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ВСТУП 
 
В Україні формується національна система законодавства у сфері 

інтелектуальної власності, відбувається процес імплементації норм 
міжнародного права в законодавство України, проводиться 
цілеспрямована робота з підготовки вступу України у міжнародні 
союзи із захисту об’єктів інтелектуальної власності. Практика 
діяльності судових, правоохоронних і митних органів, комерційних 
структур свідчить про необхідність опанування спеціальних знань у 
сфері інтелектуальної власності. Відтак вивчення навчальної 
дисципліни «Право інтелектуальної власності» є важливим 
компонентом навчальної програми для студентів напряму підготовки 
6.030401 «Правознавство» / спеціальності 081 «Право». Курс 
спрямований на надання студентам знань з питань правового 
регулювання відносин, що виникають у сфері інтелектуальної 
власності. Як навчальна дисципліна право інтелектуальної власності – 
це комплекс теоретичних та практичних знань, що подаються для 
вивчення теорії і практики регулювання суспільних відносин у сфері 
інтелектуальної власності. 

Предметом навчальної дисципліни «Право інтелектуальної 
власності» є сукупність норм права, що регулюють суспільні 
відносини, пов’язані зі створенням, охороною та захистом результатів 
інтелектуальної творчої діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни визначаються її 
комплексним характером, тісним зв’язком з базовими та 
гуманітарними, а також фаховими спеціальними дисциплінами. 
«Право інтелектуальної власності» є комплексним інститутом 
цивільного права і тісно взаємопов’язане з адміністративним, 
трудовим та кримінальним правом. Право інтелектуальної власності 
тісно переплітається з іншими міжгалузевими комплексними 
інститутами: правом власності, спадкування, договірними 
зобов’язаннями тощо. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів: 
Модуль 1 «Загальна характеристика права інтелектуальної 

власності та його суб’єктів» становлять питання загальної частини 
права інтелектуальної власності, що стосуються визначення основних 
понять та категорій правовідносин, суб’єктів та об’єктів права 
інтелектуальної власності, принципів правовідносин в цій сфері, 
системи правового регулювання інтелектуальної власності. 

Модуль 2 «Правовий режим об’єктів права інтелектуальної 
власності. Правова охорона та захист окремих об’єктів права 
інтелектуальної власності» становлять питання Особливої частини 
права інтелектуальної власності, спрямовані на дослідження окремих 
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визначених та структурованих особливих інститутів права 
інтелектуальної власності, а також тих інститутів, що зароджуються. 

Структура науки і навчальної дисципліни «Право інтелектуальної 
власності» визначається з позицій системного підходу з урахуванням 
положень, розроблених наукою. Обсяг тем для вивчення визначається 
на основі часу, виділеного для цієї дисципліни відповідно до робочого 
навчального плану. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Право 

інтелектуальної власності» є поглиблене вивчення правовідносин у 
сфері інтелектуальної власності, опанування правового механізму їх 
регулювання, отримання необхідних навичок кваліфікації результатів 
творчої діяльності, захисту майнових та особистих немайнових прав 
авторів та їх правонаступників як в Україні, так і в зарубіжних 
державах. 

Завдання вивчення права інтелектуальної власності визначаються 
його специфічним значенням у процесі підготовки фахівців напряму 
підготовки «Правознавство». Наголос робиться на здобутті 
студентами узагальнених, систематизованих знань та вмінь, 
необхідних у їх майбутній практичній діяльності за фахом. 

Опанування курсу повинно надати можливість студентам 
зорієнтуватися у масиві законодавства в сфері інтелектуальної 
власності у разі виникнення відповідної потреби. 

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни 
«Право інтелектуальної власності» є: 

– дослідження системи законодавства у сфері інтелектуальної 
власності; 

– аналіз змісту нормативних актів з питань інтелектуальної 
власності, її державно-правового регулювання та застосування 
норми правових актів у практичних ситуаціях; 

– використання спеціальної правовою термінології; 
– застосування правових знань для обґрунтованого оцінювання 

юридичних фактів; 
– вирішення конкретних практичних питань з посиланням на 

джерела права і судові роз’яснення. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, у результаті 

вивчення дисципліни «Право інтелектуальної власності» студенти 
повинні: 

знати: 
– понятійний апарат права інтелектуальної власності; 
– його систему й сутність; 
– основні інститути та субінститути; 
– особливості об’єктів та правового положення суб’єктів, 
порядок їх кваліфікації; 
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– правові форми використання майнових прав та розпорядження 
ними; 
– підстави, способи та порядок захисту від контрафактних дій; 

уміти: 
– визначати умови надання правової охорони; 
– застосовувати чинне законодавство, аналізувати його 

недоліки; 
– вирішувати проблемні ситуації, оформлювати кваліфікаційні 

документи; 
– надавати кваліфікаційну допомогу авторам та іншим суб’єктам 

права інтелектуальної власності; 
– вести договірну та претензійну роботи; 
– слідкувати за використанням майнових прав тими, хто ними не 

володіє, й виявляти їх порушення; 
– подавати позови за фактами порушення прав та вести справи 

за ними про захист прав інтелектуальної власності. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин, 

3 кредити ЄКТС). 
Навчальна програма дисципліни «Право інтелектуальної 

власності» затверджена Вченою радою ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» 
(Протокол № 5 від 16 квітня 2015 р.). 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Модуль 1. Загальна характеристика 
права інтелектуальної власності та його суб’єктів 

 
Тема 1. Поняття права інтелектуальної власності та його 

джерела. 
Історія становлення та розвитку правової охорони результатів 

інтелектуальної власності. Загальна характеристика основних теорій у 
сфері права інтелектуальної власності. Поняття та зміст права 
інтелектуальної власності. Поняття творчої діяльності та її 
результатів. Право інтелектуальної власності в об’єктивному та 
суб’єктивному розумінні. Співвідношення понять інтелектуальна 
власність та власність. Підстави виникнення (набуття) права 
інтелектуальної власності. 

Види права інтелектуальної власності. Особисті немайнові та 
майнові права інтелектуальної власності. Результати творчої 
діяльності як об’єкти правовідносин у сфері інтелектуальної 
власності. Інші результати діяльності як об’єкти права інтелектуальної 
власності. Права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у 
зв’язку з виконанням трудового договору. Права інтелектуальної 
власності на об’єкт, створений за замовленням. Використання об’єкта 
права інтелектуальної власності. Передання майнових прав 
інтелектуальної власності. Здійснення права інтелектуальної 
власності, яке належить кільком особам. 

Джерела права інтелектуальної власності та їх систематизація. 
Нормативно-правові акти як джерела права інтелектуальної власності. 
Конституція України як основне джерело права інтелектуальної 
власності. Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України 
як джерела права інтелектуальної власності. Закони України як 
джерела права інтелектуальної власності. Підзаконні нормативно-
правові акти в системі джерел права інтелектуальної власності. 

 
Тема 2. Міжнародна система охорони прав інтелектуальної 

власності. 
Міжнародно-правові акти у сфері інтелектуальної власності: 

поняття, види та загальна характеристика. Угода ТРІПС: загальна 
характеристика. 

 
Тема 3. Суб’єкти права інтелектуальної власності. 
Суб’єкти права інтелектуальної власності. Творець. Автор як 

суб’єкт права інтелектуальної власності. Визначення авторства. 
Поняття співавторства та його види. Особисті немайнові та майнові 
права автора: поняття, ознаки та види. Охорона прав автора. 
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Володільці прав інтелектуальної власності. Набуття прав володіння та 
їх охорона. Правове становище роботодавців як суб’єктів права 
інтелектуальної власності. 

Правонаступництво та спадкоємство прав інтелектуальної 
власності. Держава як володілець прав інтелектуальної власності. 
Вільні користувачі прав інтелектуальної власності. Правове 
положення патентознавців. 

 
Модуль 2. Правовий режим об’єктів права інтелектуальної 

власності. Правова охорона та захист окремих об’єктів права 
інтелектуальної власності 

 
Тема 4. Правова охорона авторських прав в Україні. 
Поняття та ознаки авторського права. Авторське право в 

об’єктивному та суб’єктивному розумінні. Загальна характеристика 
джерел авторського права. Об’єкти авторського права. Літературні та 
художні твори, комп’ютерні програми, компіляції даних (бази даних), 
якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових є результатом 
інтелектуальної діяльності, інші твори. Твори, які не є об’єктами 
авторського права. Авторське право та право власності на носій 
авторських прав. 

Майнові та особисті немайнові права автора. Майнові права 
володільця. Виникнення авторського права. Суб’єкти авторського 
права. Співавторство. Право слідування та строки охорони авторських 
прав. Перехід, передача авторського права. Охорона авторським 
правом творів, розміщених в Інтернеті. Види та зміст авторських прав 
в Інтернеті. Охороноздатність за авторським правом матеріалів, 
розміщених у мережі Інтернет. 

 
Тема 5. Правова охорона комп’ютерних програм в Україні. 
Особисті немайнові права на комп’ютерні програми. Майнові 

права на комп’ютерні програми. Процедура державної реєстрації 
авторських прав на комп’ютерні програми. Особливості створення 
об’єктів інтелектуальної власності в Україні та за кордоном. 

 
Тема 6. Правова охорона суміжних прав в Україні. 
Поняття та ознаки суміжних прав. Види суміжних прав. Об’єкти 

суміжних прав – виконання, фонограми, відеограми, програми 
(передачі) організацій мовлення. Суб’єкти суміжних прав. 
Виникнення суміжних прав. Майнові права інтелектуальної власності 
на об’єкти суміжних прав. Використання виконання, фонограми, 
відеограми та передачі (програми) організації мовлення. Строки 
чинності суміжних майнових прав. Реалізація суміжних прав. Поняття 
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та засоби охорони суміжних прав. Загальна характеристика способів 
захисту суміжних прав. Порядок захисту суміжних прав. 

 
Тема 7. Правова охорона об’єктів промислової власності в 

Україні. 
Поняття та ознаки права промислової власності. Джерела права 

промислової власності та їх загальна характеристика. Правові засади 
державного регулювання промислової власності в Україні. Набуття та 
зміст права промислової власності. Поняття та ознаки винаходу як 
об’єкта права промислової власності. Суб’єкти винахідницьких 
правовідносин, їх права та обов’язки. Підстави виникнення, зміни та 
припинення винахідницьких правовідносин. Види винаходів. 
Придатність винаходу для набуття права інтелектуальної власності на 
нього. Формула винаходу та її правове значення. Порядок отримання 
патенту на винахід. Поняття та ознаки корисної моделі як об’єкта 
права інтелектуальної власності. Пріоритет винаходу (корисної 
моделі). Умови патентоспроможності винаходу та корисної моделі. 
Придатність корисної моделі для набуття права інтелектуальної 
власності на неї. Майнові права інтелектуальної власності на корисну 
модель. 

Поняття та ознаки промислового зразка як об’єкта права 
інтелектуальної власності. Придатність промислового зразка для 
набуття права інтелектуальної власності на нього. Майнові права 
інтелектуальної власності на промисловий зразок. 

 
Тема 8. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників 

цивільного обігу, товарів та послуг. 
Правова природа засобів індивідуалізації товаровиробників. 

Поняття та ознаки товарного знака. Комерційні найменування та їх 
види. Роль і функції товарних знаків у суспільному виробництві. 
Загальна характеристика законодавчих актів про знаки на товари та 
послуги. Види знаків і вимоги, яким вони повинні відповідати, щоб 
набути правової охорони. Зміст права власності на товарний знак. 
Особливості дії права на знак. Міжнародно-правовий захист від 
комерційних підробок. Набуття права інтелектуальної власності на 
географічне зазначення. Суб’єкти права інтелектуальної власності на 
географічне зазначення. Права інтелектуальної власності на 
географічне зазначення. 

 
Тема 9. Правова охорона комерційної таємниці в Україні. 
Загальна характеристика комерційної таємниці. Законодавство 

щодо використання комерційної таємниці. Ноу-хау та комерційна 
таємниця. Способи охорони комерційної таємниці на підприємстві. 
Положення про комерційну таємницю. Права та обов’язки 
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роботодавця та працівника щодо використання комерційної таємниці 
в Україні. Технічні способи захисту комерційної таємниці. 

 
Тема 10. Правова охорона нетрадиційних об’єктів права 

інтелектуальної власності (наукове відкриття, компонування 
інтегральної мікросхеми, раціоналізаторська пропозиція, сорт 
рослин, порода тварин та інші). 

Законодавство в сфері використання наукового відкриття, 
компонування інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської 
пропозиція, сорту рослин, породи тварин. Характеристика наукових 
відкриттів. Сорти рослин та породи тварин як об’єкти права 
інтелектуальної власності. 

Поняття та ознаки компонування інтегральної мікросхеми. 
Законодавство в сфері права інтелектуальної власності на 
компонування інтегральної мікросхеми. Придатність компонування 
інтегральної мікросхеми для набуття права інтелектуальної власності 
на нього. За свідчення набуття права інтелектуальної власності на 
компонування інтегральної мікросхеми. Суб’єкти права 
інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. 
Майнові права інтелектуальної власності на компонування 
інтегральної мікросхеми. Строк чинності майнових прав 
інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. 
Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної 
власності на компонування інтегральної мікросхеми. Визнання прав 
інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми 
недійсними. Право попереднього користувача на компонування 
інтегральної мікросхеми. Захист права інтелектуальної власності на 
компонування інтегральної мікросхеми. 

Охорона репрографії. Аудіо- і відеозаписи. Супутники: типи 
супутників. Поширення через кабель. Поняття та об’єкти 
раціоналізаторської пропозиції. Загальна характеристика 
законодавчих актів у сфері права інтелектуальної власності на 
раціоналізаторську пропозицію. Обсяг правової охорони 
раціоналізаторської пропозиції. Суб’єкти права інтелектуальної 
власності на раціоналізаторську пропозицію. Права суб’єктів права 
інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. Захист 
права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. 
Правова охорона селекційних досягнень. Поняття сорту рослин та 
породи тварин. Види прав інтелектуальної власності на сорт рослин, 
породу тварин. Суб’єкти права інтелектуальної власності на сорт 
рослин, породу тварин. Майнові права інтелектуальної власності на 
сорт рослин, породу тварин, засвідчені патентом. Строк чинності 
майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу 
тварин. Порядок та умови патентування сортів рослин та порід 
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тварин. Правова охорона селекційних досягнень у деяких зарубіжних 
країнах. 

 
Тема 11. Патентування об’єктів промислової власності в 

іноземних державах. 
Нормативно-правове регулювання процедури патентування в 

іноземних державах. Договір про патентну кооперацію. Регіональна 
процедура патентування. Традиційна процедура патентування. 
Патентний паспорт. Вартість патентування об’єктів інтелектуальної 
власності в іноземних державах. Порядок патентування. Умови 
патентування і іноземних державах. Строки розгляду заявочних 
документів. Європейський патент. 

 
Тема 12. Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної 

власності в Україні. 
Економіка інтелектуальної власності. способи комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності в Україні. Передача прав на 
використання об’єктів інтелектуальної власності. Ліцензійні договори. 
Договір комерційної концесії. Договори в сфері авторського права. 
Методи оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності. Життєвий 
цикл об’єкта права інтелектуальної власності. 

 
Тема 13. Колективне управління майновими правами суб’єктів 

інтелектуальної власності. 
Колективне управління авторськими і суміжними правами. Сфери 

здійснення колективного управління. Порядок створення і обліку 
організацій колективного управління. Діяльність державних органів 
влади у сфері охорони об’єктів інтелектуальної власності. Загальна 
характеристика державних органів з охорони об’єктів інтелектуальної 
власності. Державна служба інтелектуальної власності та її структурні 
підрозділи – в системі органів управління інтелектуальної власності. 

 
Тема 14. Загальні положення про систему захисту прав 

інтелектуальної власності. 
Способи захисту об’єктів інтелектуальної власності. Досудовий 

спосіб захисту об’єктів інтелектуальної власності. Мирова угода. 
Спеціальний (адміністративний) захист об’єктів інтелектуальної 
власності. Запобіжні заходи – як спосіб захисту об’єктів 
інтелектуальної власності. 

 
Тема 15. Адміністративно-правовий захист права 

інтелектуальної власності. 
Особливості адміністративно-правового захисту права 

інтелектуальної власності. Особливості захисту авторського і 
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суміжних прав. Особливості захисту права промислової власності. 
Захист нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності. 
Адміністративно-правовова відповідальність за порушення в сфері 
інтелектуальної власності. 

 
Тема 16. Цивільно-правовий захист права інтелектуальної 

власності. 
Особливості цивільно-правового захисту права інтелектуальної 

власності. Особливості захисту авторського і суміжних прав. 
Особливості захисту права промислової власності. захист 
нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності. Цивільно-
правовова відповідальність за порушення в сфері інтелектуальної 
власності. 

 
Тема 17. Кримінально-правовий захист права інтелектуальної 

власності. 
Особливості кримінально-правового захисту права інтелектуальної 

власності. Особливості захисту авторського і суміжних прав. 
Особливості захисту права промислової власності. Захист 
нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності. Кримінально-
правовова відповідальність за порушення в сфері інтелектуальної 
власності. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«Право інтелектуальної власності» для студентів денної форми 

навчання напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» / 
спеціальності 081 «Право» 

 
 

№ 
з/п 

Назва розділу, модуля, теми 

Кількість годин за видами 
занять 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. Загальна характеристика 
права інтелектуальної власності та його суб’єктів 

1. 
Поняття права інтелектуальної 
власності та його джерела. 

7 2 2 – 1 2 

2. 
Міжнародна система охорони прав 
інтелектуальної власності. 

4 2 – – – 2 

3. 
Суб’єкти права інтелектуальної 
власності. 

7 2 2 – 1 2 

 Загалом 18 6 4 – 2 6 

Модуль 2. Правовий режим об’єктів права інтелектуальної власності. 
Правова охорона та захист окремих об’єктів права інтелектуальної 

власності 

4. 
Правова охорона авторських прав в 
Україні. 

7 2 2 – 1 2 

5. 
Правова охорона комп’ютерних 
програм в Україні. 

6 2 2 – – 2 

6. 
Правова охорона суміжних прав в 
Україні. 

7 2 2 – 1 2 

7. 
Правова охорона об’єктів 
промислової власності в Україні. 

6 2 2 – – 2 

8. 
Правова охорона засобів 
індивідуалізації учасників цивільного 
обігу, товарів та послуг. 

7 2 2 – 1 2 

9. 
Правова охорона комерційної 
таємниці в Україні. 

6 2 2 – – 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

10. 

Правова охорона нетрадиційних об’єк-
тів права інтелектуальної власності 
(наукове відкриття, компонування 
інтегральної мікросхеми, раціоналіза-
торська пропозиція, сорт рослин, 
порода тварин та інші). 

7 2 2 – 1 2 

11. 
Патентування об’єктів промислової 
власності в іноземних державах. 

6 2 2 – – 2 

12. 
Комерціалізація об’єктів права 
інтелектуальної власності в Україні. 

7 2 2 – 1 2 

13. 
Колективне управління майновими 
правами суб’єктів інтелектуальної 
власності. 

6 2 2 – – 2 

14. 
Загальні положення про систему 
захисту прав інтелектуальної 
власності. 

7 2 2 – 1 2 

15. 
Адміністративно-правовий захист 
права інтелектуальної власності. 

4 2 – – – 2 

16. 
Цивільно-правовий захист права 
інтелектуальної власності. 

7 2 2 – 1 2 

17. 
Кримінально-правовий захист права 
інтелектуальної власності. 

6 2 2 – – 2 

 Загалом 90 28 26 – 6 30 
 

 Разом із курсу: 108 34 30 – 8 36 
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Тематичний план навчальної дисципліни 
«Право інтелектуальної власності» для студентів заочної форми 

навчання напряму підготовки 6.030401, 6.030401і «Правознавство» / 
спеціальності 081 «Право» 

 

№ 
з/п 

Назва розділу, модуля, теми 

Кількість годин за видами 
занять 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. Загальна характеристика 
права інтелектуальної власності та його суб’єктів 

1. 
Поняття права інтелектуальної 
власності та його джерела. 

7 2 – – – 5 

2. 
Міжнародна система охорони прав 
інтелектуальної власності. 

4 – – – – 4 

3. 
Суб’єкти права інтелектуальної 
власності. 

7 2 – – – 5 

 Загалом 18 4 – – – 14 

Модуль 2. Правовий режим об’єктів права інтелектуальної власності. 
Правова охорона та захист окремих об’єктів права інтелектуальної 

власності 

4. 
Правова охорона авторських прав в 
Україні. 

7 2 – – – 5 

5. 
Правова охорона комп’ютерних 
програм в Україні. 

6 – – – – 6 

6. 
Правова охорона суміжних прав в 
Україні. 

7 – – 2 – 5 

7. 
Правова охорона об’єктів 
промислової власності в Україні. 

6 2 – – – 4 

8. 
Правова охорона засобів 
індивідуалізації учасників цивільного 
обігу, товарів та послуг. 

7 – – 2 – 5 

9. 
Правова охорона комерційної 
таємниці в Україні. 

6 – – – – 6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

10. 

Правова охорона нетрадиційних об’єк-
тів права інтелектуальної власності 
(наукове відкриття, компонування 
інтегральної мікросхеми, раціоналіза-
торська пропозиція, сорт рослин, 
порода тварин та інші). 

7 – – 2 – 5 

11. 
Патентування об’єктів промислової 
власності в іноземних державах. 

6 – – – – 6 

12. 
Комерціалізація об’єктів права 
інтелектуальної власності в Україні. 

7 – – – – 7 

13. 
Колективне управління майновими 
правами суб’єктів інтелектуальної 
власності. 

6 – – – – 6 

14. 
Загальні положення про систему 
захисту прав інтелектуальної 
власності. 

7 – – – – 7 

15. 
Адміністративно-правовий захист 
права інтелектуальної власності. 

4 – – – – 4 

16. 
Цивільно-правовий захист права 
інтелектуальної власності. 

7 – – – – 7 

17. 
Кримінально-правовий захист права 
інтелектуальної власності. 

6 – – – – 6 

 Загалом 90 4 – 6 – 80 
 

 Разом із курсу: 108 8 – 6 – 94 
 



Тематичний план навчальної дисципліни 
«Право інтелектуальної власності» для студентів ЛЦДН 

напряму підготовки 6.030401і «Правознавство» / спеціальності 
081 «Право» (зі скороченим терміном підготовки) 

 

№ 
з/п 

Назва розділу, модуля, теми 

Кількість годин за видами 
занять 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. Загальна характеристика 
права інтелектуальної власності та його суб’єктів 

1. 
Поняття права інтелектуальної 
власності та його джерела. 

7 2 – – – 5 

2. 
Міжнародна система охорони прав 
інтелектуальної власності. 

4 – – – – 4 

3. 
Суб’єкти права інтелектуальної 
власності. 

7 – – – – 7 

 Загалом 18 2 – – – 16 

Модуль 2. Правовий режим об’єктів права інтелектуальної власності. 
Правова охорона та захист окремих об’єктів права інтелектуальної 

власності 

4. 
Правова охорона авторських прав в 
Україні. 

7 2 – – – 5 

5. 
Правова охорона комп’ютерних 
програм в Україні. 

6 – – – – 6 

6. 
Правова охорона суміжних прав в 
Україні. 

7 – – 2 – 5 

7. 
Правова охорона об’єктів 
промислової власності в Україні. 

6 2 – – – 4 

8. 
Правова охорона засобів 
індивідуалізації учасників цивільного 
обігу, товарів та послуг. 

7 – – 2 – 5 

9. 
Правова охорона комерційної 
таємниці в Україні. 

6 – – – – 6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

10. 

Правова охорона нетрадиційних об’єк-
тів права інтелектуальної власності 
(наукове відкриття, компонування 
інтегральної мікросхеми, раціоналіза-
торська пропозиція, сорт рослин, 
порода тварин та інші). 

7 – – 2 – 5 

11. 
Патентування об’єктів промислової 
власності в іноземних державах. 

6 – – – – 6 

12. 
Комерціалізація об’єктів права 
інтелектуальної власності в Україні. 

7 – – – – 7 

13. 
Колективне управління майновими 
правами суб’єктів інтелектуальної 
власності. 

6 – – – – 6 

14. 
Загальні положення про систему 
захисту прав інтелектуальної 
власності. 

7 – – – – 7 

15. 
Адміністративно-правовий захист 
права інтелектуальної власності. 

4 – – – – 4 

16. 
Цивільно-правовий захист права 
інтелектуальної власності. 

7 – – – – 7 

17. 
Кримінально-правовий захист права 
інтелектуальної власності. 

6 – – – – 6 

 Загалом 90 4 – 6 – 80 
 

 Разом із курсу: 108 6 – 6 – 94 
 



МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Модуль 1. Загальна характеристика 
права інтелектуальної власності та його суб’єктів 

 
Тема 1. Поняття права інтелектуальної власності та його джерела 

 
Основні терміни та поняття: інтелектуальна власність, право 

інтелектуальної власності, майнове право, особисте немайнове 
право, авторське право, патентне право, об’єкти права 
інтелектуальної власності, кумулятивний захист об’єкта права 
інтелектуальної власності, інститути права інтелектуальної 
власності. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

Перша тема є вступною до вивчення навчальної дисципліни «Право 
інтелектуальної власності». У результаті її вивчення студент передусім 
повинен усвідомити значення термінів «інтелектуальна власність» і 
«право інтелектуальної власності» та зрозуміти відмінність між правом 
власності та правом інтелектуальної власності. Поняття 
«інтелектуальна власність» – це результати досягнень людини у галузі 
духовної та науково-технічної творчості. Тобто – це результат творчої 
діяльності, об’єктами якої є не матеріальні носії, а ті ідеї, думки, 
міркування, образи, які реалізуються або втілюються в матеріальні 
носії. Творчість характерна для всіх видів діяльності людини: технічної, 
художньої, літературної, наукової, виробничої. Умовно ми можемо 
виділити два види творчості: духовну (література, мистецтво, наука, 
виконавська майстерність, звукозапис, радіо, телебачення) та науково-
технічну (корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів та 
послуг, селекційні досягнення, знаки обслуговування, інформаційна 
продукція). Усі зазначені результати творчої діяльності об’єднані 
поняттям інтелектуальної власності. З цього загального поняття 
інтелектуальної власності міжнародно-правові документи окремо 
виділяють промислову власність, до якої відносяться винаходи, корисні 
моделі тощо. Інші об’єкти інтелектуальної власності, які залишилися 
поза межами поняття промислової власності, становлять групу 
результатів творчої діяльності, що охороняється авторським правом. 

Авторське право – це сукупність правових норм, що регулюють 
відносини з приводу створення та використання творів науки, 
літератури, мистецтва (інститут цивільного права, який регулює 
відносини у зв’язку із створенням, використанням, правовою охороною 
творів, що є результатом духовної творчості людини). 
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Патентне право (право промислової власності) – це сукупність 
правових норм, що виникають у зв’язку зі створенням та 
використанням об’єктів наукової-технічної творчості – 
раціоналізаторських пропозицій, промислових зразків, корисних 
моделей тощо. Промислова власність – збиральний термін, 
характерний для законодавства ряду країн і міжнародних угод. 
Включає права на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські 
пропозиції тощо. 

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. 

Якщо інтелектуальна власність нематеріальна, то що є об’єктом 
власності? Об’єктом власності є право на результати інтелектуальної 
діяльності людини Це право має подвійну природу. З одного боку, 
творець (автор) нематеріального об’єкта власності і творець 
матеріального об’єкта власності мають подібні права власності, тому 
що право на результат творчої діяльності забезпечує його власнику 
виняткову можливість розпоряджалися 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 деяке духовне право творця на 
результат творчої праці, так зване право автора. Тобто автор має 
сукупність особистих немайнових 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 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) 

Ст. 418 Цивільного кодексу України визначено: право 
інтелектуальної власності – це право особи на результат 
інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права 
інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом та іншими 
актами законодавства. 

Право інтелектуальної власності становлять: особисті немайнові 
права: право на авторство, право на недоторканість твору; майнові 
права: право володіти, користуватися, розпоряджатися. 
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Майнові й особисті (немайнові) права на результат творчої 
діяльності взаємозалежні і найтіснішим чином переплетені, 
утворюючи нерозривну єдність. 

Право інтелектуальної власності є непорушним, ніхто не може бути 
позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його 
здійсненні, крім випадків, передбачених законом. 

Доцільно звернути увагу на розуміння права інтелектуальної 
власності в суб’єктивному та об’єктивному значенні. Поняття права 
інтелектуальної власності в об’єктивному розумінні – це сукупність 
правових норм, які регулюють суспільні відносини у процесі 
створення і використання результатів інтелектуальної, творчої 
діяльності. У суб’єктивному розумінні – особисті немайнові й майнові 
права особи на результати інтелектуальної, творчої діяльності, 
визначені Цивільним кодексом та іншим законом. 

Отже, право інтелектуальної власності – це право особи на 
результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт 
права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом та 
іншими законами. 

Нормативно-правова база у сфері інтелектуальної власності 
постійно вдосконалюється і поповнюється новими документами з 
метою створення таких правових механізмів, які б дозволили 
максимально захистити національного виробника й іноземного 
інвестора від правопорушень та зловживань у цій сфері, кількість яких 
невпинно зростає. До основних нормативно-правових джерел можна 
віднести: 
– Конституцію України; 
– Цивільний кодекс України (Книга 4); 
– Закон України «Про охорону прав на сорти рослин»; 
– Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі»; 
– Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»; 
– Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»; 
– Закон України «Про племінне тваринництво»; 
– Закон України «Про авторське право і суміжні права»; 
– Закон України «Про видавничу справу»; 
– Закон України « Про телебачення і радіомовлення»; 
– Закон України «Про охорону прав на зазначення походження 

товарів»; 
– Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних 

мікросхем». 
Окреслені нормативно-правові акти постійно оновлюються, тому 

найновішу інформацію про зміни в законодавстві можна отримати на 
веб-сайті Верховної Ради України – http://zakon.rada.gov.ua/. 

Міжнародні договори: 
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– Бернська конвенція по охороні літературних та художних творів 
(1886 p.); 

– Всесвітня (Женевська) конвенція по авторському праву (1952 р.); 
– Римська конвенція по охороні прав артистів-виконавців, 

виготовлювачів фонограм, а також виробників організацій 
мовлення (1961 p.); 

– Стокгольмська конвенція про створення всесвітньої організації 
інтелектуальної власності (1967 p.); 

– Женевська конвенція по охороні інтересів виготовлювачів 
фонограм (1971 p.) та інші. 

Право інтелектуальної власності як підгалузь цивільного права 
надає широкі можливості для охорони таких об’єктів інтелектуальної 
діяльності як твори науки, літератури і мистецтва, винаходи, корисні 
моделі, промислові зразки, сорти рослин, комерційні таємниці (ноу-
хау), торговельні марки, зазначення походження товарів, комерційні 
найменування. 

З’ясувавши всі вищевказані питання, ви отримаєте загальне 
уявлення про право інтелектуальної власності та його джерела, які й 
вивчатимете впродовж усього подальшого курсу. 

 
План лекційного заняття 

1. Загальна характеристика основних теорій у сфері права 
інтелектуальної власності. 

2. Поняття та зміст права інтелектуальної власності. 
3. Право інтелектуальної власності в об’єктивному та суб’єктивному 

розумінні. 
4. Джерела права інтелектуальної власності та їх систематизація. 

 
План семінарського заняття 

1. Поняття та зміст права інтелектуальної власності. 
2. Види права інтелектуальної власності. 
3. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності. 
4. Джерела права інтелектуальної власності та їх систематизація. 
 

Питання для самостійного вивчення 
1. Поняття, ознаки і особливості інтелектуальної власності. 
2. Нормативно-правові акти у сфері права інтелектуальної власності. 
3. Напрями вдосконалення законодавства у сфері інтелектуальної 

власності. 
4. Метод і система права інтелектуальної власності. Проблеми 

співвідношення і взаємодії права інтелектуальної власності із 
суміжними галузями. 

5. Поняття та види права інтелектуальної власності. 
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6. Правовідносини у сфері інтелектуальної власності: види, ознаки, 
методи регулювання. 

7. Цивільний кодекс України: загальна характеристика Книги 
четвертої «Право інтелектуальної власності». 

 
Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми
1
. 

Тестові завдання для самоконтролю 
1. Право інтелектуальної власності охоплює собою відносини: 

а) Організаційні; 
б) Стосовно об’єктів науково-технічної творчості; 
в) Стосовно створення і використання творів науки, літератури і 

мистецтва; 
г) Лише особисті немайнові права авторів. 

2. До особистих немайнових прав віднесено: 
а) право на оприлюднення твору; 
б) Вимоги визнання свого авторства; 
в) Вибір назви свого твору; 
г) Передача твору для використання іншими особами. 

3. До майнових прав авторів відноситься: 
а) Виключне право автора; 
б) Право вимагати збереження цілісності твору; 
в) Право авторства; 
г) Право на подання твору на конкурси та премії. 

 
Практичне завдання: 
Розв’яжіть ситуаційне завдання використовуючи Цивільний 

кодекс України та Закон України «Про авторське право і суміжні 
права». 

Задача 
Художник-аматор купив у магазині картину автора Д. і зробив 

кілька копій з метою продажу. Коли автор вирішив відтворити свою 
картину і побачив зроблені покупцем копії, де було спаплюжено 
кольоровий фон, він запропонував ці копії знищити. 

Покупець не погодився з цією вимогою і заявив, що купив картину 
в магазині, а тому вона стала його власністю, і як власник він має 
право розпоряджатися нею на власний розсуд. Тому він відмовився 

                                                      
1 Складання словника повинно слугувати засвоєнню категоріального апарату 

права інтелектуальної власності і не є самоціллю. З огляду на це, до словника слід 
вносити терміни, яких ви не знаєте (з числа згаданих на початку кожної теми). 
Найважливіші та найскладніші терміни ви можете знайти в кінці посібника, решту 
термінів, які є загальнопоширеними, потрібно занотовувати під час вивчення теми з 
тексту підручників та посібників. 
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віддати автору картину для відтворення або знищити зроблені ним 
копії картини. 

Автор звернувся до суду за захистом своїх прав. 
Проаналізуйте ситуацію з позицій порівняння національних 

нормативних актів. 
Яке рішення повинен винести суд? Яка існує відмінність між 

об’єктом права власності й об’єктом авторського права (стосовно 
цього випадку)? 

 
Література: 1, 3, 5, 7-12, 14, 15, 16, 141. 
 

* * * 

Тема 2. Міжнародна система охорони прав інтелектуальної 
власності 

 
Основні терміни та поняття: договори з охорони 

інтелектуальної власності, патентування, охорона, Всесвітня 
організація інтелектуальної власності, конвенція, патентні закони, 
патентна класифікація. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

 
У процесі вивчення вказаної теми доцільно звернути увагу, що 

міжнародна система охорони інтелектуальної власності спрямована на 
формування єдиних підходів до забезпечення її прав. Комплекс 
заходів щодо міжнародного співробітництва координує Всесвітня 
організація інтелектуальної власності, що є однією із 16 
спеціалізованих організацій в системі ООН. ВОІВ виконує 
адміністративні функції 23 міжнародних договорів щодо різних 
аспектів охорони інтелектуальної власності. Вирізняють три групи 
таких договорів: 

1. Договори з охорони інтелектуальної власності, що визначають 
міжнародні стандарти з цього питання. До них належать, зокрема: 

Паризька конвенція з охорони промислової власності; 
Бернська конвенція з охорони літературних та художніх творів; 
Всесвітня конвенція про авторське право; 
Найробський договір про охорону Олімпійського символу; 
Вашингтонський договір про інтелектуальну власність стосовно 

інтегральних мікросхем; 
Договір про закони щодо товарних знаків (TLT); 
Договір про патентні закони (PLT) 
Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин; 
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Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від 
незаконного відтворювання їхніх фонограм; 

Договір ВОІВ про авторське прав; 
Договір ВОІВ про виконання і фонограми; 
Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, 

виробників фонограм і організацій мовлення. 
2. Договори, що забезпечують правову охорону різних об’єктів 

інтелектуальної власності в різних державах. Вони визначають 
спеціальні процедури, що надають можливість заявникам зручно і 
значно дешевше набувати права інтелектуальної власності на 
винаходи, промислові зразки, торговельні марки: 

Договір про патентну кооперацію (PCT); 
Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків; 
Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію 

знаків; 
Будапештський договір про міжнародне визнання депонування 

мікроорганізмів з метою патентної процедури; 
Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків. 
3. Договори, що встановлюють міжнародні класифікації для різних 

об’єктів інтелектуальної власності: 
Страсбурзька угода про Міжнародну патентну класифікацію; 
Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для 

реєстрації знаків; 
Локарнська угода про Міжнародну класифікацію промислових 

зразків; 
Віденська угода про Міжнародну класифікацію зображувальних 

елементів торговельних марок. 
Положення міжнародно-правових актів трансформовані в 

національне законодавство України. Відповідні положення містяться 
в законах України «Про міжнародне приватне право», «Про авторське 
право і суміжні права». У Законі України «Про міжнародне приватне 
право» передбачена колізійна норма щодо застосування законодавства 
країни, в якій вимагається охорона авторських прав. Згідно з Законом 
України «Про авторське право і суміжні права» правова охорона 
надається авторам незалежно від громадянства і постійного місця 
проживання, твори яких уперше опубліковані або не опубліковані, але 
виражені в об’єктивній формі на території України. 

Відтак доцільно провести загальну характеристику вказаних 
договорів та окреслити їх особливості. 

Важливо звернути увагу на особливості угоди ТРІПС. Цією 
угодою встановлено мінімальні стандарти з охорони прав 
інтелектуальної власності та процедури і заходи для їх дотримання 
(procedures and remedies for their enforcement). Угодою також 
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визначено міжнародний механізм консультацій і нагляду за 
дотриманням країнами-членами зазначених стандартів. 

Під час роботи над угодою враховано міжнародні конвенції у сфері 
охорони прав інтелектуальної власності. Угода стосується таких 
об’єктів інтелектуальної власності: 

– патентів; 
– авторського права і суміжних з ним прав (copyright and related 

rights); 
– товарних знаків (trademarks); 
– промислових зразків (industrial designs); 
– топографій інтегральних мікросхем (lay-out designs of 

integratedcircuits); 
– комерційної інформації (undisclosed information); 
– зазначень географічного походження товарів (geographical 

indications); 
– антиконкурентних дій у рамках контрактних ліцензій 

(anticompetition practices in contractual licenses). 
Основні положення угоди поділяються на п’ять груп: 
1. головні принципи і зобов’язання; 
2. мінімальні стандарти охорони; 
3. обмежувальні ділові практики (restrictive business practices); 
4. примусове дотримання прав інтелектуальної власності 

(enforcement of intellectual property rights); 
5. перехідні положення застосування угоди на національному рівні. 
Зазначеною угодою передбачено застосування режиму нації 

найбільшого сприяння і дотримання принципу національного режиму. 
Угодою визначено мінімально допустимі терміни охорони прав у 

сфері інтелектуальної власності. Наприклад, запатентований винахід 
охороняється впродовж 20 років від дати подання відповідної заявки, 
промисловий зразок – щонайменше 10 років; товарний знак – 7 років 
від дати першої реєстрації (initialregistration) або дати її чергового 
поновлення. 

Угодою ТРІПС передбачена можливість боротьби із 
зловживаннями з боку власників прав інтелектуальної власності. Це 
може мати місце тоді, коли власник необґрунтовано обмежує торгівлю 
або негативно впливає на передачу технології. 

В угоді зазначається, що норми законодавства у сфері 
інтелектуальної власності мають не лише проголошуватися, а й 
виконуватися, з порушеннями слід боротися, спираючись на норми 
цивільного, адміністративного і кримінального права. 

Угоду про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 
можна розглядати як інструмент глобальної гармонізації стандартів у 
сфері охорони прав інтелектуальної власності, що потребує значних 
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змін передусім із законодавчого регулювання інтелектуальної 
власності у країнах, що розвиваються. 

 
План лекційного заняття 

1. Міжнародно-правові акти у сфері інтелектуальної власності: 
поняття, види та загальна характеристика. 

2. Порівняльна характеристика нормативно-правових актів України 
та Європейських держав. 

3. Угода ТРІПС: загальна характеристика. 
 

Питання для самостійного вивчення 
1. Паризька конвенція з охорони промислової власності. 
2. Бернська конвенція з охорони літературних та художніх творів. 
3. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків. 
4. Страсбурзька угода про Міжнародну патентну класифікацію 
 

Практичні завдання 
Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю: 

1. На міжнародному рівні захистом інтелектуальної власності 
займається: 
а) ІКАО; 
б) ВОІВ; 
в) ТРІПС; 
г) ЮНЕСКО. 

1. Основні засади Бернської конвенції про охорону авторського 
права і суміжних прав: 
а) принцип автоматичної охорони; 
б) принцип незалежності охорони; 
в) національний режим; 
г) адміністративний принцип. 

2. Принцип національного режиму полягає у тому, що: 
а) охорона надається автоматично і не зумовлюється 

формальними умовами реєстрації; 
б) права іноземного автора охороняються в іншій країні – члені 

Союзу незалежно від того, чи вони охороняються на 
батьківщині походження твору; 

в) кожна держава-член Конвенції надає іноземним авторам таку 
ж охорону, як і власним авторам; 

г) усі відповіді вірні. 
 

Завдання: 
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Проведіть порівняльний аналіз Женевської конференції про 

авторське право та Закону України «Про авторське право і суміжні 

права». 
 

Література: 1-3, 5-8, 9, 11, 12, 13, 48, 56, 76, 142, 138. 

* * * 

Тема 3. Суб’єкти права інтелектуальної власності 
 
Основні терміни та поняття: автор, творець, співавторство, 

первинні і похідні суб’єкти, правонаступники, особисті немайнові 
права, майнові права, суб’єкти права інтелектуальної власності на 
об’єкти авторського права і суміжних прав, суб’єкти права 
інтелектуальної власності на результати науково-технічної 
творчості; суб’єкти права інтелектуальної власності на засоби 
індивідуалізації. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

Суб’єктами права інтелектуальної власності виступають творець 
об’єкта права інтелектуальної власності, а саме: автор, винахідник та 
інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права 
інтелектуальної власності. Таким чином, суб’єкти права 
інтелектуальної власності поділяються на первинні і похідні. 

До первинних належать тільки творці – автори творів науки, 
літератури і мистецтва, виконавці, виробники фонограм і відеограм, 
автори програм мовлення, винахідники, автори промислових зразків, 
сортів рослин і пород тварин та інші. До похідних – усі інші особи – 
правонаступники, до яких право інтелектуальної власності переходить 
в силу закону чи на підставі договору. 

Творцем об’єкту права інтелектуальної власності може бути тільки 
людина – громадянин України, громадянин зарубіжної країни, особа 
без громадянства. Первинні суб’єкти можуть бути творцями об’єктів 
інтелектуальної власності незалежно від віку і стану здоров’я, тобто 
авторами різного виду творів можуть бути як неповнолітні, так і 
малолітні діти, обмежено дієздатні і недієздатні. Здатність до 
творчості не має вікових меж чи обмежень у зв’язку з обмеженою 
дієздатністю чи недієздатністю творця. 

Між тим, специфіка є в реалізації своїх прав такими категоріями 
творців. Так, наприклад, діти віком до 14 років (малолітні) можуть 
здійснювати свої особисті немайнові права інтелектуальної власності, 
проте майнові права за них здійснюють їх законні представники – 
батьки чи опікуни. Особи віком від 14 до 18 років (неповнолітні) 
мають право не тільки створювати твори, а й самостійно здійснювати 
авторські права. Це ж правило поширюється і на права виконавців. 
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До похідних суб’єктів права інтелектуальної власності можуть 
належати будь-які особи – як фізичні, так і юридичні, які набувають 
цих прав за договором чи за законом. Правонаступниками суб’єкта 
права інтелектуальної власності за законом можуть бути як фізичні, 
так і юридичні особи – при спадкуванні за законом. Первинний 
суб’єкт права інтелектуальної власності може передати свої майнові 
права будь-якій іншій особі за цивільно-правовим договором або 
заповітом. 

Оцінка творчого внеску при створенні об’єкта інтелектуальної 
власності є важливою у встановленні кола творців (співавторів), 
оскільки як первинними, так і похідними суб’єктами права 
інтелектуальної власності можуть бути кілька осіб. За законом, якщо 
об’єкт створено творчою працею кількох осіб, то кожна з них є 
суб’єктом права інтелектуальної власності (співавтором). Право 
інтелектуальної власності може також перейти за спадкуванням до 
кількох осіб. 

Особа, яка має виключне право дозволяти використання об’єкта 
права інтелектуальної власності, може використовуватися цей об’єкт 
на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. У свою 
чергу, використання об’єкта права інтелектуальної власності іншою 
особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право 
дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності, крім 
випадків правомірного використання без такого дозволу, 
передбачених законом. У разі якщо право інтелектуальної власності 
належить кільком особам спільно, його реалізація здійснюється за 
договором або за спільною згодою між цими особами. Творчий 
характер створення об’єктів права інтелектуальної власності є 
загальноприйнятим. 

Суб’єкти права інтелектуальної власності наділяються відповідно 
до ЦК України особистими немайновими правами інтелектуальної 
власності, які визначають їх правовий статус, а саме: 

‒ правом на визнання людини творцем (автором, виконавцем, 
винахідником тощо) об’єкта права інтелектуальної власності; 

‒ правом перешкоджати будь-якому посяганню на право 
інтелектуальної власності, здатному завдавати шкоду честі та 
репутації творця об’єкта права інтелектуальної власності; йдеться про 
захист від змін твору: доповнення, скорочення, зміну його назви, 
зміну опису та формули винаходу тощо без дозволу автора твору; 

‒ іншими особистими немайновими правами інтелектуальної 
власності, встановленими законом. Так, ст. 438 ЦК України уточнено 
перелік особистих немайнових прав автора, виконавця твору і зміст 
прав на ім’я (назву) виробників фонограм (відеограм, організацій 
мовлення) у ст. 38 Закону України «Про авторське право і суміжні 
права». 
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Вищеназвані права належать творцеві, за винятком окремих 
випадків, передбачених законом, і не залежать від майнових прав 
інтелектуальної власності, є невідчужуваними, невіддільними від 
творця і діють безстроково, якщо інше не передбачено законом. Отже, 
право на визнання людини творцем (право авторства) може належати 
тільки дійсному творцеві твору. Право авторства є абсолютним, тобто 
будь-яка інша особа має утримуватися від його порушення. 

Особисті немайнові права інтелектуальної власності не залежать 
від майнових прав інтелектуальної власності. 

Майнові права інтелектуальної власності перелічені у ст. 424 ЦК 
України. Серед них, перш за все, право на використання об’єкта права 
інтелектуальної власності. У ЦК України і окремих законах 
визначається зміст права використання та інших майнових прав 
інтелектуальної власності для окремих об’єктів прав інтелектуальної 
власності (наприклад у статтях 441, 453-455, 464 та ін.). За загальним 
правилом, право на використання належить творцеві. Може належати 
це право на підставі договору чи закону також іншим особам, а також 
необмеженому колу осіб, які мають за законом право здійснювати 
вільне використання об’єкта права інтелектуальної власності, 
наприклад, у наукових цілях чи домашніх умовах тощо. 

Майновими правами є також виключне право дозволяти 
використання об’єкта права інтелектуальної власності і виключне 
право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта права 
інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання, 
та інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. 
Отже, законодавець допускає винятки з метою надати широкому колу 
осіб можливість обмеженого використання об’єкта права 
інтелектуальної власності в наукових цілях, з метою навчання, у 
цитуванні тощо. 

Майнові права інтелектуальної власності можуть також 
використовуватися в інших цивільних відносинах, зокрема бути 
предметом договору застави та інших зобов’язань тощо. 

Одним з основних майнових прав інтелектуальної власності є 
право суб’єкта на винагороду за створення і використання об’єкта 
права інтелектуальної власності. Існують також випадки «вільного» 
використання об’єкта без виплати винагороди. 

Найбільш повне уявлення про суб’єктів права інтелектуальної 
власності можна отримати на підставі врахування інститутів 
права інтелектуальної власності. Так, до суб’єктів права 
інтелектуальної власності належать: суб’єкти права інтелектуальної 
власності на об’єкти авторського права і суміжних прав, суб’єкти 
права інтелектуальної власності на результати науково-технічної 
творчості; суб’єкти права інтелектуальної власності на засоби 
індивідуалізації. 
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Суб’єктом авторського права згідно зі ст. 435 ЦК України є автор 
твору. За відсутності доказів іншого автором твору вважається 
фізична особа, зазначена звичайним способом як автор на оригіналі 
або примірнику твору (презумпція авторства). Автор твору належить 
до первинного суб’єкта права інтелектуальної власності. Суб’єктами 
авторського права є також інші фізичні та юридичні особи, які набули 
прав на об’єкти авторського права відповідно до договору або закону. 
Ці суб’єкти є правонаступниками первинного суб’єкта права 
інтелектуальної власності (ст. 435 ЦК України). 

Суб’єктом 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. Зазначені суб’єкти належать 
до первинних суб’єктів суміжних прав (ст. 450 ЦК України). 
Суб’єктами суміжних прав є також інші особи, які набули таких прав 
відповідно до договору чи закону у первинних суб’єктів суміжних 
прав. 

Суб’єктами права інтелектуальної власності на наукові 
відкриття є лише фізичні особи – автори, інтелектуальною, творчою 
діяльністю яких зроблене наукове відкриття (глава 38 ЦК України). 

Суб’єктами права інтелектуальної власності на винаходи, корисні 
моделі, промислові зразки є автори відповідно винаходів 
(винахідники), корисних моделей і промислових зразків. Інші особи, 
які набули право на зазначені об’єкти права інтелектуальної власності 
за договором чи законом, належать до категорії вторинних суб’єктів 
права інтелектуальної власності. Відповідно до ст. 1 Закону України 
«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та ст. 1 Закону 
України «Про охорону прав на промислові зразки» автором винаходу, 
корисної моделі і промислового зразка є фізична особа, результат 
інтелектуальної, творчої діяльності якої визнано винаходом 
(корисною моделлю) або промисловим зразком. 

Суб’єктами права інтелектуальної власності на компонування 
(топографію) інтегральних мікросхем є її автор та інші особи, які 
набули право на компонування інтегральних мікросхем на підставі 
договору або закону (ст. 473 ЦК України). 

Суб’єктами права інтелектуальної власності на 
раціоналізаторську пропозицію є автор та юридична особа, якій ця 
пропозиція подана (ст. 483 ЦК України). 

Суб’єктами права інтелектуальної власності на сорт рослин та 
породу тварин є автори, роботодавці, спадкоємці та інші особи, що 
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набули майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин чи 
породу тварин за договором чи законом (ст. 486 ЦК України). 

Суб’єктами права інтелектуальної власності на комерційну 
таємницю, відповідно до змісту ст. 505 ЦК України, є особи, які 
займаються підприємницькою діяльністю та мають юридичний статус 
підприємців. 

Суб’єктом права інтелектуальної власності на об’єкт права 
інтелектуальної власності, створений у зв’язку з виконанням 
трудового договору або на замовлення, закон рівною мірою визнає 
автора (працівника), роботодавця та замовника (статті 429 і 430 ЦК 
України). 

Суб’єктом права інтелектуальної власності може бути інша (не 
автор/творець) фізична особа (здебільшого зареєстрована як 
підприємець) та юридична особа, до яких на підставі договору 
(ліцензії) або закону переходять повністю або частково майнові права 
інтелектуальної власності на результат науково-технічної, творчої 
діяльності. 

Суб’єктами права інтелектуальної власності за певних умов 
можуть бути також спадкоємці (щодо фізичних осіб) та 
правонаступники – щодо юридичних осіб (у разі ліквідації, 
реорганізації тощо). Спадкоємці – це особи (фізичні або юридичні), до 
яких у разі смерті автора (творця) або фізичної особи – підприємця 
переходять майнові права інтелектуальної власності. 
Правонаступниками зазвичай є юридичні особи. У разі припинення 
діяльності юридичної особи – суб’єкта права інтелектуальної 
власності до правонаступника переходять майнові права 
інтелектуальної власності. Одним із видів правонаступництва є 
перехід майнових прав інтелектуальної власності до роботодавця або 
замовника (статті 429 і 430 ЦК України). 

Отже, автори (творці) об’єктів авторського права і суміжних прав, а 
також результатів науково-технічної творчості є первинними 
суб’єктами права інтелектуальної власності. Тільки творцям (авторам) 
зазначених об’єктів права інтелектуальної власності належать 
особисті немайнові права інтелектуальної власності, які є 
невідчужуваними. Вони можуть передавати іншим особам повністю 
або частково майнові права інтелектуальної власності – за договором 
або за законом (примусові ліцензії). Роботодавцям та замовникам 
належать майнові права інтелектуальної власності в обсязі, що 
передбачений договором або законом. Правонаступниками первинних 
суб’єктів права інтелектуальної власності 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 та ін.). 
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Суб’єктами права інтелектуальної власності на комерційне 
найменування, торговельну марку та географічне зазначення є особи, 
яким належать майнові права інтелектуальної власності на ці 
комерційні позначення. Відповідно до ст. 83 ЦК України суб’єктами 
права інтелектуальної власності 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. 

Суб’єктами права інтелектуальної власності на торговельну 
марку (знак для товарів та послуг) згідно зі ст. 494 ЦК України та п. 5 
ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та 
послуг» можуть бути юридичні або фізичні особи, а також об’єднання 
осіб, які зареєстрували на своє ім’я право інтелектуальної власності на 
торговельну марку, та правонаступники зазначених осіб. Вони так 
само є носіями майнових прав інтелектуальної власності, оскільки 
такого суб’єкта права інтелектуальної власності, як автор торговельної 
марки, закон не визнає. 

Суб’єктами права інтелектуальної власності на географічне 
зазначення походження товару згідно зі ст. 502 ЦК України та ст. 9 
Закону України «Про охорону прав на зазначення походження 
товарів» 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. 
Право на використання географічного зазначення, право 
інтелектуальної власності на яке зареєстроване, мають виробники, які 
у зазначеному географічному місці виробляють товар, особливі 
властивості, певні якості чи інші характеристики якого відповідають 
тим, що внесені до державного реєстру. 

Окремо необхідно зазначити, що від суб’єкта права інтелектуальної 
власності слід відрізняти суб’єктів процесу набуття правової охорони 
на об’єкти права інтелектуальної власності та процесу захисту права 
інтелектуальної власності. До другої групи суб’єктів слід віднести, 
крім суб’єктів права інтелектуальної власності, і тих суб’єктів права, 
які надають суб’єкту права інтелектуальної власності допомогу в 
набутті прав та приймають відповідні рішення щодо заявлених на 
реєстрацію об’єктів, визнаючи їх об’єктами права інтелектуальної 
власності. 
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До таких суб’єктів слід віднести патентних повірених, Державну 
службу інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки 
України, Апеляційну палату Державної служби, а також суди. Але ні 
патентний повірений, ні Державна служба інтелектуальної власності, 
ні Апеляційна палата чи суд, виконуючи конкретні завдання – 
представляючи інтереси заявників, приймаючи рішення щодо набуття 
прав на об’єкти права інтелектуальної власності, поновлюючи 
порушене або оспорюване право (Апеляційна палата та суд), – не 
набувають статусу суб’єкта права інтелектуальної власності, вони 
мають свій правовий статус, визначений у законодавстві України. 

 
 

План лекційного заняття 
1. Загальна характеристика суб’єктів права інтелектуальної 

власності. 
2. Автор як суб’єкт права інтелектуальної власності. 
3. Поняття співавторства та його види. 
4. Особисті немайнові та майнові права автора: поняття, ознаки та 

види. 
5. Правове становище роботодавців як суб’єктів права 

інтелектуальної власності. 
 
План семінарського заняття 

1. Суб’єкти права інтелектуальної власності. 
2. Правове становище роботодавців як суб’єктів права 

інтелектуальної власності. 
3. Правонаступництво та спадкоємство прав інтелектуальної 

власності. 
4. Держава як володілець прав інтелектуальної власності. 
5. Вільні користувачі прав інтелектуальної власності. 
6. Правове положення патентознавців. 
 

Питання для самостійного вивчення 
1. Державна служба інтелектуальної власності як суб’єкт права 

інтелектуальної власності. 
2. Класифікація суб’єктів права інтелектуальної власності. 
3. Функції та повноваження патентний повірений за українським 

законодавством. 
 
Практичні завдання 
 
Скласти термінологічний словник до теми. 
 
Тестові завдання для самоконтролю: 
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1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності передаються: 
а) у порядку, встановленому законом; 
б) усі відповіді вірні; 
в) не мають офіційно визначеної процедури передачі; 
г) не підлягають відчуженню. 

2. Суб’єктами права інтелектуальної власності можуть бути: 
а) автори творів в галузі науки, літератури та мистецтва, а також 

будь-яких науково-технічних досягнень; 
б) заявники; 
в) роботодавці; 
г) всі відповіді вірні. 

3. Умови співавторства: 
а) творчий результат; 
б) спільна праця співавторів; 
в) угода про спільну працю; 
г) дієздатність співавторів. 

 
Завдання: 

Вирішіть практичну ситуацію з орієнтацією на нормативно-
правові акти у сфері права інтелектуальної власності. 

Задача 
Два автори створили малюнки, які було використано при 

виробництві хустин. Автори вимагали від адміністрації підприємства 
укласти з ними договір на використання їх малюнків, посилаючись на 
те, що на всі твори, у тому числі й створені як службове завдання, 
авторське право належить авторам. 

Адміністрація підприємства відмовила задовольнити вимоги 
авторів, посилаючись на те, що у трудовому договорі прямо записано, 
що право на використання всіх творчих результатів праці авторів 
належить роботодавцю. Крім того, адміністрація вважає, що авторами 
створено промислові зразки, а не твори, що охороняються авторським 
правом. 

Хто має рацію в цьому спорі? Які права мають автори службових 
творів за національними нормативними актами? Які твори вважаються 
виконаними як службове завдання? 
 

Література: 1-3, 5-8, 9, 11, 12, 13, 48, 56, 76, 142, 138. 
* * * 



36 

Модуль 2. 
Правовий режим об’єктів права інтелектуальної власності. 

Правова охорона та захист окремих об’єктів права 
інтелектуальної власності 

 
Тема 4. Правова охорона авторських прав в Україні 

 
Основні терміни та поняття: суб’єкт авторського права, 

об’єкт авторського права, право авторства, термін дії авторського 
права, співавторство, роздільне та нероздільне співаторство, 
принцип свободи творчості. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

Починати вивчення теми необхідно з детального визначення 
основних понять. Перш за все, необхідно з’ясувати значення термінів 
суб’єкт та о’бєкт авторського права. Норми авторського права, як і 
інші правові норми, регулюють суспільні відносини за участі 
фізичних і юридичних осіб. Відносини врегульовані авторським 
правом, називаються авторсько-правовими відносинами. 

Авторсько-правові відносини – це форма, завдяки якій норми 
авторського права реалізуються в житті. Оскільки авторське право є 
частиною цивільного права, авторсько-правові відносини можна 
визначити як особисті немайнові та майнові відносини, врегульовані 
нормами сучасного авторського права між юридично рівними 
учасниками, що є носіями суб’єктивних авторських прав та обов’язків, 
які виникають, змінюються, припиняються на підставі юридичних 
фактів і забезпечуються можливістю застосування засобів державного 
примусу. 

Елементами авторсько-правових відносин є: 
– суб’єкти та об’єкти авторського права; 
– суб’єктивне авторське право та суб’єктивний авторський 
– обов’язок. 

Об’єктом авторського права є твір науки, літератури і мистецтва, 
виражений у будь-якій об’єктивній (матеріальній) формі. Твір – це 
результат творчої праці автора, комплекс ідей образів, поглядів тощо. 
Закон дає перелік об’єктів авторського права та їх загальні ознаки. Це 
можуть бути усні твори (промови, лекції, доповіді, проповіді, виступи 
тощо), письмові (літературні, наукові тощо), музичні твори, 
переклади, сценарії, твори образотворчого мистецтва тощо. Закон не 
дає повного переліку об’єктів авторського права, оскільки життя у 
своєму розвитку може породжувати нові форми об’єктивного 
вираження творчої діяльності людей. 

Проте об’єктом авторського права може бути не будь-який твір, а 
лише той, який має певні, встановлені Законом, ознаки, а саме: 
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– творчий характер; 
– вираження в об’єктивній формі. 

Об’єктом авторського права може бути лише твір, який є 
результатом творчої праці автора. Не вважається об’єктом 
авторського права суто технічна робота (наприклад, передрук чужого 
твору, його літературна обробка – редагування, коректура тощо). 

Твір може бути виражений у будь-якій об’єктивній формі, але так, 
щоб його можна було відтворювати, сприймати. Сама об’єктивна 
форма може бути найрізноманітнішою (усною, письмовою) – ноти, 
креслення, схеми, запис на платівку, магнітну плівку, фотографії 
тощо. Але задум письменника чи композитора, який у свідомості 
автора уже склався в закінчену форму, образ, певне сполучення звуків, 
але ще не виражений зовні у будь-якій формі, не визнається об’єктом 
авторського права. Об’єктами авторського права визнаються не тільки 
твори, що втілені в будь-яку матеріальну форму, а й усі твори, 
наприклад, виголошені виступи, лекції, промови, проповіді та інші 
усні твори, оскільки усні твори шляхом їх виголошення вважаються 
опублікованими, тобто такими, що набули об’єктивної форми. 

У міжнародних договорах та національному законодавстві різних 
держав, в тому числі й України, визначено перелік творів, які 
охороняються авторським правом. Такий перелік є невичерпним у 
ньому зазначено найважливіші об’єкти авторського права для 
інформування потенційних суб’єктів про можливість охорони їх 
інтересів в межах авторського права. 

Відповідно до статті 433 Цивільного кодексу України та статті 8 
Закону України «Про авторське право і суміжні права» об’єктами 
авторського права визнано такі твори: 
– виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори наукового, 

технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо) та 
їх сценічні обробки, придатні для сценічного показу; 

– музичні твори з текстом і без тексту; 
– драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні 

та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки; 
– аудіовізуальні твори; 
– твори образотворчого мистецтва; 
– твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва; 
– фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, 

подібними до фотографії; 
– твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного 

ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, 
ювелірні вироби тощо, якщо вони не охороняються законами 
України про правову охорону об’єктів промислової власності; 
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– ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що 
стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та 
інших сфер діяльності; 

– сценічні обробки фольклору, придатні для сценічного показу; 
– похідні твори; 
– збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та 

антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за 
умови, що вони є результатом творчої праці за добором, 
координацією або упорядкуванням змісту без порушення 
авторських прав на твори, що входять до них як складові частини; 

– тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування 
українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів 

– комп’ютерні програми; 
– компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або 

упорядкуванням їх складових частин є результатом 
інтелектуальної діяльності; 

– інші твори. 
Певна категорія творів не визнається об’єктами авторського права. 

Це передусім офіційні документи та акти органів державної влади 
(закони, укази, постанови, рішення тощо), а також їх офіційні 
переклади. Однак слід мати на увазі, що автори проектів зазначених 
офіційних документів мають право авторства. 

Авторське право не поширюється на ідеї, методи, процеси, 
системи, способи, концепції, принципи, відкриття або просто факти. 

Автором наукового, літературного або мистецького твору може 
бути громадянин України, іноземець або особа без громадянства. Але 
поняття «автор твору» і поняття «суб’єкт авторського права» не 
тотожні як за змістом, так і за значенням. Автором твору завжди буде 
його творець. Творити може лише людина. Отже автором твору може 
бути тільки фізична особа, причому незалежно від віку. 

Авторське право автора прийнято називати первісним, авторське 
право правонаступників – похідним. На твори, вперше випущені у світ 
на території України або які не випущені, але знаходяться на території 
України в будь-якій об’єктивній формі, авторське право визнається за 
авторами, їхніми спадкоємцями та іншими правонаступниками 
незалежно від громадянства (ст. 8 Закону України «Про авторське 
право і суміжні права». Далі – Закон). 

Цивільно-правова теорія виробила два види співавторства: 
– коли неможливо виділити працю кожного співавтора – 

нероздільне співавторство; 
– коли складові частини чітко визначені і відомо, хто із співавторів 

написав ту чи іншу частину – роздільне співавторство. 
Співавторство можливе при створенні будь-яких творів. Для його 

визнання необхідні певні умови: 
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1. Твір, створений спільною творчою працею співавторів, має бути 
єдиним цілим, таким, що не може існувати без складових частин як 
ціле. Наприклад, якщо з підручника, написаного співавторами, 
вилучити одну чи кілька глав, підручник як цілісний твір втрачає своє 
значення. У балеті, опері, опереті музика поєднується з текстом. 
Музика без тексту – не опера, танок без музики – не балет. Проте 
можливе і таке поєднання двох форм творчості, коли жодна з них не 
втрачає самостійного значення, але в такому випадку не буде 
співавторства. 

2. Спільна праця співавторів твору має бути творчою. Якщо один 
розповідає сюжет, свої погляди, а інший записує – це не 
співавторство. 

3. Має бути угода про спільну працю над твором. 
При роздільному співавторстві кожен із співавторів зберігає 

авторське право на свою частину. Одночасно він є співавтором твору 
в цілому. Співавторство має бути добровільним. 

При нероздільному співавторстві твір може використовуватися 
лише за спільною згодою всіх співавторів. Проте право опублікування 
та іншого використання твору належить однаковою мірою всім 
співавторам. Один співавтор не може без достатніх підстав відмовити 
іншим у дозволі на опублікування, інше використання або зміну 
твору. В разі порушення спільного авторського права кожний 
співавтор може доводити своє право в судовому порядку. 

Відносини між співавторами можуть бути визначені договором. У 
разі відсутності такого договору авторське право на твір .здійснюється 
всіма співавторами спільно. Винагорода за використання твору 
належить співавторам у рівних частинах, якщо угодою не 
передбачається інше (ст. 12 Закону). 

Відповідно до Закону авторське право діє протягом усього життя 
автора і 70 років після його смерті. 

Доцільно звернути увагу і на особливості розміщених в Інтернеті 
творів як предмета авторського права. Цифрова форма фіксації цих 
творів уможливлює їхні унікальні, раніше неуявні фізичні якості та 
спричинює значні проблеми їх правової охорони. 

Правовідносини (об’єкти і суб’єкти авторського права) у мережі 
Інтернет вельми різноманітні. 

Перерахуємо хоча б деякі права суб’єктів (власників) прав: 
– Авторські права провайдерів на комп’ютерні програми і бази 

даних, що реалізують сам доступ до Інтернет або розміщення веб-
сайтів на їх технічних платформах (серверах); 

– Авторські права виробників програмного забезпечення для цих 
серверів провайдерів; 
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– Авторські права власників веб-сайтів на власне контент веб-
сайту, його програмну частину і інші об’єкти авторського права, на 
ньому розміщені – статті, зображення, музику, бази даних і т.д. 

– Авторські права конкретних власників прав на об’єкти, розміщені 
на веб-сайтах: комп’ютерні програми, музику, статті, зображення, 
бази даних тощо, які дуже активно використовуються користувачами 
інтернету. 

Твори в електронній формі, доступні в цифровій мережі, можуть 
бути сприйняті необмеженим колом користувачів в будь-який час за 
бажанням кожного з них. Твори, які мають відкритий доступ, будучи 
якось перетворені в цифрову форму і завантажені в Інтернет, стають 
легкою здобиччю для порушників авторських прав. 

Основне питання проблеми захисту прав, порушених у Інтернеті 
полягає не в тому, як кваліфікувати те чи інше правопорушення в 
Інтернет, а як довести факт його здійснення і залучити зловмисника до 
відповідальності. У цьому зв’язку можна виділити дві проблеми. 
Перша проблема – довести «ким вчинено», друга – «що вчинено». 
Завдання номер один – виявити правопорушника. Складність її 
вирішення багато в чому залежить від способу вчинення дій за 
допомогою Інтернет, які за законодавством можуть розглядатися як 
порушення чиїхось прав або законних інтересів. Наступна проблема – 
збір доказів, достатніх для вирішення спору. 

Як правило, порушення майнових авторських прав в Інтернеті 
можна пов’язати з неможливістю укласти договір з кожним автором 
чи правовласником, чиї твори використовуються. З даною проблемою 
суспільство зіткнулося не тільки з появою цифрових технологій 
(Інтернету), а набагато раніше. Наприклад, при виникненні 
телебачення і радіомовлення, де також масово використовуються 
об’єкти авторського права. Єдиним вирішенням цього питання, як в 
одному, так і в іншому випадку є інститут колективного управління 
правами допомогою створення організацій по колективному 
управлінню майновими правами авторів. Основна діяльність таких 
організацій – видача ліцензій на використання творів і (або) об’єктів 
суміжних прав і розподіл між авторами (правовласниками) зібраного 
за видачу таких ліцензій винагороди. При цьому необхідно 
відзначити, що дана ліцензія дозволяє використовувати всі 
оприлюднені твори і надається від імені всіх правовласників, 
включаючи і тих, які не передали організацій повноважень. 
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План лекційного заняття 
1. Поняття та ознаки авторського права. 
2. Об’єкти авторського права; 
3. Твори, які не є об’єктами авторського права. 
4. Охорона авторським правом творів, розміщених в Інтернеті. 

 
План семінарського заняття 

1. Поняття та ознаки авторського права. 
2. Об’єкти авторського права. 
3. Співавторство як інститут права інтелектуальної власності. 
4. Види та зміст авторських прав в Інтернеті. 

 
Питання для самостійного вивчення 

1. Принципи авторського права. 
2. Право на авторську винагороду. 
3. Право слідування в авторському праві. 
4. Похідні твори як об’єкти авторського права. 

 
Практичні завдання 

Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Суб’єктами авторською права є: 
а) Патентоволодільці. 
б) Фізичні і юридичні особи. 
в) Автори, їх спадкоємці та володільці авторських прав. 
г) Держава в особі скарбниці. 

2. Об’єктами авторського права є: 
а) Похідні твори. 
б) Твори народної творчості. 
в) Грошові знаки. 
г) Державні нагороди України. 

3. Авторське право виникає: 
а) Внаслідок факту створення твору. 
б) Тільки після його реєстрації: 
в) Із моменту виконання всіх формальностей щодо ідентифікації 

твору. 
г) Із моменту сплати коштів за користування значком ©. 

 
Завдання 
Розв’яжіть задачу з використанням нормативно-правових актів у 

сфері права інтелектуальної власності. 
 
Задача 
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Композитор разом з поетами створив кілька весільних та 
застільних пісень, які були виконані у концертному залі. Видавництво 
звернулося до авторів з пропозицією опублікувати ці пісні. 

З ким повинен бути укладений договір, якщо видавництво має 
намір одночасно видати ноти з текстом, а також ноти і текст окремо? 

Що треба вчинити, якщо в період підготовки договору один з 
авторів помре? 

Які види співавторства передбачаються міжнародно-правовими 
актами? 

Які права авторів переходять у спадщину і на який строк? 
 
Література: 1, 2, 3, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 20, 47, 96, 147. 

 

* * * 

 
Тема 5. Правова охорона комп’ютерних програм в Україні 

 
Основні терміни та поняття: охорона, комп’ютерна програма, 

база даних, ноу-хау, секрети виробництва, плагіат, компіляція, 
промислове шпигунство, знак авторського права. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

Починати вивчення цієї теми варто з того, що авторське право на 
комп’ютерну програму виникає при її створенні і для його реалізації 
не потрібно обов’язкової реєстрації програми. Реєстрацію можна 
здійснити за бажанням автора, вона має формальний характер і не 
вимагає багато часу. Іншою позитивною рисою є тривалий термін дії 
авторського права (в Україні – протягом всього життя автора та ще 70 
років після його смерті). Але користь від такого тривалого терміну дії 
незначна, тому що ринок програмного забезпечення стрімко 
розвивається і кожний рік або два виходять нові версії програм. На 
цьому, мабуть, усі переваги авторського механізму захисту програм 
вичерпуються. 

Недоліків у цьому способі охорони можна знайти набагато більше. 
Про перший з них прямо говориться в ст. 8 Закону: «Передбачена цим 
Законом правова охорона поширюється тільки на форму вираження 
твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, 
процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть 
якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.» 
Таким чином, можна, змінивши, наприклад, оформлення програми, 
але не змінюючи її суті, одержати зовсім новий об’єкт охорони. 

Не зовсім коректним є порівняння комп’ютерних програм із 
літературними творами. На відміну від літературних творів, текст 
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комп’ютерної програми (вихідний чи об’єктний код) не мають 
самостійної цінності без можливості їх застосування в комп’ютері. 
Отже, сприйняття комп’ютерної програми, тобто власне кажучи її 
тексту, відбувається не безпосередньо людиною, а опосередковано, за 
допомогою комп’ютера. 

Ще один недолік авторського механізму охорони випливає зі 
способу написання більшості сучасних програм. Як відомо, програми 
не пишуться «з чистого листа», а створюються в середовищі розробки 
при використанні певної мови програмування. При цьому, 
програмісти в більшою чи меншою мірою використовують вже готові 
шаблонні конструкції, які є в середовищі розробки. З огляду 
авторського механізму охорони, будь-яка програма, створена в 
середовищі розробки (а це 80-90% від загальної кількості програм у 
світі), може вважатися складеним твором, з чим важко погодитися. 

Розглядаючи комп’ютерну програму як твір літератури, не можна 
не відзначити цікавої особливості: будь-який фрагмент будь-якої 
програми можна використовувати як цитату в іншій програмі. Це дає 
можливість безоплатно і безкарно тиражувати чужі ідеї і отримувати 
за це прибуток. Таке тиражування приводить до перенасичення ринку 
програмного забезпечення однотипними програмами. 

У прийнятій системі авторського права відсутній контроль новизни 
і рівня створюваних програмних продуктів та алгоритмів, на яких 
вони базуються. Цей факт сприяє як зазначеному перенасиченню 
ринку програмного забезпечення і плагіату ідей, так і випуску 
виробниками програмного забезпечення неякісної продукції. 

І нарешті, основою авторського права є унікальність об’єкта, що 
захищається ним, тобто неможливість незалежного створення 
ідентичного твору. Саме тому для визнання прав автора на твір не 
потрібно обов’язкова реєстрація. Відсутність унікальності, а серед 
комп’ютерних програм існує велика кількість аналогів, які однаково 
виконують ті самі функції, також суперечить основам авторського 
права і може розглядатися як підстава для порушення питання щодо 
правомірності віднесення програм до об’єктів авторського права.. 

 
План лекційного заняття 

1. Особисті немайнові права на комп’ютерні програми. 
2. Майнові права на комп’ютерні програми. 
3. Процедура державної реєстрації авторських прав на комп’ютерні 

програми. 
 
План семінарського заняття 

1. Особисті немайнові права на комп’ютерні програми. 
2. Майнові права на комп’ютерні програми. 
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3. Процедура державної реєстрації авторських прав на комп’ютерні 
програми. 

4. Особливості створення об’єктів інтелектуальної власності в 
Україні та за кордоном. 

5. Порядок захисту літературно-художніх творів в Україні. 
 
Питання для самостійного вивчення 

1. Сутність комп’ютерних програм. 
2. Право на авторську винагороду за створення комп’ютерних 

програм. 
3. Державна реєстрація комп’ютерних програм. 

 
Практичні завдання 

Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Які із зазначених дій не порушують права інтелектуальної 
власності: 
а) подарувати куплений CD-диск іншій особі; 
б) передати копію купленого CD-диску іншій особі ; 
в) надіслати електронною поштою файл у форматі МР3 іншій 

особі 
г) усі відповіді вірні. 

2. Протягом якого часу діє охорона майнових прав автора компіляції 
даних? 
а) протягом життя автора та 70 років після його смерті; 
б) протягом життя автора та 50 років після його смерті; 
в) довічно; 
г) усі відповіді вірні. 

3. До об’єктів авторського права відносять: 
а) комп’ютерні програми; 
б) винаходи; 
в) корисні моделі; 
г) усі відповіді вірні. 

 
Завдання 
Розв’яжіть задачу з використанням нормативно-правових актів у 

сфері права інтелектуальної власності. 
 
Задача 
Програміст за фахом Ткаченко розробив комп’ютерну програму 

для ведення автоматизованого бухгалтерського обліку на 
підприємствах. Програма була створена за трудовим договором, 
укладеним гр. Ткаченко (автором) з приватним підприємством 
«Авест». Після закінчення роботи над програмою автор передав її 
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роботодавцю, за що той сплатив йому обумовлену договором грошову 
винагороду. Через деякий час (приблизно півроку) автору програми 
стало відомо, що приватне підприємство «Авест» уклало декілька 
авторських договорів, згідно з якими право на використання 
вищевказаної програми було передано іншим підприємствам. Гр. 
Ткаченко, вважаючи себе автором програми, звернувся до суду з 
позовом на приватне підприємство «Авест», в якому прохав суд 
винести рішення про припинення розповсюдження програми і 
відшкодування йому завданих збитків. Свої вимоги позивач 
мотивував тим, що згідно з чинним законодавством саме йому, а не 
відповідачу, належить авторське право на створену програму та що 
умовами трудового договору не було передбачено право відповідача 
на розповсюдження програми. 

Яке рішення повинен прийняти суд? Що таке комп’ютерна 
програма і які особливості регулювання відносин по їх створенню та 
використанню? Які особливості режиму службових комп’ютерних 
програм? 

 
Література: 1, 2, 3, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 20, 47, 96, 147. 

 

* * * 

Тема 6. Правова охорона суміжних прав в Україні 
 
Основні терміни та поняття: охорона, суміжні права, 

відтворення, опублікування, виконання, видавництво, програми 
телебачення та радіомовлення, організація мовлення, фонограми, 
відеограми. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

В процесі вивчення теми доцільно розуміти, що суміжні права 
безпосередньо пов’язані з авторськими правами, саме тому вони 
називаються суміжними і охороняються одним законом. Особливістю 
суміжних прав є те, що вони ґрунтуються на використанні, як 
правило, чужих авторських прав. Суміжні права випливають із 
творчої діяльності з реалізації, використання вже обнародуваних 
творів літератури і мистецтва. Наприклад, поет написав слова пісні, 
композитор написав музику до цієї пісні. Але пісня може бути 
донесена до слухачів тільки певним виконавцем – співаком. Творчість 
співака є суміжною творчою діяльністю з реалізації самої пісні. Із цієї 
творчої діяльності випливає право співака на власне виконання пісні, 
яке одержало назву суміжного права. 

Об’єктами суміжних прав є: 
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а) виконання для фіксації, відтворення і розповсюдження за 
допомогою технічних засобів; 

б) записи виконання та інші записи за допомогою технічних засобів 
(фонограми, відеограми); 

в) програми (передачі) організацій мовлення. 
Первинними суб’єктами суміжних прав є виконавець, виробник 

фонограми, виробник відеограми, організація мовлення. 
Виконавцями визнаються актори (театру, кіно тощо), співаки, 

музиканти, диригенти, танцюристи, а також інші особи, які виконують 
роль, співають, читають, декламують, грають на музичних 
інструментах чи у будь-який інший спосіб виконують твори 
літератури або мистецтва, включаючи твори фольклору. Тобто 
виконавцями визнаються також особи, які хоча і не с офіційно 
артистами, співаками тощо, але виконують їх функції. Виконавцями 
визнаються також особи, які здійснюють таку само творчу діяльність, 
у тому числі виконують циркові, естрадні, лялькові номери. 

Виконавцями можуть бути громадяни України, іноземні громадяни 
і особи без громадянства незалежно від віку. 

Виробниками фонограм можуть бути фізичні і юридичні особи, які 
вперше здійснили запис будь-якого виконання або інших звуків на 
фонограмі. Проте щодо юридичних осіб закон робить застереження. 
Вони одержують захист своїх суміжних прав лише за умови, що їх 
постійне місцезнаходження – на території України. При цьому не має 
значення, так би мовити, «громадянство» цієї юридичної особи. Вона 
може бути українською або іноземною. 

Фонограми – виключно звуковий запис будь-якого виконання чи 
інших звуків. Грамофонні платівки, диски, магнітофонні касети та 
інші носії записів визнаються примірниками фонограми. 

До суб’єктів суміжних прав закон відносить також організації 
мовлення, тобто тільки юридичних осіб. Це організації радіо-і 
телебачення, які використовують твори літератури і мистецтва у своїх 
програмах передач як в ефір, так і по проводах. 

Безумовно, до суб’єктів суміжних прав належать організації 
мовлення як державні, так і приватні чи інших форм власності. 

Передусім всі суб’єкти суміжних прав мають використовувати свої 
суб’єктивні права в такий спосіб, щоб не порушити прав авторів, чиї 
твори використовуються. Виконавці мають здійснювати свої 
суб’єктивні права за умови дотримання прав авторів, чиї твори 
виконують. Виробники фонограм і організації мовлення зобов’язані 
дотримуватись прав авторів і виконавців, організації мовлення – прав 
виробників фонограм, авторів і виконавців. 

Закон не передбачає процедури закріплення виникнення і 
здійснення суміжних прав. Проте виробники фонограм і виконавці з 
метою інформування про належність їм суміжних прав, що виникли у 
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процесі створення фонограми, можуть на всіх її примірниках або їх 
упаковках використовувати знак охорони суміжних прав. Цей знак 
містить латинську літеру R у колі – ® та ім’я (найменування) особи, 
що має суміжні права, і зазначення року першої публікації фонограми. 

Права виконавців. Виконавцям належить ряд особистих не-
майнових і майнових прав. До особистих немайнових прав виконавців 
належать право на ім’я, на охорону своїх виступів від спотворення і на 
згадування свого імені у зв’язку з використанням виконання там, де це 
можливо. 

Виконавцю належить виключне право на використання виконання 
у будь-якій формі, включаючи право на одержання винагороди за 
кожний вид використання. 

Виключне право на використання виконання означає право 
дозволяти або забороняти здійснення таких дій: 

1) записувати раніше не записане виконання; 
2) відтворювати запис виконання; 
3) сповіщати виконання в ефір, по кабелю або здійснювати інше 

публічне сповіщення виконання; 
4) здавати в найом опубліковану фонограму, що включає 

виконання за участю виконавця. 
Дозвіл на використання виконання дає сам виконавець. Якщо 

виконання здійснювалось колективом виконавців – керівник такого 
колективу шляхом укладання письмового договору з користувачем. 

Якщо виконання використовується в аудіовізуальному творі, то 
відповідним договором між виконавцем і постановником 
аудіовізуального твору передбачається передача виконавцем 
постановнику прав, викладених вище. При цьому виконавець зберігає 
право на винагороду за здачу в найом примірників такого 
аудіовізуального твору. 

Виконавець може укласти договір на використання свого 
виконання організацією мовлення для сповіщення в ефір або по 
кабелю. Розмір винагороди виконавцю за таке використання 
встановлюється в зазначеному договорі. 

Виключне право на використання виконання, створеного за до-
говором найму, належить особі, з якою виконавець перебуває в 
трудових відносинах (роботодавцю), якщо договором не передбачено 
інше. Особисті немайнові права на виконання належать виконавцю. 

Виключні права, що належать виконавцю, можуть передаватися за 
договором іншим особам. 

Права виробника фонограми. Виробнику фонограми належить 
виключне право на використання фонограми у будь-якій формі, 
включаючи право на одержання винагороди за таке використання. 

Виключне право на використання фонограми означає право 
дозволяти або забороняти вчинення таких дій: 
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1) відтворювати фонограму; 
2) розповсюджувати примірники фонограми будь-яким чином: 

продавати, здавати в найом тощо; 
3) імпортувати примірники фонограми з метою розповсюдження; 
4) переробляти або будь-яким іншим чином змінювати фонограму. 
Без згоди виробника фонограми і без виплати йому винагороди 

можуть розповсюджуватись правомірно опубліковані примірники 
фонограми за умови, що вони уже введені в цивільний оборот шляхом 
їх продажу. 

Права організації мовлення. Організації мовлення належить 
виключне право на використання її передачі у будь-якій формі, 
включаючи право на одержання винагороди за таке використання. 

Виключне право на використання передачі мовлення означає право 
організації ефірного або кабельного мовлення дозволяти або 
забороняти вчинення таких дій: 

1) записувати передачу; 
2) відтворювати запис передачі; 
3) одночасно сповіщати в ефір (по кабелю) передачу іншій 

організації ефірного (кабельного) мовлення; 
4) сповіщати передачу по кабелю (в ефір); 
5) публічно сповіщати передачу з місця з платним входом. 
Обмеження прав виконавців, виробників фонограм і організацій 

мовлення. Вільне використання виконання, фонограм і програм 
мовлення допускається за умови, що таке використання не заподіє їм 
шкоди, не обмежить необґрунтованим способом законних інтересів 
виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення. 

Використання фонограм. опублікованих із комерційною метою. 
Варто запам’ятати, що без згоди виробників фонограм, 
опублікованих із комерційною метою, і виконавців, записаних на 
таких фонограмах, але з виплатою винагороди допускається: 

1) публічне виконання фонограм; 
2) передача фонограм в ефір; 
3) передача фонограм по проводах. 
Строки чинності суміжних майнових прав. Майнові права 

виконавців охороняються протягом 50 років після першої фіксації 
виконання або постановки. Права виробників фонограм діють 
протягом 50 років після першого опублікування фонограм, а якщо 
публікації фонограми не було, то протягом 50 років після першої 
фіксації звукового запису. Права організацій мовлення діють протягом 
50 років після першої передачі в ефір або по проводах. Законом в 
окремих випадках можуть встановлюватися інші строки чинності 
суміжних прав. 

До спадкоємців виконавця і правонаступників виробників 
фонограм і організацій мовлення переходить право дозволяти чи 
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забороняти використання виконання фонограми, передачі в ефір і по 
проводах, а також право на одержання винагороди в межах частини 
строків чинності права, що залишилися. 

Особисті немайнові права виконавця у спадщину не переходять. 
Проте спадкоємці мають право захищати авторство на об’єкт 
суміжних прав і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню 
чи іншій зміні виконання, фонограми і програми мовлення або будь-
якому посяганню на об’єкт, що може зашкодити честі і репутації 
виконавця, виробника фонограми чи організації мовлення. 

 
План лекційного заняття 

1. Поняття та ознаки суміжних прав. 
2. Види суміжних прав. 
3. Об’єкти суміжних прав – виконання, фонограми, відеограми, 

програми (передачі) організацій мовлення. 
4. Суб’єкти суміжних прав. 
5. Майнові права інтелектуальної власності на об’єкти суміжних 

прав. 
 
План семінарського заняття 

1. Поняття та ознаки суміжних прав. 
2. Об’єкти суміжних прав – виконання, фонограми, відеограми, 

програми (передачі) організацій мовлення. 
3. Суб’єкти суміжних прав. 
4. Строки чинності суміжних майнових прав. 
5. Порядок захисту суміжних прав. 
 

Питання для самостійного вивчення 
1. Проаналізуйте права виконавців; 
2. Проаналізуйте права виробників фонограм; 
3. Проаналізуйте права організацій мовлення. 

 
Практичні завдання 

Скласти термінологічний словник до теми. 
 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Об’єктами суміжних прав визнаються: 
а) Передачі (програми) організацій мовлення. 
б) Топографії інтегральних мікросхем. 
в) Місця походження товарів. 
г) Права осіб, що сприяли створенню і комерційному успіху 

твору. 
2. Первинними суб’єктами суміжних прав є: 

а) Автор. 
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б) Виконавці, виробники фонограм (відеограм), організації 
мовлення. 

в) Інвестори – особи, які фінансували створення творів, їх носіїв, 
програм мовлення. 

г) Державний комітет України з питань телебачення і 
радіомовлення. 

3. До майнових прав виконавців відносяться: 
а) Вимагати зазначення свого імені при кожному використанні 

твору. 
б) Комерційний прокат своїх виконань, що зафіксовані у фоно- 

чи відеограмі. 
в) Збір авторської винагороди в усіх місцях з платним входом, де 

відтворюється його виконання. 
г) Фіксація програм на матеріальному носії. 

 
Завдання 
Розв’яжіть задачу з використанням нормативно-правових актів у 

сфері права інтелектуальної власності. 
 
Задача 
В приватному ліцеї міста Києва під час занять було використано 

уривок з відеофільму. Автор фільму, дізнавшись про це звернувся до 
керівництва ліцею з вимогою припинити таке відтворення, оскільки 
він не давав дозволу на це, а також виплатити йому суму грошової 
компенсації. Проте йому було відмовлено. Чи правомірна така 
відмова? Дайте правову оцінку ситуації 

 
Література: 1, 2, 3, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 20, 47, 96 

* * * 

Тема 7. Правова охорона об’єктів промислової власності в Україні 
 
Основні терміни та поняття: патентне право, винахід, корисна 

модель, промисловий зразок, державна реєстрація, пріоритет, право 
першості, патент, термін дії патенту . 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

В процесі вивчення теми варто уточнити, що патентне право (право 
на об’єкти промислової власності) є важливим інститутом права 
інтелектуальної власності. Об’єктами правовідносин, що регулюються 
патентним правом, є результати науково-технічної творчості й 
художнього конструювання – винаходи, корисні моделі й промислові 
зразки. В основу правової охорони вказаних об’єктів покладено те, що 
виникнення права інтелектуальної власності на них пов’язується з 
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одержанням охоронного документа, яким засвідчуються права на 
винаходи, корисні моделі й промислові зразки, – патенту. Власне, 
звідси і походить сам термін «патентне право». 

Слід звернути увагу на співвідношення патентного права з правом 
промислової власності. Визначення останнього окреслюється в 
Паризькій конвенції про охорону промислової власності 1883 pоку, у 
ст. 1 якої вказано, що об’єктами охорони промислової власності є 
патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні 
знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування й вказівки про 
походження чи найменування місця походження, а також припинення 
недобросовісної конкуренції. Отже, право промислової власності 
охоплює ширше коло об’єктів, ніж патентне право. Тому можна 
сказати, що патентне право є складовою права промислової власності. 

Патентне право можна розглядати в об’єктивному й суб’єктивному 
значеннях. У першому випадку патентне право є одним з інститутів 
права інтелектуальної власності. Тому патентне право в об’єктивному 
розумінні – це сукупність правових норм, що регулюють суспільні 
відносини, які виникають при створенні й використанні винаходів, 
корисних моделей й промислових зразків 

У суб’єктивному розумінні патентне право можна визначити як 
певні юридично забезпечені можливості суб’єкта щодо винаходу, 
корисної моделі, промислового зразка. При цьому суб’єктивне 
патентне право можна поділити на дві складові – право на патент і 
право з патенту: 

1. право на патент передбачає юридично забезпечену можливість 
суб’єкта звернутися до компетентного державного органу з вимогою 
про видачу патенту на створений винахід, корисну модель, 
промисловий зразок. Відносини, що виникають між особою, яка 
подала заявку про видачу патенту, і компетентним державним 
органом при здійсненні права на патент, мають публічно-правовий 
характер; 

2. право з патенту розкривається через сукупність особистих 
немайнових і майнових прав на винахід, корисну модель і 
промисловий зразок, що випливають з патенту як охоронного 
документа. Саме ці права є цивільними за своєю природою. 

Об’єктами патентного права є: 
– винахід; 
– корисна модель; 
– промисловий зразок. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи 
і корисні моделі» винахід (корисна модель) – це результат 
інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. 

Технологія – це результат інтелектуальної діяльності, сукупність 
систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших 
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рішень про перелік, строк, порядок і послідовність виконання 
операцій, процесу виробництва та (або) реалізації і зберігання 
продукції, надання послуг. 

Розкриваючи сутність поняття «винахід», слід звернути увагу на 
таке. 
‒ винахід завжди є вирішенням (рішенням) певного завдання 

(проблеми). Сама по собі постановка завданню (проблеми) не є 
винаходом, оскільки одне і те саме завдання, як правило, можна 
вирішувати кількома засобами; 

‒ винаходом є не будь-яке, а лише технічне (технологічне) 
вирішення завдання. Наприклад, новий метод розв’язання 
лінійного рівняння не може бути винаходом через те, що в даному 
разі має місце вирішення задачі іншими, ніж технічні 
(технологічні), засобами. Хоча, наприклад, в Україні видаються 
патенти на способи діагностики та лікування захворювань, 
способи вирощування сільськогосподарських культур, що загалом 
не мають технічного характеру; 

‒ винахід повинен вирішувати певне утилітарне завдання, яка не 
обов’язково мусить мати технічний (технологічний) характер. 

Технічне (технологічне) рішення, що є винаходом, втілюється у 
певному об’єкті. Слід звернути увагу на те, що законодавство 
закріплює вичерпний перелік об’єктів винаходу. Відповідно до ст. 6 
Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» до 
об’єктів винаходу належать: 
– продукт; 
– процес (спосіб); 
– застосування відомого продукту чи процесу (способу) за новим 

призначенням. 
Відповідно до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи 

і корисні моделі» правова охорона надається винаходу, що: 
– не суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі; 
– відповідає умовам патентоздатності. 

До умов надання винаходу правової охорони віднесена також 
відповідність винаходу умовам патентоздатності. У законодавстві 
визначено три умови патентоздатності винаходу: 

1. новизна; 
2. винахідницький рівень; 
3. промислова придатність. 
Винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. 

Рівень техніки включає всі відомості, що стали загальнодоступними у 
світі до дати подання заявки до Установи (під терміном «Установа» 
розуміється центральний орган виконавчої влади з питань охорони 
інтелектуальної власності). На даний час таким органом є Державний 
служба інтелектуальної власності. 
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Винаходом традиційно вважається лише пропозиція, що спирається 
на оригінальну ідею і є продуктом винахідницької творчості, а не 
просто інженерно-технічною розробкою, що відповідає можливостям 
середнього спеціаліста, його знанням і досвіду. Створений об’єкт 
визнається винаходом, якщо технічнае завдання вирішувалася дійсно 
винахідницькими шляхами і засобами, якщо пропозиція виходить за 
межі нормального і передбачуваного удосконалення техніки для 
звичайних спеціалістів у даній галузі. 

Третьою умовою патентоздатності винаходу є його придатність для 
промислового використання (за термінологією Закону України «Про 
охорону прав на винаходи і корисні моделі» – промислова придатність 
винаходу). Винахід визнається таким, що є придатним для 
промислового використання, якщо його може бути використано в 
промисловості чи в будь-якій іншій сфері діяльності. 

Корисна модель як об’єкт права інтелектуальної власності є досить 
близькою до винаходу (тому корисну модель іноді «називають «малим 
винаходом»). Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні 
моделі» закріплює єдине визначення прав винаходу і корисної 
моделі – результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій 
сфері технології. Інститут корисної моделі запроваджується для 
охорони об’єктів, які за своїм внеском у рівень техніки є менш 
значущими за винаходи. Тому для корисних моделей передбачається 
спрощена, порівняно з винаходом, процедура одержання охоронного 
документа і коротші строки охорони. 

Відмінність між винаходом і корисною моделлю виявляється у 
неоднаковому колі умов патентоздатності. Законодавством 
передбачено дві умови патентоздатності корисної моделі: 

1. новизна; 
2. промислова придатність. 
Тобто для корисної моделі, на відміну від винаходу, не 

передбачається така умова патентоздатності, як винахідницький 
рівень. 

Промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини в 
галузі художнього конструювання (ст. 1 Закону України «Про охорону 
прав на промислові зразки»). Якщо винахід і корисна модель є 
технічними (технологічними) рішеннями, то промисловий зразок є 
дизайнерським рішенням. Художнє конструювання (дизайн) – вид 
художньої діяльності з проектування промислових виробів, що мають 
естетичні властивості. 

У промисловому зразку має місце поєднання художнього 
(зовнішня форма виробу) і конструктивного (технічне виконання 
виробу) елементів. 

Залежно від того, що є об’єктом промислового зразка, він може 
бути таких видів: 
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‒ об’ємний, що являє собою композицію, в основу якої покладено 
об’ємно-просторову структуру (наприклад форма пляшки); 

‒ площинний, що являє собою композицію, в основі якої лежить 
лінійно-графічне співвідношення елементів, яке не може бути 
сприйняте візуально як об’ємне (наприклад малюнок, що 
наноситься на тканину); 

‒ комбінований, який являє собою поєднання форми і малюнка. 
Відповідно до ч. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на 

промислові зразки» не можуть одержати правову охорону за цим 
Законом: 
‒ об’єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, 

гідротехнічні та інші стаціонарні споруди; 
‒ друкована продукція як така; 
‒ об’єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або 

подібних до них речовин тощо. 
Мала архітектурна форма для здійснення підприємницької 

діяльності – це невелика споруда, яка виконується з полегшених 
конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування 
фундаментів. До малих архітектурних форм можна віднести кіоски, 
торгові палатки, збірно-розбірні будинки тощо. 

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і 
корисні моделі» службовий винахід – це винахід (корисна модель), 
створений працівником: 
‒ у зв’язку з виконанням службових обов’язків чи за дорученням 

роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не 
передбачено інше; 

‒ з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва 
і обладнання роботодавця. 

Із Закону випливає, що для визнання винаходу (корисної моделі) 
службовим, між працівником і роботодавцем мають існувати трудові 
правовідносини. Підставою їх виникнення є трудовий договір 
(контракт). При цьому можливі два варіанти: 

1) роботи зі створення винаходу (корисної моделі) виконуються 
працівником у зв’язку з виконанням службових обов’язків чи 
дорученням роботодавця. При цьому службові обов’язки – зафіксовані 
в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях 
функціональні обов’язки працівника, що передбачають виконання 
робіт, які можуть привести до створення винаходу (корисної моделі). 
Доручення роботодавця – видане працівнику в письмовій формі 
завдання, яке безпосередньо стосується специфіки діяльності 
підприємства або діяльності роботодавця і може привести до 
створення винаходу (корисної моделі); 

2) винахід (корисна модель) створюється з використанням досвіду, 
виробничих знань, секретів виробництва та обладнання роботодавця. 
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У процесі самостійного вивчення теми варто проаналізувати норми 
законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та 
«Про охорону промислових зразків» у контексті реєстрації вказаних 
об’єктів промислової власності. 

 
План лекційного заняття 

1. Поняття та ознаки права промислової власності. 
2. Набуття та зміст права промислової власності. 
3. Поняття та ознаки, правова охорона винаходу як об’єкта права 

промислової власності. 
4. Поняття та ознаки, правова охорона корисної моделі як об’єкта 

права інтелектуальної власності. 
5. Поняття та ознаки, правова охорона промислового зразка як 

об’єкта права інтелектуальної власності. 
 
План семінарського заняття 

1. Поняття та ознаки права промислової власності. 
2. Поняття, ознаки, процедура реєстрації винаходу як об’єкта права 

промислової власності. 
3. Поняття та ознаки корисної моделі та її придатність для набуття 

права інтелектуальної власності на неї. 
4. Поняття та ознаки промислового зразка та його придатність для 

набуття права інтелектуальної власності на неї. 
 

Питання для самостійного вивчення 
1. Державна реєстрація винаходів в іноземних державах; 
2. Державна реєстрація промислових зразків в іноземних державах; 
3. Державна реєстрація корисних моделей в іноземних державах. 

 
Практичні завдання 

Скласти термінологічний словник до теми. 
 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Право промислової власності є: 
а) Інститутом авторського права; 
б) Самостійним інститутом права інтелектуальної власності; 
в) Підгалуззю економічного права; 
г) Матеріальними активами держави. 

2. До об’єктів права промислової власності відносяться: 
а) Нова техніка; 
б) Твори ужиткового мистецтва; 
в) Промислові підприємства; 
г) Корисні моделі. 

3. Винаходом визнається: 
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а) Нове промислове придатне конструктивне виконання 
пристрою; 

б) Комп’ютерна програма; 
в) Технологічне вирішення, що відповідає умовам 

патентоспроможності; 
г) Відкриття наукових теорій та математичних методів. 

 
Завдання 
Розв’яжіть задачу з використанням нормативно-правових актів у 

сфері права інтелектуальної власності. 
 
Задача 
На підприємстві художніх промислів було розроблено нову модель 

чайного сервізу, розписаного за ескізами художника М. У зв’язку із 
запуском моделі у виробництво, який має відбутися, постало питання 
про необхідність забезпечення охорони прав підприємства і 
художника-дизайнера. В юридичній фірмі, до якої звернулися 
представники підприємства за консультацією, пояснили, що 
найефективнішим способом захисту буде визнання цієї моделі 
промисловим зразком. 

Але зробити це неможливо, оскільки розроблене художньо-
конструкторське рішення зовнішнього вигляду виробу не має 
промислового застосування, бо передбачає ручний розпис кожного 
виробу. 

Проте, на думку фахівців юридичної фірми, треті особи не зможуть 
скористатися цією розробкою, яка є твором декоративно-прикладного 
мистецтва і не може бути використана без згоди її автора, тобто 
художника-дизайнера. 

Чи є правильною надана консультація? Якою має бути 
консультація згідно з міжнародно-правовими актами? 

Література: 1, 2, 3, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 47, 89, 98. 

* * * 

Тема 8. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників 
цивільного обігу, товарів та послуг 

 
Основні терміни та поняття: охорона, товарний знак, 

торгівельна марка, фірмове найменування, географічне зазначення, 
місце походження товару. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

Опрацювання теми доцільно сконцентрувати на вивчення 
положень Паризької конвенції про охорону промислової власності 
товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування і вказівки 



57 

про походження чи найменування місця походження поряд з 
винаходами, корисними моделями і промисловими зразками 
охоплюються категорією «промислова власність». 

Водночас у процесі становлення інститутів інтелектуальної 
власності та джерел їх правового регулювання почали виразніше 
виявлятися певні відмінності між винаходами, корисними моделями, 
промисловими зразками й товарними знаками, знаками 
обслуговування, фірмовими найменуваннями, географічними 
зазначеннями. Відповідно в системі права інтелектуальної власності 
виділився окремий інститут, який в літературі називають правовими 
засобами індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і 
послуг. 

До правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, 
товарів і послуг за законодавством України належать такі об’єкти 
права інтелектуальної власності: 
– комерційне (фірмове) найменування; 
– торговельна марка (знак для товарів і послуг); 
– географічне зазначення. 

Спільною рисою, що поєднує вказані об’єкти і водночас відрізняє 
їх від інших об’єктів права інтелектуальної власності, є їхнє 
призначення. Вони індивідуалізують учасників цивільного обороту, 
товарів і послуг. Комерційне (фірмове) найменування індивідуалізує 
самого суб’єкта, а торговельні марки та географічні зазначення є 
засобами індивідуалізації товарів, послуг. 

Комерційні найменування, торговельні марки та географічні 
зазначення є об’єктами цивільних прав саме завдяки тому, що 
дозволяють індивідуалізувати певного суб’єкта, товар чи послугу. Це 
відрізняє їх від багатьох інших об’єктів права інтелектуальної 
власності, що виступають в цивільних відносинах як результати 
творчої діяльності (твори, винаходи, корисні моделі, промислові 
зразки, раціоналізаторські пропозиції та ін.). Це позначається на 
особливостях правового режиму засобів індивідуалізації: оскільки 
комерційні найменування, торговельні марки й географічні зазначення 
не є результатами творчої діяльності, у відносинах, що виникають з 
приводу цих об’єктів, немає такого суб’єкта, як творець. Відповідно 
щодо таких об’єктів не передбачено особистих немайнових прав. 
Зміст права інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації 
становлять лише майнові права; оскільки основна функція цих 
об’єктів полягає в індивідуалізації певної особи, товару чи послуги, 
законодавство до певної міри обмежує оборотоздатність майнових 
прав на них. Право на комерційне найменування може передаватися 
іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом чи його 
частиною. Право на торговельну марку може передаватися іншій 
особі, але за умови, що це не вводитиме в оману споживача. 



58 

Географічне зазначення взагалі не є об’єктом чиїх-небудь виключних 
прав, тому право на географічне зазначення не може переходити до 
іншої особи за договором. 

 
План лекційного заняття 

1. Поняття та ознаки товарного знака. 
2. Комерційні найменування та їх види. 
3. Географічне зазначення та особливості його охорони. 

 
План семінарського заняття 

1. Правова природа засобів індивідуалізації товаровиробників. 
2. Поняття та ознаки товарного знака. 
3. Комерційні найменування та їх види. 
4. Набуття права інтелектуальної власності на географічне 

зазначення. 
 

Питання для самостійного вивчення 
1. Державна реєстрація товарних марок в Україні; 
2. Державна реєстрація фірмових найменувань в Україні; 
3. Державна реєстрація географічного зазначення в Україні. 

 
 

Практичні завдання 
Скласти термінологічний словник до теми. 
 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку 
засвідчується: 
а) свідоцтвом; 
б) наказом; 
в) патентом; 
г) положенням. 

2. Не є придатним для набуття прав на географічне зазначення 
позначення, яке: 
а) суперечить моралі чи публічному порядку; 
б) вводить в оману громадськість щодо географічного місця; 
в) твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників 

авторського права або їх правонаступників; 
г) твори образотворчого мистецтва. 

3. Виключне право на результат інтелектуальної діяльності на засіб 
індивідуалізації може належати: 
а) тільки одній особі; 
б) тільки декільком особам сумісно; 
в) одній або декільком особам сумісно; 
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г) юридичній особі. 
 
 

Завдання 
Розв’яжіть задачу з використанням нормативно-правових актів у 

сфері права інтелектуальної власності. 
 
Задача 
Підприємство А, що є власником торговельної марки «Аріка» 

вирішило добровільно відмовитись від майнових прав на цю торгову 
марку, оскільки особливих прибутків це не приносило. Однак через 
деякий час ця марка почала користуватись більшим попитом на ринку. 
Підприємство А зацікавилось у тому щоб відновити свої права. Чи 
можливо це? Що для цього потрібно? 

 
Література: 1, 2, 3, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 47, 89, 98. 

* * * 

Тема 9. Правова охорона комерційної таємниці в Україні 
 
Основні терміни та поняття: охорона, комерційна таємниця, 

секрети виробництва, ноу-хау, режим секретності. 
 

Методичні рекомендації до вивчення теми 
В процесі вивчення теми варто звернути увагу, що у чинному 

законодавстві України лише формується система законодавчої 
охорони суб’єктивних прав на комерційну таємницю, а особливості її 
правового режиму відносно недавно стали предметом окремих 
наукових досліджень у вітчизняній цивілісти ці. Норми, що 
спрямовані на забезпечення правової охорони комерційної таємниці, 
закріплені, в основному, в положеннях гл. 46 ЦК України, а також у 
законодавстві про інформацію. Правова охорона прав суб’єкта на 
комерційну таємницю здійснюється також механізмами 
адміністративного та кримінального права (зокрема Законом України 
«Про захист від недобросовісної конкуренції» та статтями 231, 232 КК 
України). 

Відповідно до ст. 505 ЦК України комерційною таємницею є 
інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в 
певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є 
легкодоступною для осіб, які звичайно 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. 
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Аналіз законодавчого визначення комерційної таємниці дозволяє 
сформулювати її ознаки, що є необхідними умовами охороноздатності 
інформації як комерційної таємниці: 

1) інформація, що становить комерційну таємницю, є таємною, 
тобто вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є 
невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають 
справу з цим видом інформації; 

2) така інформація повинна мати комерційну цінність для її 
володільця чи для інших осіб; 

3) особа, яка законно контролює інформацію, повинна вживати 
адекватних заходів щодо збереження її секретності. 

Для одержання правової охорони комерційна таємниця повинна 
відповідати всім зазначеним критеріям у сукупності, тобто бути 
невідомою іншим особам, становити комерційну цінність та 
зберігатися у секретності. 

Цивільним кодексом комерційна таємниця визначається як один із 
видів об’єктів інтелектуальної власності (ст. 420), на який 
поширюються загальні положення про охорону результатів 
інтелектуальної, творчої діяльності. Однак слід підкреслити, що 
відомості, які становлять комерційну таємницю, необов’язково 
повинні бути результатом творчої діяльності особи. Така інформація 
може стосуватися поточної господарської чи фінансової діяльності 
виробника (наприклад умов конкретних договорів з постачальниками 
або споживачами продукції, внутрішніх положень про організацію 
виробництва та праці на підприємстві тощо). На подібні відомості 
поширюється правовий режим виключних прав, як найбільш надійної 
системи їх правової охорони, що допускає можливість управомоченої 
особи використовувати комерційно цінну таємну інформацію, 
надавити право на її використання іншими суб’єктами та забороняти 
вчинення дій щодо поширення таких відомостей без згоди володільця. 
Згідно з чинним законодавством комерційна таємниця прирівнюється 
за режимом своєї правової охорони до механізму права 
інтелектуальної власності, хоча може і не бути результатом творчої 
діяльності володільця такої інформації. 

Порівняно з іншими об’єктами інтелектуальної власності охорона 
комерційної таємниці має свої особливості, що дістають вияв в її 
безстроковості, універсальності об’єкта, спрощеній процедурі набуття 
та збереження прав на таємницю. 

Охорона комерційної таємниці не обмежується будь-яким строком, 
тобто права інтелектуальної власності на таємницю є чинними 
протягом усього періоду існування сукупності ознак комерційної 
таємниці. Тому, на відміну від режиму охорони об’єктів патентного 
права, що є чинним-протягом строку дії патенту, комерційна таємниця 
охороняється протягом усього періоду, коли інформація зберігає свою 
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секретність, має комерційну цінність та є невідомою іншим особам. У 
зв’язку з наведеним слід визнати більш вдалою систему охорони 
організаційних, виробничих та інших рішень у формі комерційної 
таємниці, ніж забезпечення їх охорони у формі патентування. При 
отриманні патенту особа має розкрити сутність свого результату 
технічної творчості іншим членам суспільства, взамін цього вона 
отримує виключне, монопольне право на використання свого рішення, 
що посвідчується патентом. Після закінчення строку патенту будь-яка 
особа вправі використовувати технічне рішення без згоди колишнього 
патентовласника та без виплати йому винагороди. У випадку охорони 
технічного рішення у вигляді комерційної таємниці виключне право 
на її використання має лише володілець такої таємниці протягом 
строку збереження відомостей про сутність результату своєї творчості 
у таємниці. Цей строк може значно перевищувати строк дії патенту. 
Тому за наявності фактичної можливості збереження у таємниці 
результату технічної творчості обрання форми її охорони у вигляді 
комерційної таємниці може бути більш привабливим для 
товаровиробника порівняно з можливістю його патентування. 

Комерційна таємниця тісно пов’язана з такими видами інформації, 
як «конфіденційна інформація» та «ноу-хау». 

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про інформацію» за 
режимом доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та 
інформацію з обмеженим доступом. У свою чергу, інформація з 
обмеженим доступом за своїм правовим режимом поділяється на 
конфіденційну і таємну. Конфіденційна інформація являє собою 
відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або 
розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються 
за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов. До таємної 
інформації належить інформація, що містить відомості, які становлять 
державну та іншу передбачену законом таємницю, розголошення якої 
завдає шкоди особі, суспільству і державі. 

До конфіденційної інформації, що є власністю держави, не можуть 
бути віднесені відомості: про стан довкілля, якість харчових продуктів 
і предметів побуту; про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища 
та інші надзвичайні події, які сталися або можуть статися і 
загрожують безпеці громадян; про стан здоров’я населення, його 
життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне 
обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-
демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури 
населення та інші відомості, визначені у ст. 30 Закону України «Про 
інформацію». 

Громадяни, юридичні особи, які володіють інформацією 
професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та 
іншого характеру, одержаною на власні кошти, або такою, яка є 
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предметом їх професійного, ділового, виробничого, банківського, 
комерційного та іншого інтересу і не порушує передбаченої законом 
таємниці, самостійно визначають режим доступу до неї, включаючи 
належність її до категорії конфіденційної, та встановлюють для неї 
систему (способи) захисту. 

Отже, поняття конфіденційної інформації є ширшим порівняно з 
поняттям комерційної таємниці. Конфіденційною інформацією 
можуть бути будь-які відомості, розголошення яких може завдати 
шкоди особі, державі або суспільству. Це не обов’язково мають бути 
відомості, що становлять комерційну цінність. Крім того, суб’єктом 
права на конфіденційну інформацію можуть бути як фізичні і 
юридичні особи, так і держава та інші публічно-правові утворення. 

Поняття «ноу-хау» тлумачиться законодавством України 
неоднозначно. У Законі України «Про державне регулювання 
діяльності у сфері трансферу технологій» ноу-хау визначається 
інформація, отримана завдяки досвіду та випробуванням, яка: не є 
загальновідомою чи легкодоступною на день укладення договору про 
трансфер технологій; є істотною, тобто важливою та корисною для 
виробництва продукції та/або надання послуг; є визначеною, тобто 
описаною досить вичерпно, щоб можна було перевірити її 
відповідність критеріям не загальновідомості та істотності. 

До майнових прав інтелектуальної власності на комерційну 
таємницю відносяться: 

1) право на використання комерційної таємниці; 
2) виключне право дозволяти використання комерційної таємниці; 
3) виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, 

збиранню або використанню комерційної таємниці; 
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені 

законом. 
Захист прав на комерційну таємницю може здійснюватися в 

адміністративному та у судовому порядках. 
На підприємстві захист комерційної таємниці здійснюється на 

основі розроблення положення про нерозголошення комерційної 
таємниці, а також підписанням працівниками договорів про 
нерозголошення комерційної таємниці. 

 
 
План лекційного заняття 

1. Загальна характеристика комерційної таємниці. 
2. Ноу-хау та комерційна таємниця. 
3. Способи охорони комерційної таємниці на підприємстві. 
4. Технічні способи захисту комерційної таємниці. 

 
План семінарського заняття 
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1. Загальна характеристика комерційної таємниці. 
2. Законодавство щодо використання комерційної таємниці. 
3. Способи охорони комерційної таємниці на підприємстві. 
4. Права та обов’язки роботодавця та працівника щодо використання 

комерційної таємниці в Україні. 
5. Технічні способи захисту комерційної таємниці. 

 
Питання для самостійного вивчення 

1. Захист комерційної таємниці в іноземних державах; 
2. Положення про захист комерційної таємниці на підприємстві; 
3. Удосконалення законодавства у сфері захисту комерційної 

таємниці. 
 

 
Практичні завдання 

Скласти термінологічний словник до теми. 
 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Комерційною таємницею може бути: 
а) технічні характеристики виробу; 
б) установчі документи; 
в) податкові накладні; 
г) все вищезазначене. 

2. Строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну 
таємницю становить: 
а) 5 років; 
б) 10 років; 
в) 50 років; 
г) не обмежений у часі. 

3. З метою забезпечення збереження банківської таємниці службовці 
банку при вступі на посаду: 
а) складають присягу щодо збереження банківської таємниці. 
б) підписують зобов’язання щодо збереження банківської 

таємниці. 
в) дають прилюдну обіцянку щодо збереження банківської 

таємниці. 
г) все вищезазначене. 

 
 

Завдання 
Розв’яжіть задачу з використанням нормативно-правових актів у 

сфері права інтелектуальної власності. 
 
Задача 
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До працівників банку «Р» звернулись співробітники прокуратури. 
В усній формі вони вимагали надати їм інформацію про деяких 
клієнтів банку, що становить банківську таємницю. Посилаючись на 
вимогу закону та наявність нібито відкритої кримінальної справи вони 
вимагали негайно надати всі необхідні відомості. Як повинні діяти 
працівники банку в такій ситуації? В яких випадках може бути 
відкрита банківська таємниця? 

 
 
Література: 1, 2, 3, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 47, 104. 
 

* * * 

Тема 10. Правова охорона нетрадиційних об’єктів права 
інтелектуальної власності (наукове відкриття, компонування 
інтегральної мікросхеми, раціоналізаторська пропозиція, сорт 

рослин, порода тварин та інші) 
 
Основні терміни та поняття: наукове відкриття, компонування 

інтегральної мікросхеми, раціоналізаторська пропозиція, сорт 
рослин, порода тварин. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

В процесі вивчення теми варто зрозуміти сутність таких понять як 
наукове відкриття, компонування (топографія) інтегральної 
мікросхеми, раціоналізаторська пропозиція, сорт рослин, порода 
тварин, а також вивчити правову охорону вказаних об’єктів. 

Компонування ІМС – зафіксоване на матеріальному носієві 
просторовогеометричне розміщення сукупності елементів 
інтегральної мікросхеми та з’єднань між ними. Таке просторово-
геометричне розташування утворюється як результат послідовного 
нанесення чисельних шарів. 

Умова охороноздатності топографії ІМС: оригінальність. 
Топографія ІМС визнається оригінальною, якщо вона не створена 
шляхом прямого відтворення (копіювання) іншої топографії ІМС, має 
відмінності, що надають їй нові властивості, і не була відомою у 
галузі мікроелектроніки до дати подання заявки або до дати її 
першого використання. 

Не може бути визнана оригінальною та топографія ІМС, заявка на 
реєстрацію якої подана пізніше ніж через два роки від дати її першого 
використання, або від дати розкриття інформації автором чи особою, 
яка одержала цю інформацію від автора. 

Суб’єкти права на компонування ІМС (ЦКУ, ст. 473): 
– автор компонування або співавтори; 
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– інші особи, які набули права за законом або договором. 
Студенти мають запам’ятати, що авторське право на компонування 

ІМС визнається також і за іноземцями та особами без громадянства 
(закон «Про охорону прав та топографію інтегральних мікросхем», 
ст. 3). Юридична особа прав авторства набути не може, для неї 
можливе лише володіння правом на використання. Суб’єктом права на 
компонування може бути роботодавець (якщо компонування створено 
як службовий твір) або замовник (згідно договору). Майнові права 
автора або роботодавця переходять його спадкоємцям. Власник прав 
на зареєстровану топографію ІМС має право сповіщати про 
реєстрацію топографії ІМС попереджувальним маркуванням: на 
топографію або вироби, що її містять, наносять літеру «Т» із 
зазначенням дати початку строку дії виключного права та 
інформацією про власника прав. 

Відповідно до ст. 457 ЦКУ, наукове відкриття – це встановлення 
невідомих раніше, але об’єктивно існуючих закономірностей, 
властивостей та явищ матеріального світу, які вносять докорінні зміни 
у рівень наукового пізнання. 

Відкриттями у цьому розумінні не визнаються географічні, 
археологічні, палеонтологічні відкриття, а також відкриття родовищ 
корисних копалин та відкриття в галузі суспільних наук. Відкриття не 
є об’єктом виключних прав, воно непатентоздатне. Між поняттями 
відкриття та винаходу – суттєва різниця. Автор відкриття претендує 
на суспільне визнання, автор винаходу разом з патентом отримує 
майнові права на його використання у межах, визначених патентом, 
тобто отримує монопольне право на ринку і до того ж має право 
забороняти таке використання іншим. Право на відкриття 
засвідчується дипломом. 

Автор відкриття має особисті немайнові права (ст. 458 ЦКУ): 
– право авторства – право вважатися першовідкривачем певних 

знань; 
– право на ім’я – право надати відкриттю своє ім’я або спеціальну 

назву. 
В процесі вивчення варто сконцентрувати увагу і на ст. 481 ЦКУ, 

яка окреслює раціоналізаторську пропозицію як визначену 
юридичною особою пропозицію, яка містить технологічне (технічне) 
або організаційне рішення в будь-якій сфері її діяльності. 

Об’єкт раціоналізаторської пропозиції – матеріальний об’єкт або 
процес. 

Критерії визначення пропозиції раціоналізаторською: 
– технічне або організаційне рішення; 
– місцева новизна (невідомість на конкретному підприємстві); 
– корисність. 
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Раціоналізаторська пропозиція має містити не постановку задачі, а 
конкретне вирішення із забезпеченням певного результату. Вирішення 
не вважається новим, якщо до подання заявки таке або подібне було 
розроблено технічними службами підприємства, рекомендоване 
вищою організацією, опубліковане в інформаційних виданнях із 
розповсюдження передового досвіду в галузі, передбачене 
обов’язковими для підприємства нормативами. 

Пропозицію визначають корисною для підприємства, якщо вона 
дозволяє в умовах конкретного підприємства одержати економічний, 
технічний або інший позитивний ефект (поліпшення умов та безпеки 
праці, зниження негативного впливу на довкілля тощо). Обсяг прав 
визначається описом раціоналізаторської пропозиції та 
креоісленнями, якщо вони подані (ст. 482 ЦКУ). 

Суб’єкти права ІВ на раціоналізаторську пропозицію: 
– автор або співавтори (не обов’язково працівники підприємства, 

якому подобається заявка); 
– юридична особа, якій ця пропозиція подана та яка її визнала. 

Право ІВ на раціоналізаторську пропозицію її автор передає 
підприємству за договором та за винагороду. 

Права суб’єктів права ІВ на раціоналізаторську пропозицію: 
– автор має право на добросовісне заохочення від юридичної особи, 

якій подано пропозицію та яка її визнала раціоналізаторською; 
– юридична особа, яка визнала пропозицію раціоналізаторською, 

має право на її використання в будь-якому обсязі. 
– Офіційна кваліфікація пропозиції як раціоналізаторської дає 

автору: 
– право авторства; 
– право на авторське ім’я; 
– право на участь у впровадженні пропозиції. 

Автор отримує свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію, яка 
діє безстроково у межах того підприємства, яке його видало. 

За аналогічним зразком, з використанням законодавства в сфері 
інтелектуальної власності варто зясувати сутність та особливості 
сорту рослин та породи тварин як об’єктів інтелектуальної власності. 

Сорт рослин — це окрема група рослин у рамках нижчого з 
відомих ботанічних таксонів, яка 

може бути визначена ступенем прояву ознак, що є результатом 
діяльності цього генотипу або комбінації генотипів; 

може бути відрізнена від будь-якої іншої групи рослин ступенем 
прояву принаймні однієї з цих ознак; 

– може розглядатися як єдине ціле з огляду на її придатність для 
відтворення в незмінному вигляді цілих сортів рослин. 

При цьому під ботанічним таксоном розуміється відособлена 
група рослин, споріднених між собою спільністю ознак і 
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властивостей, завдяки чому їм можна присвоїти таксономічну 
категорію. 

Порода тварин – цілісна численна група тварин загального 
походження, що створена людиною та має генеалогічну структуру і 
властивості, які дають змогу відрізнити її від інших тварин цього 
самого виду, і є кількісно достатньою для розмноження як однієї 
породи. 

 
План лекційного заняття 

1. Законодавство в сфері використання наукового відкриття, 
компонування інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської 
пропозиція, сорту рослин, породи тварин. 

2. Характеристика наукових відкриттів. 
3. Сорти рослин та породи тварин як об’єкти права інтелектуальної 

власності. 
4. Поняття та правова охорона компонування інтегральної 

мікросхеми. 
5. Поняття та правова охорона раціоналізаторської пропозиції. 

 
План семінарського заняття 

1. Сутність наукового відкриття, компонування інтегральної 
мікросхеми, раціоналізаторської пропозиція, сорту рослин, породи 
тварин. 

2. Державна реєстрація наукових відкриттів. 
3. Сорти рослин та породи тварин як об’єкти права інтелектуальної 

власності. 
4. Поняття та ознаки компонування інтегральної мікросхеми. 
5. Поняття та об’єкти раціоналізаторської пропозиції. 

 
Питання для самостійного вивчення 

1. Захист наукового відкриття в Україні; 
2. Інтегральна мікросхема як об’єкт права інтелектуальної власності; 
3. Удосконалення законодавства у сфері захисту раціоналізаторських 

пропозицій. 
4. Особисті немайнові права на сорт рослин та породу тварин. 

 
Практичні завдання 

Скласти термінологічний словник до теми. 
 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Сорт вважається охороноздатним, якщо він є: 
а) стабільним; 
б) вирізняльним; 
в) промислово придатним; 
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г) новим; 
2. Умовою обороноздатності топографії ІМС є: 

а) новизна; 
б) винахідницький рівень; 
в) промислова придатність; 
г) оригінальність. 

3. Право на реєстрацію топографії ІМС має: 
а) виключно автор; 
б) автор та його правонаступники; 
в) будь-яка зацікавлена особа; 
г) всі відповіді вірні. 

 
Завдання 
Розв’яжіть задачу з використанням нормативно-правових актів у 

сфері права інтелектуальної власності. 
 
Задача 
Андрій П., що володіє майновими правами інтелектуальної 

власності на компонування інтегральної мікросхеми, надав дозвіл на її 
використання ТОВ «Мрія». Через деякий час Андрій вирішив 
відмовитись від виключних майнових прав на зазначений об’єкт і 
дозволити його вільне безоплатне використання. Проте ТОВ «Мрія», 
дізнавшись про це, звернулось до Андрія з вимогою повернути кошти, 
що були сплачені за отримання дозволу на використання об’єкта. 
Андрій відмовився, мотивуючи це тим, що певний час підприємство 
все таки використовувало об’єкт відповідно до дозволу. 

Хто правий в даній ситуації? Дайте правову оцінку. 
 
Література: 1, 2, 3, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 47, 104. 

* * * 

 
Тема 11. Патентування об’єктів промислової власності в 

іноземних державах 
 
Основні терміни та поняття: патентування, патентний 

паспорт, договір про патенту кооперацію, традиційна процедура 
патентування, традиційна процедура патентування. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

В процесі вивчення теми звертаємо увагу, що Україна є членом 
міжнародних угод з авторського права. За правилами цих угод твори 
українських авторів, створені в Україні чи в будь-якій іншій країні-
учасниці цих самих угод, мають таку саму охорону, як і твори 
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громадян цієї країни. Для одержання охорони об’єкта промислової 
власності в будь-якій іншій країні цей об’єкт обов’язково 
запатентовується в тій країні, де необхідно отримати правову охорону 
цього об’єкта. Без патентування об’єкт промислової власності може 
бути використаний у будь-якій країні без дозволу власника патенту в 
Україні і без виплати йому належної винагороди. 

За певних обставин патентування об’єктів промислової власності за 
кордоном – це крайня потреба, що обходиться особі, яка побажала 
здійснити цю дію, досить дорого. Патентування в іноземній державі – 
це тривалий, складний і дорогий процес, що потребує значних витрат 
енергії, сил і коштів. Тому якщо можна обійтися без закордонного 
патентування, краще до нього не вдаватися. Патентування заради 
патентування недоцільне. Патентування об’єктів промислової 
власності за кордоном доцільне лише за наявності певних економіко-
правових чинників. 

Патентування об’єктів промислової власності в зарубіжних країнах 
є однією із форм реалізації своїх патентних прав фізичними і 
юридичними особами України. Відповідно до Конституції України 
суб’єкти патентних прав мають право володіти, користуватися і 
розпоряджатися належними їм об’єктами промислової власності. Але 
повної і безмежної свободи права не буває. Немає її і в патентному 
праві. Свобода розпоряджатися своїм об’єктом промислової власності 
також певною мірою обмежена. В Україні, як і в багатьох інших 
країнах світу, існує дозвільний порядок закордонного патентування. 

Чинне законодавство України про промислову власність декларує 
загальне правило, що відповідає наведеному припису Конституції: 
«Будь-яка особа має право запатентувати винахід (корисну модель) в 
іноземних державах» (п. 1 ст. 37 Закону України «Про охорону прав 
на винаходи і корисні моделі» від 1 червня 2000 р.). Це правило 
стосується й інших об’єктів промислової власності. 

Проте законодавець тут встановив і певне обмеження. До подання 
заявки на одержання охоронного документа на об’єкт патентування в 
орган іноземної держави, у тому числі міжнародної заявки, заявник 
зобов’язаний подати заявку до Установи і повідомити її про наміри 
здійснити таке патентування. Якщо протягом трьох місяців від дати 
надходження цього повідомлення до Установи повідомлення про 
заборону закордонного патентування даного об’єкта не надійде, 
заявник має право подати заявку до патентного органу іноземної 
держави. 

З наведеної норми випливає кілька висновків. 
1. Об’єкт промислової власності, який передбачається 

запатентувати за кордоном, має бути спочатку запатентований в 
Україні. 
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2. Зазначене правило стосується також і міжнародної заявки. 
Міжнародною визнається заявка, подана відповідно до Договору про 
патентну кооперацію. 

3. Закордонне патентування можливе лише з дозволу Установи. 
Дозвіл на закордонне патентування надається у формі відсутності 
заборони Установою закордонного патентування. 

4. Усі матеріали про закордонне патентування в обов’язковому 
порядку проходять через Установу. 

Будь-яка фізична чи юридична особа може виступати заявником 
закордонного патентування. 

У заявці про закордонне патентування має бути зазначено: заявник 
в Україні; держава патентування; процедура патентування; мета 
патентування. 

До заявки про закордонне патентування має бути доданий повний 
комплект заявки на об’єкт промислової власності – копія заяви про 
видачу патенту України на цей самий об’єкт; опис об’єкта; формула 
винаходу; креслення та інші ілюстративні матеріали; реферат. Якщо 
йдеться про патентування промислового зразка, то має бути доданий 
комплект фотографій із зображенням виробу (його макета, малюнка), 
що дають повне уявлення про зовнішній вигляд виробу. 

До заявки про закордонне патентування обов’язково має бути 
доданий документ, що засвідчує подання заявки на об’єкт 
промислової власності в Україні (розписка про прийняття заявки, 
рішення про встановлення дати подання заявки, повідомлення про 
можливість проведення експертизи по суті). Зазначені вимоги 
стосуються також і патентування за Договором про патентну 
кооперацію. 

До матеріалів заявки про закордонне патентування входить також 
експертний висновок про можливість опублікування матеріалів про 
об’єкт промислової власності у пресі та інших засобах масової 
інформації. До заявки додається документ, що засвідчує 
повноваження довіреної особи чи правонаступництво. Заявка має бути 
підписана заявником, який несе відповідальність за подану 
інформацію. 

Договір про патентну кооперацію (РСТ) є угодою про міжнародне 
співробітництво у сфері патентування в кількох країнах одночасно. 
Його вважають чи не найбільшим досягненням у сфері патентної 
охорони винаходів після Паризької конвенції. Проте він стосується 
лише процедури патентування – подання заявки, патентного пошуку 
та проведення експертизи заявки, а також поширення технічної 
інформації, що міститься в заявках. Проте Договір передбачає 
можливість подання міжнародної заявки безпосередньо до 
Міжнародного бюро ВОІВ, яке в таких випадках виступає як 
приймаюче відомство. Міжнародна заявка діє від дати міжнародного 
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подання у тих договірних державах РСТ, що зазначені заявником у 
його заявці. 

Міжнародна заявка має відповідати певним встановленим 
стандартам. За підготовку і подання міжнародної заявки встановлений 
єдиний збір, що сплачується в єдиній валюті і до одного відомства 
(одержуюче відомство). Зазначений збір складається із збору за 
пересилання – для покриття витрат одержуючого відомства; збору за 
пошук – для покриття витрат міжнародного пошукового органу; 
міжнародного збору для покриття витрат Міжнародного бюро. Мовою 
міжнародної заявки є державна мова тієї країни, відомство якої є 
одержуючим відомством. 

Варто сконцентрувати увагу і на різниці традиційної процедури 
патентування (тобто заявка подається в кожну країну і процедура 
реєстрації обумовлена законодавством кожної країни) та регіональної 
процедури. До таких регіональних договорів відносяться: 
– Європейська патентна конвенція (учасницями якої є 35 з більшості 

європейських країн); 
– Євразійська патентна конвенція (учасницями якої є 9 країн — 

колишніх республік Радянського Союзу); 
– Угода про створення Африканської організації інтелектуальної 

власності (16 франкомовних країн Африки); 
– Протокол щодо патентів та промислових зразків у рамках 

Африканської регіональної організації промислової власності (16 
англомовних країн Африки). 

При цьому заявки подаються відповідно до Європейського 
патентного відомства, Євразійського патентного відомства, 
Африканської організації інтелектуальної власності або Африканської 
регіональної організації інтелектуальної власності. 

Однак треба зазначити, що регіональними угодами не охоплено 
більшість країн Азії, країни Північної та Південної Америки та багато 
інших. До значної кількості країн, таких наприклад, як Сполучені 
Штати Америки, Канада, Японія, Китай, Австралія заявки необхідно 
подавати окремо до кожного національного патентного відомства. 

 
План лекційного заняття 

1. Нормативно-правове регулювання процедури патентування в 
іноземних державах. 

2. Договір про патентну кооперацію. 
3. Регіональна процедура патентування. Традиційна процедура 

патентування. 
4. Умови патентування в іноземних державах. Строки розгляду 

заявочних документів. Європейський патент. 
 

План семінарського заняття 
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1. Нормативно-правове регулювання процедури патентування в 
іноземних державах. 

2. Договір про патентну кооперацію. 
3. Регіональна процедура патентування. Традиційна процедура 

патентування. 
4. Умови патентування в іноземних державах. 

 
Питання для самостійного вивчення 

1. Патентний паспорт та процедура його отримання; 
2. Соціально-економічні чинники, які дозволяють здійснювати 

закордонне патентування; 
3. Умови патентування об’єктів промислової власності в іноземних 

державах. 
4. Аналіз діяльності органів влади іноземних держав у сфері 

патентування. 
 

 
Практичні завдання 

Скласти термінологічний словник до теми. 
 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. В разі розбіжностей в законодавчих актах і положеннях України з 
охорони прав інтелектуальної власності з міжнародними, 
приймаються за основу на території України: 
а) законодавчих актах і положеннях України; 
б) міжнародні законодавчі акти і нормативи; 
в) за домовленістю суб’єктів права інтелектуальної власності; 
г) акти визначені в судовому порядку. 

2. У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, 
на яку поширюються надані права на використання об’єкта права 
інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на: 
а) територію усіх держав, які є учасницями Договору про 

заснування ВОІВ; 
б) територію держав – членів Європейського Союзу; 
в) територію області України, в якій був підписаний ліцензійний 

договір; 
г) територію України. 

3. Договір про передачу патенту та договір про патентну ліцензію 
повинні бути укладені у формі: 
а) будь-якій; 
б) усній; 
в) письмовій; 
г) нотаріально посвідченій. 
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Завдання 
Напишіть коротке повідомлення за вказаними питаннями: 
1. Адаптація національного законодавства про інтелектуальну 
власність до міжнародних стандартів. 
2. Актуальність та необхідність міжнародного співробітництва у 

сфері інтелектуальної власності. 
 
Література: 1, 2, 3, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 20, 47, 96, 147. 

* * * 

Тема 12. Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності 
в Україні 

 
Основні терміни та поняття: комерціалізація, договір 

комерційної концесії, франшиза, авторський договір, способи 
комерціаліації прав на об’єкти інтелектуальної власності, 
нематеріальні активи, роялті, паушальний платіж, одинична 
ліцензія, виключна ліцензія, невиключна ліцензія, життєвий цикл 
об’єкта права інтелектуальної власності. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

В процесі вивчення теми варто звернути увагу на особливості 
інтелектуальної власності як товару. Товар – це продукт праці, 
виготовлений для продажу. Цей продукт стає товаром, якщо на нього 
визначена ціна. Майнові права на об’єкти інтелектуальної власності 
(ОІВ) мають ознаки товару, тому що вони є продуктом праці й можуть 
мати ціну. 

До основних властивостей будь-якого ринкового товару належать: 
а) корисність; 
б) рідкість – властивість, протилежна загальнодоступності; 
в) універсальність – придатність до обміну на гроші або на будь-які 

інші ринкові товари. 
Корисність розуміють як здатність задовольняти будь-яку потребу. 

Тобто якщо об’єкт інтелектуальної власності нікому не потрібний, то 
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 тому, що за визначенням об’єкт інтелектуальної власності 
повинен бути новим, оригінальним, неповторним. Наявність перших 
двох властивостей для матеріальних об’єктів звичайно майже 
автоматично забезпечує третю. Але для права інтелектуальної 
власності ця властивість має суттєві відмінності. 
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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. 

Крім того у процесі вивчення теми доцільно зрозуміти переваги 
комерціалізації інтелектуальної власності. Комерціалізація об’єктів 
інтелектуальної власності – це взаємовигідні дії всіх учасників 
процесу перетворення результатів інтелектуальної праці у ринковий 
товар із метою отримання прибутку чи іншої ринкової вигоди. Метою 
комерціалізації ОІВ є одержання прибутку за рахунок використання 
об’єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві або 
продажу чи передачі прав на їх використання іншим юридичним або 
фізичним особам. 

Основними суб’єктами відносин щодо комерціалізації 
інтелектуальної власності в сучасній ринковій економіці виступають: 
– автори, творці інтелектуальних продуктів; 
– трудові колективи, організації, діяльність яких пов’язана зі 

створенням і використанням об’єктів інтелектуальної власності; 
– органи державного управління національною інноваційною 

системою; 
– інвестори, що фінансують створення й використання об’єктів 

інтелектуальної власності; 
– виробники та споживачі інтелектуальної продукції.Основними 
способами комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності 
є:використання об’єктів права інтелектуальної власності у власному 

виробництві;внесення прав на об’єкти права інтелектуальної 
власності до статутного капіталу підприємства;передача 
(продаж) прав на об’єкти права інтелектуальної власності.Майнові 

права на об’єкт права інтелектуальної власності є сукупністю права 
володіти, користуватися і розпоряджатися цим об’єктом. Продаж прав 
у повному обсязі здебільшого проводиться через договір купівлі-
продажу як договір обмінної угоди, за яким у результаті 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 усі 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-
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якій особі (ліцензіату), якщо він не хоче або не в змозі 
використовувати відповідний об’єкт. 

За ліцензійним договором завжди передбачається виплата певної 
грошової винагороди ліцензіару. У 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. 

Патентовласник може одержати додатковий прибуток від 
використання свого об’єкта інтелектуальної власності за рахунок 
платежів за договором франшизи (в Україні – це договір комерційної 
концесії). 

За договором комерційної концесії одна сторона (правовласник) 
зобов’язується надати другій стороні (користувачеві) за платню 
(роялті) право користування відповідно до її вимог комплексом 
належних цій стороні прав із метою виготовлення й (або) продажу 
певного виду товару та (або) надання послуг. 

Договір комерційної концесії є одним із новітніх договірних 
інститутів у цивільному праві України. У світовій практиці 
відповідний інститут має назву «франчайзинг» (фр. franchissage – 
пільга, привілей). 

Суть відносин, що виникають унаслідок договору комерційної 
концесії полягає в тому, що одна сторона передає іншій стороні за 
платню на певний строк чи безстроково права на використання 
торговельної марки, фірмового найменування, ноу-хау тощо, надає їй 
консультаційну або технічну допомогу у виробництві й реалізації 
продукції, виконанні робіт і наданні послуг. 

Найпоширенішими формами передачі авторських прав є договори: 
1) про публікацію (видання та перевидання) твору; 
2) постановницький, що укладається за умови, коли основним 

способом використання твору є його публічне виконання; 
3) сценарний, пов’язаний із передачею права на переробку тексту 

твору на сценарій; 
4) про депонування рукопису, пов’язаний із передачею права на 

публікацію та використання твору спеціальним інформаційним 
органам відповідно до встановленого порядку тощо; 

5) про часткову передачу виключних прав; 
6) про передачу всіх майнових прав; 
7) про передачу невиключних прав. 

Підходи до оцінки 
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 встановлюють застосування того чи іншого методу 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83-%D1%85%D0%B0%D1%83
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стосовно конкретних об’єктів інтелектуальної власності та конкретних 
цілей розрахунку. 

Оцінка вартості прав на конкретний об’єкт інтелектуальної 
власності у конкретному випадку їхнього використання є досить 
складною процедурою й у кожному випадку вимагає унікального 
розв’язання завдання. 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. Для кожного підходу притамання методи 
оцінки. 

Зверніть увагу, що об’єкт права інтелектуальної власності також 
має термін. Можна виділити п’ять етапів життєвого циклу об’єкта 
інтелектуальної власності: створення об’єкта інтелектуальної 
власності, набуття прав на об’єкт інтелектуальної власності, 
використання (комерціалізація) прав на об’єкт інтелектуальної 
власності, захист прав інтелектуальної власності, утилізація об’єкта 
інтелектуальної власності. 

 
План лекційного заняття 

1. Економіка інтелектуальної власності. 
2. Способи комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в 

Україні. 
3. Передача прав на використання об’єктів інтелектуальної власності: 

3.1. Ліцензійні договори. 
3.2. Договір комерційної концесії. 
3.3. Договори в сфері авторського права. 

4. Підходи та методи оцінки прав на об’єкти інтелектуальної 
власності. 
 

План семінарського заняття 
1. Економіка інтелектуальної власності. способи комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності в Україні. 
2. Передача прав на використання об’єктів інтелектуальної власності. 
3. Методи оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності. 
4. Життєвий цикл об’єкта права інтелектуальної власності. 

 
Питання для самостійного вивчення 

1. Комерціалізація прав на об’єкти інтелектуальної власності в 
іноземних державах. 

2. Продаж безпатентних технологій в Україні та світі. 
3. Трансфер технологій як чинник комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності. 
 
Практичні завдання 
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Скласти термінологічний словник до теми. 
 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної 
власності укладається у такій формі: 
а) усній; 
б) письмовій, а у випадках, встановлених законом, може 

укладатися усно; 
в) письмовій; 
г) письмовій і підлягає нотаріальному посвідченню; 

2. За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій 
стороні (ліцензіату): 
а) особисті немайнові права на використання об’єкта права 

інтелектуальної власності; 
б) право на одержання винагороди за використання об’єкта права 

інтелектуальної власності; 
в) об’єкт права інтелектуальної власності; 
г) дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної 

власності (ліцензію) 
3. Якщо ліцензійним договором не передбачено вид ліцензії, то 

вважається, що за цим договором надається: 
а) виключна ліцензія ; 
б) невиключна ліцензія; 
в) одинична ліцензія; 
г) перехресна ліцензія. 

 
Завдання 
Розв’яжіть задачу з використанням нормативно-правових актів у 

сфері права інтелектуальної власності. 
 
Задача 
Група осіб отримала патент на «Спосіб отримання палива для 

двигунів внутрішнього згоряння». Спочатку за згодою всіх 
співвласників патенту ними було укладено кілька ліцензійних 
договорів, винагорода за які розподілялась між усіма власниками 
патенту порівну. Але згодом між співвласниками виникли суперечки, 
пов’язані з розподілом винагороди. Так, патентовласники, які активно 
займалися комерційною реалізацією розробки, вважали, що їх частка 
винагороди повинна бути збільшена. Крім того, вони вказували, що 
деякі особи включені до складу патентовласників безпідставно, 
оскільки не брали безпосередньої участі у створенні розробки. 

Їх опоненти, не оспорюючи по суті останнього доводу, вказували, 
що без їх участі як заявників патент на розглядувану розробку взагалі 
неможливо було б отримати групою фізичних осіб, оскільки базою 
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для створення розробки були результати науково-дослідної роботи, 
яких було досягнуто при виконанні службового замовлення в період їх 
роботи в Інституті. 

Супротивні сторони звернулися до юриста за консультацією. 
Проаналізуйте ситуацію з позицій порівняння національних і 

міжнародно-правових нормативних актів. 
Які роз’яснення повинні бути надані? Як використовується 

запатентована розробка, якщо між співвласниками патенту не 
досягнуто згоди? 

 
Література: 1, 2, 3, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 47, 110. 

* * * 

 
Тема 13. Колективне управління майновими правами суб’єктів 

інтелектуальної власності 
 
Основні терміни та поняття: комерціалізація, майнові права, 

управління інтелектуальною власністю, авторські договори, 
Державна служба інтелектуальної власності. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

В процесі вивчення теми доцільно з’ясувати, що таке колективне 
управління. Це здійснення авторського права і суміжних прав 
організаціями, що діють в інтересах і від імені правовласників. 

Композитори, письменники, музиканти, співаки, виконавці й інші 
талановиті люди є самим коштовним надбанням суспільства. Наше 
культурне життя збагачується їхнім творчим генієм. Щоб сприяти 
подальшому розкриттю їхнього таланту і заохочувати їхню творчість 
ми повинні дати їм індивідуальні стимули, а саме: винагороду в обмін 
на дозвіл використовувати їхній твір. 

Організації колективного керування є важливою сполучною 
ланкою між авторами і користувачами творів, охоронюваних 
авторським правом (такими як радіостанції), оскільки вони 
забезпечують, щоб автори в якості правовласників одержували плату 
за використання їхніх творів. 

Членство в організаціях колективного керування відкрито для усіх 
власників авторських і суміжних прав незалежно від того, чи є вони 
авторами, композиторами, видавцями, письменниками, фотографами, 
музикантами або виконавцями. Організації ефірного віщання не 
включені в цей перелік, оскільки вони розглядаються як користувачі, 
незважаючи на той факт, що вони мають деякі права на свої передачі. 
Вступаючи в організацію колективного керування, члени 
повідомляють про себе деякі особисті дані і заявляють твори, що вони 
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створили. Представлена інформація є частиною документації 
організації колективного керування, що дозволяє провести зв’язок між 
використанням творів і платою за використання творів, яка повинна 
бути зроблена дійсним правовласникам. Заявлені членами організації 
твори складають так називані «національний» або «місцевий» 
репертуар (на відміну від міжнародного репертуару, що складається з 
іноземних творів, керованих закордонними організаціями 
колективного керування). 

Найчастіше організації колективного управління охороняють 
наступні права: 
– Право на публічне виконання (музика, відтворена або виконувана 

в дискотеках, ресторанах і інших громадських місцях); 
– Право на ефірне віщання (живі або записані виконання по радіо і 

телебаченню); 
– Права на механічне відтворення музичних творі (відтворення 

творів на компакт-дисках, магнітних стрічках, вінілових 
пластинках, касетах, міні-дисках і інших формах запису); 

– Права на виконання драматичних творів (театральних п’єс); 
– Право на репрографічне відтворення літературних і музичних 

творів (фотокопіювання); 
– Суміжні права (права виконавців і виробників фонограм на 

одержання винагороди за ефірне віщання або повідомлення 
фонограм до загального відома). 

Національні закони, що встановлюють права на літературні і 
художні твори і суміжні права, діють лише в межах границь цієї 
країни. Відповідно до принципу національного режиму, закріпленого 
як у Бернській конвенції, так і в Римській конвенції, у більшості 
випадків іноземні правовласники прирівняні до національних 
правовласників. Цей принцип підкріплюється організаціями 
колективного управління, що відповідно до угод про взаємне 
представництво керують іноземними репертуарами на своїй 
національній території, обмінюються інформацією і платять 
винагороду іноземним правовласникам. 

В процесі вивчення теми варто попрацювати з сайтом Державної 
служби інтелектуальної власності, з’ясувавши, які органи 
функціонують у цій сфері та їх функції. 

 
План лекційного заняття 

1. Колективне управління авторськими і суміжними правами. 
2. Порядок створення і обліку організацій колективного управління. 
3. Діяльність державних органів влади у сфері охорони об’єктів 

інтелектуальної власності. 
4. Державна служба інтелектуальної власності та її структурні 

підрозділи – в системі органів управління інтелектуальної 
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власності. 
 

План семінарського заняття 
1. Колективне управління авторськими і суміжними правами. 
2. Порядок створення і обліку організацій колективного управління. 
3. Загальна характеристика державних органів з охорони об’єктів 

інтелектуальної власності. 
4. Державна служба інтелектуальної власності та її структурні 

підрозділи – в системі органів управління інтелектуальної 
власності. 

 
Питання для самостійного вивчення 

1. Громадські організації як суб’єкти права інтелектуальної 
власності. 

2. Функції та повноваження «Укрпатенту». 
3. Функції та повноваження Державного підприємства «Українське 

агентство з авторських та суміжних прав» 
 
Практичні завдання 
Скласти термінологічний словник до теми. 
 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Відповідно до закону «Про авторське право і суміжні права» 
організації з колективного управління майновими правами авторів 
створюються: 
а) самими авторами та особами, що мають авторські і суміжні 

права 
б) державою 
в) громадськими організаціями 
г) патентними повіреними 

2. Організації з управління майновими правами авторів є: 
а) Некомерційними. 
б) Комерційними. 
в) Госпрозрахунковими. 
г) Дотаційними. 

3. Компетенція організацій з управляння майновими правами 
визначається: 
а) тими повноваженнями, які їм передали суб’єкти авторських і 

суміжних прав. 
б) тими повноваження, які їм надала держава. 
в) тими повноваженнями, які визначені у їх Статуті. 
г) тими повноваженнями, які вони бажають реалізувати. 

 
Завдання 
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Розв’яжіть задачу з використанням нормативно-правових актів у 
сфері права інтелектуальної власності. 

 
Задача 
До Патентного відомства України надійшли дві заявки. Заявнику за 

більш пізньою заявкою було видано свідоцтво на корисну модель 
«Прилад для розробки пресових з’єднань». За раніше поданою 
заявкою на отримання патенту на винахід «Прилад для 
випресовування зовнішніх кілець» рішення ще не було прийнято. 
Автори більш ранньої заявки вважають, що технічне рішення, яке 
охарактеризовано у формулі корисної моделі, на яку вже видано 
свідоцтво, не є новим, оскільки повторює сукупність істотних ознак 
їхньої заявки. Відмінність мають лише назви окремих елементів, а не 
їх сутність. Тому автори звернулись до патентного повіреного по 
допомогу в підготовці оскарження. 

Власник свідоцтва на корисну модель, дізнавшись про те, що 
готується оскарження виданого йому свідоцтва, у листі до авторів 
більш ранньої заявки повідомив, що він працював над рішенням 
самостійно, не ознайомлений з матеріалами їх заявки і тому його 
свідоцтво не піддягає анулюванню, до того ж тотожність 
запропонованих ним рішень визначити неможливо, оскільки ним 
подавалася заявка на корисну модель, а не на винахід. 

Проаналізуйте ситуацію з позицій порівняння національних і 
міжнародно-правових нормативних актів. 

В якому порядку можуть бути визнані недійсними видані свідоцтва 
і патенти? Яке рішення може бути прийнято в розглядуваному 
випадку безпосередньо при встановленні тотожності обох рішень? 

 
Література: 1, 2, 3, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 47, 110. 

* * * 

Тема 14. Загальні положення про систему захисту прав 
інтелектуальної власності 

 
Основні терміни та поняття: захист, порушення прав 

інтелектуальної власності, плагіат, неправомірне використання 
твору, юрисдикційний спосіб захисту, неюрисдикційний спосіб 
захисту. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

У процесі вивчення теми варто звернути увагу, що існують дві 
форми захисту прав інтелектуальної власності: юрисдикційна і 
неюрисдикційна. Неюрисдикційна форма передбачає захист права 
інтелектуальної власності своїми силами, без звернення за допомогою 
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до державних або інших компетентних органів, тобто самозахист. 
Наприклад, це може бути відмова здійснити певні дії, передбачені 
укладеним договором про передачу (уступку) майнових прав 
інтелектуальної власності чи ліцензійним договором, відмова від 
виконання недійсного договору тощо. Вибрані засоби самозахисту не 
повинні бути забороненими законодавством та не повинні суперечити 
моральним засадам суспільства. Юридичні форми захисту 
застосовують два порядки захисту: загальний (судовий) і спеціальний 
(адміністративний). Загальний порядок захисту здійснюється в судах. 
Спеціальний порядок захисту прав здійснюється в органах державного 
управління або в органах Антимонопольного комітету України, або в 
органах державної митної служби України. 

Суб’єкт, права якого порушені, може вимагати: 
– визнання цього права; визнання правочину недійсним; 
– припинення дії, що 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, 
установленим 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. Стосовно 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, які порушують права на патент; 
– про відшкодування шкоди, заподіяної порушником патентних 

прав; 
– про визнання дій такими, що не порушують патент; 
– про після користування винаходів, пов’язане з укладанням чи 

використанням ліцензійних угод; 
– про надання примусової ліцензії; 
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– про виплату винагороди автору роботодавцем; 
– про компенсацію за використання винаходу державою тощо. 

Згідно чинного законодавства існують наступні способи захисту 
порушених прав: адміністративно-правовий, цивільно-правовий, 
кримінально-правовий. 

 
План лекційного заняття 

1. Способи захисту об’єктів інтелектуальної власності. 
2. Досудовий спосіб захисту об’єктів інтелектуальної власності. 
3. Спеціальний (адміністративний) захист об’єктів інтелектуальної 

власності. 
4. Запобіжні заходи як спосіб захисту об’єктів інтелектуальної 

власності. 
 

План семінарського заняття 
1. Способи захисту об’єктів інтелектуальної власності. 
2. Досудовий спосіб захисту об’єктів інтелектуальної власності. 

Мирова угода. 
3. Спеціальний захист об’єктів інтелектуальної власності. 
4. Запобіжні заходи як спосіб захисту об’єктів інтелектуальної 

власності. 
 
Питання для самостійного вивчення 
1. Дії, що визнаються порушенням права інтелектуальної власності. 
2. Неправомірне (без дозволу автора) використання творів. 
3. Категорії спорів у сфері права інтелектуальної власності. 
 
Практичні завдання 
Скласти термінологічний словник до теми. 
 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Вкажіть повноваження суду щодо захисту права інтелектуальної 
власності: 
а) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, 

імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права 
інтелектуальної власності; 

б) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або 
введених в цивільний оборот з порушенням права 
інтелектуальної власності; 

в) порушення кримінальної справи щодо осіб, які вчинили 
злочин у сфері інтелектуальної власності; 

г) застосування разового грошового стягнення. 
2. Вкажіть, які з перерахованих дій є підставою для відповідальності 

за порушення авторських прав і суміжних прав: 



84 

а)  плагіат. 
б)  піратство у сфері авторського права; 
в)  дії які свідчать про негативне ставлення до твору; 
г) ввезення на митну територію України без дозволу осіб які 

мають авторське право або суміжні права примірників творів, 
фонограм, відеограм, програм мовлення. 

3. Діями, що визнаються порушенням прав винаходу є: 
а) виготовлення продукту із застосуванням запатентованого 

винаходу (корисної моделі) без дозволу власника патенту; 
б) застосування процесу, що охороняється патентом; 
в) нанесення знаку на будь-який товар, для якого знак 

зареєстровано; 
г) застосування товарного знаку в діловій документації чи 

рекламі. 
 
Завдання 
Розв’яжіть задачу з використанням нормативно-правових актів у 

сфері права інтелектуальної власності. 
 
Задача 
Автор-початківець П. опублікував свій твір у районній газеті. Твір 

було опубліковано під псевдонімом. Через деякий час П. виявив 
видання свого твору в серії фентезі. Згодом було виявлено, що інше 
видавництво опублікувало твір П. у збірці, вказавши, що він 
перекладений з англійської. Нарешті, в Естонії виданий твір П. був 
перейменований і автором зазначався відомий англійський фантаст. 

Які допущені порушення прав автора і якими є заходи їх захисту за 
національними та міжнародно-правовими нормативними актами? 

 
Література: 1, 2, 3, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 47, 110. 

* * * 

Тема 15. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної 
власності 

 
Основні терміни та поняття: захист, порушення прав 

інтелектуальної власності, плагіат, піратство, неправомірне 
використання твору, адміністративно-правовий спосіб захисту. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

Адміністративний спосіб полягає в розгляді та розв’язанні 
суперечки органом державного управління. Процедура розгляду 
набагато простіша, ніж у цивільному судочинстві. Правовою основою 
є Кодекс України про адміністративні правопорушення, а також 
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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 й тиражування кіно- і 
відеофільмів без прокатного посвідчення. Адміністративно-правовий 
захист поширюється на сорти рослин. Стаття 51

2
 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення проголошує: «Використання 
запатентованого сорту рослин без згоди власника патенту або під 
назвою, що відрізняється від назви, під якою його занесено до 
Державного реєстру сортів рослин України, – спричиняє накладення 
штрафу на громадян від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян і на посадових осіб – від семи до п’ятнадцяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 

Стаття 164
3
 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

визначає другу групу дій, що спричиняють адміністративно-правову 
відповідальність. Перша частина цієї статті передбачає 
відповідальність за три види адміністративних правопорушень: 

1) неправомірне використання комерційного найменування, 
торговельної марки або будь-якого маркування товару; 

2) неправомірне копіювання форми, упаковки, зовнішнього 
оформлення, а так само імітація, копіювання, пряме відтворення 
товару іншого підприємця; 

3) самовільне використання імені іншого підприємця. 
Зазначені адміністративні правопорушення спричиняють 

накладення штрафу від тридцяти до сорока чотирьох 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією 
виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої. 

Друга частина ст. 164
3
 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення передбачає відповідальність за умисне поширення 
неправдивих або неточних відомостей, що можуть завдати шкоди 
діловій репутації чи майновим інтересам іншого підприємця. 
Наведене правопорушення спричиняє накладення штрафу від п’яти до 
дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Отримання, 
використання, розголошення комерційної таємниці, а також 
конфіденційної інформації з метою заподіяння шкоди діловій 
репутації або майну іншого підприємця становить зміст третьої 
частини ст. 164

3
 зазначеного Кодексу. Ці неправомірні дії 

спричиняють накладення штрафу від дев’яти до вісімнадцяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
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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 й уведення 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 введення 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 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян із конфіскацією незаконно виготовленої продукції, а 
також обладнання і матеріалів, призначених для її виготовлення. 

Також із метою запобігання порушенню права інтелектуальної 
власності та збереження відповідних доказів суд має право заборонити 
відповідачеві чи іншій особі вчиняти певні дії за наявності певних 
умов, а саме: 
– існування достатніх підстав вважати, що дана особа є порушником 

права інтелектуальної власності; 
– зазначені дії стосуються виробництва, відтворення, 

розповсюдження, використання, а також транспортування, 
збереження або володіння виробами (товарами); 

– є достатні підстави вважати, що об’єкти інтелектуальної власності 
є контрафактними; 

– зазначені дії вчиняються з метою випуску в обіг цих 
контрафактних виробів. 

Якщо ж у діях порушника права інтелектуальної власності є ознаки 
правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну 
відповідальність, компетентні органи мають вжити заходів для 
забезпечення вчиненого або можливого у майбутньому цивільного 
позову шляхом накладення арешту на: 
– вироби (товари), щодо котрих припускається, що вони є 

контрафактними; 
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– матеріали та обладнання, призначені для виготовлення і 
використання зазначених виробів; 

– документи, рахунки та інші предмети, що можуть бути доказами 
вчинення дій, за які передбачено адміністративну 
відповідальність. 

Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної 
власності – це система активних адміністративних заходів, що 
застосовують компетентні органи державної влади, спрямована на 
поновлення порушеного права, усунення порушень права 
інтелектуальної власності, створення умов для покладання виконання 
обов’язку з відновлення порушеного права на порушника, також 
притягнення його до відповідальності. 

 
План лекційного заняття 

1. Особливості адміністративно-правового захисту права 
інтелектуальної власності. 

2. Особливості захисту авторського і суміжних прав. 
3. Особливості захисту права промислової власності. 
4. Захист нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності. 
5. Адміністративно-правова відповідальність за порушення в сфері 

інтелектуальної власності. 
 

Питання для самостійного вивчення 
1. Неправомірне використання чужого імені, фірмового 

найменування, торговельних марок; 
2. Введення в обіг під своїм позначенням товару іншого виробника; 
3. Відтворення зовнішнього вигляду виробу іншого суб’єкта 

господарської діяльності й уведення його в господарський оборот; 
4. Неправомірний збір, розголошення і використання комерційної 

таємниці, а також інші протиправні дії. 
 
 
Практичні завдання 
Скласти термінологічний словник до теми. 
 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Адміністративний порядок захисту прав інтелектуальної власності 
полягає у розв’язанні спору: 
а) адміністративним судом. 
б) органом державного управління. 
в) адміністрацією юридичної особи. 
г) судом загальної юрисдикції. 

2. До якої інстанції Ви звернетеся щодо захисту прав інтелектуальної 
власності у спеціальному (адміністративному) порядку? 
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а) Господарський суд; 
б) органи державного управління; 
в) Антимонопольний комітет України; 
г) загальний суд; 

3. Видами захисту права інтелектуальної власності є: 
а) юрисдикційний та неюрисдикційний; 
б) особистий та майновий; 
в) адміністративний 
г) немає правильної відповіді. 

 
Завдання 
Розв’яжіть задачу з використанням нормативно-правових актів у 

сфері права інтелектуальної власності. 
 
Задача 
Акціонерне товариство, яке має патент на «Способи надання 

ефекту напівпрозорості тканин», виявило, що на базарі реалізується 
тканина, суттєво подібна його продукції. У результаті перевірки було 
встановлено, що аналогічна тканина виготовляється і постачається в 
торговельну мережу двома іншими підприємствами. Акціонерне 
товариство вимагало припинення виробництва тканин за їх 
технологією і відшкодування порушниками завданих йому збитків. 
Обидва підприємства з вимогами акціонерного товариства не 
погодились, у зв’язку з чим товариство звернулося з відповідним 
позовом до арбітражного суду. 

У порядку судового розгляду один з відповідачів у поясненні щодо 
позову заявив, що він використовує запатентований акціонерним 
товариством спосіб виробництва тканин, але суттєво вдосконаливши 
його, що підтверджується поданою ним заявкою на видачу патенту на 
винахід «Спосіб отримання крученої нитки». 

Другий відповідач взагалі заперечив, що знає про розробку 
позивача, і стверджував, що використовує власну оригінальну 
технологію, за допомогою якої досягається подібний ефект, але 
розкривати її не збирається. 

Як повинні бути вирішені спори, що виникли? 
Чи зміниться розв’язання задачі, якщо друге підприємство є 

зарубіжною фірмою, яка виробляє тканини за кордоном, а на 
український ринок тканина постачається українською торговельно-
закупівельною фірмою? 

 
Література: 1, 2, 3, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 47, 110. 

* * * 
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Тема 16. Цивільно-правовий захист права інтелектуальної 
власності 

 
Основні терміни та поняття: захист, порушення прав 

інтелектуальної власності, неправомірне використання твору, 
порушення особистого немайнового права, порушення майнового 
права, цивільно-правовий спосіб захисту. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

Суперечки, що пов’язані з порушенням прав інтелектуальної 
власності, підвідомчі судам загальної юрисдикції. 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, приводяться докази обґрунтованості вимог. 

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, включаючи втрачену вигоду тощо. 
Якщо в результаті незаконного використання ОІВ порушник 

одержав доход, 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 і спроба видати ці результати за власну розробку. 

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 досить даних про 
порушення авторського права і суміжних прав. 
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Застосування цивільно-правових санкцій за порушення прав на ОІВ 
можливо в межах загального терміну позову, тобто протягом трьох 
років з дати, коли власник права довідався чи повинний 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 нормативних актів, скоротити число 
інстанцій, що розглядають суперечки. 

В Україні поки що немає патентного суду, але існує практика 
створення судових колегій з інтелектуальної власності. У таких 
колегіях працюють судді, які мають спеціальну фахову підготовку з 
інтелектуальної власності і тому можуть компетентно вирішувати 
суперечки щодо інтелектуальної власності. 

 
План лекційного заняття 
1. Особливості цивільно-правового захисту права 

інтелектуальної власності. 
2. Особливості захисту авторського і суміжних прав. 
3. Особливості захисту права промислової власності. 
4. Захист нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної 

власності. 
5. Цивільно-правова відповідальність за порушення в сфері 

інтелектуальної власності. 
 

План семінарського заняття 
1. Особливості цивільно-правового захисту права інтелектуальної 

власності. 
2. Особливості захисту авторського і суміжних прав. 
3. Особливості захисту права промислової власності. 
4. Захист нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності. 
5. Цивільно-правовова відповідальність за порушення в сфері 

інтелектуальної власності. 
 
Питання для самостійного вивчення 

1. Цивільно-правовий захист патентних прав. 
2. Визнання прав власника патенту у судовому порядку; 
3. Відновлення положення, що існувало до порушення права; 
4. Припинення дій, що порушують право чи створюють погрозу його 

порушенню; 
5. Відшкодування збитків, включаючи втрачену вигоду тощо. 

 
Практичні завдання 
Скласти термінологічний словник до теми. 
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Тестові завдання для самоконтролю 

1. Цивільно-правові способи – ... 
а) це заходи примусового характеру, за допомогою яких 

відновлюються права авторів, припиняється порушення, а 
порушник несе кримінальну відповідальність; 

б) це заходи примусового характеру, за допомогою яких 
відновлюються права авторів, а порушник несе 
відповідальність не перед автором , а перед державою; 

в) це заходи примусового характеру, за допомогою яких 
відновлюються права авторів, припиняється порушення, а 
порушник несе матеріально-правову відповідальність; 

г) все вище вказане. 
2. Захист особистих немайнових і майнових прав суб’єктів 

авторського права або суміжних прав передбачений нормами: 
а) цивільного законодавства; 
б) фінансового законодавства; 
в) митного законодавства; 
г) всі відповіді вірні. 

3. Захист прав інтелектуальної власності на торговельну марку 
здійснюється з дати: 
а) подання заявки про реєстрацію торговельної марки; 
б) складання заявки про реєстрацію торговельної марки; 
в) державної реєстрації торговельної марки; 
г) наступної за датою подання заявки про реєстрацію 

торговельної марки. 
 
Завдання 
Розв’яжіть задачу з використанням нормативно-правових актів у 

сфері права інтелектуальної власності. 
 
Задача 
Електромеханічний завод звернувся до виробничого об’єднання з 

пропозицією придбати в останнього виключну ліцензію на 
виробництво реверсивного вентильного електродвигуна. При 
підготовці проекту ліцензійного договору між сторонами виникло 
багато суперечностей щодо порядку і умов оплати, обсягів 
виробництва і можливостей подальшого вдосконалення розробки. 
Об’єднання і завод звернулись до спеціалізованої юридичної фірми з 
проханням допомогти їм скласти ліцензійний договір згідно із 
звичайною практикою. Необхідну консультацію сторонам було 
надано, однак і після цього сторони не змогли дійти згоди. Оскільки 
електромеханічний завод вже виконав значну підготовчу роботу до 
виробництва зазначених електродвигунів, він звернувся до 
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господарського суду з позовом про примушення виробничого 
об’єднання видати ліцензію. 

Проаналізуйте ситуацію з позицій порівняння національних і 
міжнародно-правових нормативних актів. 

Як повинен вчинити суд? Як вирішуються в ліцензійних договорах 
умови про оплату, удосконалення та інші звичайні питання? 

 
Література: 1, 2, 3, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 47, 110. 

* * * 

 
 
 
 

Тема 17. Кримінально-правовий захист права інтелектуальної 
власності 

 
Основні терміни та поняття: захист, порушення прав 

інтелектуальної власності, неправомірне використання твору, 
порушення особистого немайнового права, порушення майнового 
права, кримінально-правовий спосіб захисту. 

 
Методичні рекомендації до вивчення теми 

Поряд з нормами цивільно-правового захисту прав на ОІВ, чинним 
законодавством передбачена також кримінальна відповідальність. 
Кримінальна відповідальність наступає тільки тоді, коли 
матеріальна шкода у 200 і більше разів перевищила 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Якщо матеріальна 
шкода у 1000 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян, то матеріальна шкода вважається заподіяною в 
особливо великому розмірі. Так, незаконний випуск під своїм ім’ям чи 
присвоєння авторства на чужий твір науки, літератури чи мистецтва, а 
також незаконне відтворення чи поширення такого твору, присвоєння 
авторства на чужі об’єкти промислової власності чи розголошення без 
згоди автора змісту винаходу, корисної моделі чи промислового 
зразка до офіційної публікації про них визнається карним злочином. 

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 
наносить великий матеріальний збиток суб’єкту підприємницької 
діяльності. Як покарання передбачається застосування до порушника 
штрафу у розмірі від 200 до 2000 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або позбавляння волі від 2-х до 5-ти років тощо. 
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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 займають 
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. 

 
План лекційного заняття 
1. Особливості кримінально-правового захисту права 
інтелектуальної власності. 
2. Особливості захисту авторського і суміжних прав. 
3. Особливості захисту права промислової власності. 
4. Захист нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної 
власності. 
5. Кримінально-правова відповідальність за порушення в сфері 
інтелектуальної власності. 

 
План семінарського заняття 

1. Особливості кримінально-правового захисту права 
інтелектуальної власності. 

2. Особливості захисту авторського і суміжних прав. 
3. Особливості захисту права промислової власності. 
4. Захист нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності. 
5. Кримінально-правовова відповідальність за порушення в сфері 

інтелектуальної власності. 
 
Питання для самостійного вивчення 
1. Захист прав на ОІВ при перетинанні кордону. 
2. Неправомірне (без дозволу автора) використання творів за яке 

передбачено кримінальну відповідальність. 
3. Порушення прав на об’єкти прмислової власності за яке 

передбачено кримінальну відповідальність. 
 
Практичні завдання 
Скласти термінологічний словник до теми. 
 
Тестові завдання для самоконтролю 
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1. За якої суми збитків настає кримінальна відповідальність? 
а) від 1 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
б) від 100 до 200; 
в) від 200 до 999; 
г) 1000 і більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

2. Яка заподіяна матеріальна шкода визнається карним злочином? 
а) від 1 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
б) від 100 до 200; 
в) від 200 до 999; 
г) 1000 і більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

3. За зазіхання на комерційну таємницю як покарання передбачено: 
а) штраф від 1 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян; 
б) штраф від 200 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян; 
в) строк ув’язнення до 1 року; 
г) строк ув’язнення від 2 до 5 років. 

 
Завдання 
Розв’яжіть задачу з використанням нормативно-правових актів у 

сфері права інтелектуальної власності. 
Задача 
Між автором – громадянином С. та приватним підприємцем 

укладено договір про відчуження майнових авторських прав на твір. 
Через рік після укладання договору громадянин С. – автор у 
книжному магазині побачив опублікований твір, права на який були 
передані приватному підприємцю. Однак на книзі було вказано не 
прізвище автора, а невідомий громадянину псевдонім. З метою 
захисту своїх прав автор звернувся до приватного підприємця з 
вимогою припинити випуск твору під псевдонімом. Однак приватний 
підприємець відмовився виконувати вимоги громадянина –автора. 

З метою захисту своїх прав автор звернувся з позовом до суду. 
Приватний підприємець надав до суду відгук на позов, в якому 
заперечував проти звинувачень громадянина. При цьому підприємець 
посилався на п.3.1. договору про відчуження майнових прав на твір, 
відповідно до якого всі права на твір переходять до приватного 
підприємця. Приватний підприємець має право використовувати твір 
будь яким способом. Автор втрачає всі права на твір і не має права 
заявляти приватному підприємцю жодних претензій та вимог з 
приводу використання твору підприємцем. 1. До якого суду подано 
позов громадянином – автором? 2. Чи правомірно підприємець 
відмовив в задоволенні вимог громадянина? 3. Яке рішення має бути 
прийнято по справі? 

Література: 1, 2, 3, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 47, 147. 
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ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ 
 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання – це вид позааудиторної 
самостійної роботи студента навчального, навчально-дослідного чи 
проектно-конструкторського характеру, яке використовується у 
процесі вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни і 
завершується разом зі складанням рубіжного чи підсумкового 
контролю з навчальної дисципліни. 

Ця група завдань має науково-дослідницький характер, спонукає до 
якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів, 
рекомендована тим із них, хто опанував базовий зміст навчальної 
програми і виявляє здібності та інтерес до такої роботи. Ці завдання 
складають варіативну частину модуля і їхнє виконання заохочується 
додатковою сумою балів. 

Індивідуальні заняття проводяться з урахуванням психофізичних 
особливостей та академічної успішності студентів, а саме – для 
здійснення більш ретельного контролю та деталізації навчально-
методичних рекомендацій в опануванні дисципліни тими з них, хто 
мають низьку академічну успішність, та створення умов для 
поглиблення знань та розвитку творчих здібностей обдарованих 
студентів. Під час проведення індивідуальних занять передбачається 
робота за такими напрямками: надання допомоги студентам, які 
потребують додаткових роз’яснень при підготовці до складання 
проміжного та підсумкового контролю (усне та письмове тестування, 
співбесіда, аналіз аналітичних оглядів, публікацій за визначеною 
проблемою, матеріалів розв’язання практичних ситуацій); 
рекомендації студентам у виконанні індивідуальних завдань, 
написанні есе та надання їхній роботі творчого спрямування 
(обговорення матеріалів наукового реферату з визначеної проблеми, 
підготовлених доповідей на студентську наукову конференцію, для 
участі у засіданнях гуртка «Ін Юре» та в дебатах на засіданнях клубу 
«Феміда», матеріалів публікацій у наукових виданнях, розробок 
сценаріїв дидактичної гри); підбиття підсумків виконання студентами 
письмових робіт (тестів, понятійних диктантів, модульних контрольних 
робіт) з подальшою корекцією напрямків самостійної роботи. 

Есе (франц. essai – спроба, нарис, від лат. exagium – зважування) – 
це прозаїчний твір невеликого обсягу та вільної композиції, який 
виражає індивідуальні враження та міркування з конкретного приводу 
чи питання, не претендує на визначальне чи вичерпне трактування 
предмета. Як правило, есе пропонує новий, суб’єктивно забарвлений 
погляд на проблему, може мати філософський, науково-популярний 
чи суто белетристичний характер. 

Написання студентом таких робіт (не більше однієї-двох з 
навчальної дисципліни) має сприяти виявленню його наукового, 
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творчого підходу до розуміння найважливіших питань теми, 
запропонованої викладачем або обраної самостійно за погодженням з 
останнім. Кожне есе, що відповідає вимогам до написання наукових 
робіт, дає змогу отримати позитивну оцінку. Студенту надається 
можливість виконати презентацію відповідної теми в аудиторії (не 
більше двох з навчальної дисципліни). 

У процесі індивідуальної роботи студенти під керівництвом 
викладача повинні навчитись аналізувати деякі правові документи, 
нормативні акти, вміти оцінювати певні правові ситуації, правильно 
кваліфікувати окремі протиправні прояви та складати відповідні 
документи. Такі документи складаються з урахуванням вимог 
законодавства та повинні мати самостійний характер. 

У разі, якщо студент працює над масштабнішою конкурсною 
науковою роботою, за погодженням із викладачем вона може бути 
зарахована замість есе та презентацій (якщо студент не потребує 
додаткових балів). Крім того, студент запрошується зі своїми 
роботами з господарського права на конкурси наукових праць, 
конференції. Здобуття призових місць є підставою для нарахування 
додаткових балів відповідно до наведеної шкали розподілу балів. 

Вказівки до виконання індивідуальних завдань 
Однією з форм індивідуальної творчої роботи є написання та захист 

реферату. 
Робота над рефератом складається із наступних етапів: вибір теми 

на основі тематики, затвердженої кафедрою; накопичення 
інформаційного матеріалу; підготовка та написання реферату; захист 
реферату. 

Реферат повинен мати наступну структуру: 
– план; 
– короткий вступ; 
– виклад основного змісту теми; 
– висновки; 
– список використаної літератури. 
План – це логічна основа реферату, від нього залежить структура, 

зміст, логічний зв’язок частин реферату. Розробка плану 
розпочинається з ознайомлення з відповідною літературою, на основі 
якої складається попередній план з двох-трьох пунктів. План не слід 
занадто деталізувати – в ньому даються основні, центральні питання 
теми в логічній послідовності. Доцільно попередньо складений план 
реферату узгодити на консультації з викладачем. 

Маючи попередній план, необхідно звернутися до бібліографії. Суттєву 
допомогу в ознайомленні з бібліографією можуть надати бібліотечні 
каталоги (алфавітний, предметний), довідкова література (енциклопедії, 
словники, статистичні збірники), наукова та періодична література 
(монографії, журнали, газети). 
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Основному тексту в рефераті передує вступ. У ньому необхідно 
показати значення, актуальність проблеми, яка розглядається, 
обґрунтувати вибір теми, сформулювати основну мету, яка буде 
розкрита в рефераті. 

В основній частині роботи велику увагу слід приділити глибокому 
теоретичному аналізові як теми в цілому, так і окремих її питань, 
правильно ув’язати теоретичні положення з практикою, розкрити 
матеріал відповідно до складеного плану. 

Виклад основних питань завершується короткими висновками, де 
узагальнюються найважливіші положення, розглянуті в рефераті. 

Реферат повинен бути написаний грамотно, без помилок, повторів, 
скорочень. 

Важливе значення має правильне оформлення реферату. На 
титульному аркуші необхідно вказати назву вищого навчального 
закладу, факультету, реферату, групу, своє прізвище та ініціали, 
прізвище наукового керівника. На наступному аркуші наводиться 
план реферату з вказаними сторінками відповідних розділів. 

Зазначені у тексті цитати повинні відповідати посиланням на джерела, 
з яких вони наведені, та оформлені таким чином: де перша цифра – 
номер джерела за списком використаної літератури, а друга – номер 
сторінки. Текст реферату повинен бути набраним на комп’ютері з одного 
боку аркуша формату А4, шрифт – Times New Roman, розмір – 14, поля: 
верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм, інтервал – 1,5. 
Кожен розділ плану починається з нової сторінки. Сторінки повинні бути 
пронумеровані у правому верхньому куті. Обсяг реферату – 12–
15 сторінок . 

У кінці реферату наводиться список використаної літератури (8–
10 джерел), поданої в алфавітному порядку за прізвищем автора, з 
наведенням назви праці (статті), видавництва, року видання та 
загальної кількості сторінок з кожного літературного джерела. 

Підготовлений реферат захищається на семінарському або 
індивідуальному занятті. Аргументом для підготовки до захисту 
реферату є позитивна рецензія наукового керівника, в іншому випадку 
його необхідно доопрацювати відповідно до даних у ній 
рекомендацій. Реферат не допускається до захисту, якщо: текст 
реферату є компіляцією тексту підручника; основні питання не 
розкрито або викладено фрагментарно; текст містить помилки; 
реферат оформлено неправильно. 

Підготовка до захисту реферату включає усунення недоліків і 
помилок, указаних у рецензії, та складання короткого резюме 
реферату (визначення важливих понять, фактів, формулювання 
висновків), що буде сприяти закріпленню матеріалу в пам’яті і 
вільному його викладу під час захисту . 
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Рекомендована тематика для письмової доповіді (есе), реферата 
 

Модуль 1. 
 

1. Правове становище Державної служби інтелектуальної власності 
України. 

2. Державний інспектор з питань інтелектуальної власності. 
3. Правові засади діяльності представників у справах інтелектуальної 

власності (патентних повірених). 
4. Поняття авторського права та його джерела. 
5. Поняття та ознаки твору як об’єкта авторського права. 
6. Види об’єктів авторського права. 

 
Модуль 2. 

1. Винахід: поняття та об’єкти. 
2. Умови надання правової охорони винаходу. 
3. Корисна модель: поняття, об’єкти, умови надання правової 

охорони. 
4. Промисловий зразок: поняття, об’єкти, умови надання правової 

охорони. 
5. Службові винаходи, корисні моделі і промислові зразки. 
6. Секретні винаходи і корисні моделі. 
7. Суб’єкти патентних правовідносин. 
8. Патент: поняття, види та межі чинності. 
9. Право на патент та його суб’єкти. 
10. Заявка на винахід (корисну модель) та вимоги до неї. 
11. Заявка на промисловий зразок та вимоги до неї. 
12. Дата подання заявки на винахід, корисну модель та промисловий 

зразок. Пріоритет. 
13. Поняття, види та системи патентної експертизи. 
14. Видача патенту, його реєстрація. Публікація відомостей про 

видачу патенту. 
15. Особисті немайнові та майнові права винахідника (автора 

промислового зразка). 
16. Майнові права, що випливають з патенту на винахід, корисну 

модель, промисловий зразок. 
17. Дії, що не визнаються порушенням прав володільця патенту. 
18. Дострокове припинення чинності патенту. 
19. Визнання патенту недійсним: підстави, порядок, правові наслідки. 

 
 

Поширеною формою індивідуальної роботи є участь у роботі 
правознавчого дискусійного клубу «Феміда» (підготовка доповіді, 
участь у дебатах, оформлення стінгазети). 
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Підготовку доповіді рекомендується здійснювати за такими 
етапами: 

– вибір теми доповіді; 
– підбір літератури та інших джерел; 
– визначення форми і структури доповіді; 
– підготовка тексту доповіді. 
Обрати тему доповіді можна самостійно або із запропонованого 

кафедрою правознавства переліку і повідомити про це викладача, 
обраного в якості консультанта (керівника). Тема роботи визначається 
в межах загальної проблеми дискусії, запропонованої Радою клубу 
«Феміда» і затвердженою кафедрою правознавства. Тема доповіді не 
обов’язково повинна бути суто юридичною за змістом, а може містити 
певні правові аспекти питань, що пропонуються до розгляду. 
Важливо, щоб тема була актуальною, цікавою під кутом зору ситуації 
в українському суспільстві та світі та, безперечно, цікавою для самого 
доповідача. Також при визначенні теми слід враховувати доступність 
необхідних для розгляду відповідної теми правових і літературних 
джерел (насамперед, наявність їх у бібліотеці). Отже, остаточний 
варіант теми доповіді доцільно формулювати разом з викладачем-
консультантом. 

Роботу над темою слід почати з підбору літератури – ознайомлення 
з підручниками, навчальними посібниками, науковими монографіями, 
статтями у збірниках і періодичних виданнях, нормативно-правовими 
актами, міжнародними договорами, матеріалами юридичної практики 
тощо. У разі потреби варто звернутися за рекомендаціями до 
викладача (щодо кількості та якості джерел, необхідних для 
належного розкриття відповідної теми). У процесі вивчення 
літератури доцільно робити виписки і записи, поступово формуючи 
матеріал з окремих питань доповіді. Оскільки доповідь призначена 
для обговорення під час дискусії, для її підготовки рекомендується 
широко використовувати публіцистичні матеріали, особливо ті, що 
написані «живою» мовою. 

При оформленні матеріалів доповіді необхідно дотримуватись 
певних правил оформлення. Текст доповіді повинен включати титульну 
сторінку, план та інші структурні частини, передбачені планом. План 
подається на другій сторінці роботи і повинен включати: вступ (у ньому 
визначаються актуальність обраної теми, її взаємозв’язок із загальною 
проблемою дискусії та мета, якої студент намагатиметься досягти, 
розглядаючи цю тему); основну частину роботи, що складається з 
декількох розміщених у певній логічній послідовності питань 
відповідно до змісту теми; висновок (у ньому підводиться підсумок 
досягнення визначеної у вступі роботи мети, чітко окреслюється власне 
ставлення до проблеми, що є предметом дискусії, розкриваються 
практичні способи вирішення цієї проблеми); список літератури. 
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Робота повинна бути написана грамотно, розбірливим почерком або 
надрукована. Відповіді подаються відповідно до нумерації питань 
плану роботи і починаються із заголовків. Сторінки необхідно 
пронумерувати і скріпити. Обсяг тексту доповіді – 10–12 сторінок на 
папері формату А4 (210 х 297). При цьому обсяг вступу повинен 
складати не більше 1-ї сторінки, а висновку – 2-х сторінок. На 
титульній сторінці необхідно вказати: назву навчального закладу, тему 
роботи, прізвище, ім’я, по батькові студента, номер групи, прізвище та 
ініціали викладача-консультанта, рік і місце написання роботи. 

Текст доповіді повинен містити посилання на використані 
літературні джерела. Цитати з використаних джерел необхідно брати в 
лапки і давати точні та повні посилання на ці джерела. Посилання 
робляться у вигляді зносок (у нижній частині сторінки). Зноски 
подаються за існуючими бібліографічними правилами (автор, назва 
роботи, місце і рік видання, номер сторінки). Посилання повинні бути 
пронумеровані. У кінці роботи з дотриманням бібліографічних правил 
подається список використаних правових джерел та літератури у такій 
послідовності: 1) нормативно-правові акти та інші правові документи 
(подаються за юридичною силою і датою прийняття); 2) література 
(подається в алфавітному порядку); 3) інші матеріали. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 
Модуль 1. Загальна характеристика 

права інтелектуальної власності та його суб’єктів 
1. Інтелектуальна власність та її роль на сучасному етапі. 
2. Поняття права інтелектуальної власності. 
3. Пропрієтарна теорія прав на об’єкти інтелектуальної власності. 
4. Теорія виключних (інтелектуальних) прав. 
5. Загальна характеристика об’єктів права інтелектуальної 

власності. 
6. Система права інтелектуальної власності. 
7. Конституція України як основа законодавства України про 

інтелектуальну власність. 
8. Цивільний кодекс України як джерело права інтелектуальної 

власності. 
9. Спеціальні закони з охорони окремих об’єктів інтелектуальної 

власності. 
10. Правове становище Державної служби інтелектуальної 

власності України. 
11. Державний інспектор з питань інтелектуальної власності. 
12. Правові засади діяльності представників у справах 

інтелектуальної власності (патентних повірених). 
13. Поняття авторського права та його джерела. 
14. Поняття та ознаки твору як об’єкта авторського права. 
15. Види об’єктів авторського права. 
 

Модуль 2. Правовий режим об’єктів права інтелектуальної 
власності. Правова охорона та захист 

окремих об’єктів права інтелектуальної власності 
1. Об’єкти, що не охороняються авторським правом. 
2. Суб’єкти авторського права. 
3. Співавторство та його види. 
4. Виникнення суб’єктивних авторських прав. 
5. Знак охорони авторського права, його правове значення. 
6. Державна реєстрація авторських прав. 
7. Особисті немайнові права автора твору. 
8. Майнові авторські права. 
9. Випадки вільного використання творів в авторському праві. 
10. Строки дії майнових авторських прав та правові наслідки їх 

спливу. 
11. Колективне управління майновими авторськими правами. 
12. Поняття та джерела суміжних прав. 
13. Об’єкти суміжних прав. 
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14. Суб’єкти суміжних прав. 
15. Виникнення суб’єктивних суміжних прав. 
16. Особисті немайнові права виконавців та право на ім’я (назву) 

виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення. 
17. Майнові права інтелектуальної власності на виконання, 

фонограму, відеограму, програму (передачу) організації 
мовлення. 

18. Випадки вільного використання об’єктів суміжних прав. 
19. Строки дії майнових суміжних прав. 
20. Поняття та джерела патентного права. 
21. Винахід: поняття та об’єкти. 
22. Умови надання правової охорони винаходу. 
23. Корисна модель: поняття, об’єкти, умови надання правової 

охорони. 
24. Промисловий зразок: поняття, об’єкти, умови надання 

правової охорони. 
25. Службові винаходи, корисні моделі і промислові зразки. 
26. Секретні винаходи і корисні моделі. 
27. Суб’єкти патентних правовідносин. 
28. Патент: поняття, види та межі чинності. 
29. Право на патент та його суб’єкти. 
30. Заявка на винахід (корисну модель) та вимоги до неї. 
31. Заявка на промисловий зразок та вимоги до неї. 
32. Дата подання заявки на винахід, корисну модель та 

промисловий зразок. Пріоритет. 
33. Поняття, види та системи патентної експертизи. 
34. Видача патенту, його реєстрація. Публікація відомостей про 

видачу патенту. 
35. Особисті немайнові та майнові права винахідника (автора 

промислового зразка). 
36. Майнові права, що випливають з патенту на винахід, корисну 

модель, промисловий зразок. 
37. Дії, що не визнаються порушенням прав володільця патенту. 
38. Дострокове припинення чинності патенту. 
39. Визнання патенту недійсним: підстави, порядок, правові 

наслідки. 
40. Загальна характеристика інституту правових засобів 

індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і 
послуг. 

41. Комерційне (фірмове) найменування: поняття, структура та 
вимоги до нього. 

42. Суб’єкти права на комерційне (фірмове) найменування. 
Виникнення права на комерційне (фірмове) найменування. 

43. Зміст майнових прав на комерційне (фірмове) найменування. 
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44. Торговельна марка (знак для товарів і послуг): поняття, 
об’єкти, умови надання правової охорони. 

45. Суб’єкти права на торговельну марку. 
46. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну 

марку. 
47. Зміст та межі майнових прав на торговельну марку. 
48. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення. 
49. Право інтелектуальної власності на сорт рослин і породу 

тварин. 
50. Компонування інтегральної мікросхеми як об’єкт права 

інтелектуальної власності. 
51. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську 

пропозицію. 
52. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю. 
53. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття. 
54. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання 

майновими правами інтелектуальної власності. 
55. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної 

власності: поняття та види. 
56. Ліцензійний договір: поняття, правова природа. 
57. Сторони ліцензійного договору. Укладення ліцензійного 

договору. 
58. Зміст ліцензійного договору. 
59. Договір про передання виключних майнових прав 

інтелектуальної власності. 
60. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта 

права інтелектуальної власності. 
61. Авторські договори: поняття, види, особливості правового 

регулювання. 
62. Договір комерційної концесії (франчайзингу): поняття, 

правова природа. 
63. Сторони договору комерційної концесії. Форма договору. 
64. Зміст договору комерційної концесії. 
65. Права та обов’язки сторін за договором комерційної концесії. 
66. Загальнотеоретична характеристика захисту прав 

інтелектуальної власності. 
67. Цивільно-правові способи захисту прав інтелектуальної 

власності. 
68. Захист прав інтелектуальної власності в судовому порядку. 
69. Адміністративний порядок захисту прав інтелектуальної 

власності. 
70. Загальна характеристика системи міжнародно-правової 

охорони інтелектуальної власності. 
71. Всесвітня організація інтелектуальної власності. 
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72. Міжнародні договори у сфері авторського права. 
73. Міжнародні договори у сфері охорони суміжних прав. 
74. Міжнародні договори у сфері патентного права. 
75. Міжнародні договори про охорону товарних знаків. 
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ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

ПОТОЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студента 
з навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності» 
здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

Вивчення студентом навчальної дисципліни відбувається шляхом 
послідовного і ґрунтовного опрацювання модулів, а оцінювання якості 
його роботи та рівня здобутих знань, умінь і навичок здійснюється за 
рейтинговою системою. 

Рейтингове оцінювання знань студента – це система, яка 
передбачає перехід від констатуючого до накопичувального статусу 
балів. Необхідною умовою рейтингової системи є її багатобальність. 

Студентом накопичуються бали за різні форми і види роботи. 
Поточний контроль здійснюється при проведенні лекцій, 

семінарських (практичних, лабораторних), перевірки виконання 
індивідуальних і домашніх завдань та має на меті перевірку рівня 
засвоєння студентом навчального матеріалу навчальної дисципліни. 

Під час проведення лекцій застосовуються такі методи контролю, як 
усне опитування студентів з питань, визначених планом лекцій та 
пов’язаних з матеріалом попередніх лекцій, дискусійне обговорення 
проблемних питань з теми лекції та інше. 

Під час проведення семінарських занять застосовуються такі методи 
контролю, як усне та письмове опитування студентів з питань, 
визначених планом семінарських занять, дискусійне обговорення 
проблемних питань з теми заняття, письмове складання студентами 
тестів, відповідь у письмовій формі на індивідуальне теоретичне 
завдання, письмове виконання індивідуального практичного завдання 
(міжнародні приватно-правової ситуації), розв’язок термінологічних 
завдань (зокрема, кросвордів) тощо. Завдання можуть виконуватися як 
індивідуально, так і «малими групами» (у такому випадку бали 
виставляються відповідно до внеску кожного студента, а у разі, якщо 
його встановити неможливо – в однаковому для всіх розмірі за 
результатами виконання завдання). 

Поточний контроль виконання студентами індивідуальних і 
домашніх завдань здійснюється за допомогою перевірки виконаних 
завдань (у письмовій, електронній чи іншій формі). 

Поточний контроль, який застосовується під час проведення 
поточних модульних робіт, здійснюється шляхом перевірки виконання 
відповідних тестів в письмовій формі або за допомогою програмного 
забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього процесу, шляхом 
перевірки виконання практичних ситуацій в письмовій формі тощо. 
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Поточна успішність студентів за виконання навчальних видів робіт 
на навчальних заняттях і за виконання завдань самостійної роботи 
оцінюються за допомогою національної шкали оцінок. 

А відтак – середня оцінка за семінарське заняття – 5 балів. 
Обов’язком викладача є забезпечення дидактичними завданнями усіх 
студентів, які бажають і можуть набрати максимальний бал. Викладач 
рівномірно розподіляє завдання між студентами. 

Перелік завдань для самостійної роботи наведено після кожної 
теми семінарського (практичного) заняття, а оцінка за їхнє виконання 
є частиною оцінки з навчальної дисципліни. 

 

Критерії оцінювання усної відповіді студента 
на семінарському (практичному) занятті: 

2,5 балів – вичерпна і глибока відповідь на питання семінарського 
(практичного) заняття. Студент виявив всебічне, систематичне і 
глибоке знання матеріалу, опрацював основну та додаткову 
літературу з теми, рекомендовану планом. Доповідає активно й 
упевнено, не прив’язаний до конспекту. Відповідь вирізняється 
багатством і точністю використаних термінів. Матеріал 
викладається послідовно і логічно. У розумінні та викладі 
навчального матеріалу студент виявляє науковий підхід і творчі 
здібності. Після завершення доповіді відповідає на всі питання 
викладача та товаришів. (При цьому викладач має право 
поставити до трьох коротких питань за темою заняття загалом, а 
не лише з питання, яке висвітлював студент.) 

2 бали – студент виявляє достатньо повне знання матеріалу, не 
припускається у відповіді суттєвих неточностей, засвоїв 
основну літературу, рекомендовану викладачем у плані 
семінарського (практичного) заняття. Дає відповіді на запитання 
викладача та одногрупників. Часто звертається до конспекту. 

1,5 бали – студент виявляє знання матеріалу в обсязі, достатньому для 
подальшого навчання і роботи за спеціальністю. Доповідач 
прикутий до конспекту, припускається помилок. Матеріал 
частково розкриває проблему. Студент відповідає на поставлені 
запитання з помилками, однак спроможний зі сторонньою 
допомогою виправити їх. 

1 бал – студент відповідає, читаючи з конспекту (ксерокопії), без допомоги 
якого матеріалом володіє не достатньо, допускає принципові 
помилки. Матеріал не розкриває проблему. Студент відповідає на 
поставлені запитання тільки зі сторонньою допомогою. 

0,5 балів – студент читає з конспекту. Матеріал розкриває проблему 
поверхово чи фрагментарно. На запитання викладачів та 
товаришів студент відповісти не може. 

0 балів – відповіді немає або вона абсолютно не розкриває сутності питання. 
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Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється шляхом 
перевірки його робочого зошита, де виконуються завдання, 
передбачені планом самостійної роботи, а також під час поточного 
тестування чи співбесіди, під час яких викладач визначає загальний 
рівень засвоєння студентом вузлових питань кожної з тем, винесених 
на самостійне опрацювання (зокрема під час семінарських занять). 
Використання тестів для поточного контролю дозволяє раціонально 
використовувати навчальний час і виключити суб’єктивний підхід до 
оцінки навчальних досягнень студента. 

Поточний модульний контроль роботи студента здійснюється 
шляхом поєднання контролю поточної роботи студента та поточної 
модульної роботи, яку студенти складають після вивчення матеріалу 
одного модуля. 

Здобуття призових місць на конференціях, в олімпіадах, конкурсах 
є підставою для нарахування додаткових балів відповідно до 
наведеної шкали розподілу балів. 

Для ґрунтовного вивчення навчальної дисципліни «Господарське 
право» слід самостійно виконати всі дидактичні завдання, передбачені 
її програмою та відповідним методичним забезпеченням (підготовка 
словника основних понять і термінів, тезовий виклад відповідей на 
теоретичні питання, письмове виконання практичних завдань для 
самостійної роботи). У додатковому контролі засвоєння студентом 
кожної з тем, винесених на самостійне опрацювання, потреби немає, 
оскільки цю функцію виконує рубіжний контроль (поточна модульна 
робота). У ній рівномірно представлено весь навчальний матеріал 
модуля. 

Поточна модульна робота складається з різнорівневих завдань, 
серед яких основну масу складають тестові. Тестові завдання з курсу 
«Право інтелектуальної власності», орієнтовані на системну 
контекстну інтерпретацію тієї чи іншої правової норми або 
конструкції, функціонально спрямовані на розвиток професійного 
мислення. Засвоєні студентом знання, якими він оперує шукаючи 
правильну відповідь на питання тестового завдання, є необхідною 
передумовою виконання останнього, а не самоціллю тестування. 
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Розподіл балів, що отримують студенти 
за результатами вивчення навчальної дисципліни «Право 

інтелектуальної власності». Напрям підготовки: 
6.030401, 6.030401і «Правознавство» / спеціальності 081 «Право» 

 

Назва модулю, теми Вид навчальної роботи Бали 
Модуль 1. Загальна характеристика 

права інтелектуальної власності та його суб’єктів 
Тема 1. Поняття права 
інтелектуальної власності та 
його джерела 

1. Обговорення теоретичного 
питання на семін. (практ.) занятті 

2,5 

2. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

0,75 

Разом: 3,25 
Тема 2. Міжнародна система 
охорони прав інтелектуальної 
власності 

1. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

0,75 

Разом: 0,75 
Тема 3. Суб’єкти права 
інтелектуальної власності 

1. Обговорення теоретичного 
питання на семін. (практ.) занятті 

2,5 

2. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

0,75 

Разом: 3,25 
Модульна контрольна робота І 5 

Модуль 2. Правовий режим об’єктів права інтелектуальної власності. 
Правова охорона та захист окремих об’єктів права інтелектуальної 

власності 
Тема 4. Правова охорона 
авторських прав в Україні 

1. Обговорення теоретичного 
питання на семін. (практ.) занятті 

2,5 

2. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

0,75 

Разом: 3,25 
Тема 5. Правова охорона 
комп’ютерних програм в 
Україні 

1. Обговорення теоретичного 
питання на семін. (практ.) занятті 

2,5 

2. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

0,75 

Разом: 3,25 
Тема 6. Правова охорона 
суміжних прав в Україні 

1. Обговорення теоретичного 
питання на семін. (практ.) занятті 

2,5 

2. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

0,75 

Разом: 3,25 
Тема 7. Правова охорона 
об’єктів промислової власності 
в Україні 

1. Обговорення теоретичного 
питання на семін. (практ.) занятті 

2,5 

2. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

0,75 

Разом: 3,25 
Тема 8. Правова охорона 
засобів індивідуалізації 
учасників цивільного обігу, 
товарів та послуг 

1. Обговорення теоретичного 
питання на семін. (практ.) занятті 

2,5 

2. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

0,75 

Разом: 3,25 
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Назва модулю, теми Вид навчальної роботи Бали 
Тема 9. Правова охорона 
комерційної таємниці в 
Україні 

1. Обговорення теоретичного 
питання на семін. (практ.) занятті 

2,5 

2. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

0,75 

Разом: 3,25 
Тема 10. Правова охорона нетра-
диційних об’єктів права інтелек-
туальної власності (наукове від-
криття, компонування інтегра-
льної мікросхеми, раціоналіза-
торська пропозиція, сорт 
рослин, порода тварин та інші). 

1. Обговорення теоретичного 
питання на семін. (практ.) занятті 

2,5 

2. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

0,75 

Разом: 3,25 

Тема 11. Патентування 
об’єктів промислової власності 
в іноземних державах 

1. Обговорення теоретичного 
питання на семін. (практ.) занятті 

2,5 

2. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

0,75 

Разом: 3,25 
Тема 12. Комерціалізація 
об’єктів права інтелектуальної 
власності в Україні 

1. Обговорення теоретичного 
питання на семін. (практ.) занятті 

2,5 

2. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

0,75 

Разом: 3,25 
Тема 13. Колективне 
управління майновими 
правами суб’єктів 
інтелектуальної власності 

1. Обговорення теоретичного 
питання на семін. (практ.) занятті 

2,5 

2. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

0,75 

Разом: 3,25 
Тема 14. Загальні положення 
про систему захисту прав 
інтелектуальної власності 

1. Обговорення теоретичного 
питання на семін. (практ.) занятті 

2,5 

2. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

0,75 

Разом: 3,25 
Тема 15. Адміністративно-
правовий захист права 
інтелектуальної власності 

1. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

0,75 

Разом: 0,75 
Тема 16. Цивільно-правовий 
захист права інтелектуальної 
власності 

1. Обговорення теоретичного 
питання на семін. (практ.) занятті 

2,5 

2. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

0,75 

Разом: 3,25 
Тема 17. Кримінально-
правовий захист права 
інтелектуальної власності 

1. Обговорення теоретичного 
питання на семін. (практ.) занятті 

2,5 

2. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

0,75 

Разом: 3,25 
Модульна контрольна робота ІІ 25 
   

Присутність на всіх заняттях  20 
Разом за семестр  100 
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Система нарахування балів 
за видами навчальної роботи 

 

Форма навчальної 
роботи 

Вид навчальної роботи Бали 

1. Аудиторна   
1.1. Лекція 1. Відвідування 

20 
1.2. Практичне, 
семінарське заняття 

1. Відвідування 
2. Обговорення теоретичного 
питання на семін. (практ.) занятті 

2,5 

2. Самостійна та інди-
відуально-консуль-
тативна робота 

2. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 0,5 

3. Поточний моду-
льний контроль 

Модульна контрольна робота 1 15 
Модульна контрольна робота 2 10 
Модульна контрольна робота 3 10 

4. Підсумковий 
контроль 

Підсумковий модульний контроль 
(залік) 

за результатами 
поточного к-ролю 

 
Система нарахування додаткових балів за видами робіт 

 

Форма роботи Вид роботи Бали 

1. Навчальна 1. Участь у предметних олімпіадах: 
університетських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних 

10-30 

2. Участь у конкурсах на кращого знавця 
дисципліни: університетських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних 

10-30 

3. Виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань підвищеної складності 

1-15 

4. Написання і захист наукового реферату з 
визначеної проблеми 

0-4 

2. Науково-
дослідна 

1. Участь в наукових гуртках («Ін-Юре») 5-20 
2. Участь в наукових студентських клубах 
(«Феміда») 

5-20 

3. Участь в конкурсах студентських робіт: 
університетських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних 

5-15 

4. Участь в наукових студентських 
конференціях: університетських, 
міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних 

5-15 

5. Підготовка публікації в наукових виданнях. 25 
6. Оформлення сценарного плану дидактичної 
гри 

5-10 

Разом  * 
 

* Максимальна кількість додаткових балів для студента – 30. 
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З метою мотивації студентів до активного та якісного виконання 
навчальної роботи протягом семестру до загальної оцінки за поточний 
модульний контроль можуть бути використані коефіцієнти мотивації. 
Рішення про використання коефіцієнтів мотивації приймаються на 
засідання кафедри на кожен навчальний рік. Рішення про 
безпосереднє застосування коефіцієнтів мотивації до студентів певної 
групи приймаються викладачем. 

 
Шкала оцінювання знань студентів за результатами 
підсумкового контролю з навчальної дисципліни 

«Право інтелектуальної власності» 
 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за 
шкалою 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно 
82-89 В 

Добре 
74-81 С 
64-73 D 

Задовільно 
60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
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ЗРАЗОК МОДУЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 
 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
Модульна контрольна робота № 2 

з дисципліни «Право інтелектуальної власності» 
Варіант 2 

Тестові завдання 
1. Право інтелектуальної власності - це: 

а) право власності на річ; 
б) право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності; 
в) право особи на одержання дивідендів за результатами діяльності; 
г) право на одержання майна у порядку універсального чи сингулярного правонаступництва. 

2. Право власності і право інтелектуальної власності: 
а) не залежать та не пов'язані одне з одним; 
б) право інтелектуальної власності залежить від права власності на річ; 
в) право інтелектуальної власності не залежить від права власності, але перехід прав на 

річ означає перехід прав на об'єкт інтелектуальної власності. 
3. До права інтелектуальної власності належать: 

а) авторське право і суміжні права; 
б) речове право;  
в) деліктне право; 
г) право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. 

4. До об'єктів інтелектуальної власності належать: 
а) твори літератури, науки, мистецтва; 
б) наукові відкриття; 
в) інформація; 
г) речі індивідуального користування. 

5. Первинним суб'єктом права інтелектуальної власності є: 
а) роботодавець автора результату творчої діяльності; 
б) творець результату інтелектуальної, творчої діяльності; 
в) юридична особа - патентовласник; 
г) спадкоємці автора художнього твору. 

6. До особистих немайнових прав інтелектуальної власності належать: 
а) право авторства; 
б) право на використання об'єкту інтелектуальної власності; 
в) право перешкоджати будь-якому посяганню на об'єкт інтелектуальної власності; 
г) право надання об'єкта інтелектуальної власності на підставі ліцензійного договору. 

7. Майновими правами інтелектуальної власності визнаються: 
а) право на використання об'єкта інтелектуальної власності; 
б) право перешкоджати будь-якому посяганню на об'єкт інтелектуальної власності; 
в) право запатентувати об'єкт інтелектуальної власності; 
г) право передачі об'єкта інтелектуальної власності іншій особі. 

8. Особисті немайнові права на об'єкт, створений за замовленням належать: 
а) творцеві об'єкта інтелектуальної власності; 
б) замовнику об'єкта інтелектуальної власності; 
в) особі, якій творець передав об'єкт інтелектуальної власності; 
г) творцеві, у випадках передбачених законом також замовникові. 

9. Центральним органом державної виконавчої влади у сфері права інтел. власності є: 
а) Українське агентство з авторських і суміжних прав; 
б) Всесвітня організація інтелектуальної власності; 
в) Державна служба інтелектуальної власності; 
г) ДП „Український інститут промислової власності". 

10. На міжнародному рівні захистом інтелектуальної власності займається: 
а) ІКАО; 
б) ВОІВ; 
в) ТРІПС; 
г) ЮНЕСКО. 

Теоретичне питання: 
1. Поняття та зміст права інтелектуальної власності. 

Провідний викладач _______________________ к.ю.н., доц. Кульчій О.О. 
 

 

Апеляції з приводу оцінки подаються викладачеві чи завідувачу 
кафедрою упродовж 24 годин з моменту її оголошення. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 
 

Автор – фізична особа, творчою працею якої створено твір. 
Автором може бути будь-яка особа, незалежно від віку і дієздатності. 
Ряд країн чітко визначають у своїх законах загальновизнану 
презумпцію авторства, засновану на зазначенні у творі справжнього 
або вигаданого (псевдонім) імені автора. Перекладач або особа, яка 
адаптує твір, також вважається автором, чиї правомочності не 
зачіпають прав на оригінальні твори. У багатьох країнах вважається, 
що тільки фізична особа може бути первинним володільцем прав на 
твір. Юридичні особи можуть тільки викупити або іншим способом 
придбати майнові авторські права, оскільки вони позбавлені здатності 
творити і тому не можуть вважатися авторами. Такий підхід 
зустрічається в країнах, що додержуються традицій римського права. 
Закони деяких держав визнають, що авторські права можуть належати 
корпоративній організації (юридичній особі). Це стосується в першу 
чергу країн, що додержуються традицій англосаксонського права. Так, 
у деяких країнах юридична особа визнається автором твору, 
створеного її службовцями у процесі трудової діяльності. Серед 
юридичних осіб – володільців авторських прав – різні законодавчі 
акти називають державу, урядові установи або організації, 
муніципалітети, академії, університети, інститути тощо. 

Авторська винагорода (гонорар) – усі види винагород або 
компенсацій, що виплачуються авторам за використання їх творів, які 
охороняються у межах, встановлених авторським правом. Право на 
використання твору, обумовлене виплатою відповідної винагороди, є 
найважливішим аспектом майнових прав автора. Володілець 
авторського права має право вимагати виплати винагороди за будь-яке 
використання його твору. Винагорода може здійснюватися у формі 
платежу (одноразова винагорода), відрахувань (відсотків) за кожний 
проданий примірник чи кожне використання твору або у формі 
змішаних платежів. Розмір і порядок обчислення авторської 
винагороди встановлюються в договорах, шо укладаються 
організаціями колективного управління з користувачами. 

Авторське право – розділ цивільного права, що регулює 
правовідносини, які виникають у зв’язку зі створенням та 
використанням творів науки, літератури і мистецтва. Термін 
«авторське право» вживається у двох значеннях. Перше – назване 
вище. У таких відносинах беруть участь автор – творець твору та 
юридична або фізична особа – користувач. Це, так би мовити, 
авторське право в об’єктивному значенні. Термін «авторське право» 
часто вживається для позначення прав, що належать автору будь-
якого твору. До них належать особисті немайнові права, а також 
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майнові права. Це – авторське право в суб’єктивному значенні або 
суб’єктивне авторське право. 

Авторський договір – будь-яке відступлення майнових прав 
повинно оформлятися письмовим договором, підписаним автором і 
особою (правоволодільцем), якій вщступаються майнові права. Від-
ступленими вважаються тільки ті права, які чітко зазначені в договорі. 
Авторський договір про передачу виключних майнових прав дозволяє 
використання твору певним способом і в установлених договором 
межах тільки особі, якій ці права передаються, і дають такій особі 
право забороняти іншим особам подібне використання твору. Така 
заборона може здійснюватися і автором твору, якщо особа, якій 
передані виключні повноваження, не захищає це право. Авторський 
договір про передачу невиключних майнових прав дозволяє 
користувачеві використання твору нарівні з володільцем майнових 
прав, і (або) іншим особам, які одержали дозвіл на використання цього 
твору таким самим способом. 

Авторські правомочності – творці творів володіють авторським 
правом, що складається з окремих авторських правомочностей. У 
сукупності авторські правомочності становлять суб’єктивне авторське 
право щодо твору. Авторське право може передаватися його 
володільцем іншій фізичній або юридичній особі, яка, таким чином, 
стає правонаступником. При цьому володілець авторського права 
залишається таким, але надає правомочність іншій особі 
користуватися всіма або частиною його прав з можливими певними 
обмеженнями. У разі, коли строк таких правомочностей дорівнює 
всьому строку авторського права, а дозвіл охоплює всі права (за 
винятком немайнових), що охороняються авторським правом, статус 
користувача щодо третіх сторін дорівнює статусу володільця 
авторського права. 

Аналог – об’єкт, близький за технічною суттю, призначенням або 
функціями до заявленого об’єкта винаходу і Відомий з існуючого 
рівня техніки. Аналог використовується при розкритті рівня техніки в 
описі винаходу; при цьому слід зазначити недоліки, що 
перешкоджають досягненню бажаного технічного результату. При 
виборі аналогів слід керуватися подібністю сукупності його ознак до 
сукупності ознак винаходу. Необхідно зауважити, що рівень аналогії 
може бути більш або менш високим, але, як правило, аналоги завжди 
існують. Посилання на те, що аналогів не існує, є найчастіше 
необґрунтованим і можливе лише за наявності так званого 
«піонерського винаходу», що на практиці трапляється дуже рідко. 
Найбільш близький аналог називається «прототипом». 

Асоціативний знак – це товарний знак, що є тотожним 
(аналогічним) або схожим зі знаками, вже зареєстрованими тією 
самою особою щодо однорідних товарів і (або) послуг. 
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База даних (компіляція даних) – сукупність творів, даних або 
будь-якої іншої незалежної інформації у довільній формі, в тому 
числі – електронній, підбір і розташування складових частин якої та її 
упорядкування є результатом творчої праці, і складові частини якої є 
доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою 
спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів 
(комп’ютера) чи інших засобів. 

Аудіовізуальний твір – це твір, що фіксується на певному 
матеріальному носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному 
диску, компакт-диску тощо) у вигляді серії послідовних кадрів 
(зображень) чи аналогових або дискретних сигналів, що відображають 
(закодовують) рухомі зображення (як із звуковим супроводом, так і 
без нього), і сприйняття якого є можливим виключно за допомогою 
того чи іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана тощо), 
на якому рухомі зображення візуально відображаються за допомогою 
певних технічних засобів. Видами аудіовізуального твору є 
кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, слайд-фільми тощо, 
які можуть бути ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), 
неігровими тощо. 

Бібліографічний опис патентного документа – це сукупність 
бібліографічних даних про патентний документ, наведених згідно з 
правилами, встановленими відповідними нормативно-технічними 
документами, необхідними і достатніми для загальної характеристики, 
ідентифікації та пошуку документа. 

Види ліцензійних платежів – у світовій практиці застосовуються 
різні види ліцензійних платежів, які поряд з ціною ліцензії суттєво 
впливають на ефективність ліцензійної угоди. Застосовуються три 
види платежів: 1) паушальний платіж – це виплата ліцензійної 
винагороди у вигляді визначеної, чітко зафіксованої суми, що 
встановлюється виходячи з оцінки очікуваного прибутку від 
використання ліцензії і виплачується одноразово або за декілька разів, 
наприклад, при набутті чинності ліцензійним договором, передачі 
ліцензіату технічної документації та після випуску перших зразків 
продукції; 2) платіж на базі роялті – це виплата ліцензійної 
винагороди шляхом періодичних відрахувань, що встановлюються у 
вигляді фіксованих ставок (у відсотках) на базі розрахунку 
фактичного економічного результату від використання ліцензії (база 
роялті) і виплачуються ліцензіатом через певні проміжки часу. Як база 
роялті можуть бути використані такі показники: ціна продажу 
продукції, виготовленої за ліцензією; поточні витрати на виробництво 
продукції за ліцензією; прибуток, отриманий внаслідок використання 
об’єкта ліцензії; обсяги виробництва продукції за ліцензією тощо; 
3) комбіновані платежі. 
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Види порушень авторського права – це способи недозволеного 
використання. Найпоширеніші види порушень – плагіат і 
контрафакція. Плагіат означає подання чужого твору за власний. 
Контрафакція (піратство) – це порушення авторського права шляхом 
несанкціонованого відтворення, показу або опублікування чужого 
твору будь-яким способом. Піратство означає виготовлення 
примірників механічних записів або друкованих видань твору і 
таємний їх продаж. Такі порушення прямо не зачіпають результату 
творчої праці, але володілець авторських прав позбавляється 
справедливої винагороди. 

Види творів – самостійні та несамостійні. У самостійних творах 
форма оригінальна. Несамостійні твори бувають двох видів: похідні 
(переклади, обробки, анотації, реферати, резюме, огляди, інсценізації, 
аранжування та інші переробки творів науки, літератури і мистецтва) і 
збірники (енциклопедії, антології, бази даних та інші складені твори, 
які за добором і розташуванням матеріалів є результатом творчої 
праці). Похідні твори охороняються авторським правом незалежно від 
того, чи є об’єктами авторського права твори, на яких вони засновані 
або які вони включають. 

Визнання авторських і суміжних прав – один із способів 
цивільно-правового захисту авторських прав, шо виникає тоді, коли 
наявність в особи авторського або суміжного права викликає сумнів, 
заперечується або є реальна загроза таких дій. Визнання права як 
засобу його захисту за своєю суттю може бути реалізовано лише в 
юрисдикційному порядку, а не шляхом вчинення позивачем певних 
самостійних односторонніх дій. Здебільшого вимога про визнання 
авторського або суміжного права є необхідною передумовою 
застосування інших передбачених законом способів захисту. 

Визнання особистих немайнових прав – особисті немайнові 
права авторів закріплені в законодавстві багатьох країн, зокрема й 
України. У деяких державах вони одержали визнання через судові 
рішення. В англосаксонських країнах ці основні права автора 
охороняються відповідно до загальних правових принципів. 
Наприклад, у США, де особисті немайнові права не визнаються 
авторсько-правовим законодавством, основні особисті права 
застережені в цивільному і кримінальному праві, законодавстві про 
недобросовісну конкуренцію тощо. Нині посилилися тенденції 
визнання моральних прав авторів, тому що поява таких могутніх 
засобів відтворення і розповсюдження творів, як радіо, кінематограф, 
телебачення, створила серйозну загрозу цим правам. Особисті 
немайнові права авторів поступово одержують міжнародне визнання, 
хоча спори щодо їх правового обґрунтування продовжуються. 

Виключне право – це право, коли жодна особа, крім тієї, якій 
належить авторське право або суміжні права, не може 
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використовувати твір, не маючи на те відповідного дозволу, за 
винятком випадків, установлених законом 

Виключне право на об’єкт промислової власності – це монопольне 
право, шо надається власнику об’єкта і полягає в гарантованій 
можливості використовувати і розпоряджатися об’єктом, якому надана 
правова охорона, на свій розсуд та забороняти третім особам 
використовувати цей об’єкт без їх дозволу, за винятком випадків, коли 
таке використання не визнається згідно з чинним законодавством 
порушенням прав власника. Право розпоряджатися об’єктом включає 
можливість передавати право власності іншій особі повністю або 
частково, а також видавати дозвіл на використання об’єкта. 

Виконавець – актор (театру, кіно), співак, музикант, танцюрист 
або інша особа, яка виконує роль, співає, читає, декламує, грає на 
музичному інструменті, танцює чи будь-яким іншим способом 
виконує твори літератури, мистецтва чи народної творчості, циркові, 
естрадні, лялькові номери, пантоміми тощо, а також диригент 
музичних і музично-драматичних творів. 

Використання вільне – можливість використання твору, що 
випливає з обмежень авторського права, безоплатне використання 
твору в певних випадках без одержання дозволу, однак з дотриманням 
умов, установлених законодавством, які, в основному, стосуються 
використання й охорони особистих немайнових прав автора. Вільне 
використання мотивується переважно інформаційними цілями або 
потребами розвитку освіти, науки і культури. 

Винагорода – платежі, здійснювані особами, які використовують 
твори авторів, виконання творів, фонограми і радіотелепередачі, на 
користь авторів, виконавців, виробників фонограм, організацій 
телерадіомовлення та інших заінтересованих правоволодільців, у тій 
мірі, в якій їх права охороняються щодо відповідного використання. 
Винагорода може складатися з одноразових платежів (так звана 
«повна компенсація» або «одноразова винагорода») за певні види 
використання. Авторська винагорода часто визначається у формі 
відрахувань (роялті) за кожний проданий примірник або кожне 
використання твору з авансовим платежем або без нього. 

Винахід – це вирішення утилітарних завдань у будь-якій галузі 
промисловості або іншій сфері суспільно корисної діяльності людини, 
що відповідає визначеним законодавством умовам надання правової 
охорони і визнане як винахід компетентним державним органом 

Винахідник – фізична особа, творчою працею якої створений 
винахід 

Виробник відеограми – фізична або юридична особа, яка взяла на 
себе ініціативу і несе відповідальність за перший відеозапис 
виконання або будь-яких рухомих зображень (як із звуковим 
супроводом, так і без нього). 
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Виробник фонограми – фізична або юридична особа, яка взяла на 
себе ініціативу і несе відповідальність за перший звукозапис 
виконання або будь-яких звуків. 

Відеозапис – запис зорової інформації, шо передається телера-
діолокаційними та іншими сигналами з метою їх зберігання і 
дальшого відтворення. Найпоширеніші відеозаписи – магнітний 
(створюється за допомогою відеомагнітофона на магнітній стрічці або 
магнітному барабані) і механічний (на відеодиску прорізується 
спеціальна борозенка, форма якої відповідає записуваним 
електричним сигналам). 

Відтворення – виготовлення одного або більше примірників твору, 
відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх 
запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому 
числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати 
комп’ютер. 

Відчуження прав – надання уповноваженим державним органом 
дозволу на використання запатентованого об’єкта інтелектуальної 
власності без згоди власника охоронного документа, але з виплатою 
йому відповідної компенсації. Згідно з чинним законодавством 
України такий дозвіл надається Кабінетом Міністрів України. Дозвіл 
може бути надано будь-якій юридичній особі, яка має можливість 
використовувати об’єкт, якому надана правова охорона, виходячи із 
суспільних інтересів та інтересів національної безпеки України на 
умовах невиключної ліцензії. Спори щодо умов видачі дозволу і 
виплати компенсації та її розміру розв’язуються у судовому порядку. 

Власник охоронного документа – особа (фізична або юридична), 
на ім’я якої виданий охоронний документ, чи її правонаступник 

Володілець авторських і (або) суміжних прав – автор або 
виконавець, коли майновими правами наділений автор або 
виконавець; інша ніж автор або виконавець фізична або юридична 
особа у разі, коли майновими правами первинно наділена така фізична 
або юридична особа, якій відступлені майнові права. 

Географічне зазначення – це об’єкт промислової власності, що є 
позначенням, яке ідентифікує товар як такий, що походить з певної 
країни, регіону або місцевості у цій країні, а вихідні якості, репутація 
або інші характеристики товару значною мірою пов’язуються з його 
географічним походженням. У ряді країн правова охорона цьому 
об’єкту надається на підставі реєстрації, зокрема, в країнах, що 
входять до ЄС, країнах-членах Світової організації торгівлі та ін. В 
Україні правова охорона географічному зазначенню надається на 
підставі реєстрації згідно із Законом України «Про охорону прав на 
зазначення походження товарів», відповідно до якого географічне 
зазначення (походження товару) визначається як назва географічного 
місця, яка вживається як позначення у назві товару, що походить із 
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цього географічного місця та має певні якості, репутацію або інші 
характеристики, в основному зумовлені характерними для цього 
географічного місця природними умовами чи людськими чинниками 
або поєднанням цих природних умов і людських чинників. 

Гудвіл (ділова репутація) – комплекс заходів, спрямованих на 
збільшення прибутку підприємств без відповідного збільшення 
активних операцій, включаючи використання кращих управлінських 
якостей, домінуючу позицію на ринку продукції (робіт, послуг), нові 
технології. Гудвіл – це нематеріальний актив, вартість якого 
визначається як різниця між балансовою вартістю активів 
підприємства та його звичайною вартістю як цілісного майнового 
комплексу, що виникає внаслідок використання кращих 
управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів (робіт, 
послуг), нових технологій тощо. 

Дата пріоритету об’єкта промислової власності – це дата, що 
береться до уваги при визначенні першості у набутті права на об’єкт 
промислової власності. Дата пріоритету може бути встановлена за 
датою подання заявки на видачу охоронного документа до 
національного патентного відомства чи до відповідного органу 
держави учасниці Паризької конвенції про охорону промислової 
власності, якщо за цією заявкою не заявлено конвенційний чи 
виставочний пріоритет. 

Денонсація – це відмова однієї зі сторін міжнародного договору 
від його виконання, що призводить до припинення дії договору 

Депозитарій – організація-сховище (офіційно визнана колекція) 
Депонування – передача на збереження до депозитарію 
Депонування рукопису – передача вузько спеціальних робіт, 

переважно у вигляді машинописного оригіналу, на збереження до 
бібліотеки та інформаційних центрів, що інформують спеціалістів про 
їх наявність і видають їх копії для вивчення. Депонування рукописів 
практикується у тих випадках, коли недоцільно його розмножувати 
звичайними способами друку, а також для поповнення інформаційних 
фондів і (або) як свідчення про авторство і про факт та дату написання 

Державна наукова-технічна експертиза – законодавчо 
врегульований науково-дослідний процес, метою якого є перевірка 
охороноздатності заявлених об’єктів промислової власності, що 
здійснюється закладом експертизи – уповноваженим Установою 
державним закладом (підприємством, організацією) для розгляду і 
проведення експертизи заявок. 

Джерела авторського права – це юридичні акти різних державних 
органів, у яких містяться правові норми, що регулюють відносини 
щодо створення і використання творів літератури, науки і мистецтва. 
Залежно від юридичної сили актів, що містять норми авторського 
права, джерела авторського права поділяються на такі групи: 1) акти 
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державних органів; 2) акти органів місцевого самоуправління; 
3) міжнародні акти. До актів державних органів належать: конституція 
країни, що володіє вищою юридичною силою і є базою поточного 
законодавства, закони, підзаконні акти – укази, розпорядження глави 
держави; постанови, розпорядження уряду; нормативні акти, накази, 
постанови, інструкції міністерств та інших органів виконавчої влади. 
Акти органів місцевого самоуправління – нормативні акти місцевої 
адміністрації, чинність яких обмежена певною територією. До таких 
актів належать розпорядження, рішення. До джерел авторського права 
належать також міжнародні акти, норми яких мають перевагу перед 
внутрішнім національним законодавством, у зв’язку з чим їх роль 
щодо регулювання авторських відносин надзвичайно висока. 

Добросовісна практика – норма, шо визначає допустимість 
вільного використання творів шляхом ілюстрування з освітньою 
метою. Відповідно до вимог Бернської конвенції добросовісна 
практика не повинна суперечити нормальному використанню твору і 
завдавати невиправданої шкоди законним інтересам автора. 

Докази при розгляді судових справ – якщо сторона надала 
достатні докази для обгрунтування її претензій і навела докази для 
підтвердження претензій, що перебувають під контролем протилежної 
сторони, судові органи мають право вимагати, щоб докази були 
представлені і протилежною стороною за дотримання у відповідних 
випадках умов, які гарантують захист конфіденційної інформації. У 
разі, коли сторона судового розгляду добровільно і не без достатніх 
підстав відмовляє у доступі до необхідної інформації або іншим 
чином не забезпечує її у прийнятний період, або встановлює значні 
перешкоди у здійсненні процедури, пов’язаної із заходом щодо 
захисту прав, – органи судової влади мають право застосувати 
попередні та заключні рішення, ствердні або заперечні, на основі 
наданої їм інформації, включаючи скаргу або доказ, представлений 
стороною, яка зазнала негативних наслідків через відмову у доступі до 
інформації, що підлягає під забезпечення сторонам можливості бути 
заслуханими з питань доказів або свідчень. 

Експертиза заявки – перевірка матеріалів заявки на відповідність 
вимог, встановлених законом. 

Експонування творів мистецтва – публічний показ творів, 
переважно оригіналів художніх творів. Показ не означає 
опублікування у власному розумінні слова і залежить від надання 
дозволу володільцем авторського права на твір. 

Експертиза заявки – перевірка матеріалів заявки на відповідність 
вимог, встановлених законом 

Експонування творів мистецтва – публічний показ творів, 
переважно оригіналів художніх творів. Показ не означає 
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опублікування у власному розумінні слова і залежить від надання 
дозволу володільцем авторського права на твір. 

Електронна заявка – це заявка, подана до відомства в електронній 
формі комп’ютерними мережами з використанням інтернет-
технологїї. Подання електронних заявок започатковано у ряді 
розвинених країн, але ще потребує вирішення ряду правових 
організаційних та технічних проблем. У подальшому подання 
електронних заявок має стати найбільш зручною та поширеною 
формою надходження матеріалів заявки та інших документів від 
заявника. 

Ефірне мовлення – процес передавання абонентам радіо- або 
телепрограм через ефір, що здійснюється методом приймання 
радіохвиль на відстані за допомогою приймача 

Загальні вимоги до цивільних процедур – особи, авторські чи 
суміжні права яких порушені, мають право на їх захист. Такий захист 
надає широку можливість самостійно визначати, яким чином краще 
відновити їх права. Суб’єктам авторських і суміжних прав надана 
можливість звертатися за захистом своїх прав до цивільних судів. 
Судові процедури мають бути чесними і справедливими. 

Загальновідомий знак – це товарний знак, шо внаслідок 
використання став добре відомим широкому колу споживачів. 
Відповідно до статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової 
власності всі країни-учасниці якої зобов’язані надавати на своїй 
території захист знакам, що за визначенням компетентного 
(адміністративного чи судового) органу країни реєстрації або країни 
використання набули статусу загальновідомих знаків щодо тотожних 
або схожих товарів і (або) послуг. 

Загальнодоступні відомості – відомості, що містяться у джерелах 
інформації, з якими будь-яка особа може ознайомитися або про зміст 
яких може дізнатися законним шляхом. 

Зазначення походження як об’єкт промислової власності – це 
позначення, що використовується на товарах, які походять з певної 
місцевості. Правова охорона зазначення походження полягає в 
недопущенні використання неправдивих зазначень походження, тобто 
таких, що застосовуються на товарах, які не походять з місцевості, на 
яку вказує зазначення походження. Застосування неправдивих 
зазначень походження може бути причиною введення в оману 
споживачів і кваліфікується як недобросовісна конкуренція. 

Закінчення строку охорони – після закінчення встановленого 
строку охорони твори стають суспільним надбанням та можуть вільно 
і безкоштовно використовуватися будь-якою особою. Якщо твір стає 
суспільним надбанням, авторські права на нього втрачаються 
безповоротно. 
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Захист авторського права і суміжних прав – за захистом свого 
авторського права або суміжних прав правоволодільці звертаються в 
установленому порядку до судових та інших органів відповідно до їх 
компетенції. Правоволодільці мають право вимагати: визнання 
авторського права або суміжних прав; припинення дій, шо порушують 
авторські та суміжні права або створюють загрозу їх порушенню; 
відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду; стягнення 
доходу, одержаного порушником унаслідок порушення авторського 
права і суміжних прав, замість відшкодування збитків; виплати 
компенсації, що визначається судом, замість відшкодування збитків 
або стягнення доходу з урахуванням суті правопорушення; вжиття 
інших передбачених законодавчими актами заходів, пов’язаних із 
захистом авторського права і суміжних прав. 

Захист інформації – це сукупність організаційно-технічних 
заходів та правових норм для запобігання заподіянню шкоди 
інтересам власника інформації чи автоматизованої системи та осіб, які 
користуються інформацією, зокрема внаслідок несанкціонованого 
використання або псування інформації. У зв’язку зі створенням 
електронних бібліотек інтелектуальної власності у рамках Постійного 
комітету ВОІВ з інформаційних технологій створено робочу групу з 
інформаційної безпеки, яка розглядатиме питання безпеки інформації 
в автоматизованих системах за умови доступу до них через всесвітню 
інформаційну мережу Інтернет. 

Захист права власності – це застосування правових засобів для 
усунення або запобігання порушення цього права. Забезпечується 
нормами різноманітних галузей права – цивільного, трудового, 
адміністративного, патентного. Будь-яке несанкціоноване 
використання об’єкта, шо охороняється, є порушенням прав власника 
прав на об’єкт промислової власності. На вимогу власника таке 
порушення має бути припинене, а порушник повинен відшкодувати 
власнику заподіяні збитки, включаючи неодержані доходи. Вимагати 
відновлення порушених прав може також особа, яка придбала 
ліцензію, якщо інше не передбачене ліцензійним договором. Захист 
порушених прав здійснюється в установленому законодавством 
адміністративному або судовому порядку. У разі встановлення факту 
порушення порушник може бути притягнутий до дисциплінарної, 
цивільної, адміністративної або навіть кримінальної відповідальності. 

Заявка – це сукупність документів, складених відповідно до вимог 
чинного законодавства, що подаються до Установи на видачу 
охоронного документа 

Заявник – це фізична або юридична особа, шо подає заявку на 
видачу охоронного документа на об’єкт промислової власності 

Здійснення передачі прав – передача авторських прав у різних 
країнах регулюється різними галузями права: цивільного, 
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торговельного тощо. Свобода договору породжує всілякі проблеми і 
відповідну різноманітність їх вирішення. Фактично в багатьох країнах 
свобода договору в тій або іншій мірі обмежується певними 
правилами, що встановлюються авторськими товариствами. Як 
правило, договір про передачу прав укладається в довільній формі за 
бажанням сторін. Він може бути усним, але в ряді країн неодмінно 
вимагається письмова форма. За деякими законами необхідна 
реєстрація договорів. Деякі авторсько-правові закони містять 
спеціальні положення про права і обов’язки сторін за договорами на 
різні види використання. 

Знак для товарів і послуг (товарний знак) – позначення для 
відрізнення товарів і послуг, вироблених і наданих одними 
виробниками від однорідних товарів і послуг, вироблених і наданих 
іншими виробниками. 

Знак охорони авторського права – володілець виключних 
авторських прав для сповіщення про свої права може використовувати 
знак охорони авторського права, що вміщується на кожному 
примірнику і складається з трьох елементів: латинської літери «С», 
обведеної колом – ©; імені (найменування) володільця виключних 
авторських прав; року першого опублікування твору. 

Знак охорони суміжних прав – dиробник фонограми і виконавець 
для сповіщення про свої права можуть використовувати знак охорони 
суміжних прав, що вміщується на кожному примірнику фонограми і 
(або) її упаковці і складається з трьох елементів: латинської літери 
«Р», обведеної колом – ®; імені (найменування) володільця 
виключних суміжних прав; року першого опублікування твору. 

Інжиніринг – здійснення за контрактом з іноземним замовником 
ряду робіт і надання послуг, включаючи укладання технічних завдань, 
проведення передпроектних робіт, проведення наукових досліджень, 
укладання проектних пропозицій і техніко-еко-номічних обгрунтувань 
будівництва промислових та інших об’єктів, розробку технічної 
документації, проектування і конструкторську розробку об’єктів 
техніки і технології, консультації та авторський нагляд під час 
монтажу, пусконалагоджувальних робіт, консультації економічного, 
фінансового або іншого характеру. 

Інновація (нововведення) – процес вкладення коштів в економіку, 
що забезпечує модернізацію техніки і технології; як об’єкт – нова 
техніка, технологія, що є результатом досягнень науково-технічного 
прогресу. 

Інтелектуальна власність – у самому широкому розумінні 
означає закріплені законом права на результати інтелектуальної 
діяльності людини у виробничій, науковій, літературній, художній та 
інших сферах. Ці права належать не до матеріального об’єкта, а до 
відображеної у ньому інформації. Як на власність у вигляді рухомого і 



125 

нерухомого майна, так і на інтелектуальну власність існують деякі-
обмеження, наприклад, обмеження строку дії авторського права і 
охоронних документів (патентів, свідоцтв). Інтелектуальна власність 
об’єднує промислову власність і твори, що охороняються авторським 
правом. Поняття інтелектуальної власності вперше введено 
конвенцією у 1967 р., відповідно до якої було засновано ВОІВ, і 
передбачає, що інтелектуальна власність містить права, які належать 
до: літературних, художніх і наукових творів; виконавчої діяльності 
артистів, звукозапису, радіо- і телевізійних передач; винаходів у всіх 
галузях людської діяльності, наукових відкриттів; промислових 
зразків, товарних знаків, знаків обслуговування, фірмових 
найменувань та комерційних позначень; захисту проти 
недобросовісної конкуренції, а також всі інші права, що належать до 
інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній і 
художній галузях. 

Інформація про управління правами – це інформація, у тому 
числі в електронній (цифровій) формі, що ідентифікує об’єкт 
авторського права і (або) суміжних прав і автора чи іншу особу, яка 
має на цей об’єкт авторське право і (або) суміжні права, або 
інформація про умови використання об’єкта авторського права і (або) 
суміжних прав, або будь-які цифри чи коди, у яких представлена така 
інформація, коли будь-який із цих елементів інформації прикладений 
до примірника об’єкта авторського права і (або) суміжних прав або 
вміщений у нього чи з’являється у зв’язку з його повідомленням до 
загального відома. 

Інформація як товар – інформаційна продукція та інформаційні 
послуги громадян і юридичних осіб, які займаються інформаційною 
діяльністю; можуть бути об’єктами товарних відносин, що 
регулюються чинним законодавством. 

Кабельне телебачення – система колективних антен, що 
приймають програми і розподіляють їх шляхом використання 
комбінованих кабелів не тільки для одночасної передачі по проводах 
програм, що передаються іншими станціями, а й для наступної 
передачі програм, переданих раніше, а також для передачі власних 
програм. Ця система пропонує широкий вибір аудіовізуальних творів і 
забезпечує кращу якість приймання, ніж за трансляції та приймання з 
використанням бездротових засобів. Для передачі по кабельному 
телебаченню творів, що охороняються авторським правом, необхідний 
дозвіл їх правоволодільців. 

Колективний знак – це товарний знак, який слугує для 
позначення товарів (послуг), що мають єдині якісні характеристики і 
виробляються (надаються) підприємствами, пов’язаними в 
господарсько-правовому або організаційно-правовому відношенні. 
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Комп’ютерна програма – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, 
кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у 
формі, придатній для зчитування комп’ютером, що приводять його у 
дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює 
як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у 
вихідному або об’єктному кодах). 

Конвенція – міжнародний договір (угода) з якого-небудь 
спеціального питання (наприклад, з охорони літературних і художніх 
творів). 

Конкуренція недобросовісна – будь-які дії господарюючих 
суб’єктів, що суперечать правилам та чесним звичаям у 
підприємницькій діяльності. 

Контрафакція – підробка; порушення авторського права і (або) 
суміжних прав у результаті відтворення і розповсюдження чужого 
твору, порушення виключного права патентоволодільця, 
несанкціоноване використання товарних знаків, як правило, виробів, 
що вже зарекомендували себе тощо. Щодо аудіовізуальних записів, 
фонограм, відеограм або їх дублікатів, то виготовлення 
контрафактних примірників може також бути порушенням 
відповідних суміжних прав. Такі копії, як правило, підлягають 
конфіскації. 

Корисна модель – результат творчої діяльності людини у галузі 
технології, що пов’язана з конструктивним використанням пристрою. 
Корисні моделі відрізняються від винаходів, головним чином, двома 
аспектами: по-перше, для корисної моделі не вимагається 
винахідницький рівень; по-друге, максимальний строк охорони, 
передбачений законодавством, менший за строк охорони винаходів. 

Критерії охороноздатності – необхідною умовою надання 
правової охорони об’єктам промислової власності є відповідність цих 
об’єктів загальновизначеним критеріям – критеріям охороноздатності. 
Головними критеріями охороноздатності винаходів, корисних 
моделей, промислових зразків є новизна (оригінальність), промислова 
придатність, винахідницький рівень. Для сортів рослин, крім критерію 
новизни, існують критерії відмінності, однорідності та стабільності. 
Якщо об’єкт, що заявляється, відповідає цим критеріям, він визнається 
охороноздатним. Крім цього, національним законодавством можуть 
бути передбачені й інші умови надання правової охорони, наприклад, 
об’єкт не повинен належати до переліку об’єктів, що не 
охороняються, не повинен суперечити суспільним інтересам, 
принципам гуманності й моралі тощо. 

Ліцензіар – фізична чи юридична особа, яка є володільцем 
охоронного документа на об’єкт промислової власності, виступає 
стороною в ліцензійному договорі як сторона, що надає іншій стороні 
(ліцензіату) право на використання охоронюваного об’єкта 
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промислової власності. Ліцензіаром може бути також суб’єкт 
авторського права і (або) суміжних прав. 

Ліцензія – це дозвіл на використання об’єкта інтелектуальної 
власності; що надається на підставі ліцензійного договору або 
адміністративного рішення компетентного державного органу, або 
рішення суду. 

Майнові права – суб’єктивні права учасників правовідносин, шо 
пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, а 
також з тими матеріальними вимогами, які виникають з приводу 
розподілу цього майна і обміну. Майнові права – права власника, 
особи, яка здійснює право господарського відання майном, а також 
зобов’язальні права (наприклад, на відшкодування шкоди), права 
авторів на винагороду, спадкові права. Майнові права можуть 
виникати з дій та інших юридичних фактів, передбачених цивільним 
законодавством, а також з дій, які хоч і не передбачені законом, але на 
підставі загальних засад і змісту цивільного законодавства 
породжують цивільні права і обов’язки. Основним майновим правом 
авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків, то-
пографій ІМС і раціоналізаторських пропозицій є право на 
винагороду. 

Мито – це платежі, що стягуються за здійснення патентним 
відомством юридично значущих дій, пов’язаних з охороною прав на 
об’єкти інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки, товарні знаки, топографії інтегральних мікросхем, 
сорти рослин тощо). Як правило, мито сплачується за: подання заявки 
на видачу охоронного документа, експертизу заявки, видачу 
охоронного документа, підтримання чинності охоронного документа, 
продовження дії охоронного документа, подання клопотань, 
заперечень тощо. Розміри та порядок сплати мита визначаються 
національними законодавствами або відповідними міжнародними чи 
регіональними угодами (Договором про патентну кооперацію, 
Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків, 
Європейською патентною конвенцією тощо). 

Мовлення (телебачення і радіомовлення) – передача на відстань 
звукової і (або) візуальної інформації за допомогою електромагнітних 
хвиль, що розповсюджуються пристроями для передачі та 
приймаються необмеженою кількістю телерадіоприймачів. 

Назва місця походження товару – відповідно до статті 1 
Паризької конвенції про охорону промислової власності назва місця 
походження товару є об’єктом промислової власності. Назвою місця 
походження товару може бути назва географічного місця (назва 
країни, регіону, місцевості), що служить для позначення товару, який 
походить із вказаного географічного місця, і особливі властивості 
якого пов’язані з природними та людськими чинниками, 
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притаманними цьому географічному місцю. У багатьох країнах 
правова охорона цьому об’єкту надається на підставі його реєстрації. 
В Україні правова охорона назві місця походження товару надається 
на підставі реєстрації згідно із Законом України «Про охорону прав на 
зазначення походження товарів». Відповідно до цього Закону назва 
місця походження товару визначається як назва географічного місця, 
яка застосовується як позначення у назві товару, що походить із 
зазначеного географічного місця та має особливі властивості, 
виключно або головним чином зумовлені характерними для даного 
географічного місця природними умовами або поєднанням цих 
природних умов з характерними для даного географічного місця 
людськими чинниками. 

Народна творчість – це творіння, часто створені невідомими 
особами, що складаються з характерних елементів традиційної 
художньої спадщини, які розвиваються і зберігаються етнічною 
общиною або окремими особами і відображають традиційні творчі 
погляди такої общини, включаючи народні казки, народну поезію, 
народні танці і п’єси, художні форми народних обрядів тощо. 

Невизначене коло осіб – особи, яким суть об’єкта промислової 
власності може стати відомою не за їх службовою діяльністю. 

Невинне порушення виключних прав – це порушення, за якого 
порушник не знав і не мав підстав знати, що він порушує виключні 
права на твір, фонограму тощо. Таке порушення відбувається без його 
усвідомлення. Тягар доказу невинного порушення покладається на 
відповідача. 

Немайнові права – це суб’єктивні права учасників правовідносин, 
що не мають економічного змісту, забезпечують деякі нематеріальні 
інтереси особи, належать до категорії абсолютних прав Наприклад, 
право автора створеного об’єкта інтелектуальної власності на 
присвоєння цьому об’єкту його імені. Автор за своїм бажанням може 
забороняти згадувати своє ім’я в публікаціях відомостей щодо 
винаходів, корисних моделей, промислових зразків. Немайнові права 
зберігаються за автором у разі відступлення виключних прав на 
використання об’єкта. Відповідно до законодавства України 
винахіднику, автору промислового зразка, компонування ІМС 
належить право авторства, що є невідчужуваним особистим правом і 
охороняється безстроково. 

Нематеріальні активи – це об’єкти права інтелектуальної, у тому 
числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані у 
порядку, встановленому відповідним законодавством, об’єктом права 
власності платника податку. 

Непрямий захист – це законодавчо встановлена у деяких країнах 
норма, згідно з якою дія патенту, виданого на спосіб одержання 
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продукту, поширюється і на продукт, безпосередньо одержаний цим 
способом. 

Новизна – критерій охороноздатності: визначається за сукупністю 
знань, так званим «рівнем техніки». Вирішення завдання визнають 
новим, якщо воно не є складовою частиною рівня техніки. 

Ноу-хау – повністю або частково конфіденційні знання, що містять 
відомості технічного, економічного, адміністративного, фінансового 
характеру, використання яких забезпечує певні переваги особі, яка їх 
одержала. 

Об’єкти суміжних прав – це виконання, фонограми, відеограми та 
програми організацій мовлення. 

Об’єкти, що не охороняються авторським правом – Не є 
об’єктами авторського права: офіційні документи (закони, постанови, 
рішення тощо), а також їх офіційні переклади; офіційні символи і 
знаки (прапори, герби, ордени, грошові знаки тощо); витвори народної 
творчості; повідомлення про новини дня або повідомлення про 
поточні події, що мають характер звичайної інформації; результати, 
одержані за допомогою технічних засобів, призначених для 
виробництва певного роду, без здійснення творчої діяльності, 
безпосередньо спрямованої на створення індивідуального твору. 

Об’єкти, що охороняються авторським правом – Національні 
закони і міжнародні конвенції охороняють твори літератури, науки і 
мистецтва. Під охороною наукових творів розуміється захист їх 
«літературної» або «художньої» форми, а не власне наукових ідей. 
Коло зазначених творів дуже широке і національні закони визначають 
їх у надто широкій формі. Такі загальні визначення нерідко 
супроводжуються примірними переліками творів. 

Обсяг прав, що передаються. – У разі повного переходу 
(відчуження) прав правонаступник придбаває всі майнові права автора 
на його твір або твори і має право використовувати їх так, нібито сам 
він був їх автором. Такі договори можуть порушувати інтереси творця 
твору, якщо вони стосуються всіх його наступних робіт або 
передбачають передачу всіх його прав. Тому більшість законів 
обмежують передачу прав на майбутні твори. Якщо справа стосується 
часткової передачі прав, правонаступник відповідно до договору 
звичайно одержує одну або кілька конкретних правомочностей, 
обумовлених договором. 

Обсяг правової охорони – згідно з чинним законодавством 
України обсяг правової охорони визначається: 

– для винаходу (корисної моделі) – формулою винаходу (корисної 
моделі); 

– для промислового зразка – сукупністю ознак промислового 
зразка, зображених на фотографіях виробу (його макеті, малюнку); 

– для сорту рослин – описом сорту; 
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– для топографії ІМС – зображенням топографії ІМС на 
матеріальному носії. 

Оприлюднення (розкриття публіці) твору – здійснена за згодою 
автора чи іншого суб’єкта авторського права і (або) суміжних прав 
дія, що вперше робить твір доступним для публіки шляхом 
опублікування, публічного виконання, публічного показу, публічної 
демонстрації, публічного сповіщення тощо. 

Опублікування твору, фонограми, відеограми – випуск в обіг за 
згодою автора чи іншого суб’єкта авторського права і (або) суміжних 
прав, виготовлених поліграфічними, електронними чи іншими 
способами примірників твору, фонограми, відеограми у кількості, 
здатній задовольнити, з урахуванням характеру твору, фонограми чи 
відеограми, розумні потреби публіки, шляхом їх продажу, здавання в 
майновий найм, побутового чи комерційного прокату, надання 
доступу до них через електронні системи інформації таким чином, що 
будь-яка особа може його отримати з будь-якого місця і в будь-який 
час за власним вибором або передачі права власності на них чи 
володіння ними іншими способами. Опублікуванням твору, 
фонограми, відеограми вважається також депонування рукопису 
твору, фонограми, відеограми у сховищі (депозитарії) з відкритим 
доступом та можливістю одержання у ньому примірника (копії) твору, 
фонограми, відеограми. 

Організація ефірного мовлення – телерадіоорганізація, що 
здійснює публічне сповіщення радіо- чи телевізійних передач і 
програм мовлення (як власного виробництва, так і виробництва інших 
організацій) шляхом передачі в ефір за допомогою радіохвиль (а 
також лазерних променів, гама-променів тощо) у будь-якому 
частотному діапазоні (у тому числі й з використанням супутників). 

Організація кабельного мовлення – телерадіоорганізація, що 
здійснює публічне сповіщення радіо- чи телевізійних передач і 
програм мовлення (як власного виробництва, так і виробництва інших 
організацій) шляхом передачі на віддаль сигналу за допомогою того 
чи іншого виду наземного, підземного чи підводного кабелю 
(провідникового, оптоволоконного чи ін.). 

Організація мовлення – організація ефірного чи кабельного 
мовлення. 

Основні майнові права – автор володіє виключним правом 
дозволити певні дії щодо творів, які охороняються та поділяються на 
дві основні категорії: право на відтворення і право на опублікування. 

Особисті немайнові права виконавців – незалежно від майнових 
прав виконавця і навіть у разі їх передачі виконавець щодо своїх 
незаписаних усних виконань і виконань, записаних на фонограми чи 
відеограми, має право вимагати бути визнаним як виконавець своїх 
виконань, крім тих випадків, коли ненадання такого права диктується 
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способом використання виконання і заперечення проти будь-якого 
перекручення, спотворення або іншої зміни своїх виконань, що 
можуть завдати шкоди його репутації. 

Особисті права – права, надані для охорони інтересів, що 
належать до особистості. Ці права опосередковано стосуються вимог 
авторів або виконавців щодо використання їх творів або виконань. 

Офіційні акти законодавчого, адміністративного або 
юридичного характеру – це законодавчі акти, судові постанови та 
інші рішення органів влади; норми і стандарти, що стосуються 
промислових виробів і різних служб; постанови адміністративних 
органів і їх офіційні переклади; офіційні акти авторським правом не 
охороняються. 

Охорона баз даних (компіляцій даних) – база даних (компіляція 
даних) або іншої інформації, яка завдяки відбору або упорядкуванню 
її змісту є результатом інтелектуальної творчої діяльності, 
охороняється авторським правом. Охорона не поширюється власне на 
дані або інформацію і не стосується будь-якого авторського права, яке 
вже існує на самі дані або інформацію. 

Охорона комп’ютерних програм – комп’ютерні програми у 
вихідному або об’єктному коді охороняються подібно до охорони, що 
надається літературним творам за Бернською конвенцією (1971 р.). 

Охорона назви твору – у тому разі, якщо назва твору має 
оригінальний характер, вона охороняється авторським правом. Навіть 
якщо твір більше не охороняється, ніхто не може використати назву 
для позначення іншого твору того самого виду, якщо таке 
використання може ввести в оману. 

Охорона перекладів – переклад базується на оригінальному творі, 
його мета – якомога точніше передати текст оригіналу іноземною 
мовою. Для виконання цього завдання вимагаються спеціальні 
навички, знання не тільки двох використовуваних мов, а й самого 
предмета перекладу. Авторські права перекладача не зачіпають прав 
автора оригіналу. Для використання перекладу необхідно одержати 
згоду обох авторів – оригінального твору і перекладу. 

Охоронний документ – документ, що забезпечує правову охорону 
об’єктів інтелектуальної власності. 

Оцінка об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ) – це процес 
визначення вартості ОІВ у грошовому вираженні. Вартість ОІВ у 
межах діючого підприємства – величина, що відображає сукупну 
корисність ОІВ і є внеском до результатів функціонування 
підприємства як єдиного комплексу при виробництві товарів і наданні 
послуг. 

Патент – це охоронний юридично-технічний документ, що 
видається уповноваженим компетентним державним органом 
(Державним департаментом інтелектуально? власності) і яким 
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держава засвідчує виключне право власника на створений ним об’єкт 
промислової власності (винахід, корисну модель, промисловий зразок, 
сорт рослин). Це юридичний документ, оскільки закріплює за 
власником патенту визначені законом права. Водночас це технічний 
документ, оскільки він дає технічний опис об’єкта. Патент засвідчує 
від імені держави: 

– що заявлена пропозиція є охороноспроможним об’єктом; 
– встановлення права авторства на об’єкт; 
– визнання права власності на об’єкт; 
– визнання пріоритету на об’єкт. 
Патентна грамота – офіційний бланк для оформлення патенту. 

Патентна грамота видається в одному примірнику незалежно від 
кількості власників патенту. 

Патентна документація – сукупність патентних документів. 
Патентна інформація – будь-яка інформація, що міститься в 

патентних документах. 
Патентна чистота – юридична властивість об’єкта техніки, що 

полягає в можливості його використання у даній країні без порушення 
діючих на її території охоронних документів виключного права. 

Патентний повірений – це представник у справах інтелектуальної 
власності, який надає фізичним та юридичним особам допомогу: 
послуги, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної 
власності, представляє їх інтереси перед Установою, а також 
судовими органами, кредитними установами, у відносинах з іншими 
фізичними та юридичними особами. 

Патентний фонд – упорядковане зібрання патентних документів і 
довідково-пошуковий апарат до нього, а також нормативно-методичні 
та інші матеріали з питань охорони промислової власності. 

Патентовласник – фізична або юридична особа, якій належить 
патент на об’єкт промислової власності. 

Патентоздатність (охороноздатність) – відповідність об’єкта 
промислової власності критеріям, наявність яких відповідно до 
чинного законодавства необхідна для надання заявленому об’єкту 
правової охорони. 

Патентування – це комплекс заходів, спрямованих на одержання 
правової охорони на такі об’єкти промислової власності: винаходи, 
корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин. 

Передача авторського права – майнові права автора можуть бути 
відступлені повністю або частково і можуть бути передані для 
використання за авторським договором. 

Передача права власності та авторських прав – Необхідно 
розрізняти дії щодо передачі власності та дії щодо передачі 
авторських прав. Коли автор дарує іншій особі або організації 
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примірник своєї книги, то він передає тільки право власності на цей 
примірник, але не авторські права. 

Передача права на використання – право на використання твору 
може бути передане тільки за згодою автора. Автор не може без 
достатніх підстав відмовити у наданні такої згоди. 

Піратство – відтворення опублікованих творів або фонограм будь-
яким способом для публічного розповсюдження, а також ретрансляція 
радіотелепередач без відповідного дозволу. 

Плагіат – недозволене запозичення, відтворення чужого 
літературного, художнього або наукового твору (чи його частини) під 
своїм іменем або псевдонімом, не сумісне як з творчою діяльністю, 
так і з нормами моралі та закону, що охороняє авторське право. 
Плагіат переслідується законом. 

Позивач – особа, яка подає позов; сторона, яка скаржиться або 
подає позов у цивільному судочинстві. 

Позов – подана в судовому або арбітражному порядку вимога, що 
випливає з належного позивачеві права відповідно до договору або 
інших передбачених законом підстав. 

Поняття авторського права – Авторське право в об’єктивному 
розумінні становить сукупність правових норм, що регулюють 
відносини щодо створення і використання творів літератури, науки і 
мистецтва. Авторське право в суб’єктивному розумінні – це ті 
особисті немайнові та майнові права, що належать особам, які 
створили твори літератури, науки і мистецтва. 

Посягання на твір – усі форми обходження з твором або його 
використання, що завдає шкоди художній цінності твору або репутації 
Його автора. Подібні дії є порушенням особистих немайнових прав. 

Походження товарів – приналежність товарів до певного місця, з 
якого вони походять, тобто місця їх виготовлення, видобування або 
перероблення. Походження товарів може бути географічним і 
негеографічним. Зокрема, географічне походження – це країна, регіон 
або певна місцевість, а негеографічне походження товару В це пряме 
відношення (приналежність) товару до певного виробника 
(підприємства), що його виробляє, видобуває або переробляє. 

Права автора – відповідно до авторсько-правового законодавства 
всі наявні компоненти авторського права на твір, що стосуються 
різних способів або аспектів використання твору. Вони визначають 
дії, від яких правоволодідець повинен бути захищений. Здійснюючи ці 
права, він може використовувати твір сам або давати на те дозвіл 
іншим особам. Крім власне майнових і особистих немайнових прав, 
існують також права, що належать до обох цих категорій, наприклад, 
права на переробку і переклад, що відображають моральні інтереси, 
пов’язані з цілісністю оригінального твору, і майнові інтереси, що 
стосуються використання твору у видозмінених формах. 
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Право післякористування – це право на вільне використання у 
межах визначеної території винаходу, якщо його використання 
почалося або були зроблені необхідні приготування для його 
використання в період тимчасового припинення дії патенту на цей 
об’єкт. Якщо відповідний річний збір за підтримку чинності патенту 
не сплачено у строк чи в межах пільгового строку, патент втрачає 
чинність з моменту закінчення пільгового строку. Але у разі, коли 
несвоєчасна сплата збору була неминучою, тобто мала місце з 
незалежних від патентовласника причин, патент може бути визнаний 
чинним. Патент, дію якого збережено внаслідок сплати збору після 
закінчення пільгового строку, не обмежує права осіб чи їх 
правонаступників, які виготовляли, продавали або використовували у 
своїй підприємницькій діяльності об’єкт, що охороняється патентом, 
після закінчення пільгового періоду, але до фактичної сплати збору. 
Право післякористування одержують також особи, які в цей період 
зробили суттєві виробничі приготування чи капіталовкладення, 
пов’язані з промисловим освоєнням об’єкта, що охороняється. 

Право попереднього користування – це право будь-якої фізичної 
або юридичної особи, яка до дати подання заявки до патентного 
відомства або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету, в 
інтересах своєї діяльності добросовісно використовувала чи зробила 
необхідні приготування для використання заявленого винаходу, 
корисної моделі, промислового зразка на безоплатне продовження 
такого використання або на використання, передбачене зазначеною 
підготовкою. Право попереднього користування може бути передано 
будь-якій особі разом з підприємством чи діловою практикою або 
тією частиною підприємства чи ділової практики, де було 
використано заявлений об’єкт чи відносно якою було зроблено значну 
і серйозну підготовку для такого використання. 

Промислова власність – це вид інтелектуальної власності, що 
охоплює права на такі об’єкти промислової власності, як винаходи, 
корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки 
обслуговування, фірмові найменування та зазначення про походження 
чи найменування місця походження товарів, а також припинення 
недобросовісної конкуренції. 

Правонаступництво – це перехід прав та обов’язків від однієї 
особи до іншої. 

Пріоритет – першість у часі при здійсненні будь-якої діяльності. 
Програма – сукупність живого виконання і (або) запису, що 

складаються із зображень і (або) звуків, втілених у сигнали, і 
випромінюються з метою наступного розповсюдження. 

Програмне забезпечення – детальний опис комп’ютерної 
програми, яка визначає набір інструкцій, відповідних даній програмі, 
та всі види допоміжних матеріалів, призначених для забезпечення 
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розуміння або застосування комп’ютерної програми. Вихідна 
інформація з програмного забезпечення розглядається як твір, шо 
охороняється авторським правом. 

Продюсер – особа, яка організовує і (або) фінансує театральні 
постановки, постановки кінематографічних творів, передачу твору по 
радіо або виробництво фонограм, відеограм. Як правило, продюсер 
несе відповідальність за дотримання авторського права і суміжних 
прав на твори та інші об’єкти, використовувані для постановки. 

Промисловий зразок – Законом України «Про охорону прав на 
промислові зразки» промисловий зразок визначається як результат 
творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. 

Прототип – це найближчий за суттєвими ознаками до об’єкта 
винаходу аналог, відомий з існуючого рівня техніки. При виборі 
прототипу з кількох аналогів беруть до уваги кількість суттєвих ознак, 
що збігаються або близькі до ознак об’єкта винаходу, та технічний 
результат при використанні обох об’єктів. Ознаки прототипу 
використовуються при складанні формули винаходу, де вони 
визначаються спільними з ознаками винаходу родовими поняттями. 

Раціоналізаторська пропозиція – пропозиція, що є новою і 
корисною для підприємства, організації, установи, міністерства, 
відомства, до якої вона подана, і передбачає зміну або удосконалення: 
конструкції виробу; технології виробництва; складу матеріалу. 

Репрографічне відтворення (репродукування) – факсимільне 
відтворення у будь-якому розмірі (у тому числі збільшеному чи 
зменшеному) оригіналу письмового чи іншого графічного твору або 
його примірника шляхом фотокопіювання або іншими подібними 
способами, крім запису в електронній (у тому числі цифровій), 
оптичній чи іншій формі, яку зчитує комп’ютер. 

Роялті – періодичний платіж; виплата ліцензійної винагороди 
протягом чинності ліцензійного договору, починаючи від моменту 
випуску готової продукції: або у вигляді відрахувань від вартості 
творів за ліцензією продукції, або у формі відсотка від суми обігу 
щодо продажів чи від суми прибутку, або у вигляді зборів від одиниці 
виготовлюваної за ліцензією продукції; особливий різновид 
авторської винагороди, що становить частку автора в доходах, 
одержаних від використання його твору. 

Рукопис – оригінальний примірник письмового твору в тому 
вигляді, в якому його зафіксував автор. У більш широкому розумінні 
рукопис іноді розглядається як категорія, протилежна опублікованим 
примірникам письмового твору, шо містить усі неопубліковані 
примірники оригіналу. 

Свідоцтво про реєстрацію знака для товарів і послуг – 
охоронний документ, шо засвідчує право його володільця на 
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використання знака для товарів і послуг і розпорядження ним. а також 
заборону його використання іншими способами. 

Службовий винахід – винахід, створений у зв’язку з виконанням 
службових обов’язків або за дорученням роботодавця винахідника. 

Сорт рослин – це окрема група рослин (клон, лінія, гібрид 
першого покоління, популяція) у рамках нижчого із відомих 
ботанічних таксонів, шо, незалежно від того, задовольняє вона 
повністю або ні умови надання правової охорони: 

– може бути визначена ступенем прояву ознак, шо є результатом 
діяльності даного генотипу або комбінації генотипів; 

– може бути вирізнена від будь-якої іншої групи рослин ступенем 
прояву принаймні однієї з цих ознак; 

– може розглядатися як єдине ціле з точки зору її придатності для 
відтворення в незмінному вигляді цілих рослин сорту. 

Співавторство – створення об’єктів інтелектуальної власності в 
результаті спільної праці двох або більше фізичних осіб. 

Спотворення твору – будь-які внесені до твору зміни, що 
спотворюють справжнє значення або форму його вираження і є 
порушенням особистих немайнових і майнових прав. 

Строк охорони – передбачений законом строк правової охорони 
об’єктів інтелектуальної власності. 

Суміжні права – поряд з охороною прав авторів творів науки, 
літератури і мистецтва національні законодавства охороняють права 
виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм і організацій 
мовлення (суміжні права). Істотною особливістю більшості суміжних 
прав є їх похідність і залежність від прав авторів творів. Лише в тих 
випадках, коли виконується, записується на фонограму, відеограму 
або передається в ефір чи по кабелю твір, що не охороняється 
законом, або об’єкт, який не є результатом творчої діяльності, суміжні 
права мають самостійний характер. Охорона об’єктів суміжних прав 
здійснюється без шкоди охороні творів авторським правом. Суб’єкти 
суміжних прав мають, як і автори, виключні права на використання 
своїх об’єктів у будь-якій формі. 

Твір – будь-який твір науки, літератури, мистецтва, шо відповідає 
вимогам авторського права. 

Товарний знак (знак для товарів і послуг) – це один із засобів 
ідентифікації товарів або послуг, тобто позначення, здатне відрізняти 
товари або послуги однієї особи від товарів або послуг іншої особи. 

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

Фірмове найменування – це позначення, що належить до 
розрізняльних знаків. Належить до об’єктів промислової власності 
відповідно до ст. 1 Паризької конвенції про охорону промислової 
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власності, слугує для розпізнавання підприємства, виділення його 
серед інших. 

Форма чи спосіб вираження твору – метод, за допомогою якого 
можливе сприйняття твору, наприклад, виконання, декламування, 
фіксація, створення матеріальної форми тощо. 

Формула в заявці на патент або в патенті – патентні домагання; 
стисла характеристика, що містить сукупність істотних ознак 
винаходу (корисної моделі), достатню для досягнення зазначеного 
заявником технічного результату. Формула служить для визначення 
обсягу правової охорони, що надається патентом. 

Франчайзинг – у широкому розумінні особливе право, 
спеціальний привілей, пільга. 

Цивільно-правові способи захисту прав – передбачені 
законодавством матеріально-правові заходи примусового характеру, 
за допомогою яких здійснюється визнання або відновлення 
порушених або оспорюваних прав та інтересів авторів, об’єктів 
авторського права і суміжних прав або володільців на них, 
припинення порушень, а також майновий вплив на порушників. 
Основна мета цивільно-правової відповідальності – відшкодування 
завданої шкоди. 

Штам – сукупність клітин, що мають загальне походження і 
характеризуються однаковими стійкими ознаками. 
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