЄС та Європейського Парламенту 

необхідно включити до вітчизняного законодавства у сфері 
інтелектуальної власності: 

а) про формування надійних гарантій підтримки законності, 
взаємовигідності, сумлінності співробітництва підприємства, організаційної 
стабільності його зовнішніх і внутрішніх зв’язків, про відпрацьовування 
механізмів оперативного реагування на загрози і негативні тенденції в розвитку 
світового господарства; 

б) про строк охорони авторських прав і певних суміжних прав, про право 
на прокат, право на позичку і деякі суміжні права у сфері інтелектуальної 
власності, про право слідування на користь автора оригінального твору 



91 
мистецтва; 

в) про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності, про 
правову охорону біотехнологічних винаходів, про правову охорону 
промислових зразків, про торговельну марку Європейського Співтовариства, 
про правову охорону топографії напівпровідникових виробів; 

г) про забезпечення ефективності діяльності на рівні найкращих держав-
конкурентів, досягнення беззбиткового рівня господарювання, про 
максимальну збереженість активів та фінансово-грошових засобів малого 
бізнесу, про мінімальну необхідність економічної ефективності суб’єктів ринку. 
 

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 
 

Бернська конвенція про охорону літературних та художніх творів – 
це міжнародна угода (підписана 9 вересня 1886 р. у м. Берні) у сфері 
авторського права, в якій виділено суб’єкти та об’єкти авторського права, 
встановлено мінімальні стандарти охорони прав авторів та термін дії 
авторського права, визначено ексклюзивні права автора та передбачено 
можливості наділення правовою охороною неопублікованого твору. 

Всесвітня організація інтелектуальної власності (англ. WIPO) – це 
одне зі спеціалізованих агентств ООН, яке створене у 1967 р. з метою заохотити 
творчу діяльність та забезпечити захист інтелектуальної власності в усьому 
світі. 

Національний режим охорони промислової власності – це принцип, за 
яким кожна держава-учасниця Паризької конвенції про охорону промислової 
власності повинна наділяти громадян інших держав-учасниць і юридичних осіб, 
заснованих за законодавством цих держав, таким самим обсягом прав, які 
мають її громадяни та юридичні особи. 

Паризька конвенція про охорону промислової власності – це одна з 
найперших та найважливіших міжнародних угод (підписана у Парижі 20 
березня 1883 р.) у сфері інтелектуальної власності, яка встановила так зване 
право пріоритету, що гарантує заявнику охорону об’єктів промислової 
власності відразу в декількох державах-членах конвенції. 

Право пріоритету – це положення Паризької конвенції про охорону 
промислової власності, яке гарантує, що заявник, який звертається за 
одержанням патенту в одній державі-учасниці конвенції, може 
використовувати дату своєї першої заявки, поданої в межах однієї з держав-
учасниць, як дату наступної заявки до будь-якої іншої держави-учасниці 
конвенції, якщо він подав цю наступну заявку в термін до 6-ти (для 
торговельних марок та промислових зразків) або 12-ти місяців (для патентів та 
корисних моделей) з дати першої заявки. 

Принцип автоматичної охорони літературних та художніх творів – це 
принцип Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів, 
відповідно до якого національний режим не залежить від будь-яких 
формальних умов (тобто, охорона надається автоматично і не обумовлюється 
формальними умовами реєстрації, депонування). 

Принцип національного режиму охорони літературних та художніх 

http://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1886
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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творів – це принцип Бернської конвенції про охорону літературних та 
художніх творів, відповідно до якого твори, створені в одній із держав-членів 
Союзу, повинні одержувати у всіх інших державах-членах таку ж охорону, яку 
ці держави надають своїм власним громадянам. 

Принцип незалежності охорони літературних та художніх творів – це 
принцип Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів, 
відповідно до якого володіння наданими правами і їхнім здійсненням не 
залежить від існування охорони в державі походження твору. 
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ТЕМА 5 

ОХОРОНА ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 
Ключові слова: інтелектуальна власність, права на об’єкти, правова охорона, 
критерії, терміни та процедури охорони. 

 
1. Мета і принципи правової охорони об’єктів інтелектуальної 

власності 
2. Охорона прав на об’єкти промислової власності 
3. Охорона прав на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності 
4. Охорона об’єктів авторського права і суміжних прав 
5. Набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності за кордоном 

 
1. Мета і принципи правової охорони об’єктів інтелектуальної 

власності 
 
Будь-яка власність має потребу в охороні. Інтелектуальна власність не є 

винятком. Однак способи охорони права на об’єкти інтелектуальної власності 
відрізняються від таких для матеріальних об’єктів. Якщо для матеріального 
об’єкту власності доречно встановити охорону (фізичну або технічну), то для 
охорони об’єктів інтелектуальної власності такі засоби непридатні. Основним 
способом охорони в цьому випадку є видача автору або іншому суб’єкту права 
об’єкта інтелектуальної власності охоронного документу: патенту чи свідоцтва. 

Охорона, яка надається суб’єктам права на об’єкти інтелектуальної 
власності законами України, сприяє збільшенню кількості винаходів і 
раціоналізаторських пропозицій, росту інвестицій, розвитку науково-дослідної 
діяльності, що приводить до технічного прогресу, покращення якості 
промислової продукції, підвищення культурного рівня громадян. 

Суть охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності полягає в тому, 
що автор (розробник, творець) об’єкта інтелектуальної власності або інша 
визнана законом особа одержує від держави виключні права на створений 
об’єкт інтелектуальної власності на визначений період часу. Ці права 
регламентуються охоронним документом, що видається власнику об’єкта 
інтелектуальної власності. 

Автор, що одержав охоронний документ, наприклад патент, почуває себе 
впевнено, оскільки його права охороняються законом. Тепер він може розкрити 
цей винахід для широкого кола осіб на предмет «використання» ними цього 
об’єкту на законних підставах. Якби автор не мав охоронного документа, то 
він, скоріше за все, не розкрив би даний винахід, ніхто б не зміг скористатися 
ним, і предмет винаходу залишився б невідомим. Крім того, закріплене 
охоронним документом присвоєння особистих (немайнових), а також майнових 
прав сприяє використанню об’єкта інтелектуальної власності, і це, мабуть, 
єдиний спосіб отримання вигоди автором внаслідок використання об’єкта 
інтелектуальної власності самостійно з одержанням переваг над конкурентами 
чи шляхом дозволу третім особам використовувати об’єкт за винагороду 
(ліцензійні платежі). 
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Часто охорону інтелектуальної власності ототожнюють з її захистом і 

користуються терміном «захист прав інтелектуальної власності». Але потрібно 
чітко  розрізняти поняття «правова охорона» і «правовий захист». Підставою 
для цього служить те, що ці дві дії повинні бути розділені, тому що, по-перше, 
вони мають різні цілі, а по-друге, здійснюються різними організаційними 
структурами. Охороною (оформленням прав з видачею охоронного документа) 
займаються патентні органи, а захистом (у випадку порушення цих прав) – 
адміністративні та судові органи. Хоча якщо розглядати це питання з 
теоретичної точки зору, то поняття «правовий захист» у цьому контексті є 
складовою більш широкого поняття – «правова охорона». 

Метою правової охорони об’єктів інтелектуальної власності є: 
1) забезпечення прав авторів на результат їх інтелектуальної праці та 

доступу інших юридичних і фізичних осіб до цих результатів; 
2) сприяння розвитку творчості та використання результатів творчої 

діяльності для економічного і культурного розвитку суспільства. 
Можна назвати, принаймні, п’ять принципів правової охорони. 
По-перше, це принцип охороноспроможності. Тобто, об’єкт правової 

охорони повинен відповідати визначеним законом вимогам. Наприклад, 
винахід, як вже зазначалося, відповідає умовам патентоспроможності, якщо він 
є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. 

По-друге, визнання за правовласником виключного права на об’єкт права 
інтелектуальної власності. 

По-третє, додержання прав не тільки правовласників, але й дійсних 
розробників (авторів, винахідників). 

По-четверте, додержання балансу інтересів правовласника, з одного боку, 
і суспільства – з іншого шляхом обмеження монополії на об’єкт права, 
наприклад, встановленням розумного строку дії охоронного документа. 

По-п’яте, дотримання публічного порядку, принципів гуманності та 
моралі. Звісно, цей принцип має більшу приналежність до об’єктів авторського 
і суміжного права, комерційних позначень. 

 
2. Охорона прав на об’єкти промислової власності 
Право на винахід, корисну модель і промисловий зразок охороняється 

державою і засвідчується патентом. 
Патент – це техніко-юридичний документ, виданий заявнику на винахід, 

корисну модель чи промисловий зразок, інший об’єкт групи «промислова 
власність», що відповідає умовам патентоспроможності й підтверджує 
авторство, пріоритет і право власності на зазначені об’єкти. 

Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має 
винахідницький рівень і є промислово придатним.  

Для кожного об’єкта інтелектуальної власності існують свої критерії 
охороноздатності, визначені у відповідних законах України. 

Для оформлення прав на винаходи, корисні моделі й промислові зразки, 
необхідно подати належним чином оформлену заявку до Державної служби 
інтелектуальної власності (далі – Установа). Для цього заявка надсилається на 
адресу Державного підприємства «Український інститут промислової 
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власності», підлеглого Установі, де проходить експертизу. Одночасно з 
публікацією відомостей про видачу патенту, Установа здійснює державну 
реєстрацію патенту, для чого вносить до реєстру відповідні дані. Видача 
патенту здійснюється Установою в місячний термін після реєстрації патенту. 

Право на подання заявки, насамперед, має автор. У встановлених законом 
випадках це право має роботодавець. 

В Україні діють два види патентів на винахід: патент із терміном дії 20 
років, що видається після проведення експертизи по суті, й деклараційний 
патент – різновид патенту, що видається за результатами формальної 
експертизи та експертизи на локальну новизну заявки на винахід. 

Терміни дії патенту прийнято відраховувати від дати подання заявки до 
Установи. Якщо заявка спочатку була подана в одній із країн Паризького 
Союзу, згодом в Україні, то дія патенту відраховується від дати раніше поданої 
заявки, що називається конвенційним пріоритетом. 

Основні характеристики правової охорони, що діє в Україні, об’єктів 
інтелектуальної власності наведені в табл. 5.1. 

Таблиця 5.1 
Характеристика охорони прав на об’єкти промислової власності 

Об’єкти 
промислової 

власності 
Об’єкти правової охорони Критерії 

охороноздатності 

Охорон-
ні доку-
менти 

Терміни 
правової 
охорони, 

роки 

Винахід 
продукт; процес; нове 

застосування відомого продукту 
чи процесу 

- новизна; 
 - винахідницький 
рівень:  
- промислова 
придатність 

патент 20 

Корисна 
модель 

форма, малюнок чи 
розфарбування або їх поєднання, 
які визначають зовнішній вигляд 

промислового виробу. 

- новизна;  
- промислова 
придатність. 

патент 10 

Промисло-
вий зразок 

результат творчої діяльності 
людини в галузі художнього 

конструювання 
- новизна патент 10+5 

Торговельна 
марка (знак 
для товарів і 
послуг) 

будь-яке позначення (слова, 
літери, цифри тощо), або будь-яка 

комбінація позначень 

- відповідність 
публічному порядку, 
принципам 
гуманності та моралі 

свідоцтво 10+10 

Географічне 
зазначення 

назва географічного місця, яка 
вживається для позначення товару - правдивість свідоцтво Безстроково 

Топографії 
інтегральних 
мікросхем 

поєднання мікросхем - оригінальність свідоцтво 10 

Породи 
тварин нові породи тварин 

- новизна, 
відмінність, 
однорідність 

патент 30 

Сорти 
рослин нові сорти рослин 

- новизна, 
відмінність, 
однорідність 

патент 30-35 
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Звернімо увагу на те, що дія охоронного документа на об’єкт промислової 

власності може достроково припинятися цілком чи частково на основі таких 
підстав: 

- за заявою власника патенту; 
- через невчасну сплату річного збору за підтримання дії охоронного 

документа. 
Охорона прав на об’єкти промислової власності регламентується 

законами України: «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про 
охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і 
послуг», «Про охорону прав на зазначення походження товарів», а також 
низкою підзаконних актів: положень, правил, інструкцій. 

 
3. Охорона прав на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності 
Як вже зазначалося, до нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності 

відносять: сорти рослин та породи тварин, раціоналізаторські пропозиції, 
комерційну таємницю. 

Права на сорти рослин охороняються Законом України «Про охорону 
прав на сорти рослин» (2001 p.). При цьому охоронним документом, що 
закріплює права суб’єктів права на сорт рослин, є патент. 

Урядовий орган державного управління, що діє у складі центрального 
органу вищої виконавчої влади з питань сільського господарства і 
продовольства, на підставі позитивного рішення експертного органа за 
результатами експертизи на патентоспроможність сорту, здійснює державну 
реєстрацію сорту, вносячи його до Державного реєстру сортів України. Після 
реєстрації сорту Урядовий орган протягом одного місяця видає авторові 
(авторам) свідоцтво про авторство на сорт, а заявникові – патент. 

Термін дії патенту становить 25 років від дати надходження заявки. Для 
сортів деревних, чагарникових культур – 30 років. 

Права на топографії інтегральних мікросхем охороняються Законом 
України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» (1997 p.). 
Охоронним документом, що підтверджує реєстрацію Установою топографії 
інтегральних мікросхем і засвідчує право власності на цю топографію, є 
свідоцтво. Реєстрація здійснюється шляхом занесення Установою топографії до 
Державного реєстру України топографій інтегральних мікросхем. Свідоцтво діє 
протягом 10 років від дати подачі заявки в Установу чи від дати першого 
використання топографії. 

Комерційна таємниця виконує важливу функцію в забезпеченні 
конкурентоспроможності товарів і послуг. Тому правовласник, безумовно, має 
право на захист її від неправомірного використання. Але, незважаючи на 
високу і безупинно зростаючу значимість цього об’єкта інтелектуальної 
власності, відсутня його пряма правова охорона. На цей час немає закону 
України про охорону комерційної таємниці. Основною перешкодою для 
розроблення закону є те, що інформація про комерційну таємницю внаслідок її 
конфіденційності не підлягає реєстрації. З цієї причини охоронних документів 
на неї не видають. До того ж виявити неправомірне використання такої 
інформації майже неможливо, установити порушення і порушника дуже 
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складно. 

Частково правова охорона комерційної таємниці може бути здійснена в 
рамках законів України «Про інформацію» і «Про науково-технічну 
інформацію» у частині, що стосується нерозкритої інформації. Однак варто 
мати на увазі, що нерозкрита інформація може бути об’єктом правової охорони 
доти, поки вона зберігає свою конфіденційність. Більш надійним способом 
охорони такої інформації може бути застосування заходів, що гарантують 
збереження її конфіденційності. Умови конфіденційності, зокрема, можуть 
охоронятися договором. 

Джерелом права щодо охорони раціоналізаторських пропозицій є 
«Тимчасове положення про правову охорону об’єктів промислової власності і 
раціоналізаторських пропозицій», затверджене Указом Президента України від 
18 вересня 1992 року. Порядок оформлення прав на раціоналізаторську 
пропозицію регламентований «Методичними рекомендаціями про порядок 
складання, подачі та розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію», що 
затверджені наказом Державного патентного відомства України від 27 квітня 
1995 року. Цивільний кодекс України дає більш розширене, порівняно з 
попередньою редакцією, тлумачення поняття раціоналізаторської пропозиції. 
Це визнана юридичною особою пропозиція, що містить технологічне (технічне) 
або організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності. 

Для оформлення прав на раціоналізаторську пропозицію автор подає 
заявку на неї тому підприємству, діяльності якого відповідає пропозиція. Заява 
реєструється в журналі реєстрації заяв на рацпропозицію за формою, 
затвердженою Державною службою статистики України. На підприємстві 
пропозиція піддається своєрідній експертизі по суті. Якщо пропозиція 
визнається раціоналізаторською, то вона приймається для використання. По 
закінченні місяця після ухвалення позитивного рішення автору видається 
охоронний документ – свідоцтво установленої форми. Свідоцтво підписується 
керівником підприємства і затверджується печаткою. Це свідоцтво закріплює за 
автором немайнові і майнові права. До останніх належить право на винагороду. 

Що стосується таких об’єктів, як породи тварин і наукові відкриття, то на 
цей час ще не розроблені закони України щодо їх правової охорони. 

 
4. Охорона об’єктів авторського права і суміжних прав 
Авторські і суміжні права охороняються Законом України «Про авторське 

право і суміжні права». Цей закон охороняє особисті (немайнові) та майнові 
права авторів і їхніх правонаступників, пов’язані зі створенням і використанням 
творів науки, літератури і мистецтва (авторське право), а також прав 
виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (суміжні права). Крім 
того, немайнові та майнові права власників авторського права і суміжних прав 
охороняються іншими законами України, а саме: 

- Про інформацію (1992 р.); 
- Про друковані засоби масової інформації в Україні (1992 р.); 
- Про науково-технічну інформацію (1993 р.); 
- Про збереження і розвиток народних художніх промислів України в 

ринкових умовах (1993 р.); 
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- Про телебачення і радіомовлення (1993 р.); 
- Про захист інформації в автоматизованих системах (1994 р.); 
- Про наукову і науково-технічну експертизу (1995 р.); 
- Про інформаційні агентства (1995 р.); 
- Про рекламу (1996 р.); 
- Про видавничу справу (1997 р.); 
- Про систему суспільного телебачення і радіомовлення в Україні (1997 

р.); 
- Про державну підтримку засобів масової інформації і соціальний захист 

журналістів (1997 р.); 
- Про професійних творчих працівників і творчі союзи (1997 р.); 
- Про кінематографію (1998 р.) тощо. 
Це питання знайшло своє відображення також в Конституції України, 

Цивільному кодексі України, указах Президента України, постановах Кабінету 
Міністрів України, у низці постанов Верховної Ради України і нормативних 
актах Українського агентства з авторських і суміжних прав (УААСП). 

За загальним правилом твір може бути використаний третіми особами 
тільки з дозволу власника авторського права. Найбільш поширеними є права: 
копіювати чи іншим способом відтворювати твір, здійснювати звукозапис та 
виконання твору; виконувати перед публікою твори, зокрема, музичні, 
драматичні чи аудіовізуальні; здійснювати публічний показ творів по радіо чи 
телебаченню, іншими способами трансляції; переводити на іншу мову 
літературні твори; здійснювати прокат, особливо творів, записаних на носій і 
комп’ютерні програми; екранізувати твори і, зокрема, створювати на їхній 
основі аудіовізуальні твори. 

На відміну від промислової власності, де автори одержують охоронні 
документи у формі патентів чи свідоцтв, і де існують суво процедури для цього, 
оформлення прав на об’єкти авторського права не настільки формалізовано. 

Виникнення і здійснення авторських прав не вимагає виконання будь-
яких формальностей. Одна з форм охорони полягає в тому, що власник 
авторського права для оповіщення про свої права може використовувати знак 
охорони авторського права, що міститься на кожному примірнику твору і 
складається з латинської букви © в колі, імені (найменування) власника 
авторського права і року першого опублікування твору. Наприклад: © Інститут 
інтелектуальної власності і права, 2002. 

Якщо за публічне використання літературно-художніх і музичних творів 
авторів постійним жителям України нараховується авторська винагорода, 
автори для одержання гонорару реєструють ці твори в УААСП у порядку, 
обумовленому «Інструкцією про порядок обліку авторів, реєстрації творів і 
розподілу гонорару», що затверджено наказом УААСП від 19 лютого 1997 р. № 
10. Автори, яким виплачуються лише договірні й інші разові суми, в Установі 
не реєструються. Їхні права, звичайно, охороняються договірним правом. 

Власник авторського права для одержання свідоцтва про авторство на 
оприлюднений твір у будь-який час протягом терміну охорони авторського 
права може його зареєструвати в офіційних державних реєстрах. Державна 
реєстрація здійснюється, відповідно до встановленого порядку УААСП, що 
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складає і періодично видає каталоги всіх реєстрацій. 

Після реєстрації прав автору видається свідоцтво. При виникненні 
суперечки реєстрація визнається судом як юридична презумпція авторства, 
тобто вважається дійсною, якщо в судовому порядку не буде доведено інше. 

Варто враховувати ту обставину, що авторське право на твір, створений 
за договором з автором, який працює за наймом, належить автору. А от 
виключне право на використання такого твору належить особі, з якою автор 
знаходиться у трудових відносинах (роботодавцю), якщо інше не передбачено 
договором. 

Охорона майнових прав авторів в Україні діє протягом всього життя 
автора і 70 років після його смерті. Дія терміну охорони починається з першого 
січня року, що наступає за роком, у якому мали місце юридичні факти. 

Безстроково охороняється законом право авторства, право на ім’я і право 
протидіяти перекрученню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому 
зазіханню на твір, що може завдати шкоди честі й репутації автора. 

Закон України «Про авторське право і суміжні права» охороняє права 
виконавців, виробників фонограм і відеограм, а також організацій мовлення. 
Охорона суміжних прав здійснюється без завдання шкоди охороні творів 
авторським правом. 

Виконавці здійснюють свої права за умови дотримання ними прав авторів 
творів, що виконуються. Виробники фонограм і відеограм, а також організації 
мовлення повинні дотримуватись прав авторів і виконавців. Організації 
мовлення повинні дотримуватись прав виробників фонограм, авторів і 
виконавців. 

Оформлення суміжних прав також не вимагає виконання будь-яких 
формальностей. Виробники фонограм і відеограм, а також для оповіщення про 
свої права можуть на всіх примірниках фонограм і відеограм чи на їхніх 
упаковках проставляти знак охорони суміжних прав, що складається з 
латинської літери Р у колі, імені (найменування) власника суміжних прав і року 
першої публікації фонограми. Наприклад: ® Apreleska Sound Production, 1995. 

Особисті (немайнові) права виконавців охороняються безстроково. 
Майнові права виконавців, виробників фонограм і відеограм, а також 
організацій мовлення охороняються протягом 50 років. Термін охорони 
починається з 1 січня року, що наступає за роком, у якому мали місце юридичні 
факти (перше виконання, перше опублікування, перша передача). 

 
5. Набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності за кордоном 
Законодавство України, як і будь-якої іншої країни, регулює відносини у 

сфері промислової власності тільки своєї країни. Тому патент, отриманий в 
Україні, має силу виключно на території України. Якщо заявник хоче одержати 
правову охорону в інших країнах, він повинен одержати її в кожній із цих 
країн. 

Для того, щоб полегшити одержання правової охорони об’єктів 
промислової власності своїм громадянам і юридичним особам у зарубіжних 
країнах у 1883 p. одинадцять країн підписали Паризьку конвенцію про охорону 
промислової власності й створили Міжнародний Союз з охорони промислової 
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власності. На сьогодні учасниками цієї конвенції є понад 130 країн. Конвенція 
встановлює положення, що належать до винаходів, торговельних марок, 
промислових зразків, фірмових найменувань, найменувань місць походження і 
вказівок походження, а також до несумлінної конкуренції. Після підписання у 
1883 p. Паризька конвенція час від часу переглядалася. Кожна з конференцій з 
перегляду, починаючи з Брюссельської конференції у 1900 p., закінчувалася 
прийняттям Акту перегляду Паризької конвенції. 

Будь-який громадянин України має право запатентувати винахід, корисну 
модель, промисловий зразок в інших країнах. Для цього до подачі заявки на 
одержання охоронного документа за кордоном заявник зобов’язаний подати 
заявку до Державної служби інтелектуальної власності та інформувати про свій 
намір здійснити таке патентування. Якщо протягом трьох місяців від дати 
подачі заявки не надійде заборона на патентування, заявка може бути подана у 
відповідний орган відповідної держави. При цьому, якщо патентування 
винаходу здійснюється за процедурою Договору про патентну кооперацію 
(РСТ), міжнародна заявка також подається до Державної служби 
інтелектуальної власності. Патентування за кордоном здійснюється, як правило, 
через посередника – патентного повіреного України. 

Громадяни України також мають право зареєструвати торговельну марку 
за кордоном. При реєстрації торговельної марки за кордоном, відповідно до 
Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, однією з умов є подача 
заявки через власне національне патентне відомство. 

При патентуванні за кордоном слід додержуватися норм міжнародних 
угод у сфері промислової власності, до яких приєдналася Україна. 

Охорона авторських прав за кордоном здійснюється, відповідно до 
Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (1886 p.), до 
якої приєдналася Україна. В основу Бернської конвенції покладено три 
принципи: 

1) принцип національного режиму (полягає в тому, що твори, створені в 
одній країні-учасниці, повинні отримувати в інших країнах-учасницях таку ж 
охорону, яка надається в цих країнах творам своїх громадян); 

2) принцип автоматичної охорони (означає, що охорона за національним 
режимом надається автоматично без будь-яких формальних умов реєстрації 
тощо); 

3) принцип незалежності охорони (полягає в тому, що охорона надається 
в країнах-учасницях, незалежно від наявності охорони в країнах походження 
твору). 

Міжнародно-правова охорона суміжних прав здійснюється на підставі 
Римської конвенції 1961 року. За цією Конвенцією охороняються права 
виконавців (протидія фіксації та прямій передачі в ефір чи доведенню до 
загального відома їх виконань без згоди виконавця), права виробників 
фонограм (дозволяти чи забороняти відтворення фонограм, а також ввезення та 
розповсюдження примірників без їхнього дозволу), права організацій мовлення 
(дозволяти чи забороняти ретрансляцію, фіксацію і відтворення їхніх програм). 

Основним принципом Римської конвенції є принцип національного 
режиму. Так, виконання охороняється за національним режимом країни-члена, 
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якщо воно мало місце в іншій країні, що домовляється. Охорона фонограми 
надається за національним режимом країни-члена за умови, якщо виробник 
фонограм є громадянином іншої країни, що домовляється; перший запис звуку 
зроблено в іншій країні, що домовляється; фонограма вперше опублікована в 
країні, що домовляється. Кожна країна, що домовляється, надає організації 
мовлення національний режим за умови, якщо штаб-квартира організації 
мовлення знаходиться в іншій країні-члені або передачу в ефір здійснено за 
допомогою передавача, що знаходиться в іншій країні-члені Римської 
конвенції. 

Якщо міжнародним договором, учасником якого є Україна, встановлено 
інші правила охорони, ніж ті, котрі містяться в Законі України «Про авторське 
право і суміжні права», то застосовуються норми міжнародного договору. 

 
ПИТАННЯ  ДЛЯ  ПЕРЕВІРКИ  ЗНАНЬ 

 
1. Якою є головна мета і необхідність правової охорони об’єктів права 

інтелектуальної власності? 
2. Які Ви знаєте принципи правової охорони об’єктів інтелектуальної 

власності? 
3. Якими охоронними документами охороняються об’єкти 

інтелектуальної власності? 
4. Охарактеризуйте процедуру подання заявки на отримання охоронного 

документу. 
5. Якими є об’єкти, критерії охороноздатності та терміни правової 

охорони винаходу? 
6. Якими є об’єкти, критерії охороноздатності та терміни правової 

охорони корисних моделей? 
7. Якими є об’єкти, критерії охороноздатності та терміни правової 

охорони промислових зразків? 
8. Якими є об’єкти, критерії охороноздатності та терміни правової 

охорони комерційних позначень?  
9. Якими є об’єкти, критерії охороноздатності та терміни правової 

охорони сортів рослин, порід тварин та топографій інтегральних мікросхем? 
10. Перелічіть умови дострокового розірвання терміну правової охорони 

об’єктів інтелектуальної власності. 
11. Охарактеризуйте особливості правової охорони раціоналізаторських 

пропозицій. 
12. Правова охорона комерційної таємниці. 
13. Надайте характеристику правової охорони сортів рослин, порід 

тварин та топографій інтегральних мікросхем. 
14. Надайте характеристику термінів та документів охорони об’єктів 

авторського і суміжних прав. 
15. Необхідність, переваги і недоліки застосування охоронних знаків. 
16. Охарактеризуйте систему вітчизняного законодавства у сфері охорони 

авторських і суміжних прав. 
17. Якими є об’єктивні авторські права? 
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18. Охарактеризуйте послідовність отримання охоронного документу на 

об’єкти інтелектуальної власності за кордоном. 
19. Перелічіть принципи охорони авторських прав за кордоном? 
20. Якою є роль патентних повірених в отриманні правової охорони на 

об’єкти інтелектуальної власності за кордоном? 
 

ТЕСТИ 
 

Блок А. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ОДИНИЧНОГО ВИБОРУ ВІДПОВІДЕЙ 
(лише одна вірна відповідь) 

 

1. У якому вигляді здійснюється правова охорона об’єктів 
інтелектуальної власності: 

а) наданні охоронного документа – патенту; 
б) страхування окремих видів нематеріальних активів; 
в) у вигляді ліцензування окремих видів діяльності підприємства; 
г) у наданні фізичним чи юридичним особам прав власності на ті чи інші 

об’єкти інтелектуальної власності. 
 
2. Які організації здійснюють охорону об’єктів промислової 

власності: 
а) служба охорони відповідного підприємства; 
б) патентні організації; 
в) громадські організації; 
г) адміністративні та судові організації. 
 
3. Які причини існування національної системи охорони 

інтелектуальної власності? 
а) забезпечення авторів відповідними фінансовими ресурсами внаслідок 

використання результатів їхньої праці, а також доведення їхньої творчості до 
відома суспільства; 

б) запобігання виникненню плагіату та монополії на інтелектуальну 
власність; 

в) уникнення правопорушень в системі інтелектуальної власності щодо 
майнових прав автора та підприємства, що використовує результати його 
творчої діяльності; 

г) забезпечення прав авторів на результати їх інтелектуальної діяльності 
та сприяння розвитку творчості й використання творчої діяльності для 
економічного і культурного розвитку суспільства. 

 
4. Які з наведених принципів не відносять до принципів правової 

охорони об’єктів інтелектуальної власності: 
а) принцип охороноздатності; 
б) принцип взаємозамінюваності; 
в) принцип виключного права; 
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г) додержання балансу інтересів між правовласником і суспільством. 
 
5. Патент – це:  
а) техніко-юридичний документ, виданий заявнику на корисну модель чи 

промисловий зразок, що відповідає умовам патентоспроможності й 
підтверджує авторство; 

б) право автора на власність винаходу, що може продаватись відповідним 
юридичним чи фізичним особам в установленому законом порядку; 

в) техніко-економічна характеристика об’єкта інтелектуальної власності, 
що засвідчує основні особливості експлуатації та утилізації такого об’єкта; 

г) документ, що видається підприємству, котрий вперше використовує 
технологію виробництва продукції та отримує від цього прибуток. 

 
6. Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо є: 
а) унікальним, неприбутковим, наукомістким; 
б) новим, має винахідницький рівень, промислово придатним; 
в) удосконаленим, забезпечує безвідходне виробництво, приносить 

фінансову вигоду на підприємстві; 
г) економним, матеріаломістким та забезпечує соціальну корисність 

суспільству. 
 
7. Яка установа здійснює видачу патентів в Україні: 
а) Державний департамент інтелектуальної власності;  
б) Державний департамент промислової власності;  
в) Український інститут промислової власності; 
г) Кабінет Міністрів України. 
 
8. Який термін дії патентів на винаходи в Україні: 
а) 1 рік ; 
б) 20 років; 
в) 3 роки; 
г) 10 років. 
 
9. До якого року діятиме патент, якщо автор подав Заявку на 

реєстрацію винаходу в Німеччині у 2005 році, однак в Україну повернувся 
у 2009 та здійснив повторну реєстрацію винаходу: 

а) 2010; 
б) 2029; 
в) 2025; 
г) 2009. 
 
10. Який термін дії географічного зазначення: 
а) 1 рік; 
б) 20 років; 
в) 10 років; 
г) безстроково. 
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11. Які об’єкти інтелектуальної власності мають термін правової 

охорони тривалість життя автора та 70 років після його смерті: 
а) винаходи; 
б) об’єкти авторського права; 
в) об’єкти, суміжні з авторським правом; 
г) корисні моделі. 
 
12. У якому порядку здійснюється отримання охоронного документа 

на винахід: 
а) 1. Подача заяви. 2. Встановлення дати подання. 3. Здійснення 

формальної експертизи. 4. Державна реєстрація. 5. Кваліфікаційна експертиза; 
б) 1. Встановлення дати подання. 2. Здійснення формальної експертизи. 3. 

Кваліфікаційна експертиза. 4. Подача заяви. 5. Державна реєстрація; 
в) 1. Кваліфікаційна експертиза. 2. Подача заяви. 3. Встановлення дати 

подання. 4. Здійснення формальної експертизи. 5. Державна реєстрація; 
г) 1. Подача заяви.; 2. Встановлення дати подання. 3. Здійснення 

формальної експертизи. 4. Кваліфікаційна експертиза. 5. Державна реєстрація.  
 
13. У якому випадку може бути припинена дія охоронного документа: 
а) у випадку смерті автора винаходу; 
б) через невчасну сплату річного збору за підтримання дії охоронного 

документа; 
в) у випадку, коли набутий патент був переданий іншій фізичній чи 

юридичній особі; 
г) охоронний документ має безстрокову дію. 
 
14. Який охоронний документ видається заявникові на сорт рослин: 
а) свідоцтво про право власності; 
б) ліцензія; 
в) патент; 
г) свідоцтво про право авторства. 
 
15. Яким документом охороняється комерційна таємниця: 
а) договором про нерозголошення; 
б) не існує охоронних документів, які б її охороняли; 
в) патент; 
г) свідоцтво. 
 
16. Яке позначення є знаком охорони авторського права: 
а) ®; 
б) ™; 
в) ©; 
г) не існує таких позначень.  
 
17. Яким чином відзначається публічне використання літературно-

художніх і музичних творів авторів, зареєстрованих в УААСП: 
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а) державними преміями та нагородами; 
б) авторською винагородою; 
в) грамотами та подяками; 
г) не відзначається жодним чином. 
 
18. Який термін дії охорони майнових прав виробника фонограми, 

створеної у листопаді 1995 року: 
а) до 1 листопада 2045 року; 
б) до 10 листопада 2015 року; 
в) до 1 січня 2050 року; 
г) до 10 листопада 2046 року. 
 
19. Охорона авторських прав за кордоном здійснюється відповідно 

до:  
а) Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів; 
б) Римської конвенції; 
в) Паризької конвенції; 
г) Статуту королеви Анни. 
 
20. Які принципи належать до принципів Бернської конвенції про 

охорону літературних і художніх творів: 
а) принцип охороноздатності, патентоздатності, новизни; 
б) принцип національного режиму, новизни, прибутковості; 
в) принцип незалежності охорони, вільного доступу; 
г) принцип національного режиму, автоматичної охорони, незалежності 

охорони. 
 

Блок Б. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ МНОЖИННОГО ВИБОРУ ВІДПОВІДЕЙ 
(дві правильних відповіді) 

 
21. Оберіть дві основні причини існування національної системи 

охорони інтелектуальної власності: 
а) безпечна комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності; 
б) ефективний захист прав авторів; 
в) забезпечення прав авторів; 
г) сприяння розвитку творчості. 
 
22. Якими є найбільш важливі принципи правової охорони об’єктів 

інтелектуальної власності: 
а) дотримання балансу інтересів правовласників та суспільства; 
б) позитивного ефекту від створення об’єктів інтелектуальної власності; 
в) відсутності проявів порушення прав власників; 
г) виключного права. 
 
23. На які з наведених об’єктів інтелектуальної власності охоронним 

документом є патент: 



107 
а) торгова марка; 
б) промисловий зразок; 
в) комп’ютерна програма; 
г) сорт рослин. 
 
24. На які з наведених об’єктів інтелектуальної власності охоронним 

документом є свідоцтво: 
а) комерційна таємниця; 
б) виконання; 
в) корисна модель; 
г) знак для товарів послуг. 
 
25. На які з наведених об’єктів інтелектуальної власності не 

видаються державні охоронні документи: 
а) комерційна таємниця; 
б) виконання; 
в) корисна модель; 
г) раціоналізаторська пропозиція. 
 
26. Оберіть критерії охороноздатності винаходу: 
а) промислова придатність; 
б) винахідницький рівень; 
в) наявність патенту; 
г) раціоналізаторський рівень. 
 
27. Оберіть критерії охороноздатності корисної моделі: 
а) винахідницький рівень; 
б) наявність патенту; 
в) новизна; 
г) промислова придатність. 
 
28. Які з наведених об’єктів інтелектуальної власності охороняються 

більше 10 років: 
а) знак для товарів і послуг; 
б) корисна модель; 
в) компонування мікросхем; 
г) промисловий зразок. 
 
29. З якого і по який термін діє пантент на винахід: 
а) отримання патенту; 
б) подання заяви до Укрпатенту; 
в) в момент закінчення 20 років; 
г) 1 січня, що наступає після закінчення 20 років. 
 
30. На які об’єкти інтелектуальної власності діють охоронні знаки: 
а) комерційні позначення; 
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б) художні твори; 
в) промисловий зразок; 
г) виконання. 
 

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 
 

Охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності – отримання 
автором (творцем чи правовласником) об’єкта інтелектуальної власності або 
іншою визнаною законом особою від держави виключні права на створений 
об’єкт інтелектуальної власності на визначений період часу. 

Патент – це техніко-юридичний документ, виданий заявнику на винахід, 
корисну модель чи промисловий зразок, інший об’єкт групи «промислова 
власність», що відповідає умовам патентоспроможності та підтверджує 
авторство, пріоритет і право власності на зазначені об’єкти. 

Свідоцтво – це техніко-юридичний документ, виданий заявнику на 
об’єкти авторського права і суміжних прав, комерційні позначення, що 
відповідає умовам патентоспроможності й підтверджує авторство, пріоритет і 
право власності на зазначені об’єкти. 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 

 
Задача 1. Оцінити доцільність створення підприємством  корисної 

моделі, якщо термін створення становитиме 1 рік; термін від подання заявки на 
патентування до отримання патенту – ще 1 рік, а витрати на створення об’єкта 
такі: 

- заробітна плата – 150 тис. грн на місяць; 
- нарахування на заробітну плату – 36%; 
- матеріальні витрати – 100 тис. грн на місяць; 
- інші операційні витрати – 20 тис. грн на місяць. 
Економічний термін служби корисної моделі менший за юридичний на 2 

роки. 
Підприємство використовуватиме корисну модель у власному 

виробництві. За рахунок цього собівартість продукції зменшиться на 10%. 
Базова собівартість – 90 грн (без ПДВ), ціна – 120 грн за одиницю продукції. 
Щорічний обсяг реалізації продукції – 35000 од. 

 
Задача 2. Яким є загальний економічний ефект для підприємства від: 
1) створення винаходу, якщо його використання дозволить підприємству 

підвищити якість продукції та збільшити за рахунок цього обсяги її реалізації 
на 25%, а також знизити собівартість продукції на 15%. Базові обсяги реалізації 
становили 1 млн одиниць при ціні 250 грн та собівартості 200 грн (з ПДВ); 

2) створення промислового зразка, що дозволить забезпечити 
виробництво і збут нової продукції в обсягах 200 тис. одиниць щорічно при ціні 
5000 грн та собівартості 4500 грн (з ПДВ); 

3) розробки та отримання свідоцтва на знак для товарів та послуг, що 
дозволить укласти нові контракти на експорт продукції на загальну суму 50 млн 
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грн щорічно з рентабельністю доходу 14%. 

Витрати на створення об’єктів інтелектуальної власності становили: 
винаходу – 250 млн грн, промислового зразка – 100 млн грн, знаку для товарів і 
послуг – 50 млн грн. 

Очікується, що економічний термін використання об’єктів 
інтелектуальної власності буде вдвічі коротший за юридичний. 

Фактор часу не враховувати. 
 
Задача 3. Оцінити економічну ефективність придбання підприємством 

права на об’єкт інтелектуальної власності, якщо роялті становить 5% від 
доходу; обсяг щорічного доходу від використання у виробничому процесі 
об’єкта інтелектуальної власності – 10 млн грн при операційних витратах 8 млн 
грн (у т. ч. 6 млн грн з ПДВ). Підприємство на загальній системі оподаткування. 

 
Задача 4. Розрахувати, що вигідніше підприємству: 
1) придбати об’єкт інтелектуальної вартості за ліцензійною угодою 

(паушальний платіж – 20 млн грн), використання якого дозволить збільшити 
обсяги виробництва і збуту продукції на 10 млн грн на рік протягом 5 років; 

2)  створити об’єкт інтелектуальної власності (витрати складуть 25 млн 
грн, а ставка річних амортизаційних відрахувань – 10%), використання якого 
дозволить збільшити обсяги виробництва і збуту продукції на 10 млн грн на рік 
протягом 5 років. 

Середній показник рентабельності доходу становить 10%. 
 
Задача 5. Чи доцільно підприємству створити об’єкт інтелектуальної 

власності, якщо витрати становлять 2,5 млн грн, а очікуваний приріст доходу – 
1 млн грн щорічно при операційних витратах 700 тис. грн (в т. ч. ПДВ – 450 
тис. грн), у т.ч. амортизація новоствореного об’єкта інтелектуальної власності – 
200 тис. грн. Нормативний коефіцієнт ефективності інвестицій – 0,18. 

 
Задача 6. Обґрунтувати, чи є доцільним для підприємства створення 

винаходу, якщо витрати на його створення складуть 750 тис. грн, а очікується, 
що використання винаходу дозволить збільшити обсяги виробництва і 
реалізації продукції протягом 5-ти років на 40% при її рентабельності в 10%. 
Базові обсяги реалізації становили 4 млн грн. При розрахунках фактор часу не 
враховувати. 

 
Задача 7. Визначити, що є більш перспективним для підприємства 

створення винаходу чи розробка корисної моделі, якщо витрати на обидва 
об’єкти інтелектуальної власності є однаковими та очікується таке: 

1) додатковий дохід підприємства від використання у власному 
виробництві винаходу становитиме 100 млн. грн на рік при загальних 
операційних витратах 60 млн грн; 

2) додатковий дохід підприємства від використання корисної моделі 
становитиме 150 млн. грн на рік при загальних операційних витратах 90 млн 
грн. 
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При розрахунках врахувати, що підприємство використовуватиме винахід 

і корисну модель протягом законодавчо передбаченого терміну. Фактор часу 
(дисконтування) не враховувати. 

 
Задача 8. Обґрунтувати доцільність інвестицій підприємства (в розмірі 5 

млн грн) у створення корисної моделі, якщо щорічний додатковий дохід 
становитиме 5 млн грн, рентабельність продукції – 40%, рентабельність доходу 
– 10%, сума річних амортизаційних відрахувань – 100 тис. грн. 

 

Задача 9 (з використанням ПЕОМ). З використанням прикладного 
програмного забезпечення Microsoft Excel розрахувати термін окупності витрат 
та зробити висновок чи доцільно підприємству працювати над створенням 
корисної моделі, якщо інвестиції складуть 10 млн грн та очікується, що в 
першому році використання цього об’єкта інтелектуальної власності у 
власному виробництві підприємство збільшить обсяги доходу на 5 млн грн при 
загальних додаткових операційних витратах (без ПДВ) в розмірі 2 млн грн. В 
подальшому обсяги додаткового доходу щорічно збільшуватимуться на 10%, а 
витрат – на 5%. 

Врахувати коефіцієнт дисконтування у розмірі 10% річних. 
Результати розрахунків оформити у вигляді табл. 5.2. 

Таблиця 5.2 
Приклад розрахунку чистої теперішньої вартості прибутку підприємства 

від використання об’єкта інтелектуальної власності 
(тис. грн.) 

Показники Роки 
1 2 … n 

Дохід (виручка) від реалізації товарів (робіт, послуг)     
Непрямі податки     
Чистий дохід     
Операційні витрати     
Прибуток до оподаткування     
Податок на прибуток     
Чистий прибуток     
Коефіцієнт дисконтування     
Чиста теперішня вартість прибутку (наростаючим 
підсумком) 

    

  
Завдання 10 (з використання ПЕОМ). З використанням прикладного 

програмного забезпечення Microsoft Excel на основі інформації, наведеної у 
табл. 5.3, виявити залежність між інвестиціями підприємства у набуття права 
власності на об’єкти інтелектуальної власності та обсягами доходу (виручки) 
від реалізації товарів (робіт, послуг). 

Зробити прогноз доходу підприємства на 2014 р., якщо приріст інвестицій 
у набуття права на об’єкти інтелектуальної власності становитиме 15%. 
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Таблиця 5.3 

Обсяги інвестицій підприємства у набуття права власності на об’єкти 
інтелектуальної власності та обсяги доходу від реалізації продукції 

(млн. грн.) 
Показники Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Інвестиції 11,5 12,5 15,0 16,8 18,2 19,0 21,5 
Дохід 150,5 180,4 196,5 210,8 235,5 255,5 300,0 
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ТЕМА 6 

ПРАВА НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК 
ІНВЕСТИЦІЯ І ТОВАР 

 
Ключові слова: інтелектуальна власність, права на об’єкти, економічна 
ефективність, інвестування, товар, інтелектуальний капітал, нематеріальні 
активи, комерціалізація прав 

 
1. Права на об’єкти інтелектуальної власності як товар, 

інтелектуальний капітал та нематеріальний актив 
2. Поняття та способи комерціалізації прав на об’єкти 

інтелектуальної власності 
3. Способи, переваги та недоліки передачі прав на об’єкти 

інтелектуальної власності 
 

1. Права на об’єкти інтелектуальної власності як товар, 
інтелектуальний капітал та нематеріальний актив 

 
Товар – це продукт праці, який виготовлений та пропонується для 

продажу. Цей продукт стає товаром, якщо на нього визначена ціна. Відповідно 
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні», можуть оцінюватися «... нематеріальні активи, у тому 
числі об’єкти права інтелектуальної власності ...». Таким чином, майнові права 
на об’єкти інтелектуальної власності мають ознаки товару, тому що вони є 
продуктом праці й можуть мати ціну. 

Об’єкти інтелектуальної власності також виступають товаром, коли вони 
відповідають основним властивостям кожного товару, до яких належать: 

а) корисність; 
б) рідкість (властивість, протилежна загальнодоступності); 
в) універсальність (придатність до обміну на гроші або на будь-які інші 

ринкові товари). 
Корисність розуміється як здатність задовольняти будь-яку потребу. 

Тобто, якщо об’єкт інтелектуальної власності нікому не потрібен, він не може 
стати товаром. 

Найважливішою є властивість рідкості, що перетворює корисність 
продукту в комерційну цінність, а сам продукт – у товар. 

Рідкість для об’єктів інтелектуальної власності реалізується ідеально, 
оскільки за визначенням об’єкт інтелектуальної власності повинен бути новим, 
оригінальним, неповторним. Наявність перших двох властивостей для 
матеріальних об’єктів, зазвичай, майже автоматично забезпечує третю. Але для 
права інтелектуальної власності ця властивість має суттєві відмінності. 

З третьою властивістю товару – універсальністю – тісно пов’язана його 
оборотоспроможність, що припускає відчуження прав інтелектуальної 
власності як від індивідуума, так і від підприємства. Тільки у цьому випадку 
права на об’єкти інтелектуальної власності можуть обертатися як товар у його 
звичайному розумінні. 
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За принципом «відокремлюваності» права інтелектуальної власності 

можна поділити на три групи: 
а) права, що відокремлюються як від індивідуума, так і від підприємства; 
б) права, що не відокремлюються від індивідуума; 
г) права, що не відокремлюються від підприємства. 
До першої групи належать права на об’єкти права інтелектуальної 

власності, такі як: винаходи, торговельні марки, твори літератури і мистецтва, 
аудіо- та відеограми тощо. 

До невідокремлюваної від індивідуума інтелектуальної власності 
відносяться: знання, уміння, творчі здібності людей тощо, які зайняті 
розробленням об’єктів інтелектуальної власності. У сукупності це так званий 
людський капітал, що не може бути відокремлений від його носія – людини, 
тобто не може бути товаром у звичайному розумінні. 

Від підприємства не можна відокремити: системи і методи 
функціонування, розроблені як складові частини діючого підприємства; 
наявність підготовленого персоналу; досягнення в галузі маркетингу власної 
продукції, ділову репутацію підприємства тощо. 

З цієї причини невідокремлювані від індивідуума чи від підприємства 
результати творчої діяльності не можуть виступати як товар. Але вони можуть 
продаватися (передаватися) разом з підприємством чи індивідуумом. 
Наприклад, не можна передати видатні організаторські здібності директора 
одного підприємства директору іншого підприємства. Можна тільки запросити 
талановитого директора на інше підприємство, запропонувавши йому більш 
вигідні умови праці, тобто «купити» його разом з його якостями. 

Потрібно пам’ятати і про обмеження інтелектуальної власності як товару. 
Такими насамперед є: (1) обмеження у часі (обмеженими є терміни правової 
охорони об’єктів), (2) територіальні обмеження (охорона частини об’єктів 
обмежується лише територією держави), (3) обмеження оборотоздатності (якщо 
об’єкт є внеском до статутного капіталу, його неможливо відчужити від активів 
підприємства тощо). 

Активи підприємства складаються з матеріальних активів, до яких 
відносять рухоме, нерухоме майно і оборотні кошти, а також з нематеріальних 
активів – здебільшого прав. Насамперед, це права власності на об’єкти 
інтелектуальної власності, права користування природними ресурсами (землею, 
водою, надрами), а також права користування економічними, організаційними 
та іншими перевагами і пільгами: податковими, місцем на товарній біржі. Крім 
того, до нематеріальних активів відносять гудвіл (ділову репутацію), списки 
клієнтів тощо. 

Нематеріальні активи – це принципово новий об’єкт фінансового обліку 
для України, що узагальнює особливі види капіталу підприємства, а також 
характеризує його економічний потенціал і фінансову стабільність. 

Відмінними ознаками нематеріальних активів є: 
- відсутність матеріальної основи і при цьому володіння такою 

коштовною якістю як здатністю давати дохід власнику, виходячи з 
довгострокових прав і переваг, що вони приносять йому так довго, як це 
можливо; 
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- відсутність наміру продажу нематеріальних активів у нормальних 

умовах діяльності підприємства; 
- тривалість експлуатації, що дозволяє враховувати їх у складі 

довгострокових інвестицій як оборотні активи і через обраний варіант облікової 
політики встановлювати більш розумний термін погашення первісної вартості 
при загальній невизначеності термінів функціонування (гудвіл, товарні знаки 
тощо); 

- відсутність відходів; 
- багатоцільовий характер експлуатації, що дозволяє використовувати 

об’єкт на різних ділянках діяльності підприємства; 
- підвищений ступінь ризику в прагненні отримати дохід від застосування 

подібних активів. 
В Україні основними нормативно-правовими актами, що регулюють 

правовідносини, які стосуються нематеріальних активів, є: Закон України «Про 
оподаткування прибутку підприємства» (1997 p.); «Положення про організацію 
бухгалтерського обліку і звітності в Україні», затверджене постановою 
Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 p. № 250; «Указівки по організації 
бухгалтерського обліку в Україні», затверджені наказом Міністерства 
економіки України від 7 травня 1993 p. № 25, а також Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку № 8 «Нематеріальні активи» (Зареєстровані в 
Міністерстві юстиції України від 02.11.1999 за № 750/4043). 

Права на об’єкти інтелектуальної власності стають нематеріальними 
активами після того, як вони поставлені на бухгалтерський облік. Для цього, 
принаймні, необхідно виконати дві умови: встановити ціну прав і термін їх 
служби. 

За цією ознакою об’єкти інтелектуальної власності поділяються на дві 
групи: об’єкти інтелектуальної власності зі встановленим терміном служби та 
об’єкти інтелектуальної власності з невстановленим терміном служби. Ця 
обставина має важливі наслідки при визначенні вартості об’єкта 
інтелектуальної власності як товару, а також при встановленні терміну його 
амортизації, коли він перебуває на балансі підприємства як нематеріальний 
актив. 

Розрізняють юридичний і економічний термін служби. Одні об’єкти 
інтелектуальної власності мають встановлений термін дії, а інші можуть не 
мати встановленого терміну служби. Наприклад, відповідно до Закону України 
«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» юридичний термін дії 
(служби) патенту становить 20 років. Однак, цілком можливо, що за цей час 
патент може морально застаріти, оскільки не виключена імовірність, що 
з’являться нові аналогічні, більш ефективні винаходи. Тому при економічних 
розрахунках для патентів установлюється більш короткий термін, так званий 
економічний, котрий дорівнює 10-12 рокам, а в окремих випадках і менше. 

Встановлений термін служби характерний для більшості прав на об’єкти 
інтелектуальної власності, відокремлюваних від індивідуума і підприємства, 
але не для всіх. Так, торговельні марки не мають встановленого терміну 
служби, оскільки визначений законом термін дії після його закінчення може 
щоразу продовжуватися ще на 10 років. Не мають встановленого терміну 
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служби більшість прав на об’єкти інтелектуальної власності, невіддільні від 
підприємства чи індивідуума. Крім того, права на ті самі об’єкти 
інтелектуальної власності можуть мати як визначений, так і невизначений 
термін дії. Наприклад, ліцензія на право використання винаходу чи товарного 
знака може бути надана як на визначений, так і на невизначений термін. 

Відзначимо, що без установлення терміну дії стає проблематичним 
визначення вартості переданих прав на об’єкти інтелектуальної власності, а 
сама процедура встановлення терміну дії нерідко надзвичайно складна та 
відповідальна. 

 
2. Поняття та способи комерціалізації прав на об’єкти 

інтелектуальної власності 
 
Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності – це здійснення 

взаємовигідних (спрямованих на економічний ефект) дій всіма учасниками 
процесу перетворення результатів інтелектуальної творчої діяльності у 
ринковий товар та їх продажу, передачі в користування чи інших способів 
отримання доходу і прибутку. Можна навіть стверджувати, що 
комерціалізацією є будь-який спосіб використання прав на об’єкт 
інтелектуальної власності, що приносить позитивний економічний ефект. 
Натомість не буде комерціалізацією лише отримання охоронного документу та 
не використання об’єкта в подальшому, наприклад, лише отримання 
охоронного документу в цілях популяризації підприємства. 

Метою комерціалізації є отримання прибутку за рахунок використання 
об’єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві або продажу 
чи передачі прав на їх використання іншим юридичним чи фізичним особам. 

Основні способи комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності 
відображені на рис. 6.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способи комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності 

Використання об’єктів при 
власному виробництві та продажі 

товарів і послуг 
Передача прав на об’єкти 
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статутного капіталу 

підприємства 

Уступка прав власності 
(продаж об’єкта) 

Передача права на 
використання об’єкта 

За ліцензійним договором 
За договором 

комерційної концесії 
(франшизи) 

За договором лізингу 

Рис. 6.1. Способи комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності 



116 
Для практичного здійснення вказаних шляхів комерціалізації необхідно 

також знати, як розрахувати вартість прав на об’єкт інтелектуальної власності 
та як поставити їх на бухгалтерський облік підприємства. 

Вважається, що комерціалізація через використання об’єктів 
інтелектуальної власності у власному виробництві є найбільш вигідною з точки 
зору прибутку. Адже весь дохід і прибуток від продажу інноваційного 
продукту, що отримано за допомогою об’єктів інтелектуальної власності, 
залишається у правовласника об’єкта інтелектуальної власності. 

Оскільки обсяг виробленої продукції може бути великим, то і прибуток, 
що надходитиме від її реалізації, може у багато разів перевищувати вартість 
прав на об’єкти інтелектуальної власності у разі передачі прав на використання 
об’єкти інтелектуальної власності або продажу прав власності на об’єкти 
інтелектуальної власності. 

Зрозуміло, що цей спосіб комерціалізації пов’язаний зі значними 
стартовими витратами на доопрацювання об’єктів інтелектуальної власності, 
розробленням технології виробництва тощо. Але, у разі успіху, продаж 
виробленої продукції компенсує ці витрати і, крім того, буде отриманий 
значний прибуток. 

Статтею 13 Закону України «Про господарські товариства» (1991 р.) 
передбачена можливість використання нематеріальних активів (у тому числі 
об’єктів інтелектуальної власності) при формуванні статутних капіталів нових 
господарських товариств. Отже, інтелектуальну власність можна вносити до 
статутного капіталу замість майна, грошей та інших матеріальних цінностей, 
для чого необхідна лише добра воля всіх засновників. Використання 
інтелектуальної власності в статутному капіталі дозволяє: 

- сформувати значний за своїми розмірами статутний капітал без 
відволікання коштів й забезпечити доступ до банківських кредитів та 
інвестицій, використовуючи інтелектуальну власність як об’єкт застави нарівні 
з іншими видами майна; 

- амортизувати інтелектуальну власність у статутному капіталі та 
замінити її реальними коштами, включно з амортизаційними відрахуваннями на 
собівартість продукції, тобто капіталізувати інтелектуальну власність; 

- авторам і підприємствам – власникам інтелектуальної власності – стати 
засновниками (власниками) при організації дочірніх і самостійних фірм без 
відгалуження коштів. 

Внесення прав на 01В до статутного капіталу замість «живих грошей» 
надає також: 

- право на отримання частки прибутку (дивідендів); 
- право на участь в управлінні підприємством через загальні збори 

правління; 
- право на отримання ліквідаційної квоти у разі ліквідації підприємства 

тощо. 
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3. Способи, переваги та недоліки передачі прав на об’єкти 

інтелектуальної власності 
 
Якщо правовласник не передбачає використовувати об’єкти 

інтелектуальної власності у власному виробництві чи розпочати новий бізнес 
або створити спільне підприємство, він може передати повністю або частково 
права власності на об’єкт інтелектуальної власності іншій фізичній або 
юридичній особі. 

Майнові права на об’єкт права інтелектуальної власності є сукупністю 
права володіти, користуватися і розпоряджатися цим об’єктом. 

Продаж прав у повному обсязі проводиться, здебільшого,через договір 
купівлі-продажу як договір обмінної угоди, за яким внаслідок передачі права 
власності на об’єкт інтелектуальної власності (продажу охоронного документа 
– патенту або свідоцтва) власник як сторона, яка продає, втрачає всі майнові 
права на нього. Тобто, якщо продано патент на винахід, то він 
перереєстровується на ім’я нового правовласника, і до останнього переходять 
всі майнові права на цей об’єкт. 

Але частіше передається лише право користування об’єктом 
інтелектуальної власності. 

Власник прав на будь-який об’єкт промислової власності (ліцензіар) може 
продати ліцензію (видати дозвіл на користування об’єктом інтелектуальної 
власності) будь-якій особі (ліцензіату), якщо він не хоче або не в змозі викорис-
товувати відповідний об’єкт. 

Продаючи ліцензію, переслідують мету отримати прибуток, не втрачаючи 
капіталу на виробництво та освоєння ринку. Продаж ліцензії – це шлях 
впровадження технології на ринку без продажу товарної продукції. Доходами 
від продажу ліцензій юридичні або фізичні особи покривають свої витрати на 
наукові дослідження. 

Придбання або продаж ліцензії є діловою угодою. Факт продажу або 
купівлі ліцензії юридично оформляється ліцензійним договором, який 
відрізняється від інших договорів купівлі-продажу тим, що продається або 
купується нематеріальний об’єкт. Ліцензіат отримує право на використання 
об’єкта інтелектуальної власності лише на обумовленій ліцензійним договором 
території та на певний термін. 

В залежності від обсягу прав, що передаються, за діючим Цивільним 
кодексом України розрізняють: виключну, одиничну і невиключну ліцензії. 

Виключна ліцензія видається тільки одній особі та виключає можливість 
використання ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що 
обумовлена цією ліцензією, на відповідний період часу. 

Одинична ліцензія також видається тільки одному ліцензіату і виключає 
можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об’єкта 
права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не 
виключає можливості використання ліцензіаром цього об’єкта у даній сфері 
самостійно. 

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром 
об’єкта права інтелектуальної власності та видачі ним іншим особам ліцензії на 
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використання цього об’єкту. 

За ліцензійним договором завжди передбачається виплата певної 
грошової винагороди ліцензіару. В більшості випадків продаж ліцензії 
здійснюється за розрахунковою договірною ціною з орієнтиром на ціни 
внутрішнього та зовнішнього ринків. Основними видами ліцензійних платежів 
є роялті, паушальний та комбінований платежі. 

Роялті – вид систематичних періодичних платежів (як правило, 
щорічних), сплачує ліцензіат ліцензіару протягом усього терміну дії 
ліцензійного договору або як відсоток від суми доходу (прибутку) від продажу 
продукції, виготовленої з використанням об’єкта інтелектуальної власності. 

Паушальний платіж – виплата ліцензіарові визначеної зафіксованої в 
договорі суми (одноразово) ще до початку випуску ліцензійної продукції чи 
користування об’єктом інтелектуальної власності. 

Комбіновані платежі – вид оплати за використання права на об’єкт 
інтелектуальної власності, що передбачає змішаний варіант оплати: одноразова 
виплата ліцензіару ліцензіатом первинного сталого платежу до початку 
виробництва та збуту ліцензійної продукції з подальшою виплатою залишку 
розрахункової ціни ліцензії як роялті після того, як буде налагоджено ви-
робництво ліцензійної продукції. Таким чином, ліцензіар має можливість 
отримувати відрахування від реального доходу ліцензіата протягом усього 
терміну дії ліцензійного договору. 

Патентовласник може отримати додатковий прибуток від використання 
свого об’єкта інтелектуальної власності за рахунок платежів за договором 
франшизи (в Україні це договір комерційної концесії). Правовласник 
(franchiser) дозволяє іншій особі (franchisee) використовувати права на 
промислові зразки, фірмові найменування, торговельні марки, технології, 
комерційну таємницю тощо. 

Різниця договору франшизи від звичайного ліцензійного договору 
полягає в тому, що права передаються на пільговій, привілейованій основі. Так, 
користувач отримує вже готову технологію під відомою торговельною маркою. 
Тому йому не потрібно відвойовувати місце на ринку, а його ризики зводяться 
до мінімуму. Договір франшизи повинен містити умову про те, що якість 
товарів та послуг franchisee буде не нижчої якості товарів і послуг franchiser, а 
останній буде здійснювати контроль за використанням цієї угоди. 

Відносно новою формою комерціалізації прав на об’єкти інтелектуальної 
власності є лізинг. За договором лізингу передається різне технологічне 
обладнання, верстати, прилади тощо, які виконані на рівні винаходів і захищені 
патентами. Тобто, разом з технологічним обладнанням і процесом передається 
право користуватися об’єктом інтелектуальної власності. 

Вибір такої форми комерціалізації як лізинг дозволяє починаючим 
суб’єктам господарювання відкривати і розширяти свій бізнес навіть при 
досить обмеженому стартовому капіталі, оперативно використовуючи у 
виробництві сучасні досягнення науково-технічного прогресу. 
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  ПЕРЕВІРКИ  ЗНАНЬ 

 
1. Охарактеризуйте поняття «продукт» і «товар» та поясніть, коли об’єкт 

інтелектуальної власності стає товаром. 
2. Перелічіть властивості інтелектуальної власності як товару. 
3. Які Ви знаєте види відокремленості прав на об’єкти інтелектуальної 

власності? 
4. Якими є обмеження інтелектуальної власності як товару? 
5. Де в складі активів підприємства відображають інтелектуальну 

власність, та які ще об’єкти належать до нематеріальних активів? 
6. Назвіть відмінні ознаки нематеріальних активів. 
7. Охарактеризуйте нормативно-правову базу регулювання 

нематеріальних активів в Україні. 
8. Групи об’єктів інтелектуальної власності з встановленим та 

невстановленим термінами служби? 
9. В чому відмінність юридичного та економічного термінів використання 

нематеріальних активів? 
10. Доведіть необхідність встановлення терміну служби об’єкта 

інтелектуальної власності та його вартості.  
11. Що таке комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності? 
12. Які Ви знаєте напрями та способи комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності? 
13. Якими є переваги та недоліки використання об’єктів інтелектуальної 

власності у власній фінансово-господарській діяльності? 
14. Охарактеризуйте переваги і недоліки внесення об’єктів 

інтелектуальної власності до статутного капіталу. 
15. Охарактеризуйте переваги і недоліки продажу об’єктів 

інтелектуальної власності як способу комерціалізації їх прав. 
16. Що таке передача прав на об’єкти інтелектуальної власності, і якими є 

види таких угод. 
17. Охарактеризуйте, в чому суть ліцензійної угоди, якими є її види, їх 

переваги та недоліки. 
18. В чому доцільність обрання відповідного способу розрахунку за 

ліцензійною угодою? 
19. Охарактеризуйте спосіб комерціалізації прав на об’єкти 

інтелектуальної власності за договором лізингу. 
20. Охарактеризуйте спосіб комерціалізації прав на об’єкти 

інтелектуальної власності за договором франшизи. 
 

ТЕСТИ 
 

Блок А. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ОДИНИЧНОГО ВИБОРУ ВІДПОВІДЕЙ 
(лише одна вірна відповідь) 

 
1. Де в балансі підприємства відображають вартість об’єктів 

інтелектуальної власності: 



120 
а) в оборотних активах; 
б) в необоротних активах; 
в) у власному капіталі; 
г) у короткострокових зобов’язаннях. 
 
2. Які з наведених груп об’єктів інтелектуальної власності 

розглядаються як товар: 
а) права, що не відокремлюються від індивідуума; 
б) права, що не відокремлюються від підприємства; 
в) права, що не відокремлюються від індивідуума та від підприємства; 
г) права, що відокремлюються від індивідуума та підприємства. 
 
3. Відсутність можливості встановити термін дії об’єкта 

інтелектуальної власності перешкоджає:  
а) оцінці його вартості; 
б) постановці на облік; 
в) його страхуванню; 
г) його продажу. 
 
4. Що з наведеного не належить до комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності: 
а) використання об’єкта інтелектуальної власності у власному 

виробництві; 
б) надання об’єкта інтелектуальної власності до статутного капіталу 

іншого підприємства; 
в) надання права на користування об’єктом інтелектуальної власності 

іншим особам; 
г) використання наявних патентів у рекламній кампанії. 
 
5. Яку назву носить договір, згідно з яким одна особа передає іншій 

право користування об’єктом інтелектуальної власності: 
а) лізинговий; 
б) франчайзинговий; 
в) користування; 
г) ліцензійний. 
 
6. Як називаються платежі, що здійснюються одноразово на початку 

укладання угоди на тимчасову передачу права власності на об’єкт 
інтелектуальної власності: 

а) паушальні; 
б) роялті; 
в) одноразові; 
г) передоплата. 
 
7. Як називаються платежі, що здійснюються систематично та 

періодично за тимчасову передачу права власності на об’єкт 
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інтелектуальної власності: 

а) паушальні; 
б) роялті; 
в) одноразові; 
г) передоплата. 
8. Оберіть тип ліцензії, згідно з якою право використовувати об’єкт 

інтелектуальної власності належить виключно ліцензіату: 
а) виключна; 
б) ліцензійна; 
в) одинична; 
г) паушальна. 
 
9. Оберіть тип ліцензії, згідно з якою право використовувати об’єкт 

інтелектуальної власності належить ліцензіару та лише одному ліцензіату: 
а) виключна; 
б) подвійна; 
в) спільна; 
г) одинична. 
 
10. Яким буде дохід підприємства, що надає право тимчасового 

користування (на 5 років) на об’єкт інтелектуальної власності іншій особі, 
за умови паушальних платежів як форми розрахунку у розмірі 1 млн грн: 

а) 5 млн грн; 
б) 200 тис. грн; 
в) 1200 тис. грн; 
г) 1 млн грн. 
 
11. Яким буде дохід підприємства, що надає право тимчасового 

користування (на 5 років) на об’єкт інтелектуальної власності іншій особі, 
за умови роялті як форми розрахунку у розмірі 1 млн грн: 

а) 1 млн грн; 
б) 6 млн грн; 
в) 1200 тис. грн; 
г) 5 млн грн. 
 
12. Оберіть тип ліцензії, згідно з якою право використовувати об’єкт 

інтелектуальної власності належить ліцензіару та необмеженій кількості 
ліцензіатів: 

а) велика; 
б) безмежна; 
в) розширена; 
г) невиключна. 

 
Блок Б. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ МНОЖИННОГО ВИБОРУ ВІДПОВІДЕЙ 

(дві правильних відповіді) 
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13. Що з наведеного відповідає комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності: 
а) передача права іншій особі; 
б) нарахування амортизації; 
в) використання об’єкта в рекламних цілях; 
г) внесення об’єкта до статутного капіталу. 
 
14. Якими є способи передачі права на об’єкт інтелектуальної 

власності іншій особі: 
а) за договором оренди; 
б) за договором франшизи; 
в) за договором лізингу; 
г) за договором користування. 
 
15. Яким може бути термін служби об’єкта інтелектуальної власності 

у контексті нарахування на нього амортизації: 
а) повним; 
б) патентним; 
в) юридичним; 
г) економічним. 
 
16. Які переваги надає внесення об’єкта інтелектуальної власності до 

статутного капіталу підприємства, порівняно з грошовими коштами: 
а) формування частини статутного капіталу не фінансовими ресурсами; 
б) збільшення статутного капіталу; 
в) використання його як об’єкта застави; 
г) підвищення конкурентоспроможності підприємства. 
 
17. Якими є види ліцензійних угод: 
а) виключна; 
б) двостороння; 
в) одностороння; 
г) невиключна. 
 
18. Якими є форми розрахунку за ліцензійною угодою: 
а) безготівкові; 
б) роялті; 
в) комбіновані; 
г) готівкові. 
 
19. Якими показниками можна оцінити ефективність інвестування в 

створення об’єктів інтелектуальної власності: 
а) коефіцієнт рентабельності інвестицій; 
б) чиста теперішня вартість інвестиційного проекту; 
в) рівень інтелектуалізації підприємства в розрахунку на одну гривню 

вкладеного у реалізацію інноваційного проекту капіталу; 
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г) термін окупності інвестицій. 
 
20. Оберіть два найбільш ефективних варіанти комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності: 
а) укладання одиничного договору на 5 років зі щорічними оплатами у 

вигляді роялті в розмірі 100 тис. грн; 
б) укладання виключного договору на 1 рік зі щорічними оплатами у 

вигляді роялті в розмірі 500 тис. грн; 
в) укладання невиключного договору з двома контрагентами на 5 років зі 

щорічними оплатами у вигляді роялті в розмірі 100 тис. грн; 
г) укладання одиничного договору на 1 рік зі щорічними оплатами у 

вигляді паушальних платежів у розмірі 500 тис. грн. 
 
21. Що не можна віднести до переваг внесення об’єкта 

інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства: 
а) збільшення суми активів підприємства; 
б) зростання обсягу амортизаційних відрахувань; 
в) підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства; 
г) можливість продажу об’єкта інтелектуальної власності третім особам. 
 
22. Як називається угода, згідно з якою об’єктом інтелектуальної 

власності може користуватися і ліцензіар, і ліцензіат: 
а) виключна; 
б) одинична; 
в) невиключна; 
г) подвійна. 
 

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 
 

Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності – це здійснення 
взаємовигідних (спрямованих на економічний ефект) дій всіма учасниками 
процесу перетворення результатів інтелектуальної творчої діяльності у 
ринковий товар та їх продажу, передачі в користування чи інших способів 
отримання доходу і прибутку. 

Виключна ліцензія – надання ліцензіаром (особа, що надає іншій право 
користування об’єктом інтелектуальної власності) права лише одній особі 
(ліцензіату) на визначений період часу та на певній території користуватися 
об’єктом інтелектуальної власності (право власності на об’єкт при цьому не 
переходить від однієї особи до іншої) і виключає можливість використання 
ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обумовлена 
цією ліцензією, на відповідний період часу. 

Одинична ліцензія – надання ліцензіаром права лише одному ліцензіату 
на визначений період часу та на певній території користуватися об’єктом 
інтелектуальної власності й виключає можливість видачі ліцензіаром іншим 
особам ліцензій на використання об’єкта права інтелектуальної власності у 
сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання 
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ліцензіаром цього об’єкта у цій сфері самостійно. 

Невиключна ліцензія – не виключає можливості використання 
ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної власності та видачі ним іншим 
особам ліцензії на використання цього об’єкту. 

Роялті – вид систематичних періодичних платежів (як правило, 
щорічних), який сплачує ліцензіат ліцензіару протягом усього терміну дії 
ліцензійного договору або як відсоток від суми доходу (прибутку) від продажу 
продукції, виготовленої з використанням об’єкта інтелектуальної власності. 

Паушальний платіж – виплата ліцензіарові визначеної зафіксованої в 
договорі суми (одноразово) ще до початку випуску ліцензійної продукції чи 
користування об’єктом інтелектуальної власності. 

Комбінований платіж –  вид оплати за використання права на об’єкт 
інтелектуальної власності, що передбачає змішаний варіант оплати: одноразова 
виплата ліцензіару ліцензіатом первинного сталого платежу до початку 
виробництва та збуту ліцензійної продукції з подальшою виплатою залишку 
розрахункової ціни ліцензії як роялті після того, як буде налагоджено ви-
робництво ліцензійної продукції. Таким чином, ліцензіар має можливість 
отримувати відрахування від реального доходу ліцензіата протягом усього 
терміну дії ліцензійного договору. 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 

 
Задача 1. Приватне підприємство на загальній системі оподаткування 

приймає рішення щодо: 
1) доцільності витрат на створення об’єктів інтелектуальної власності 

(нормативний коефіцієнт ефективності інвестицій, визначений керівництвом 
підприємства = 0,15); 

2) доцільності використання об’єктів інтелектуальної власності у 
власному виробництві чи продажу прав іншій особі; 

3) доцільності використання об’єктів інтелектуальної власності у 
власному виробництві чи наданні в тимчасове користування іншій особі. 

Врахувати такі умови: 
1. Інвестиції будуть здійснюватися протягом 3-х років за рахунок 

кредитних коштів (під 12% річних), що отримуватимуться у 1-му році в розмірі 
200 тис. грн, у 2-му році – 150 тис. грн, у 3-му році – 100 тис. грн. 

2. Підприємство отримає: 
2.1.Винахід, використання якого дозволить збільшити обсяги 

виробництва і реалізації продукції на 2 млн грн на рік з рентабельністю доходу 
7%. 

2.2.Промисловий зразок, використання якого дозволить збільшити обсяги 
виробництва і реалізації продукції на 1 млн грн на рік з рентабельністю доходу 
5%. 

3. Врахувати, що чистий прибуток підприємства формується лише в кінці 
року і розподіляється в такій послідовності: 1) погашення відсотків за 
користування кредитом; 2) погашення «тіла» кредиту; 3) інші цілі. 

4. Ринкова вартість винаходу і промислового зразка (для продажу) 
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оцінюється у 2,5 млн грн. 

5. Підприємство може надати об’єкти інтелектуальної власності у 
тимчасове користування. Сума роялті становить 28 тис. грн за винахід та 14 
тис. грн за промисловий зразок на місяць, а термін угоди – 10 та 5 років. 

Вартість грошей у часі не враховувати.  
 
Задача 2. Визначити, якою є більш доцільна для підприємства форма 

розрахунку за передачу на 5 років матеріального права на об’єкт 
інтелектуальної власності: 

1) паушальні платежі в розмірі 1,6 млн грн; 
2) роялті в розмірі 500 тис. грн; 
3) комбінований варіант за умови 0,5 млн грн та 300 тис. грн щорічно. 
Врахувати фактор часу за дисконтною ставкою в розмірі 20%. 
 
Задача 3. Зробити висновок про найкращий спосіб продажу 

підприємством прав на об’єкт інтелектуальної власності (терміном на 5 років): 
1) продаж на умовах виключної ліцензії; 
2) продаж на умовах одиничної ліцензії; 
3) продаж на умовах невиключної ліцензії. 
Врахувати, що при варіантах 1 та 3 видом ліцензійних платежів є 

паушальний платіж у розмірі 5 млн грн, а варіанті 2 – роялті у розмірі 0,7 млн 
грн. Кількість контрагентів, що бажають отримати ліцензійний договір – 2. 
Додатковий щорічний чистий прибуток підприємства за умови використання 
об’єкта інтелектуальної власності у власному виробництві становитиме 0,5 млн 
грн. 

 
Задача 4. При заснуванні нового підприємства у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю трьома засновниками прийнято рішення про 
формування статутного капіталу у розмірі 500 тис. грн: 

- 1-й засновник – 100 тис. грн грошовими коштами; 
- 2-й засновник – 160 тис. грн грошовими коштами та 40 тис. грн 

нерухомим майном; 
- 3-й засновник – 200 тис. грн об’єктом інтелектуальної власності. 
Охарактеризувати загальний економічний ефект від внеску третього 

засновника, якщо економічний термін служби об’єкта – 10 років, а його 
використання у господарській діяльності дозволить збільшити ціну продукції 
(за рахунок її вищої інноваційності) на 15%. Базова ціна 200 грн, обсяг 
виробництва – 150 тис. од., рентабельність доходу – 10%. 
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ТЕМА 7 

ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ 

 
Ключові слова: вартість прав на об’єкти інтелектуальної власності, оцінювання 
вартості об’єктів права інтелектуальної власності, методи витратного 
(інвестиційного) підходу, застосування дохідного підходу. 

 
1. Мета та цілі оцінювання вартості прав на об’єкти інтелектуальної 

власності. 
2. Підходи до оцінювання вартості прав на об’єкти інтелектуальної 

власності 
3. Послідовність оцінювання вартості об’єктів права інтелектуальної 

власності 
4. Облік та амортизація нематеріальних активів 
 
1. Мета та цілі оцінювання вартості прав на об’єкти інтелектуальної 

власності 
 
Практика сучасного господарювання показує, що найбільш дефіцитною 

«сировиною» для промислових підприємств, котрі виробляють наукомістку 
продукцію, поступово стають комерційно цінні ідеї, оформлені патентами, 
свідоцтвами, ліцензіями на право виробництва і комерційної реалізації 
оригінальної або унікальної продукції, а також у вигляді ноу-хау і договорів на 
їх передачу. Тому вартісне оцінювання цієї «стратегічної сировини» поступово 
перетворюється на один із найважливіших напрямів експертизи інвестиційних 
проектів і бізнес-планів підприємств. Установлення справедливої ціни на 
реалізовану інтелектуальну продукцію (у вигляді самих об’єктів 
інтелектуальної власності (ІВ) або прав на їх використання) є найважливішою 
проблемою ринку, де розвивається ІВ.  

Відповідно до Міжнародних стандартів оцінювання (МСО-1 та МСО-4), 
розрахунки вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності можуть 
виконуватися при визначенні: 

- оподатковуваної бази майна підприємств; 
- вартості виключних прав, переданих на основі ліцензійного договору чи 

договору про їхню переуступку; 
- вартості об’єктів інтелектуальної (промислової) власності, що вносяться 

до статутного капіталу підприємства; 
- розміру компенсації, що необхідно виплатити згідно з чинним 

законодавством правовласнику за порушення його виключних (майнових) прав 
на об’єкт інтелектуальної власності. 

Прийоми, що застосовуються для визначення вартості прав на об’єкти 
інтелектуальної власності, можна розділити на три групи: підходи, методи і 
методики. Підходи дають принципи визначення вартості. Методи визначають 
процедуру розрахунку вартості. Методики розглядають застосування того чи 



128 
іншого методу щодо конкретних об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ) та 
конкретних цілей розрахунку. 

Схематично цілі оцінки зображені на рис. 7.1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7.1. Цілі оцінювання вартості об’єктів інтелектуальної власності 

 
Випадки, в яких виникає необхідність оцінювання будь-якого майна, 

зокрема прав на ОІВ, можна розбити на дві групи.  
До першої групи відносять випадки, коли змінюється юридичний статус 

об’єкта оцінки або підприємства: 
- очікується операція з продажу або купівлі власності, що підпадає під 

оцінку; 
- очікується розподіл майна між власниками підприємства (у США 

близько 30% замовлень на оцінку відбувається з цієї причини); 
- очікується виділення з крупного підприємства невеликого 

життєздатного підприємства; 
- планується поглинання одного підприємства іншим; 
- очікується реорганізація фірми (наприклад, перехід від ПрАТ до ПАТ); 
- очікується ліквідація підприємства; 
- надійшло попередження про відчуження активу державою. 
До другої групи входять ситуації, коли юридичний статус активу 

підприємства, що підпадає під оцінку, не змінюється: 
- виникла необхідність включити нематеріальний актив до статутного 

фонду (сьогодні в Україні більше половини замовлень на оцінку виконується з 
цією метою); 

- очікується укладання ліцензійної угоди і необхідно обґрунтувати 
розрахунок плати за користування активом; 
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- необхідно визначити розмір авторської винагороди; 
- планується отримати банківський кредит під заставу виключних прав 

власника інтелектуальної власності (на практиці виявляється рідко); 
- складається бізнес-план з метою залучення інвестицій; 
- визначається розмір податку на майно при його даруванні або 

успадкуванні; 
- здійснюється страхування інтелектуальної власності; 
- проводиться розрахунок компенсації за збиток, завданий, наприклад, 

порушником виключних прав. 
Під базою оцінювання слід розуміти вид вартості, яка визначається в 

конкретній ситуації, залежно від мети оцінки і характеристики прав на об’єкт 
інтелектуальної власності. 

Основними видами вартості, що використовуються при оцінці ОІВ, є: 
- ринкова вартість; 
- розрахункова вартість обмеженої реалізації; 
- залишкова вартість заміщення; 
- вартість оренди на відкритому ринку;  
- розрахункова майбутня вартість оренди; 
- вартість утилізації; 
- вартість для страхування; 
- інвестиційна вартість. 
Ринкова вартість – це розрахункова сума, за яку власність слід 

обмінювати на дату оцінки між готовим купити покупцем і готовим продати 
продавцем в комерційній операції після належного маркетингу, під час якого 
кожна зі сторін діяла компетентно, обачливо і без примушення. 

Розрахункова вартість обмеженої реалізації – це припущення щодо 
грошової суми до вирахування витрат на продаж, яку, як вважає оцінювач на 
дату оцінки, можна достаменно очікувати в майбутній безумовній операції 
продажу права власності, за умови, що здійснення операції відбудеться в 
майбутньому, в момент, визначений клієнтом (і зазначений в звіті про оцінку); 
при цьому не буде достатнього періоду часу для належного маркетингу 
(відповідно до характеру власності й стану ринку).  

Залишкова вартість заміщення – це поточна ринкова вартість за 
нинішнього використання об’єкта оцінки за вирахуванням накопиченого зносу. 
Основною передумовою залишкової вартості заміщення є те, що вона 
застосовується для оцінки власності, що не продається на ринку і, відповідно, 
не має ринкового попиту. 

Вартість оренди на відкритому ринку – це припущення про якнайкращу 
орендну плату, за яку нове надання в оренду права власності було б здійснене 
на дату оцінки. Це визначення застосовується для оцінки орендної плати за 
власність. При цьому розглядається не продовження нинішньої оренди, а 
організація нового договору оренди. 

Розрахункова майбутня вартість оренди – це припущення про орендну 
плату, отримання якої, як вважає оцінювач на дату оцінки, можна очікувати при 
майбутньому завершенні операції нового надання в оренду об’єкта власності. 
Винятком є те, що здійснення операції з надання в оренду відбудеться в 
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майбутньому в момент, визначений оцінювачем (і зафіксований в звіті 
оцінювача), щоб надати достатній період (з урахуванням характеру власності й 
стану ринку) для належним чином організованого маркетингу права власності, 
для угоди щодо орендної плати, і інших умов надання в оренду і для 
завершення операції з оренди.  

Вартість утилізації – це вартість, що розглядається як вартість об’єкта 
оцінки без його доопрацювання і підготовки до продажу. 

Вартість для страхування і оподаткування – вартість, розрахована 
відповідно до конкретних методик і нормативів, що використовуються 
державними органами оподаткування для розрахунку бази оподаткування. 

Інвестиційна вартість – це вартість власності для конкретного власника, 
що представить свої інвестиційні вимоги до повернення вкладеного капіталу. 
Поняття «інвестиційна вартість» може бути застосованим до ідентифікованих 
ОІВ у разі їх внесення як вклад до власного (статутного) фонду 
новостворюваного підприємства.  

Прийоми, що застосовуються для визначення вартості прав на об’єкти 
інтелектуальної власності, можна поділити на три групи: підходи, методи і 
методики. Підходи дають принципи визначення вартості. Методи визначають 
процедуру розрахунку вартості. Методики розглядають застосування того чи 
іншого методу стосовно конкретних об’єктів інтелектуальної власності та 
конкретних цілей розрахунку. 

 
2. Підходи до оцінювання вартості прав на об’єкти інтелектуальної 

власності 
 

Оцінювання вартості прав на конкретний об’єкт інтелектуальної 
власності у конкретному випадку їхнього використання є досить складною 
процедурою й у кожному випадку вимагає унікального рішення задачі. Однак, 
при всьому різноманітті таких випадків існує три загальновизнаних підходи до 
оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності: витратний підхід, 
порівняльний (ринковий) підхід, дохідний підхід (табл. 7.1). 

Таблиця 7.1 
Підходи та методи оцінювання вартості об’єктів інтелектуальної власності 

Підхід до оцінки Метод оцінки 

Витратний підхід 
Метод прямого відтворення  
Метод заміщення  
Метод вихідних витрат 

Порівняльний 
(ринковий) підхід Метод порівняння продажів 

Дохідний підхід 
Метод прямої капіталізації доходів 
Методи непрямої капіталізації доходів: надлишкового 
прибутку; роялті; звільнення від роялті. 

 
Витратний підхід (підхід на основі активів) заснований на припущенні, 

що вартість об’єкта інтелектуальної власності дорівнює вартості витрат на його 
створення, доведення до робочого стану й амортизацію. Цей підхід до 
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розрахунку вартості влаштовує покупця, оскільки він може документально 
відстежити витрати на створення об’єкта інтелектуальної власності і, таким 
чином, переконатися, що ця вартість виправдана. Але він не вигідний для 
продавця, оскільки останній одержить суму, рівну тільки понесеним витратам 
на створення об’єкта інтелектуальної власності, тобто без прибутку. 

Порівняльний (ринковий) підхід до оцінювання вартості прав на об’єкти 
інтелектуальної власності припускає використання прийому порівняння 
продажів. Сутність підходу полягає в порівнянні об’єкта, що оцінюється, з 
аналогічними по призначенню, якості й корисності об’єктами, які були продані 
на цей час на аналогічному ринку. 

Цей підхід дає так звану «справедливу ціну», тобто таку ціну, за яку 
продавець, який володіє інформацією про ринкову вартість аналогічних 
об’єктів, готовий продати об’єкт інтелектуальної власності, а покупець, який 
також володіє повною інформацією про об’єкт інтелектуальної власності й 
ринкову вартість аналогічних об’єктів, готовий придбати цей об’єкт 
інтелектуальної власності. Тобто, ціна встановлюється ринком і влаштовує як 
продавця, так і покупця. 

Дохідний підхід припускає, що ніхто не стане вкладати свій капітал у 
придбання того чи іншого об’єкта інтелектуальної власності, якщо такий же 
доход можна одержати будь-яким іншим способом. 

Суть підходу полягає в тому, що вартість прав на ОІВ визначають як 
функцію доходу, який може принести використання цього ОІВ у майбутньому. 

Для розрахунку поточної вартості об’єкта оцінки застосовують два 
основних прийоми – дисконтування і капіталізації доходу. 

У рамках кожного підходу існує один або декілька методів оцінки. 
Зв’язок між підходами і методами оцінювання представлений у табл. 7.1. 
Перелік наведених методів не є вичерпним. 

Метод прямого відтворення активу визначає суму витрат, які є 
необхідними для створення нової точної копії активу, що оцінюється. Ці 
витрати повинні ґрунтуватися на сучасних цінах та сировині, матеріалах, 
енергоносіях, комплектуючих виробах, інформації, а також на 
середньогалузевій вартості робочої сили певної кваліфікації. Метод прямого 
відновлення є переважним методом розрахунку вартості унікальних 
нематеріальних активів. 

Метод заміщення використовує принцип, за яким максимальна вартість 
власності визначається мінімальною вартістю, яку необхідно сплатити під час 
придбання активу аналогічної корисності або з аналогічною споживчою 
вартістю. Ця вартість має назву вартості нового активу, який є еквівалентним за 
функціональними можливостями і варіантами його використання, але не 
обов’язково аналогічного об’єкта інтелектуальної власності, що заміщується. 

Метод вихідних витрат базується на фактично на ведених витратах, 
вибраних з бухгалтерської звітності підприємств за декілька останніх років. 
Особливо треба звернути увагу на дві обставини: Їх розмір і строк створення 
активу. Витрати, які були проведені раніше, за необхідності повинні бути 
скореговані у відповідному напрямку, а згодом проіндексовані з врахуванням їх 
строку давності. 
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Витратний метод найчастіше використовується для оцінки 

нематеріальних активів, які не беруть участі в формуванні майбутніх прибутків, 
і які не приносять прибутку на цей час, наприклад, коли нематеріальні активи, 
що оцінюються, мають соціальне значення або беруть участь в оборонних 
програмах, програмах безпеки державного або регіонального значення. 

Метод порівняння продажів по суті співпадає з порівняльним підходом. 
Визначена за цим методом ціна об’єкта інтелектуальної власності є найбільш 
достовірною, оскільки вона сформована ринком. Однак, в Україні з низки 
причин (відсутність розвиненого ринку об’єктів інтелектуальної власності, 
недоступність баз даних про результати продажу об’єктів інтелектуальної 
власності тощо) цей метод практично не використовується. 

Метод прямої капіталізації заснований на переведенні прибутку від 
комерційного використання об’єкта інтелектуальної власності у вартість 
останнього. Цей метод використовують найчастіше як експрес-метод для 
розрахунку залишкової вартості, а іноді – для оцінки активів, строк життя яких 
практично не визначений. Процедура цього методу охоплює, по-перше, 
виявлення джерел і розмірів чистого прибутку, по-друге, виявлення ставки 
капіталізації, і, по-третє, визначення вартості активу як добутку від ділення 
чистого прибутку на ставку капіталізації. 

Метод надлишкового прибутку заснований на припущенні того, що 
продукція, виготовлена з використанням об’єкта інтелектуальної власності, 
приносить додатковий прибуток порівняно з продукцією, яка виготовляється 
без використання цього об’єкта інтелектуальної власності. Розрахунок вартості 
проводиться за формулою (7.1): 
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де PV – розрахункова вартість об’єкта інтелектуальної власності; 
l – розрахунковий період (роки); 
Сi  – грошовий потік (надлишковий прибуток) в періоді l; 
i – ставка дисконту (зменшення). 

Метод роялті визначає вартість об’єкта інтелектуальної власності як 
частку від бази роялті (доходу, прибутку, вартості основної сировини). Розмір 
цієї частки має назву ставки роялті (формула (7.2)): 
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де Ci – грошовий потік (база роялті), грн; 
 R – ставка роялті, %. 

Метод звільнення від роялті передбачає розрахунок вартості об’єкта 
інтелектуальної власності за формулою (7.3): 
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де Сi – грошовий потік (база роялті), грн; 
 і – ставка дисконту, %. 
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3. Послідовність оцінювання вартості об’єктів права інтелектуальної 

власності 
 
Процес оцінювання розпочинається з ідентифікації об’єкта 

інтелектуальної власності, тобто зі встановлення факту його юридичної 
правомочності та правовласника. Наступним кроком є визначення мети оцінки: 
коли встановлені об’єкти оцінки і мета оцінки, визначають базу оцінки. Під 
базою оцінки розуміють вид вартості, що буде використано під час оцінки. 

Принципова схема, що відображає послідовність оцінки прав на об’єкти 
інтелектуальної власності, зображена на рис. 7.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.2. Послідовність оцінювання вартості об’єктів інтелектуальної 
власності 

 
 

Оцінювання проводиться із застосуванням бази, що відповідає ринковій 
вартості або неринковим видам вартості. До неринкових видів вартості 
належать: залишкова вартість заміщення, вартість у використанні, інвестиційна 
вартість тощо. 

Наступним кроком є вибір підходу до оцінки. Вибір підходу є 
обумовленим видом об’єкта інтелектуальної власності, метою і базою оцінки. 
Після того, як буде обрано той чи інший підхід, у його рамках вибирають метод 
оцінки і, нарешті, проводять розрахунок вартості прав на об’єкт 
інтелектуальної власності. Бажано виконати розрахунок не менш ніж двома 
методами. Процедура оцінки завершується оформленням звіту про оцінку, в 

1. Ідентифікація ОІВ 2. Визначення цілі 
оцінювання 

3. Вибір бази оцінювання 

6. Розрахунок вартості ОІВ 

5. Вибір методу оцінювання 

4. Вибір підходу до оцінювання 

7. Оформлення звіту (акта) про 
оцінювання 
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якому повинна бути відображена всебічно обґрунтована вартість прав на об’єкт 
інтелектуальної власності. 

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 
«Нематеріальні активи», об’єкти інтелектуальної власності визнаються 
нематеріальними активами і передбачається проведення бухгалтерського обліку 
для таких груп об’єктів інтелектуальної власності: 

- права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торговельні марки, 
фірмові найменування тощо); 

- права на об’єкти промислової власності, право на винаходи, корисні 
моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від 
недобросовісної конкуренції тощо); 

- авторські та суміжні з ними права (право на літературні й музичні твори, 
програми для ЕОМ, бази даних і ін.). 

Придбаний або отриманий на безоплатній основі об’єкт інтелектуальної 
власності відображається на балансі, якщо існує ймовірність одержання в 
майбутньому матеріальної вигоди, пов’язаної з її використанням, а його 
вартість може бути вірогідно визначена. Таким чином, для того, щоб поставити 
об’єкт інтелектуальної власності на бухгалтерський облік, необхідно визначити 
його вартість. 

Ще однією умовою постановки об’єкта інтелектуальної власності на 
бухгалтерський облік є те, що термін використання прав на об’єкт 
інтелектуальної власності повинен бути не менший одного року, або не менший 
операційного циклу, якщо він перевищує один рік. 

Використання інтелектуальної власності як нематеріального активу в 
господарській діяльності підприємств і відображення в бухгалтерському обліку 
операцій руху таких об’єктів дозволяє: 

- документально підтверджувати довгострокові майнові права за 
допомогою обліку їх у балансі підприємства та створювати відповідні фонди 
амортизаційних відрахувань; 

- одержувати додатковий прибуток від передачі прав на використання 
об’єктів інтелектуальної власності, а також забезпечувати (залежно від обсягу 
переданих прав) обґрунтоване регулювання цін на інноваційну продукцію 
підприємства; 

- виплачувати фізичним особам авторські винагороди, минаючи фонд 
заробітної плати, з віднесенням витрат по виплаті авторської винагороди на 
статтю собівартості продукції «Інші витрати», тобто без обмеження розмірів 
виплат і без традиційних відрахувань у страхові та інші фонди. 

Таким чином, постановка інтелектуальної власності на бухгалтерський 
облік є одним із варіантів введення інтелектуальної власності до 
господарського обороту і дає можливість підприємству отримати додатковий 
прибуток. 

 
4. Облік та амортизація нематеріальних активів 
 
Згідно з Податковим кодексом України, методи амортизації основних 

засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, а 
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також довгострокових біологічних активів та інвестиційної нерухомості, якщо 
вони обліковуються за первісною вартістю, обираються підприємством 
самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод 
від його використання. Методи нарахування амортизації зазначених активів 
наведені у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку № 7 «Основні 
засоби», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 
2000 року, а саме: прямолінійний, зменшення залишкової вартості, 
прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний, виробничий. 
Нарахування амортизації може здійснюватися з урахуванням мінімально 
допустимих строків корисного використання основних засобів, встановлених 
податковим законодавством (крім випадку застосування виробничого методу). 

Амортизація нематеріальних активів здійснюється на систематичній 
основні протягом строку їх корисного використання, який встановлюється 
підприємством при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), 
але не більше 20 років. 

Метод амортизації нематеріального активу обирається підприємством 
самостійно, виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод. 

Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання 
амортизації не підлягають. До них належать ті, щодо яких підприємством не 
визначено обмеження строку, протягом якого очікується збільшення грошових 
коштів (чи їх еквівалентів) від використання. 

Законодавством встановлено, що строк дії права користування 
визначається у правовстановлюючому документі (договір на використання 
майнових прав інтелектуальної власності, ліцензійний договір тощо) і, 
насамперед, залежить від суб’єктивного фактора, тобто бажання власника 
(автора) передати права. 

За нормами податкового законодавства, а саме ст. 145.1.1. Податкового 
кодексу України (далі – ПКУ), нарахування амортизації нематеріальних активів 
здійснюється із застосуванням тих самих методів, що і для основних засобів. 
Групи нематеріальних активів і строки дії права користування, відповідно до 
правовстановлюючого документа, визначені пп. 145.1.1 ПКУ (табл. 7.2). 

Облік вартості нематеріальних активів, яка амортизується, ведеться за 
кожним з об’єктів, що входить до складу окремої групи. 

Терміни використання встановлюються підприємством самостійно, за 
винятком груп 4 та 5, де термін використання становить не менше 5 та 2 років 
відповідно. 

Отже, термін корисного використання встановлюється власником 
програмних комплексів та програмних продуктів, відповідно до договору 
використання майнових прав інтелектуальної власності, ліцензійного договору 
тощо. Якщо, відповідно до правовстановлюючого документа, строк дії права 
користування нематеріального активу не встановлено, такий строк становить 10 
років безперервної експлуатації. 
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Таблиця 7.2 

Групи нематеріальних активів та строк дії права користування ними 

Групи Строки дії права 
користування 

група 1 – права користування природними ресурсами 
(право користування надрами, іншими ресурсами 
природного середовища, геологічною та іншою 
інформацією про природне середовище); 

відповідно до 
правовстановлюючого 
документа 

група 2 – права користування майном (право 
користування земельною ділянкою, крім права 
постійного користування земельною ділянкою, 
відповідно до закону, право користування будівлею, 
право на оренду приміщень тощо); 

відповідно до 
правовстановлюючого 
документа 

група 3 – права на комерційні позначення (права на 
торговельні марки (знаки для товарів і послуг), 
комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, 
витрати на придбання яких визнаються роялті; 

відповідно до 
правовстановлюючого 
документа 

група 4 – права на об’єкти промислової власності 
(право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, 
сорти рослин, породи тварин, компонування 
(топографії) інтегральних мікросхем, комерційні 
таємниці, в тому числі ноу-хау, захист від 
недобросовісної конкуренції тощо) крім тих, витрати на 
придбання яких визнаються роялті; 

відповідно до 
правовстановлюючого 
документа, але не 
менше 5 років 

група 5 – авторське право та суміжні з ним права (право 
на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні 
програми, програми для електронно-обчислювальних 
машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, 
відеограми, передачі (програми) організацій мовлення 
тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються 
роялті; 

відповідно до 
правовстановлюючого 
документа, але не 
менше 2-х років 

група 6 – інші нематеріальні активи (право на ведення 
діяльності, використання економічних та інших 
привілеїв тощо) 

відповідно до 
правовстановлюючого 
документа 

 
Відповідно до пп. 145.1.1 ПКУ, облік вартості нематеріальних активів, 

яка амортизується, ведеться за кожним з об’єктів, що входять до складу окремої 
групи. Згідно з пп. 145.1.9 ПКУ, нарахування амортизації в цілях 
оподаткування здійснюється підприємством за методом, визначеним наказом 
про облікову політику з метою складання фінансової звітності, та може 
переглядатися в разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод 
від його використання. При визначенні строку корисного використання об’єкта 
нематеріальних активів слід враховувати: 
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- строки корисного використання подібних активів; 
- моральний знос, що передбачається; 
- правові або інші подібні обмеження щодо строків його використання; 
- очікуваний спосіб використання нематеріального активу підприємством; 
- залежність строку корисного використання нематеріального активу від 

строку корисного використання інших активів підприємства. 
Отже, підсумовуючи викладене, підприємство самостійно обирає метод 

нарахування амортизації щодо кожного об’єкта нематеріального активу з 
відповідним зазначенням обраного методу в наказі про облікову політику на 
підприємстві. 

 
ПИТАННЯ  ДЛЯ  ПЕРЕВІРКИ  ЗНАНЬ 

 
1. В яких випадках визначається вартість прав на ОІВ? 
2. У чому полягає необхідність оцінювання вартості прав на ОІВ? 
3. Які цілі оцінювання ОІВ?  
4. Що розуміють під базою оцінювання ОІВ? 
5. Які види вартості використовують при оцінюванні ОІВ?  
6. В чому суть витратного підходу до оцінювання вартості ОІВ? 
7. Які Ви знаєте методи витратного підходу та в чому їх суть? 
8. Опишіть суть порівняльного (ринкового) підходу до оцінювання 

вартості прав на ОІВ. 
9. Які Ви знаєте методи порівняльного підходу та в чому їх суть? 
10. Які методи доходного підходу Вам відомі? 
11. Яка послідовність оцінювання прав на ОІВ? 
12. За якими групами ОІВ здійснюється постановка їх на облік? 
13. Які методи нарахування амортизації на нематеріальні активи Вам 

відомі? 
14. Охарактеризуйте основні групи нематеріальних активів та строк дії 

права користування ними. 
15. Які фактори слід враховувати при визначенні строку корисного 

використання ОІВ? 
 

ТЕСТИ 
 

Блок А. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ОДИНИЧНОГО ВИБОРУ ВІДПОВІДЕЙ 
(лише одна вірна відповідь) 

 
1. Де в балансі підприємства відображають вартість об’єктів 

інтелектуальної власності: 
а) в оборотних активах; 
б) в необоротних активах; 
в) у власному капіталі; 
г) у короткострокових зобов’язаннях. 
 
2. У чому полягає сутність методики визначення вартості прав на 
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об’єкти інтелектуальної власності: 

а) узгоджують послідовність оцінки вартості; 
б) визначають процедуру розрахунку вартості; 
в) дозволяє сформувати принципи визначення вартості; 
г) розглядають застосування того чи іншого методу стосовно конкретних 

об’єктів інтелектуальної власності та конкретних цілей розрахунку. 
 
3. Відсутність можливості встановити термін дії об’єкта 

інтелектуальної власності перешкоджає: 
а) оцінюванню його вартості; 
б) постановці на облік; 
в) його страхуванню; 
г) його продажу. 
 
4. Які дві групи цілей виокремлюють при здійсненні оцінювання 

об’єкта інтелектуальної власності: 
а) при продажі чи купівлі ліцензії та при впровадженні нових технологій 

у виробництві; 
б) для підприємницької діяльності та як матеріальних активів; 
в) при оцінюванні суми власних капіталовкладень та при купівлі патентів; 
г) при створенні СП та інвестиційних проектів. 
 
5. Які з нижче перерахованих видів вартості ОІВ не 

використовуються при їх оцінці: 
а) ринкова вартість; 
б) вартість утилізації; 
в) вартість для страхування; 
г) амортизація. 
 
6. Під базою оцінювання ОІВ слід розуміти:  
а) вид вартості, яка визначається в конкретній ситуації, залежно від мети 

оцінки і характеристики прав на об’єкт інтелектуальної власності;  
б) законодавчо встановлену суму оплати за послуги з отримання патенту;  
в) базові характеристики об’єкту інтелектуальної власності, які 

впливають на ефективність його використання;  
г) вартість зусиль на створення конкретного об’єкта інтелектуальної 

власності у базисному періоді. 
 
7. Ринкова вартість ОІВ – це:  
а) припущення щодо грошової суми до вирахування витрат на продаж, 

яку, як вважає оцінювач на дату оцінки, можна достаменно очікувати в 
майбутній безумовній операції продажу права власності; 

б) поточна ринкова вартість за нинішнього використання об’єкта оцінки 
за вирахуванням накопиченого зносу; 

в) припущення про якнайкращу орендну плату, за яку нове надання в 
оренду права власності було б здійснене на дату оцінки; 
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г) розрахункова сума, за яку власність слід обмінювати на дату оцінки 

між готовим купити покупцем і готовим продати продавцем в комерційній 
операції після належного маркетингу, під час якого кожна зІ сторін діяла 
компетентно, обачливо і без примушення. 

 
8. Вартість утилізації – це: 
а) припущення про орендну плату, отримання якої, як вважає оцінювач на 

дату оцінки, можна очікувати при майбутньому завершенні операції нового 
надання в оренду об’єкта власності; 

б) вартість, що розглядається як вартість об’єкта оцінки без його 
доопрацювання і підготовки до продажу; 

в) вартість, розрахована відповідно до конкретних методик і нормативів, 
що використовуються державними органами оподаткування для розрахунку 
бази оподаткування; 

г) це вартість власності для конкретного власника, що представить свої 
інвестиційні вимоги до повернення вкладеного капіталу. 

 
9. Підхід оцінювання ОІВ, який заснований на припущенні, що 

вартість об’єкта інтелектуальної власності дорівнює вартості витрат на 
його створення, доведення до робочого стану й амортизацію, називається: 

а) дохідний;  
б) витратний;  
в) порівняльний;  
г) ринковий.  
 
10. Сутність порівняльного підходу полягає в:  
а) тому, що вартість об’єкта інтелектуальної власності дорівнює вартості 

витрат на його створення, доведення до робочого стану й амортизацію; 
б) тому що ніхто не стане вкладати свій капітал у придбання того чи 

іншого об’єкта інтелектуальної власності, якщо такий же дохід можна одержати 
будь-яким іншим способом; 

в) порівнянні об’єкта, що оцінюється, з аналогічними по призначенню, 
якості та корисності об’єктами, які були продані на цей час на аналогічному 
ринку;  

г) тім, що вартість прав на ОІВ визначають як функцію доходу, що може 
принести використання цього ОІВ у майбутньому.  

 
11. Метод прямого відтворення активу визначає:  
а) мінімальну вартість, яку необхідно сплатити під час придбання активу 

аналогічної корисності або з аналогічною споживчою вартістю; 
б) суму витрат, які є необхідними для створення нової точної копії 

активу, що оцінюється; 
в) оцінювання нематеріальних активів, які не беруть участі в формуванні 

майбутніх прибутків і які не приносять прибутку на цей час;  
г) вартість об’єкта інтелектуальної власності на основі залишкової 

вартості.  
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12. Розрахунок вартості об’єкта інтелектуальної власності за методом 

надлишкового прибутку здійснюється за формулою:  

а) 
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де Сi – грошовий потік (база роялті), грн; і – ставка дисконту, %. 
 
13. Якщо, відповідно до правовстановлюючого документа, строк дії 

права користування нематеріального активу не встановлено, такий строк 
становить: 

а) 10 років безперервної експлуатації; 
б) 5 років безперервної експлуатації; 
в) 20 років безперервної експлуатації; 
г) безстрокове право власності.  
 
14. Права на об’єкти промислової власності, що належать до 4 групи 

нематеріальних активів, мають термін дії права користування: 
а) відповідно до правовстановлюючого документа, але не менше 2-х 

років; 
б) відповідно до правовстановлюючого документа; 
в) відповідно до правовстановлюючого документа, але не більше 10 років; 
г) відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш 5 років. 
 
15. Які з нижченаведених ОІВ належать до 1 групи нематеріальних 

активів: 
а) права користування майном; 
б) права на комерційні позначення; 
в) права користування природними ресурсами; 
г) права на об’єкти промислової власності.  
 
16. Якою є вартість об’єкта інтелектуальної власності, оцінена 

витратним підходом, якщо витрати на його створення (протягом одного 
року) становили 400 тис. грн, очікується щорічний приріст чистого 
прибутку в розмірі 50 тис. грн (протягом 10-ти років), ринкова вартість 
аналогічних об’єктів становить 450 тис. грн. Врахувати коефіцієнт 
дисконтування в розмірі 0,1. 

а) 400 тис. грн; 
б) 900 тис. грн; 
в) 850 тис. грн; 
г) 440 тис. грн. 
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17. Якою є вартість об’єкта інтелектуальної власності, оцінена 

дохідним підходом, якщо витрати на його створення (протягом одного 
року) становили 400 тис. грн, очікується щорічний приріст чистого 
прибутку в розмірі 50 тис. грн (протягом 10-ти років), ринкова вартість 
аналогічних об’єктів становить 450 тис. грн. Врахувати коефіцієнт 
дисконтування в розмірі 0,1:  

а) 307,2 тис. грн; 
б) 500 тис. грн; 
в) 800 тис. грн; 
г) 907,2 тис. грн. 
 
18. Якою є вартість об’єкта інтелектуальної власності, оцінена 

ринковим підходом, якщо витрати на його створення (протягом одного 
року) становили 400 тис. грн, очікується щорічний приріст чистого 
прибутку в розмірі 50 тис. грн (протягом 10-ти років), ринкова вартість 
аналогічних об’єктів становить 450 тис. грн. Врахувати коефіцієнт 
дисконтування в розмірі 0,1?  

а) 409 тис. грн; 
б) 440 тис. грн; 
в) 500 тис. грн; 
г) 450 тис. грн. 
 
19. Оберіть етап, що не відповідає логічній послідовності оцінки 

вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності: 
а) вибір підходу оцінки; 
б) вибір методу оцінки; 
в) розрахунок вартості; 
г) визначення цілі оцінки. 
 
20. Термін корисного використання програмних комплексів та 

програмних продуктів: 
а) становить 10 років безперервної експлуатації; 
б) встановлюється власником відповідно до договору використання 

майнових прав інтелектуальної власності, ліцензійного договору тощо; 
в) встановлюється відповідно до правовстановлюючого документа, але не 

менше 5-ти років; 
г) встановлюється відповідно до правовстановлюючого документа, але не 

менше 2-х років. 
 

Блок Б. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ МНОЖИННОГО ВИБОРУ ВІДПОВІДЕЙ 
(дві і більше правильних відповіді) 

 
21. Відповідно до Міжнародних стандартів оцінювання (МСО-1 та 

МСО-4), розрахунки вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності 
можуть виконуватися при визначенні: 

а) оподатковуваної бази майна підприємств; 
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б) вартості виключних прав, переданих на основі ліцензійного договору 

чи договору про їхню переуступку; 
в) вартості об’єктів інтелектуальної (промислової) власності, що 

вносяться до статутного капіталу підприємства; 
г) розміру компенсації, що необхідно виплатити згідно з чинним 

законодавством правовласнику за порушення його виключних (майнових) прав 
на об’єкт інтелектуальної власності. 

 
22. Основними видами вартості, що використовуються при оцінці 

ОІВ, є: 
а) ринкова вартість; 
б) розрахункова вартість обмеженої реалізації; 
в) залишкова вартість заміщення; 
г) балансова вартіcть нематеріальних активів. 
 
23. Оберіть методи оцінювання вартості об’єктів інтелектуальної 

власності:  
а) прибутковий; 
б) патентний; 
в) порівняльний; 
г) дохідний. 
 
24. Витратний підхід оцінювання ОІВ передбачає наявність таких 

методів:  
а) методу прямого заміщення;  
б) методу прямих продаж;  
в) методу прямого відтворення;  
г) методу вихідних витрат.  
 
25. Які з нижченаведених методів не стосуються дохідного підходу?  
а) метод порівняння продажів;  
б) метод заміщення;  
в) метод прямої капіталізації;  
г) метод звільнення від роялті.  
 
26. Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 8 

«Нематеріальні активи» об’єкти інтелектуальної власності визнаються 
нематеріальними активами і передбачається проведення бухгалтерського 
обліку для таких груп об’єктів інтелектуальної власності: 

а) права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торговельні марки, 
фірмові найменування тощо); 

б) права на об’єкти промислової власності; 
в) право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, 

породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо); 
г) авторські та суміжні з ними права (право на літературні й музичні 

твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо). 
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27. За яких умов об’єкт інтелектуальної власності може бути 

поставлений на облік?  
а) у випадку, коли підприємство здатне самостійно створити такий об’єкт; 
б) коли існує ймовірність одержання в майбутньому матеріальної вигоди, 

пов’язаної з її використанням, а його вартість може бути вірогідно визначена; 
в) термін використання прав на об’єкт інтелектуальної власності повинен 

бути не менше одного року; 
г) термін використання прав на об’єкт інтелектуальної власності не 

менше операційного циклу, якщо він перевищує один рік.  
 
28. Використання інтелектуальної власності як нематеріального 

активу в господарській діяльності підприємств і відображення в 
бухгалтерському обліку операцій руху таких об’єктів дозволяє: 

а) документально підтверджувати довгострокові майнові права за 
допомогою обліку їх у балансі підприємства та створювати відповідні фонди 
амортизаційних відрахувань;  

б) отримувати лідерські позиції на ринку, підвищувати 
конкурентоспроможність підприємства за рахунок використання отриманих 
патентів;  

в) одержувати додатковий прибуток від передачі прав на використання 
об’єктів інтелектуальної власності, а також забезпечувати (залежно від обсягу 
переданих прав) обґрунтоване регулювання цін на інноваційну продукцію 
підприємства; 

г) виплачувати фізичним особам авторські винагороди, минаючи фонд 
заробітної плати, з віднесенням витрат по виплаті авторської винагороди на 
статтю собівартості продукції «Інші витрати», тобто без обмеження розмірів 
виплат і без традиційних відрахувань у страхові та інші фонди. 

 
29. Які з нижче перерахованих належать до нематеріальних активів 

групи 1: 
а) право користування надрами, іншими ресурсами природного 

середовища; 
б) права користування майном; 
в) право користування геологічною та іншою інформацією про природне 

середовище; 
г) права на комерційні позначення. 
 
30. При визначенні строку корисного використання об’єкта 

нематеріальних активів слід ураховувати: 
а) строки корисного використання подібних активів; 
б) моральний знос, що передбачається; 
в) форму власності підприємства, яке володіє цим об’єктом; 
г) правові або інші подібні обмеження щодо строків його використання. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

 
База оцінювання вартості об’єкта інтелектуальної власності – вид 

вартості, яка визначається в конкретній ситуації, залежно від мети оцінювання і 
характеристики прав на об’єкт інтелектуальної власності. 

Ринкова вартість – розрахункова сума, за яку власність слід обмінювати 
на дату оцінки між готовим купити покупцем і готовим продати продавцем в 
комерційній операції після належного маркетингу, під час якого кожна зі сторін 
діяла компетентно, обачливо і без примушення. 

Розрахункова вартість обмеженої реалізації – припущення щодо 
грошової суми до вирахування витрат на продаж, яку, як вважає оцінювач на 
дату оцінки, можна очікувати в майбутній безумовній операції продажу права 
власності, за умови, що здійснення операції відбудеться в майбутньому, в 
момент, визначений клієнтом (і зазначений у звіті про оцінку); при цьому не 
буде достатнього періоду часу для належного маркетингу (відповідно до 
характеру власності та стану ринку).  

Залишкова вартість заміщення – поточна ринкова вартість за 
нинішнього використання об’єкта оцінки за вирахуванням накопиченого зносу.  

Вартість оренди на відкритому ринку – припущення про якнайкращу 
орендну плату, за яку нове надання в оренду права власності було б здійснене 
на дату оцінки.  

Розрахункова майбутня вартість оренди – припущення про орендну 
плату, отримання якої, як вважає оцінювач на дату оцінки, можна очікувати при 
майбутньому завершенні операції нового надання в оренду об’єкта власності. 

Вартість утилізації – вартість, що розглядається як вартість об’єкта 
оцінки без його доопрацювання і підготовки до продажу. 

Вартість для страхування і оподаткування – вартість, розрахована 
відповідно до конкретних методик і нормативів, що використовуються 
державними органами оподаткування для розрахунку бази оподаткування. 

Інвестиційна вартість – вартість власності для конкретного власника, 
що представить свої інвестиційні вимоги до повернення вкладеного капіталу. 
Поняття «інвестиційна вартість» може бути застосованим до ідентифікованих 
ОІВ у разі їх внесення як вклад до власного (статутного) фонду 
новостворюваного підприємства.  

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 

 
Задача 1. Розрахувати розмір амортизаційних відрахувань на об’єкт 

інтелектуальної власності (винахід) у першому році його використання, якщо 
вартість придбання становить 30 тис. грн. При переуступленні права власності 
та підготовці до використання об’єкта інтелектуальної власності у виробничо-
господарській діяльності підприємством понесено витрати у розмірі 5 тис. грн. 
Визначено, що термін корисного використання об’єкта становить 8 років. 

Врахувати коефіцієнт індексації балансової вартості об’єкта 
інтелектуальної власності, якщо індекс інфляції у попередньому році становив 
1,12. 
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Задача 2. Оцінити економічний ефект постановки на облік об’єкта 

авторського права, оціненого у 5 млн грн, якщо термін його корисного 
використання становить – 5 років. Сума активів підприємства до постановки на 
облік об’єкта авторського права становила 20 млн грн, щорічний дохід – 10 млн 
грн, а операційні витрати – 7 млн грн (в т.ч. 5 млн грн з ПДВ). Підприємство на 
загальній системі оподаткування. 

 
Задача 3. Визначити загальну первісну вартість об’єктів інтелектуальної 

власності при постановці їх підприємством на облік та суму річної амортизації 
(за підсумками першого року використання, застосовуючи метод рівномірного 
нарахування зносу), якщо розглядаються такі об’єкти: 

1) винахід, права на який придбано за 30 тис. грн, сплачено мито у розмірі 
1 тис. грн та інші витрати, пов’язані з його придбанням і доведенням до стану,  
придатного для використання у розмірі 5 тис. грн; встановлений термін 
використання винаходу 5 років; 

2) корисна модель, права на яку придбані за 10 тис. грн та встановлений 
термін використання 3 роки; 

3) промисловий зразок, права на який придбано за 900 грн та 
встановлений термін використання 2 роки; 

4) комп’ютерна програма, придбана за 5 тис. грн з терміном використання 
9 місяців; 

5) винахід, створений підприємством самостійно. При цьому було 
понесено прямі витрати на оплату праці у розмірі 68 тис. грн (включно з 
нарахуваннями на заробітну плату),  інші прямі матеріальні витрати у розмірі 
42 тис. грн, витрати на оплату реєстрації юридичного  права (у розмірі 500 грн), 
оплату збору за подання заявки про реєстрацію об’єкта права інтелектуальної 
власності (у розмірі 350 грн), оплату збору за публікацію відомостей про 
видачу патенту (150 грн), сплату державного  мита  за  видачу патенту (у 
розмірі 170 грн). Економічний термін використання винаходу відповідає 
юридичному. 
 

Задача 4. Розрахувати вартість об’єкта інтелектуальної власності 
методами капіталізації прибутку та дисконтування чистих грошових потоків, 
якщо очікується, що від його використання підприємство отримуватиме 
протягом 5 років доходи та нестиме загальні операційні витрати (з ПДВ) у 
таких розмірах: 

- 1 рік: дохід – 1050 тис. грн, витрати – 750 тис. грн; 
- 2 рік – 1500 тис. грн, витрати – 950 тис. грн; 
- 3 рік – 1650 тис. грн, витрати – 1100 тис. грн; 
- 4 рік – 1500 тис. грн, витрати – 800 тис. грн; 
- 5 рік – 1000 тис. грн, витрати – 750 тис. грн.  
Врахувати коефіцієнт дисконтування у розмірі 0,1. 

 
Задача 5. Розрахувати вартість об’єкта інтелектуальної власності 

методом планових витрат, якщо очікується, що витрати на оплату праці 
складуть 80 тис. грн, нарахування на заробітну плату – 36%, матеріальні 
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витрати – 40 тис. грн, оплата послуг інших організацій – 24 тис. грн, планова 
норма рентабельності на об’єкти ІВ – 15%. 
 

Задача 6. Розрахувати вартість об’єкта інтелектуальної власності 
методом коефіцієнтів, якщо коефіцієнт досягнутого позитивного ефекту = 2,5; 
коефіцієнт складності рішення технічного завдання = 1,5; коефіцієнт суттєвих 
відмінностей = 4,2. 
 

Задача 7. Визначити вартість об’єкта інтелектуальної власності 
ринковим, витратним та дохідним підходами, якщо його створення потребує 
таких витрат: у першому році – 1,2 млн грн, у другому році – 1,5 млн грн, у 
третьому – 0,8 млн грн. Очікується, що від використання об’єкта 
інтелектуальної власності у власному виробничому процесі підприємство 
отримуватиме додатковий чистий прибуток у розмірі 0,5 млн грн щорічно 
протягом 10 років. Ринкова вартість аналогічних об’єктів становить 3 млн грн. 
Коефіцієнт дисконтування врахувати у розмірі 10% річних. 

 
Задача 8 (з використанням ПЕОМ). З використанням прикладного 

програмного забезпечення Microsoft Excel розрахувати амортизаційні 
відрахування на об’єкти інтелектуальної власності підприємства, якщо 
розглядаються такі об’єкти: 

1) винахід, права на який придбано за 30 тис. грн, сплачено мито у розмірі 
1 тис. грн та інші витрати, пов’язані з його придбанням і доведенням до стану,  
придатного для використання у розмірі 5 тис. грн; встановлений термін 
використання винаходу – 5 років; 

2) корисна модель, права на яку придбані за 10 тис. грн та встановлений 
термін використання 3 роки; 

3) промисловий зразок, права на який придбано за 900 грн та 
встановлений термін використання – 2 роки; 

4) комп’ютерна програма, придбана за 5 тис. грн з терміном використання 
– 9 місяців; 

5) винахід, створений підприємством самостійно. При цьому було 
понесено витрати у розмірі 110 тис. грн. 
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ТЕМА 8 

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 

Ключові слова: система захисту прав інтелектуальної власності, порушення 
прав інтелектуальної власності, порядок захисту прав інтелектуальної 
власності, матеріальна відповідальність, кримінальна відповідальність.  

 
1. Система захисту прав інтелектуальної власності та її призначення 
2. Дії, що визнаються порушенням прав інтелектуальної власності 
3. Форми, порядки та способи захисту прав інтелектуальної власності 
4. Захист прав інтелектуальної власності в адміністративному та 

судовому порядку 
 
1. Система захисту прав інтелектуальної власності та її призначення 
 
Захист права інтелектуальної власності – це сукупність заходів, 

спрямованих на встановлення та визнання прав інтелектуальної власності у разі 
їх порушення, оспорення чи невизнання. Захист права інтелектуальної 
власності може бути здійснено в кримінально-правовому, адміністративно-
правовому та цивільно-правовому порядку. 

Зокрема, відповідно до ст. 176 КК України, до кримінальної 
відповідальності притягаються особи, винні в такому порушенні авторського 
права і суміжних прав, як незаконне відтворення, розповсюдження творів 
науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних, а також 
незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і 
програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та 
відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, або інше умисне порушення 
авторського права і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у 
великому розмірі. 

Стаття 177 КК України визнає кримінально караним порушення прав на 
винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної 
мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію, якщо це завдало 
матеріальної шкоди у великому розмірі. 

Щодо адміністративно-правового захисту права інтелектуальної 
власності, то ст. 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
визнає адміністративно караним таке порушення прав на об’єкт права 
інтелектуальної власності, як незаконне використання об’єкта права 
інтелектуальної власності, привласнення авторства на такий об’єкт або інше 
умисне порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності, що 
охороняється законом. 

Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності, насамперед, 
може бути здійснено судом. Кожна особа має право звернутися до суду за 
захистом свого права інтелектуальної власності. Суд у випадках та в порядку, 
встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: 

1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права 
інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; 
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2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи 

експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; 
3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у 

цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності; 
4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які 

використовувалися, переважно, для виготовлення товарів з порушенням права 
інтелектуальної власності; 

5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування 
збитків за неправомірне використання об’єкта права інтелектуальної власності. 
Розмір стягнення визначається, відповідно до закону з урахуванням вини особи 
та інших обставин, що мають істотне значення; 

6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення 
права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого 
порушення. 

Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права», 
порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для 
судового захисту, є, наприклад: а) вчинення будь-якою особою дій, які 
порушують особисті немайнові права суб’єктів авторського права і (або) 
суміжних прав, та їх майнові права; б) піратство у сфері авторського права і 
(або) суміжних прав – опублікування, відтворення, ввезення на митну 
територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження 
контрафактних примірників творів (у тому числі комп’ютерних програм і баз 
даних), фонограм, відеограм і програм організацій мовлення; в) плагіат – 
оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під 
іменем особи, яка не є автором цього твору, та низка інших порушень. 

У разі порушення будь-якою особою авторського права і (або) суміжних 
прав, особа, права якої порушено, має право: 

1) вимагати визнання та поновлення своїх прав, у тому числі забороняти 
дії, що порушують авторське право і (або) суміжні права чи створюють загрозу 
їх порушення; 

2) звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав та (або) 
припинення дій, що порушують авторське право та (або) суміжні права чи 
створюють загрозу їх порушення; 

3) подавати позови про відшкодування моральної (немайнової) шкоди; 
4) подавати позови про відшкодування збитків (майнової шкоди), 

включно з упущеного вигодою, або стягнення доходу, отриманого порушником 
внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних прав, чи виплату 
компенсацій; 

5) вимагати припинення підготовчих дій до порушення авторського права 
і (або) суміжних прав, у тому числі призупинення митних процедур, якщо є 
підозра, що можуть бути пропущені на митну територію України чи з її митної 
території контрафактні примірники творів, фонограм, відеограм, засоби обходу 
технічних засобів захисту, в порядку, передбаченому Митним кодексом 
України; 

6) брати участь в інспектуванні виробничих приміщень, складів, 
технологічних процесів і господарських операцій, пов’язаних із виготовленням 
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примірників творів, фонограм і відеограм, щодо яких є підстави для підозри 
про порушення чи загрозу порушення авторського права і (або) суміжних прав, 
у порядку, встановленому KM України; 

7) вимагати, в тому числі в судовому порядку, публікації в засобах 
масової інформації даних про допущені порушення авторського права і (або) 
суміжних прав та судові рішення щодо цих порушень; 

8) вимагати від осіб, які порушують авторське право і (або) суміжні права 
позивача, надання інформації про третіх осіб, задіяних у виробництві та 
розповсюдженні контрафактних примірників творів і об’єктів суміжних прав, а 
також засобів обходу технічних засобів захисту, та про канали їх 
розповсюдження; 

9) вимагати прийняття інших передбачених законодавством заходів, 
пов’язаних із захистом авторського права та суміжних прав. 

Після того, як об’єкт інтелектуальної власності створений і охоронним 
документом закріплені на нього права, настає важливий етап у його життєвому 
циклі – включення в господарський оборот. Саме на цьому етапі об’єкт 
інтелектуальної власності приносить правовласнику прибуток чи іншу користь, 
власне те, задля чого він і був створений. Однак, як тільки інформація про 
об’єкт інтелектуальної власності стає відомою несумлінним конкурентам, у них 
виникає спокуса використати його в своїх інтересах. При цьому порушник прав 
знаходиться в більш вигідних умовах, чим правовласник: він не несе витрат на 
стадії створення та охорони об’єкта інтелектуальної власності. Крім того, він 
може мати готову виробничу базу для використання об’єкта інтелектуальної 
власності, у той час, як правовласник повинен ще витратити час і ресурси на її 
створення. Тому порушник прав може швидше випустити продукцію з 
використанням об’єктів інтелектуальної власності й просунути її на ринок за 
більш низькою ціною, чим правовласник об’єкта інтелектуальної власності. 
Такий розвиток подій не тільки порушує права конкретного правовласника, але 
має і серйозні наслідки для суспільства загалом, сповільнюючи його соціальний 
та економічний розвиток і ускладнюючи цивілізоване співробітництво з 
іншими країнами. 

У наш час фактор захисту прав здобуває особливо великого значення, 
оскільки у зв’язку зі швидким розвитком технологій, з’явилася можливість 
порушення прав у таких обсягах, що були неможливі раніше. Тому без 
належної правоохоронної інфраструктури, що забезпечує як захист прав, так і 
обмеження можливості одержання аналогічних прав іншими, система охорони 
інтелектуальної власності не може бути ефективною. 

 
2. Дії, що визнаються порушенням прав інтелектуальної власності 
 
Спеціальні закони України з питань інтелектуальної власності, за певним 

винятком, не визначають, які конкретно дії визнаються порушенням прав 
інтелектуальної власності щодо певного об’єкта цих прав. 

Цими законами визначено дії, які визнаються використанням об’єкта 
права інтелектуальної власності. А правопорушенням вважається будь-яке 
вчинення без згоди правовласника дій, які визнаються використанням об’єкта 
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права інтелектуальної власності. 

Найпоширенішими правопорушеннями у сфері авторського права та 
суміжних прав є: 

- виготовлення і розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та 
фонограм; 

- тиражування та розповсюдження неліцензійного комп’ютерного 
програмного забезпечення; 

- нелегальне виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем 
зчитування. 

У сфері промислової власності найбільш поширеними 
правопорушеннями є виробництво і розповсюдження продукції з незаконним 
використанням торговельних марок, географічних зазначень та фірмових 
найменувань відомих вітчизняних та зарубіжних виробників, а також 
виготовлення та реалізація товарів з використанням запатентованих винаходів, 
корисних моделей та промислових зразків без згоди власників прав на ці 
об’єкти права інтелектуальної власності. Зокрема, порушенням прав на винахід 
чи корисну модель є вчинення без дозволу власника цих прав таких дій: 

- виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу 
(корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в 
тому числі через мережу «Інтернет», продаж, імпорт та інше введення його в 
цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; 

- застосування запатентованого процесу або пропонування його для 
застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес для застосування, 
знає про те, що такі дії забороняються без згоди правовласника або, виходячи з 
обставин, це і так є очевидним. 

Порушенням прав на промисловий зразок визнається виготовлення 
виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування 
такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через мережу 
«Інтернет», продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний 
оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. 

Порушенням прав на торговельну марку є вчинення без дозволу 
правовласника таких дій: 

- нанесення торговельної марки на будь-який товар, для якого права на 
цю торговельну марку були зареєстровані, упаковку, в якій міститься такий 
товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший 
прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним 
нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, продаж, 
імпорт та експорт; 

- застосування торговельної марки під час пропонування та надання будь-
якої послуги, для якої права на цю торговельну марку були зареєстровані; 

- застосування торговельної марки, права на яку зареєстровані, в діловій 
документації чи в рекламі та в мережі «Інтернет», у тому числі в доменних 
іменах. 

Набуті права на торговельну марку надають правовласнику виключне 
право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не 
передбачено цим Законом: 
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- торговельну марку стосовно наведених у свідоцтві на неї товарів і 

послуг; 
- торговельну марку стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними 

у свідоцтві на неї, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману 
щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; 

- позначення, схоже з торговельною маркою, стосовно наведених у 
свідоцтві на неї товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці 
позначення і торговельну марку можна сплутати; 

- позначення, схоже з торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, 
споріднених з наведеними у свідоцтві на неї, якщо внаслідок такого 
використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає 
послуги, або ці позначення і торговельну марку можна сплутати. 

Правовласник може також вимагати усунення з товару, його упаковки 
незаконно використаної торговельної марки або позначення, схожого з нею 
настільки, що їх можна сплутати. Неправомірними діями, що тягнуть за собою 
захист порушених прав та юридичну відповідальність, визнається неправомірне 
розголошення, використання, незаконне збирання відомостей, що становлять 
комерційну таємницю. Протиправними діями є також схиляння до 
розголошення комерційної таємниці – підбурювання особи, якій були довірені 
у встановленому порядку або стали відомі у зв’язку з виконанням службових 
обов’язків відомості, які за законодавством України становлять комерційну 
таємницю, до розкриття цих відомостей, якщо це спричинило або могло 
спричинити шкоду власнику прав на комерційну таємницю. 

Перераховані нижче дії, вчинені без дозволу власника патенту на винахід 
або корисну модель, визнаються порушенням його прав: 

- виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу 
(корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в 
тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в 
цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; 

- застосування процесу, що охороняється патентом, чи пропонування його 
для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, 
що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з 
обставин, це і так є очевидним. 

Порушенням прав визнається виготовлення виробу із застосуванням 
запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, 
пропонування для продажу, у тому числі через Інтернет, продаж, імпорт 
(ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого 
виробу в зазначених цілях. 

Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого 
промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки 
промислового зразка. 

Що стосується географічного зазначення походження товару, то 
порушенням прав визнається: 

- нанесення його на товар або на етикетку; 
- нанесення його на упаковку товару, застосування в рекламі; 
- запис на бланках, рахунках та інших документах, що супроводжують 
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товар. 

Крім того, порушенням прав власника свідоцтва на використання 
зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару є: 

- використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження 
товару особою, яка не має свідоцтва про право на його використання; 

- використання зареєстрованого зазначення географічного походження 
товару, якщо цей товар не походить із зареєстрованого для цього зазначення 
географічного місця, навіть якщо справжнє місце походження товару або 
географічне зазначення його походження використовується у перекладі чи 
супроводжується словами: «вид», «тип», «стиль», «марка», «імітація» тощо; 

- використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження 
товару або подібного до нього позначення для відмінних від описаних у Реєстрі 
однорідних товарів, якщо таке використання вводить в оману споживачів щодо 
походження товару та його особливих властивостей чи інших характеристик, а 
також для неоднорідних товарів, якщо таке використання завдає шкоди 
репутації зареєстрованого зазначення або є неправомірним використанням його 
репутації; 

- використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження 
товару як видової назви. 

Вказані далі дії, вчинені без дозволу власника свідоцтва на торговельну 
марку, визнаються порушенням його прав: 

- нанесення знака на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, 
упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, 
нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого 
товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, 
пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт 
(вивезення); 

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, 
для якої знак зареєстровано; 

- застосування його в діловій документації чи рекламі та в мережі 
Інтернет, у тому числі в доменних іменах. 

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі 
зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого 
знака лише окремими елементами, якщо це не змінює загалом відмітності 
знака. 

Неправомірне (без дозволу автора) використання творів є порушенням 
прав автора. Посилання користувача твору на низький художній чи науковий 
рівень твору, мету використання твору, невеликий обсяг використання твору 
тощо не можуть братися до уваги при вирішенні питання про відповідальність 
користувача. 

Вважається порушенням особистих немайнових прав автора 
оприлюднення твору без зазначення імені автора, ілюстрування твору, 
спотворення, зміна тощо. 

Будь-яке відтворення чи використання твору без дозволу автора без 
виплати йому винагороди є порушенням його виключних майнових прав. 

Використання виконань творів шляхом публічного повідомлення 
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виконань, фіксації їх на носії та розповсюдження зафіксованих виконань без 
дозволу виконавця є порушенням його прав. 

Суб’єкт, права якого порушені, може вимагати: 
- визнання цього права; 
- визнання правочину недійсним; 
- припинення дії, яка порушує право; 
- відновлення становища, яке існувало до порушення; 
- примусове виконання обов’язку в натурі; 
- зміна правовідношення; 
- припинення правовідношення; 
- відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; 
- відшкодування моральної (немайнової) шкоди; 
- визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної 

влади або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. 
Суд також може захистити право інтелектуальної власності та охоронювані 
законом інтереси іншим цивільно-правовим способом, що встановлений 
договором чи законом. 

Суперечки щодо інтелектуальної власності поділяються на дві групи. До 
першої належать суперечки про визнання (чи невизнання) результату 
інтелектуальної діяльності об’єктом інтелектуальної власності. Щодо об’єктів 
промислової власності, це суперечки: 

- пов’язані з відмовою у видачі патенту; 
- по запереченнях третіх осіб проти видачі патенту; 
- про визнання патенту недійсним. 
До другої групи належать суперечки, що стосуються порушення прав: 
- про заборону дій, що порушують права на патент; 
- про відшкодування шкоди, заподіяної порушником патентних прав; 
- про визнання дій, що не порушують патент; 
- про післякористування винаходів, пов’язане з укладанням чи 

використанням ліцензійних угод; 
- про надання примусової ліцензії; 
- про виплату винагороди автору роботодавцем; 
- про компенсацію за використання винаходу державою тощо. 
 
3. Форми, порядки та способи захисту прав інтелектуальної власності 
 
У законодавстві розрізняють дві основні форми захисту прав 

інтелектуальної власності – юрисдикційну та неюрисдикційну. 
Юрисдикційна форма захисту прав інтелектуальної власності полягає в 

тому, що особа, права якої порушено, звертається за захистом порушених прав 
до суду, інших компетентних державних органів, уповноважених вжити 
необхідні заходи для відновлення порушених прав і припинення 
правопорушення. 

У рамках юрисдикційної форми захисту прав, в свою чергу, 
виокремлюють загальний (судовий) і спеціальний (адміністративний) порядки 
захисту порушених прав інтелектуальної власності. 



155 
За загальним порядком захист прав інтелектуальної власності та 

охоронюваних законом інтересів здійснюється судом. Основна маса таких 
спорів розглядається місцевими судами. Якщо обидва учасники спірних 
правовідносин є юридичними особами, то спір, що виник між ними, 
підвідомчий господарському суду. За згодою учасників правовідносин у сфері 
інтелектуальної власності спір між ними може бути переданий на розгляд 
третейського суду.  

Спеціальною формою захисту прав інтелектуальної власності є 
адміністративний порядок їх захисту. Він застосовується як виняток із 
загального правила, тобто тільки в прямо передбачених законодавством 
випадках. Згідно із законодавством потерпілий може звернутися за захистом 
своїх порушених прав до уповноваженого на це державного органу, зокрема, до 
Антимонопольного комітету України, Міністерства внутрішніх справ України, 
Державної митної служби України, Державного департаменту інтелектуальної 
власності Міністерства освіти і науки України, або вищого органу відповідача, 
який, за необхідністю, надасть такий захист. 

Неюрисдикційна форма захисту прав інтелектуальної власності 
передбачає дії юридичних та фізичних осіб щодо захисту прав інтелектуальної 
власності, які здійснюються ними самостійно (самозахист), без звернення за 
допомогою до державних або інших компетентних органів. Це може бути 
відмова здійснити певні дії, що не передбачені укладеним ліцензійним 
договором, або відмова від виконання договору загалом. 

Обрані засоби самозахисту прав не повинні суперечити закону та 
моральним засадам суспільства. При цьому, способи самозахисту прав повинні 
відповідати змісту цих прав, що порушені, характеру дій, якими вони порушені, 
а також наслідкам, що спричинені цим порушенням. Способи самозахисту 
можуть обиратися особою чи встановлюватись договором або актами 
цивільного законодавства.  

Юрисдикційна форма захисту прав інтелектуальної власності передбачає 
цивільно-правовий, кримінально-правовий та адміністративно-правовий захист 
порушених прав. 

Під цивільно-правовим захистом прав інтелектуальної власності 
розуміють передбачені законом матеріально-правові заходи примусового 
характеру, за допомогою яких здійснюється визнання або відновлення 
порушених прав інтелектуальної власності, припинення правопорушення, а 
також майновий вплив на правопорушника. Поряд із цивільно-правовим 
захистом прав інтелектуальної власності у сучасній юридичній літературі 
вирізняють господарсько-правовий захист порушених прав інтелектуальної 
власності підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб (у тому 
числі іноземних), та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності. 
Основною метою цивільно-правової та господарсько-правової відповідальності 
є не покарання за недотримання встановленого правопорядку, а відшкодування 
заподіяної шкоди. На сьогодні спори, пов’язані з порушенням прав 
інтелектуальної власності в Україні, розглядаються загальними, 
господарськими та адміністративними судами. Справа в суді порушується на 
підставі позовної заяви, яка подається в письмовій формі особою, права якої 
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порушено. Як правило, позови до фізичної особи подаються в суд за місцем її 
проживання, а до юридичних осіб – за їхнім місцезнаходженням. 

Загальними цивільно-правовими способами захисту прав, які 
поширюються також і на захист прав інтелектуальної власності, є: 

- визнання прав; 
- визнання правочину недійсним; 
- припинення дії, яка порушує права; 
- відновлення становища, яке існувало до порушення; 
- примусове виконання обов’язку в натурі; 
- зміна правовідношення; 
- припинення правовідношення; 
- відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; 
- відшкодування моральної (немайнової) шкоди; 
- визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної 

влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого 
самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. 

Суд може захистити права інтелектуальної власності іншим цивільно-
правовим способом, що встановлений договором чи законом. 

Цей перелік доповнений положеннями, які стосуються виключно 
порушення прав інтелектуальної власності. Суд може постановити рішення, 
зокрема, про: 

- застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню прав 
інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; 

- зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи 
експорт яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності; 

- вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених в 
цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності, та знищення 
таких товарів; 

- вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які 
використовувалися, переважно, для виготовлення товарів з порушенням прав 
інтелектуальної власності, або вилучення та знищення таких матеріалів та 
знарядь; 

- застосування разового грошового стягнення замість відшкодування 
збитків за неправомірне використання об’єкта права інтелектуальної власності; 

- опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення 
прав інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо цього 
порушення. 

Власнику прав інтелектуальної власності надається можливість вибору 
способу захисту порушених прав. Наприклад, він вправі на власний розсуд 
вимагати або відшкодування заподіяних збитків, або стягнення на свою користь 
доходу, одержаного правопорушником внаслідок правопорушення, або виплати 
компенсації. Якщо порушено немайнові права інтелектуальної власності, 
зокрема, принижено честь, гідність автора, творця, або завдано шкоди діловій 
репутації власника прав, то така моральна шкода відшкодовується грішми, 
іншим майном або в інший спосіб. 

При визначенні розмірів збитків, які повинні бути відшкодовані особі, 
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права інтелектуальної власності якої порушено, а також для відшкодування 
моральної шкоди суд зобов’язаний виходити з суті правопорушення, майнової і 
моральної шкоди, завданої особі, яка є власником прав інтелектуальної 
власності, а також із можливого доходу, який могла б одержати ця особа. 

При визначенні розміру компенсації, яка повинна бути виплачена замість 
відшкодування збитків чи стягнення доходу, суд враховує обсяг 
правопорушення та умисел правопорушника. 

 
4. Захист прав інтелектуальної власності в адміністративному та 

судовому порядку 
 
Адміністративний спосіб полягає в розгляді та вирішенні суперечки 

органом державного управління. Процедура розгляду набагато простіша, ніж у 
цивільному судочинстві. Правовою основою є Кодекс України про 
адміністративні правопорушення, а також закони України «Про захист від 
недобросовісної конкуренції», «Про авторське право і суміжні права», «Про 
охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові 
зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав 
на сорти рослин» тощо. 

У галузі авторського права і суміжних прав адміністративний спосіб 
захисту прав передбачено тільки за публічний показ, порушення умов 
публічного демонстрування і тиражування кіно- і відеофільмів без прокатного 
посвідчення. Щодо об’єктів промислової власності, цей спосіб захисту прав 
передбачає накладення штрафів за неправомірне використання фірмових 
найменувань, торговельних марок тощо. Засобом захисту в цьому випадку є 
скарга, яку у встановленому адміністративним законодавством порядку 
подають у відповідний орган державного управління. 

Здійснення дій, обумовлених законодавством України як недобросовісна 
конкуренція, спричиняє накладення Антимонопольним комітетом України 
штрафів, а також адміністративну і цивільно-правову відповідальність. До 
таких дій належать: 

- неправомірне використання чужого імені, фірмового найменування, 
торговельних марок; 

- введення в обіг під своїм позначенням товару іншого виробника; 
- відтворення зовнішнього вигляду виробу іншого суб’єкта господарської 

діяльності та введення його в господарський оборот; 
- неправомірний збір, розголошення і використання комерційної 

таємниці, а також інші протиправні дії. 
Тобто, Антимонопольним комітетом України розглядаються скарги щодо 

дій після вводу об’єктів права інтелектуальної власності до господарського 
обороту. 

Типовими видами адміністративних стягнень можуть бути: 
попередження, штраф, виправні роботи, адміністративний арешт тощо. 

Так, незаконне використання об’єкта права інтелектуальної власності, 
привласнення авторства на такий об’єкт або інше умисне порушення права 
інтелектуальної власності тягне за собою накладення штрафу від 10 до 200 
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неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно 
виготовленої продукції, а також обладнання і матеріалів, призначених для їх 
виготовлення. 

Суперечки, пов’язані з порушенням прав інтелектуальної власності, 
підвідомчі судам загальної юрисдикції та вищому господарському суду. Якщо 
хоча б однією зі сторін у суперечці є фізична особа, то зазначена суперечка 
підвідомча суду загальної юрисдикції. 

У випадку порушення прав потерпілий подає позов – заяву, звернену до 
суду, про відправлення правосуддя з метою захисту особистих чи майнових 
прав. У позовній заяві вказується форма захисту (заборона робити будь-яку дію, 
відшкодування збитків тощо), розмір нанесеного збитку, наводяться докази 
обґрунтованості вимог, будь-яку дію, відшкодування збитків тощо), розмір 
нанесеного збитку. 

За загальним правилом цивільного судочинства конкретна цивільна 
справа, як правило, розглядається за місцем перебування відповідача. У будь-
якому судовому розгляді про порушення прав інтелектуальної власності 
зважуються два основних питання. Перше пов’язане зі встановленням чи не 
встановленням факту використання ОІВ, що охороняється. Друге – з 
визначенням розміру збитків, що підлягають стягненню з відповідача на 
користь позивача. 

Власник прав на ОІВ має право вимагати від порушника: 
- визнання прав власника; 
- відновлення положення, що існувало до порушення права; 
- припинення дій, що порушують право чи створюють погрозу його 

порушенню; 
- відшкодування збитків, включно з втраченою вигодою тощо. 
Якщо внаслідок незаконного використання ОІВ порушник одержав дохід, 

потерпілий має право вимагати відшкодування втраченої вигоди в розмірі, не 
меншому, ніж сума такого доходу. 

Якщо одночасно з порушенням майнових прав порушені особисті 
немайнові права автора, то він може зажадати майнову компенсацію за 
нанесення йому морального збитку, розмір якої визначається судом. 
Порушенням прав авторства є присвоєння результатів чужої творчої праці й 
спроба видати ці результати за власну розробку. 

Суд, господарський суд має право прийняти рішення чи визначення про 
заборону випуску твору, використання постанови, фонограми передачі в ефір 
чи по проводах, про припинення їхнього поширення, про вилучення, 
конфіскацію всіх примірників твору, якщо буде достатньо даних про 
порушення авторського права і суміжних прав. 

Застосування цивільно-правових санкцій за порушення прав на ОІВ 
можливе в межах загального терміну позову, тобто протягом трьох років від 
дати, коли власник права довідався чи повинен був довідатися про порушення 
свого права. 

У Великобританії, Німеччині та низці інших країн існують спеціалізовані 
патентні суди. Це дозволяє сконцентрувати досвід вирішення патентних 
суперечок, створити умови для правильного й однакового застосування 
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нормативних актів, скоротити число інстанцій, що розглядають суперечки. 

В Україні поки що немає патентного суду, але існує практика створення 
судових колегій з інтелектуальної власності, наприклад, при Вищому 
господарському суді України. У таких колегіях працюють судді, які мають 
спеціальну фахову підготовку з інтелектуальної власності, і тому можуть 
компетентно вирішувати суперечки щодо інтелектуальної власності. 

Поряд з нормами цивільно-правового захисту прав на ОІВ, чинним 
законодавством передбачена також кримінальна відповідальність (статті 176, 
177 Кримінального кодексу України).  

Законодавство України передбачає також кримінально-правові санкції за 
незаконне зазіхання на комерційну таємницю. Карним злочином є незаконний 
збір з метою використання відомостей, що становлять комерційну таємницю 
(промислове шпигунство), якщо це завдає суттєвого матеріального збитку 
суб’єкту підприємницької діяльності. Як покарання передбачається 
застосування до порушника штрафу в розмірі від 200 до 2000 неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі від 2-х до 5-ти років. 

Залучення до кримінальної відповідальності конкретних винуватців 
злочину не виключає вимог про відшкодування заподіяного збитку. 

Особливий випадок – захист прав на ОІВ при перетинанні кордону. 
Митним кодексом України (ст. 74) товари й інші предмети, виготовлені з 
порушенням прав інтелектуальної власності, не можуть як імпортуватися, так й 
експортуватися через митний кордон України. 

У судовій процедурі вирішення спорів важливе місце посідають докази. 
Розрізняють три форми доказів: «документальний доказ» – доказ, наданий у 
письмовому вигляді чи у вигляді будь-якого документа; «речовий доказ» – 
доказ, що існує у вигляді предметів; «показання свідків» – усні показання 
експерта. Наявність охоронного документа – патенту чи свідоцтва, є важливим 
доказом. 

Угода TRIPS є однією з найважливіших угод Світової організації торгівлі 
(СОТ). Ця угода визнана світовим співтовариством як правовий документ, що 
охоплює питання, пов’язані з охороною прав на ОІВ, які розглядаються як 
товар. Відповідно до вимог частини III Угоди TRIPS «Захист прав 
інтелектуальної власності», країни-учасниці зобов’язуються забезпечити на 
своїй території дію таких процедур, які дозволяють здійснювати заходи, що 
запобігають порушенню законодавства у сфері охорони прав інтелектуальної 
власності та їх недопущення. 

Стаття 41 Угоди TRIPS зазначає, що законодавство кожної країни 
повинно мати норми, що дозволяли б удатися до ефективних дій, спрямованих 
проти будь-якого порушення прав інтелектуальної власності, включно з 
терміновими заходами для запобігання порушень і правові санкції на випадок 
подальших порушень. 

Угода TRIPS передбачає захист прав інтелектуальної власності за 
допомогою адміністративних процедур, цивільно-правові способи захисту прав, 
а також карні процедури і штрафи, що можуть бути застосовані до порушників 
прав. 

Подальше удосконалення національного законодавства України 
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здійснюється з урахуванням вимог цього важливого міжнародного 
нормативного акта. 

Підсумовуючи сказане, можна констатувати, що сьогодні в Україні вже 
сформована законодавча й організаційна системи державних органів, які прямо 
або опосередковано забезпечують захист прав у сфері інтелектуальної 
власності.  

Систему правової охорони інтелектуальної власності можна вважати 
ефективною, якщо країна забезпечує належний захист прав інтелектуальної 
власності. У наш час цей фактор набуває особливо великого значення, оскільки 
у зв’язку з швидким розвитком інформаційних технологій, з’явилась 
можливість порушення прав інтелектуальної власності у значних обсягах. Без 
сучасного законодавства, дієвих механізмів реалізації правових норм та 
розбудови відповідної інфраструктури система правової охорони 
інтелектуальної власності в будь-якій країні не може бути ефективною. 

Використання об’єктів права інтелектуальної власності дає змогу 
підприємствам підвищувати конкурентоспроможність своєї продукції і за 
рахунок цього здобувати стратегічні переваги на ринку. Але створення цих 
об’єктів, їх рекламування, дослідження кон’юнктури ринку тощо потребує 
вкладення великих коштів. Значні доходи, одержувані від використання 
об’єктів права інтелектуальної власності, приваблюють деяку категорію 
недобросовісних ділків, які, з метою отримання вигоди, без дозволу 
правовласника використовують чужі літературні чи художні твори, торговельні 
марки, винаходи, промислові зразки тощо. 

При цьому шкода завдається не тільки власникам прав інтелектуальної 
власності, винахідникам, авторам, але й країні, бо таке використання 
найчастіше є тіньовим і не передбачає сплати податків. 

Правовласники повинні мати можливість вчиняти дії проти осіб, що 
порушують їх права з тим, щоб запобігти подальшим правопорушенням і 
компенсувати збитки, заподіяні внаслідок таких правопорушень. Без належного 
захисту прав інтелектуальної власності буде неможливим і міжнародне 
співробітництво у галузях, пов’язаних з правами інтелектуальної власності. 
Міжнародні зобов’язання України щодо належного захисту прав 
інтелектуальної власності виплавають з її участі у міжнародних договорах, до 
яких вже приєдналась Україна або має намір приєднатися. Захистом прав 
інтелектуальної власності є правове забезпечення недоторканності цих прав, їх 
непорушності, а в разі порушення – застосування заходів примусового 
характеру, спрямованих на відновлення цих прав. Право на захист з’являється у 
власника прав інтелектуальної власності лише в момент порушення або 
оспорювання його прав та охоронюваних законом інтересів і реалізується в 
рамках цивільних, кримінальних та адміністративних правовідносин, які 
виникли при цьому. 

Згідно з міжнародними стандартами, поняття «захист прав 
інтелектуальної власності» включає передбачену законодавством діяльність 
уповноважених країною відповідних органів влади із визнання, поновлення 
прав та усунення перешкод, що заважають реалізації прав та законних інтересів 
суб’єктів права інтелектуальної власності. 
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В Україні створено цілісну систему захисту прав інтелектуальної 

власності, яка охоплює в себе правові норми, механізми їх застосування та 
відповідну інфраструктуру для їх практичної реалізації. Ця система загалом 
відповідає міжнародним стандартам, що діють у сфері інтелектуальної 
власності. 

Законодавство України, як і багатьох інших держав, поряд із засобами 
цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності, встановлює 
кримінальну відповідальність за їх порушення. Кримінальна відповідальність за 
порушення прав інтелектуальної власності наступає, якщо правовласнику 
завдана матеріальна шкода у значному, великому або особливо великому 
розмірах. 

Так, незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і 
мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних, незаконне відтворення, 
розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм організацій 
мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та 
відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, або інше умисне порушення 
авторських і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному 
розмірі, – караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років 
чи позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією та знищенням всіх 
примірників творів, матеріальних носіїв комп’ютерних програм, баз даних, 
виконань, фонограм, відеограм, програм організацій мовлення, а також знарядь 
і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення. 

Ті ж самі дії, якщо вони вчинені повторно чи за попередньою змовою 
групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, – караються 
штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або виправними роботами на строк до двох років чи позбавленням 
волі від двох до п’яти років, з конфіскацією та знищенням всіх примірників 
творів, матеріальних носіїв комп’ютерних програм, баз даних, виконань, 
фонограм, відеограм, програм організацій мовлення, а також знарядь і 
матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення. 

Якщо ж такі дії вчинені службовою особою з використанням службового 
становища чи організованою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди в 
особливо великому розмірі, то вони караються штрафом від двох до трьох 
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на 
строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи 
вести якусь діяльність на строк до трьох років або без такого і з конфіскацією 
та знищенням всіх примірників творів, матеріальних носіїв тощо, а також 
знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення. 

При цьому, матеріальна шкода вважається завданою у значному розмірі, 
якщо її розмір у двадцять і більше разів перевищує неоподаткований мінімум 
доходів громадян (на сьогодні це становить близько 4 тис. грн.), у великому 
розмірі – якщо її розмір у двісті й більше разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян, а в особливо великому розмірі – якщо її розмір у 
тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  

Враховуючи, що інтелектуальна власність в сучасних умовах набирає 
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дедалі більшої ваги, а також зростання масштабів правопорушень у цій сфері, 
такі покарання є виправданими і повинні нести застережливу функцію щодо 
порушення прав інтелектуальної власності. 

Законодавство передбачає також аналогічну кримінальну 
відповідальність за незаконне використання: 

- винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії 
інтегральних мікросхем, сорту рослин, а також привласнення авторства на них; 

- торговельної марки, фірмового найменування та географічного 
зазначення або інше умисне порушення прав на ці об’єкти. 

Кримінальна відповідальність передбачена і за так зване комерційне 
шпигунство, тобто умисні дії, спрямовані на незаконне отримання з метою 
розголошення або іншого використання відомостей, що становлять комерційну 
таємницю, незаконне використання таких відомостей, якщо це спричинило 
істотну шкоду правовласнику. Такі злочини караються штрафом від двохсот до 
тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи обмеженням волі на 
строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років. 

Законодавство України встановлює жорстку кримінальну 
відповідальність за незаконне виробництво, експорт, імпорт, зберігання, 
реалізацію та переміщення дисків для лазерних систем зчитування, матриць, 
обладнання та сировини для їх виробництва, якщо ці дії вчинені у значних 
розмірах. Зокрема, дії, вчинені у значних розмірах, караються штрафом від 
однієї до п’яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або 
виправними роботами на строк до двох років чи позбавленням волі на той 
самий строк із конфіскацією та знищенням дисків для лазерних систем 
зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва. 

Якщо такі дії вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, 
або вчинені у великих розмірах, то вони караються позбавленням волі на строк 
від двох до п’яти років з аналогічною конфіскацією та знищенням. 

При цьому, під значним розміром вчинених дій слід розуміти вартість 
дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для 
їх виробництва, що у двадцять разів і більше перевищує рівень 
неоподаткованого мінімуму доходів громадян. Під великим розміром слід 
розуміти вартість дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання 
чи сировини для їх виробництва, що у сто разів і більше перевищує рівень 
неоподаткованого мінімуму доходів громадян. 

Законодавство України передбачає вирішення в адміністративному 
порядку широкого кола питань щодо захисту прав інтелектуальної власності. 
Адміністративна відповідальність за правопорушення настає, якщо ці 
правопорушення за своїм характером не тягнуть за собою, відповідно до 
закону, кримінальної відповідальності. 

Норми адміністративного права, що стосуються захисту прав 
інтелектуальної власності, містяться в Кодексі України про адміністративні 
правопорушення, Митному кодексі України, законах України «Про охорону 
прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», 
«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на 
зазначення походження товарів», «Про охорону прав на топографії 
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інтегральних мікросхем», «Про охорону прав на сорти рослин», «Про 
розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 
комп’ютерних програм, баз даних» та «Про особливості державного 
регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, 
експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування». 

В Україні також діє Закон України «Про захист від недобросовісної 
конкуренції», яким передбачено розгляд адміністративних правопорушень, що 
стосуються недобросовісної конкуренції, за зверненням до Антимонопольного 
комітету України або до його територіальних органів із заявою про вжиття 
заходів щодо захисту порушених прав. 

За незаконне використання літературного чи художнього твору, їх 
виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп’ютерної програми, 
бази даних, наукового відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового 
зразка, торговельної марки, топографії інтегральної мікросхеми, 
раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо, привласнення авторства на 
такий об’єкт права інтелектуальної власності або інше умисне порушення прав 
інтелектуальної власності передбачено накладання штрафу від десяти до 
двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією 
незаконно виготовлених товарів та обладнання і матеріалів, які призначені для 
їх виготовлення. 

Здійснення дій, які визнані як недобросовісна конкуренція, а саме: 
- незаконне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а 

також імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, 
самовільне використання його імені, умисне поширення не правдивих або 
неточних відомостей, які можуть завдати шкоди діловій репутації чи майновим 
інтересам іншого підприємця; 

- отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також 
конфіденційної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації чи 
майну іншого підприємця передбачає накладення штрафу у визначеному 
законом розмірі, а в певних випадках – конфіскацію виготовлених товарів, 
знарядь виробництва і сировини. 

Власник прав інтелектуальної власності, який має підстави вважати, що 
при переміщенні товарів через митний кордон України порушуються чи 
можуть бути порушені його права, що охороняються в Україні, може подати 
заяву до Державної митної служби України про реєстрацію об’єкта права 
інтелектуальної власності з метою вжиття митними органами заходів щодо 
попередження переміщення через митний кордон України таких товарів. 

В Україні діючим законодавством працівникам митних органів також 
надані «ех officio» повноваження – це право діяти, не очікуючи скарги або 
клопотання з боку власника прав інтелектуальної власності про вжиття 
відповідних заходів, тобто – повноваження затримати та, в кінцевому 
результаті, конфіскувати незаконні товари. Надання митним органам «ex 
officio» повноважень є важливим компонентом ефективного забезпечення 
захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні. 

Ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї 
території товарів, призначених для виробничої або іншої підприємницької 
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діяльності, з порушенням прав інтелектуальної власності тягне за собою 
накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до ста неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з конфіскацією товарів, що переміщуються з 
порушенням прав інтелектуальної власності, а на посадових осіб підприємств – 
від тридцяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
з конфіскацією товарів, що переміщуються з порушенням цих прав. 

Якщо власник прав інтелектуальної власності або власник товарів, що 
містять об’єкти права інтелектуальної власності, не згідні з рішенням митного 
органу, то вони мають право звернутися за захистом своїх порушених прав до 
суду. 

Захист прав інтелектуальної власності в адміністративному порядку 
здійснює також Апеляційна палата Держдепартаменту, яка розглядає 
заперечення проти рішень Держдепартаменту щодо реєстрації прав 
інтелектуальної власності в Україні, а також заяви про визнання торговельної 
марки добре відомою в Україні та інші спірні питання. 

Заперечення, зокрема, може бути подано у зв’язку з відмовою 
Держдепартаментом у реєстрації прав інтелектуальної власності та видачі 
охоронного документа на об’єкт права інтелектуальної власності за 
результатами проведення експертизи поданої заявки. В Апеляційній палаті 
законодавчо закріплена колегіальна форма розгляду справ, віднесених до її 
компетенції. Заперечення розглядається колегією Апеляційної палати, яка 
приймає рішення щодо правомірності або неправомірності дій 
Держдепартаменту з відмови в реєстрації прав. 

Будь-яка особа вирішує на власний розсуд питання оскарження дій 
Держдепартаменту з відмови в реєстрації прав в адміністративному порядку 
через подання заперечення до Апеляційної палати або через звернення до суду. 
Однак, зважаючи на специфіку справ у сфері інтелектуальної власності, що 
розглядаються, заявники, зазвичай, звертаються до Апеляційної палати. Це 
пов’язано з тим, що Апеляційна палата оперативно вирішує спори, оскільки 
процедура звернення та розгляду є простою і дешевою, у розгляді справи 
беруть участь найдосвідченіші фахівці, залучені до роботи в Апеляційній 
палаті. 

 
ПИТАННЯ  ДЛЯ  ПЕРЕВІРКИ  ЗНАНЬ 

 
1. У чому полягає суть захисту прав на об’єкти інтелектуальної 

власності?  
2. Які Закони та нормативні акти, що охороняють права на ОІВ? 
3. У чому відмінності охорони та захисту об’єктів права інтелектуальної 

власності?  
4. Чим обумовлена необхідність захисту прав інтелектуальної власності?  
5. Які найпоширеніші правопорушення у сфері авторського та суміжних 

прав Вам відомі?  
6. Охарактеризуйте основні правопорушення щодо сфери промислової 

власності. 
7. Що вважається порушенням особистих немайнових прав автора? 
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8. Що визнається порушенням права на об’єкти авторського і суміжних 

прав? 
9. Що визнається порушенням права на об’єкти промислової власності? 
10. Що визнається порушенням права на комерційні позначення?  
11. Назвіть основні групи суперечок з приводу порушення прав на 

об’єкти інтелектуальної власності.  
12. У чому полягає суть юрисдикційної форми захисту прав на ОІВ?  
13. Які дії передбачає неюрисдикційна форма захисту ОІВ? 
14. Опишіть загальні цивільно-правові способи захисту прав на об’єкти 

інтелектуальної власності. 
15. Поясніть особливості адміністративного та судового порядку захисту 

прав на об’єкти інтелектуальної власності.  
16. Які особливості захисту прав власника ОІВ при перетині кордону? 

 
ТЕСТИ 

 
Блок А. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ОДИНИЧНОГО ВИБОРУ ВІДПОВІДЕЙ 

(лише одна вірна відповідь) 
 

1. Як називається процес, пов’язаний із збереженням прав 
правовласника об’єкта інтелектуальної власності у разі їх порушення: 

а) захист; 
б) охорона; 
в) збереження; 
г) відшкодування. 
 
2. Що з наведеного не належить до порушення прав на винахід: 
а) застосування запатентованого процесу; 
б) застосування запатентованого промислового зразка; 
в) виготовлення товару із застосуванням запатентованого винаходу; 
г) пропонування для продажу товару із застосуванням запатентованого 

винаходу. 
 
3. Що з наведеного не належить до порушення прав на географічне 

зазначення місця походження товару: 
а) нанесення назви географічного походження товару на упаковку; 
б) нанесення назви географічного походження товару на рахунку; 
в) використання назви географічного походження товару в рекламі; 
г) отримання свідоцтва на назву географічного походження товару. 
 
4. Що з наведеного не належить до порушення прав на торговельну 

марку: 
а) нанесення марки на вивіску; 
б) згадування марки у маркетингових дослідженнях; 
в) нанесення марки на бирку; 
г) зберігання товару з маркою. 
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5. Спір, суть якого зводиться до оспорення третьою особою 

процедури видачі патенту, належить до:  
а) оскарження результатів інтелектуальної діяльності об’єктом 

інтелектуальної власності; 
б) спорів щодо порушення прав; 
в) спорів щодо порушення власності; 
г) оскарження неправомірних дій державних структур у сфері видачі 

охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності. 
 
6. Оберіть назву форми захисту прав на об’єкти інтелектуальної 

власності без звернення за допомогою до державних чи інших 
компетентних органів: 

а) адміністративна; 
б) неюрисдикційна; 
в) юрисдикційна; 
г) судова. 
 
7. Оберіть назву форми захисту прав на об’єкти інтелектуальної 

власності, яка передбачає розірвання договору співпраці між 
контрагентами:  

а) неюрисдикційна; 
б) юрисдикційна;  
в) адміністративна; 
г) правова. 
 
8. Якому порядку захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності 

відповідає захист у господарських судах: 
а) адміністративному; 
б) цивільно-правовому; 
в) господарському; 
г) загальному. 
 
9. Якому порядку захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності 

відповідає захист в органах Антимонопольного комітету України: 
а) господарський; 
б) судовий; 
в) спеціальний; 
г) економічний. 
 
10. Який вітчизняний нормативно-правий акт регулює 

правовідносини за умови вирішення суперечки щодо захисту прав на 
об’єкт інтелектуальної власності органом державного управління: 

а) Митний кодекс України; 
б) Господарський кодекс України; 
в) Кримінальний кодекс України; 
г) Кодекс України про адміністративні правопорушення. 
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11. Який спосіб захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності 

передбачено за публічний показ відеофільмів: 
а) судовий; 
б) адміністративний; 
в) господарський; 
г) правовий. 
 
12. Що є засобом при адміністративному способі захисту прав на 

об’єкти інтелектуальної власності: 
а) позов; 
б) заява; 
в) клопотання; 
г) скарга.  
 
13. Що є засобом при судовому способі захисту прав на об’єкти 

інтелектуальної власності: 
а) позов; 
б) нота; 
в) клопотання; 
г) скарга. 
 
14. Якій категорії відповідає матеріальна шкода у розмірі 1000 грн: 
а) особливо велика; 
б) велика; 
в) значна; 
г) середня. 
 
15. Якій категорії відповідає матеріальна шкода у розмірі 200-999 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян: 
а) особливо велика; 
б) велика; 
в) значна; 
г) середня. 
 
16. Якій категорії відповідає матеріальна шкода у розмірі більше 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян: 
а) особливо велика; 
б) велика; 
в) значна; 
г) середня. 
 
17.  Яким є розмір завданого збитку у сфері порушення прав на 

об’єкти інтелектуальної власності, щоб наступила кримінальна 
відповідальність: 

а) до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
б) понад 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
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в) понад 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
г) понад 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
 
18. Як називається доказ, наданий у письмовому вигляді при розгляді 

суперечки щодо права на об’єкти інтелектуальної власності: 
а) речовий; 
б) показання свідків; 
в) переконливий; 
г) документальний. 
 
19. Якою є відповідальність за порушення права комерційної 

таємниці в Україні:  
а) штраф від 200 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
б) штраф від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян; 
в) позбавлення волі на 15 днів; 
г) позбавлення волі до 1 року. 
 
20. Якою є відповідальність за порушення права комерційної 

таємниці в Україні:  
а) штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
б) штраф від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян; 
в) позбавлення волі на 15 днів; 
г) позбавлення волі від 2 до 5 років. 

 
Блок Б. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ МНОЖИННОГО ВИБОРУ ВІДПОВІДЕЙ 

(дві правильних відповіді) 
 

21. Які дії визнаються порушенням права на корисну модель: 
а) пропонування для продажу товару із застосуванням запатентованої 

корисної моделі; 
б) застосування процесу, що охороняється патентом; 
в) пропонування для продажу товару із застосуванням запатентованого 

винаходу; 
г) виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового 

зразка. 
 
22. Які дії визнаються порушенням права на назву географічного 

зазначення місця походження товару: 
а) використання назви географічного зазначення місця походження 

товару за кордоном; 
б) використання назви географічного зазначення місця походження 

товару без свідоцтва про право на його використання; 
в) використання назви географічного зазначення місця походження 

товару, якщо товар не походить з нього; 
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г) використання назви географічного зазначення місця походження 

товару за умови наявності відповідного свідоцтва. 
 
23. Якими є дві групи спорів у сфері захисту прав на об’єкти 

інтелектуальної власності: 
а) оскарження результатів інтелектуальної діяльності об’єктом 

інтелектуальної власності; 
б) спорів щодо порушення прав; 
в) спорів щодо порушення власності; 
г) оскарження неправомірних дій державних структур у сфері видачі 

охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності. 
 
24. Оберіть можливі способи упередження порушення прав 

інтелектуальної власності:  
а) попередження правопорушника через засоби реклами; 
б) рекламна кампанія, що має на меті поінформування інших осіб про 

право власності підприємства на об’єкти інтелектуальної власності; 
в) усне попередження правопорушника; 
г) звернення до третейського суду. 
 
25. Якими є форми захисту прав на об’єкти інтелектуальної 

власності: 
а) юрисдикційна; 
б) неюрисдикційна; 
в) адміністративна; 
г) правова. 
 
26. Якими є порядки юрисдикційної форми захисту прав на об’єкти 

інтелектуальної власності: 
а) неюрисдикційний; 
б) цивільно-правовий; 
в) загальний (судовий); 
г) спеціальний (адміністративний). 
 
27. Якими є види адміністративних стягнень захисту прав на об’єкти 

інтелектуальної власності: 
а) попередження; 
б) штраф; 
в) засудження; 
г) банкрутство контрагента. 
 
28. Що з наведеного відноситься до недобросовісної конкуренції та 

спричиняє накладання штрафу Антимонопольним комітетом України: 
а) неправомірне використання чужого імені; 
б) відтворення зовнішнього вигляду виробу; 
в) подання заявки на отримання комерційного найменування; 
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г) подання заявки на отримання свідоцтва на назву місця географічного 

походження товару за умови, що його виробництво не має жодного стосунку до 
географічного місця походження. 

 
29. Що має право вимагати власник прав на об’єкт інтелектуальної 

власності від порушника: 
а) визнання права на збиток; 
б) визнання права власника; 
в) припинення дій, що порушують право; 
г) відшкодування витрат на розробку винаходу на отримання патенту. 
 
30. Якими є категорії завданої матеріальної шкоди через порушення 

прав інтелектуальної власності: 
а) належний; 
б) середній; 
в) значний; 
г) особливо великий. 

 
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

 
Захист права інтелектуальної власності – сукупність заходів, 

спрямованих на встановлення та визнання прав інтелектуальноївласності у разі 
їх порушення, оспорення чи невизнання. 

Правопорушення – вчинення без згоди правовласника дій, які 
визнаються використанням об’єкта права інтелектуальної власності. 

Юрисдикційна форма захисту прав інтелектуальної власності – 
процес, за якого особа, права якої порушено, звертається за захистом 
порушених прав до суду, інших компетентних державних органів, 
уповноважених вжити необхідні заходи для відновлення порушених прав і 
припинення правопорушення. 

Неюрисдикційна форма захисту прав інтелектуальної власності – 
процес, що передбачає дії юридичних і фізичних осіб щодо захисту прав 
інтелектуальної власності, які здійснюються ними самостійно (самозахист), без 
звернення за допомогою до державних або інших компетентних органів. Це 
може бути відмова здійснити певні дії, що не передбачені укладеним 
ліцензійним договором, або відмова від виконання договору загалом. 

Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності – 
передбачені законом матеріально-правові заходи примусового характеру, за 
допомогою яких здійснюється визнання або відновлення порушених прав 
інтелектуальної власності, припинення правопорушення, а також майновий 
вплив на правопорушника. 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 

 
Задача 1. Експертна оцінка збитку, завданого підприємству внаслідок 

неправомірного використання прав на об’єкт інтелектуальної власності, 
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становить 100 тис. грн. Оцінити, який спосіб захисту прав є економічно 
вигідніший підприємству: 

1) вирішити суперечку в судовому порядку, якщо витрати на судовий 
процес ставитимуть 30 тис. грн. та очікується, що буде відшкодовано 100 тис. 
грн. компенсації; 

2) вирішити суперечку в адміністративному порядку, якщо очікується, що 
підприємство на це затратить 5 тис. грн та буде відшкодовано 50 тис. грн; 

3) вирішити суперечку шляхом коригування договірних відносин з іншим 
підприємством, при цьому підприємство не понесе витрат, але відшкодує лише 
25 тис. грн.  

 
Задача 2. Оцінити, що економічно вигідніше: 
1) створити власний об’єкт інтелектуальної власності, що принесе приріст 

доходу підприємства у розмірі 10 млн. грн. при витратах на його створення (без 
ПДВ) 5 млн. грн; 

2) порушити права на об’єкт інтелектуальної власності іншого контрагента, 
якщо при цьому дохід підприємства зросте на 20% (базовий дохід 20 млн. грн. 
на рік), але у випадку судового процесу підприємство зазнає втрат у розмірі 500 
тис. грн. 

 
Задача 3 (з використанням ПЕОМ). Розрахувати (з використанням 

програмного забезпечення Microsoft Excel) окремі показники фінансово-
економічної ефективності використання об’єкта інтелектуальної власності у 
власному виробництві, заповнивши табл. 8.1. 

Таблиця 8.1 
Вихідні дані для розрахунку фінансово-економічної ефективності 

використання об’єкта інтелектуальної власності у власному виробництві 
(тис. грн.) 

Показники Роки 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Первісна балансова вартість 
об’єктів інтелектуальної 
власності 

200,5 200,5 200,5 200,5 350,4 350,4 350,4 

Сума нарахованої амортизації 
на об’єкти інтелектуальної 
власності 

11,5 14,6 17,7 20,8 26,0 31,2 36,8 

Залишкова вартість об’єктів 
інтелектуальної власності        

Дохід (виручка) від реалізації 
товарів (робіт, послуг) 15265,0 17500,0 18000,0 19500,0 21000,0 21500,0 22000,0 

Рентабельність доходу, % 10 11 9 15 10 13 14 
Коефіцієнт зносу об’єктів 
інтелектуальної власності        

Доходовіддача об’єктів 
інтелектуальної власності        

Прибутковість об’єктів 
інтелектуальної власності 

       

Зробити висновки.  
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