
1 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

МАГІСТРАТУРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 
 

з навчальної дисципліни: 

 

Право інтелектуальної власності 
 

  

для студентів усіх форм навчання 

 
Укладач: 

Ганич  О.А., к.ю.н. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноармійськ 

2015 

 



2 
 

 

ЗМІСТ 

 

1. Види інтелектуальної діяльності………………………….………..3 

 

2. Поняття інтелектуальної власності та 

                  система її правової охорони………………………………….….…...4 

 

3. Об’єкти права Інтелектуальної власності…………………….…....7 

. 

4. Законодавство України про інтелектуальну  

                  власність та захист інтелектуальної власності…………………….12 

 

5. Методи оцінки інтелектуальної власності………………….…….14 

 

6. Компьютерне авторське право………………………………..…...18 

 

7. Міжнародна система охорони інтелектуальної 

                    власності та участь України в міжнардній  

                    співпраці з питань охорони інтелектуальної власності………….19 

 

8. Авторське право і патентне право: 

          спільне і відмінність……………………………………………….21 

 

9. Об’єкти авторського права…………………………………….…..25 

 

Рекомендована література……………………………………………..…28 

 

Перелік питань, що охоплюють зміст робочої  

програми дисципліни……………………………………………………..37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.    ВИДИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Перелічити все, що відноситься до інтелектуальної діяльності, — 

заняття досить безперспективне. Адже творчість людини не має меж і 

наявний на сьогодні перелік видів творчості завтра поповниться новими 

видами. Творчість — це життя, а життя затиснути в якісь рамки, 

перерахувати його прояви просто неможливо. 

Уже з часу виникнення і становлення правової охорони результатів 

творчої діяльності почали розрізняти літературну творчість і творчість у 

сфері виробництва — технічну творчість. Останню часто називають науково-

технічною творчістю, оскільки технічна творчість обов'язково має опиратися 

на досягнення науки. 

Наука, точніше її результати, її досягнення, можуть бути виражені як в 

літературній формі — шляхом запису чи опису, так і в формі створення 

технічного пристрою, обладнання тощо — винаходу, корисної моделі, 

промислового зразка, селекційного досягнення тощо. Звідси і місце науки в 

творчій діяльності людини. В одних випадках результати наукових пошуків 

реалізуються у формі науково-літературного твору, в інших — науковий 

результат може досягатися шляхом наукового експерименту і реалізуватися у 

формі технічних пристроїв, обладнання, селекційного досягнення тощо. 

Відповідно до міжнародних конвенцій результати інтелектуальної 

діяльності уже давно почали поділяти на дві основні групи: твори літератури 

і мистецтва або літературно- художня власність і технічні творчі витвори або 

промислова власність. Звідси і поділ творчості: літературно-художня 

творчість і науково-технічна творчість. Зазначені групи видів творчості 

об'єднували і об'єднують широке коло окремих видів інтелектуальної, 

творчої діяльності. 

Інтелектуальну, творчу діяльність по створенню творів науки, 

літератури і мистецтва назвемо літературно-мистецькою діяльністю. 

Літературні твори в буквальному значенні є твори написані чи записані. 

Проте чинний Закон України “Про авторське право і суміжні права” в 

редакції від 11 липня 2001 р. до літературних творів відносить і усні твори, 

які відповідають вимогам закону. 

Літературні твори у свою чергу поділяються на твори наукової 

літератури і твори художньої літератури. Отже, літературна діяльність 

об'єднує в собі два види діяльності — наукову і літературно-художню. Але 

коло об'єктів авторського права включає в себе ще одну досить велику групу 

творів — твори мистецтва. Цей поділ творів, що охороняються авторським 

правом, безперечно, в певній мірі є умовним. Адже наука і художня 

література теж є видами мистецтва. При цьому слід додати, що із досить 

великої кількості різноманітних мистецьких творів переважна більшість є або 

писаними творами, або яким-небудь іншим способом зафіксованими на 

матеріальному носії. До неписаних творів можна віднести усні твори, 

скульптури та деякі інші. Зрозуміло, що твори образотворчого мистецтва, 

малюнки, музичні твори, пластичні твори пишуться не літерами. Отже, 

більшість творів, які охороняються авторським правом, можна було б визнати 
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як літературні, оскільки вони за загальним правилом набувають об'єктивної 

форми через письмо З іншого бокзазначені твори за своїм змістом у 

більшості є також мистецькими. Але традиційно склалося так, що всі вони 

поділяються на твори науки, літератури і мистецтва, маючи при цьому на 

увазі, що наукові твори також є літературними. Отже будемо дотримуватися 

традиційного поділу. 

Найбільш поширеною формою інтелектуальної діяльності в 

гуманітарній сфері є літературна діяльність, результатом якої є твори науки і 

художньої літератури. Закон України “Про авторське право і суміжні права” 

в редакції від 11 липня 2001 р. проголошує, що цим Законом охороняються 

твори науки, літератури і мистецтва. Як уже відзначалося, літературними 

визнаються твори, створені в письмовій формі. Це можуть бути твори 

белетристичного, наукового, технічного або практичного характеру (книги, 

брошури, статті, комп'ютерні програми тощо). 

Літературна діяльність як вид інтелектуальної творчої діяльності 

здійснюється в різноманітних формах. Адже твором визнається результат 

літературної діяльності незалежновід призначення, жанру, достоїнства, 

обсягу, мети (освіта, пропаганда, інформація, реклама, розваги тощо). 

Результат літературної діяльності підлягає правовій охороні незалежно від 

способу відтворення — письмового, усного чи будь-якого іншого. 

Підпункт 2 ст. 8 цього Закону проголошує, що об'єктами правової 

охорони є також виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори. 

Зазначена норма звертає на себе увагу двома обставинами. Перша полягає в 

тому, що Закон визнає об'єктом правової охорони і усні твори. Друга 

обставина — в цій нормі йдеться про виступи, лекції, промови, проповіді, які 

виголошені чи відтворені в усній формі. Отже, мова йде про відтворення 

зазначених творів в усній формі, а не про їх створення. Автором лекції цей 

твір може бути написаний, але публічно проголошений в усній формі. Проте 

Закон не виключає, що зазначені твори можуть бути і створені в усній формі. 

Але в даному разі мова йде саме про форму відтворення уже створеного 

твору, незалежно від того, в якій формі цей твір створено. Іншими словами, 

твір підлягає правовій охороні незалежно від способу його створення за 

умови, що він відповідає вимогам закону. 

 

 

 

2 Поняття інтелектуальної власності та 

система її правової охорони 
 

Поняття інтелектуальної власності 

У сучасному світі інтелектуальна, творча діяльність набуває дедалі 

більшого значення у найрізноманітніших сферах людської діяльності. Від 

того, наскільки значним є інтелектуальний потенціал суспільства і рівень 

його культурного розвитку, залежить успіх розв'язання посталих перед ним 

економічних проблем. 



5 
 

Наука, культура і техніка можуть динамічно розвиватися лише за 

наявності відповідних умов, до яких належить і правове закріплення певних 

правил використання результатів інтелектуальної діяльності — творів 

літератури, мистецтва і науки, винаходів, корисних моделей, промислових 

зразків та інших об'єктів інтелектуальної власності. 

У вступній частині до французького патентного закону від 7 січня 1791 

р. відзначалося, що «будь-яка нова ідея, проголошення і здійснення якої 

може бути корисним для суспільства, належить тому, хто її створив, і було б 

обмеженням прав людини не розглядати новий промисловий винахід як 

власність його творця». 

Під «власністю», в звичайному значенні цього слова, розуміють 

суспільні відносини, що історично склалися, щодо привласнення або 

розподілу речей, матеріальних предметів, які й є об'єктами власності. 

Найважливішою характеристикою власності є те, що її власник може 

використати свою власність так, як він бажає, і ніхто інший не може 

законним чином використати його власність без його дозволу. Законодавче 

врегулювання таких економічних відносин утворює «право власності», яке 

авторитетом держави гарантує відповідне привласнення речей. 

Однак існують принципові відмінності між матеріальними і 

нематеріальними продуктами інтелектуальної діяльності як об'єктами 

привласнення. 

Матеріальну річ можна фізично захопити і утримувати, тобто вста-

новити над нею фізичне панування, що і називається володінням. Володіння 

річчю — необхідна передумова користування цією річчю, і розпоряджатися 

річчю може тільки той, хто нею володіє. 

Інтелект речей не виробляє, і тому результати інтелектуальної 

діяльності не є об'єктами відносин власності у класичному розумінні. 

Неможливо встановити фізичне панування над ідеєю, твором науки 

літератури, мистецтва, винаходом та іншими результатами інтелектуальної 

праці; ними не можна володіти, однак їх можна використати одночасно в 

різних місцях і різними особами, чого не можна робити з матеріальною 

річчю. Не будучи в чиємусь володінні, результат інтелектуальної діяльності 

економічно ніби і не належить нікому, не має «природного» власника. 

У загальновживаному розумінні «інтелектуальна власність» — це 

права на результати розумової діяльності людини в науковій, художній, 

виробничій та інших сферах, які є об'єктом цивільно-правових відносин у 

частині права кожного володіти, користуватися і розпоряджатися 

результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, які, будучи благом 

нематеріальним, зберігаються за його творцями і можуть використовуватися 

іншими особами лише за узгодженням з ними, крім випадків, зазначених у 

законі. При цьому процес інтелектуальної діяльності як такої (за винятком 

організаційних, майнових та інших передумов творчої праці) право не 

регулює. Лише після завершення процесу творчості створенням нових 

результатів у сфері науки, техніки, літератури і мистецтва вступають у дію 

норми цивільного права, що забезпечують суспільне визнання відповідного 

об'єкта, встановлюють його правовий режим, а також охорону прав і 
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законних інтересів його творця. Самі ж об'єкти інтелектуальної власності не є 

об'єктами майнових прав. Будь-який винахід (корисна модель, промисловий 

зразок тощо) — це розв'язок задачі, розкриття суті нового об'єкта техніки, яке 

стає товаром лише тоді, коли воно має споживчу вартість. 

Інтелектуальна власність має подвійну природу. Право, що виникає у 

творця на досягнутий результат інтелектуальної, творчої діяльності, подібне 

до права власності, яке виявляється в особи, працею якої створено 

матеріальну річ. Право на результат творчої діяльності забезпечує його 

господарю виняткову можливість розпоряджатися цим результатом на свій 

розсуд з усуненням третіх осіб від втручання у виняткову сферу 

правоволодіння, може передаватися іншим особам (або надавати дозвіл на 

його використання) і за цілим рядом ознак належить до майнових прав і 

справді подібне до права власності. 

Паралельно з економічним привласненням результатів інтелектуальної 

праці існують відносини духовного привласнення, які дістають юридичне 

вираження у праві авторства.  

У 1967 р. у Стокгольмі було підписано Конвенцію, що засновувала 

Всесвітню організацію інтелектуальної власності (ВОІВ), відповідно до якої 

до інтелектуальної власності належать права на: 

 літературні, художні та наукові твори; 

 виконавську діяльність артистів, звукозапис, радіо- і телевізійні 

передачі; 

 винаходи в усіх сферах людської діяльності; 

 наукові відкриття; 

 промислові зразки; 

 товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування і 

комерційні позначення; 

 захист від недобросовісної конкуренції; 

 а також усі інші права, що належать до інтелектуальної діяль-

ності у виробничій, науковій, літературній і художній сферах. 

На членів ВОІВ не покладається зобов'язання забезпечити у своїх 

країнах охорону всіх перелічених у названій Конвенції прав, і вони самі 

визначають коло об'єктів інтелектуальної власності, що охороняються. 

Основні інститути права інтелектуальної власності. 

Інтелектуальна власність представлена трьома самостійними інс-

титутами, які утворюють відповідно авторське право і суміжні права, право 

на об'єкти промислової власності і право на нетрадиційні об'єкти 

інтелектуальної власності. 

На відміну від форми авторського твору, яка фактично неповторна і 

може бути лише запозичена, рішення як продукт, спосіб або зовнішній 

вигляд виробу може бути розроблено незалежно від його першого творця й 

іншими особами. 

До основних принципів патентного права належать: 

1 Надання охорони лише тим розробкам, які в офіційному порядку 

визнані патенто спроможними винаходами, корисними моделями і 
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промисловими зразками. 

Дотримання формальностей, пов'язаних з офіційним визнанням 

патентоспроможності розробки, є обов'язковою умовою охорони. До них 

належать надання охорони тільки тим розробкам, які володіють новизною, 

необхідність розкриття суті рішення як умова надання охорони, об'єктивна 

повторюваність тих рішень, які охороняються патентним правом тощо. 

На державне визнання й охорону своїх прав можуть претендувати 

тільки ті заявники, які першими подали правильно оформлену заявку на 

видачу патенту. 

2 Визнання за власником патенту виняткового права на вико- 

ристання запатентованого об'єкта. 

3 Надання охорони передусім справжнім авторам винаходів, 

корисних моделей і промислових зразків. 

У разі подання заявки на видачу патенту особою, яка не є автором 

об'єкта промислової власності, ця особа повинна подати докази, які 

підтверджують її право на подання заявки. Саме справжнім авторам 

надається можливість отримати патент і стати власником патенту. Якщо 

згідно із законом право на отримання патенту має інша особа (наприклад, 

роботодавець автора), закон гарантує отримання авторами винагороди, 

пропорційної економічній цінності відповідного об'єкта, або іншій вигоді, 

отриманій роботодавцем від його використання. При цьому за авторами у 

всіх випадках визнаються особисті немайнові права на створені ними об'єкти 

промислової власності, які є безстроковими і невідчужуваними. 

4 Дотримання розумного балансу інтересів власника патенту 

та інтересів суспільства. 

Зважений баланс інтересів патентовласника і суспільства відображають 

вилучення зі сфери патентної монополії, продиктовані суспільними 

потребами (разове виготовлення ліків в аптеках за рецептами лікаря, 

проведення наукового експерименту тощо). 

 

 

3.   Об’єкти права ІВ 
 

Вид інтелектуальної власності зумовлюється видом творчої діяльності. 

Межі творчої діяльності людини практично не визначені. Немає такої сфери 

людської діяльності, щоб там не можна було проявити творчості. Творчість 

— це діяльність, у результаті якої народжується щось якісно нове, що 

відрізняється неповторністю, оригінальністю і суспільно-історичною 

унікальністю. 

У спеціальній літературі до цього часу доцільну діяльність людини 

поділяли на два види: матеріальне виробництво і духовне. В процесі 

матеріального виробництва виробляються знаряддя праці, сировина, 

матеріали, готові вироби тощо. Результатом другого виду виробництва є 

твори науки, літератури, мистецтва і т. д. Звідси робиться висновок, що 

творчість — це сфера духовного виробництва, яке наділено певними 
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якостями інтелектуальної діяльності людини. Не вдаючись до глибокої 

дискусії з цього приводу, зауважимо лише, що важко погодитися з тим, ніби 

творчість — це виробництво. Безумовно, якоюсь мірою це так, бо 

матеріальне виробництво — це виробництво матеріальних цінностей, а 

духовне виробництво — це виробництво духовних цінностей. Саме в цьому 

криється невідповідність цих понять. На нашу думку, не можна звичайне 

виробництво чого б то не було прирівнювати до творчого процесу. А саме 

творчий процес називають духовним виробництвом. Навряд чи можна 

погодитися з тим, що будь-яке виробництво і творчість — це одне і те саме. 

Звичайно, будь-якому виробництву властива творчість, але 

стверджувати, що виробничий процес і творчий процес за своєю суттю 

адекватні, мало хто наважиться. Вислів “духовне виробництво” вживали, 

скоріше за все, у образному значенні. 

Буде більш правильним розглядати матеріальне виробництво і 

інтелектуальну діяльність як єдиний духовно-виробничий процес. Сфера 

матеріального виробництва — це не що інше, як сфера реалізації здобутків 

інтелектуальної діяльності. Нині дедалі помітнішою є тенденція зростання 

ролі і значення саме інтелектуальної діяльності. У XXI ст. саме ця сфера 

доцільної діяльності людини посяде провідне і вирішальне місце. Безумовно, 

метою цієї діяльності має стати і, будемо сподіватися, з часом стане 

забезпечення умов життя, гідного людини. Уся цілеспрямована суспільна 

діяльність має бути підпорядкована інтересам людини, в тому числі і 

інтелектуальна діяльність. Матеріальне виробництво має забезпечити 

суспільство всім необхідним, виходячи із самого високого рівня добробуту. 

Але воно зможе забезпечити такий рівень лише за умови, що буде 

продовженням інтелектуальної діяльності. Іншими словами, найкращі 

досягнення інтелектуальної діяльності реалізуватимуться у матеріальному 

виробництві. Чим вищий рівень інтелектуальної діяльності, тим вищий 

науково-технічний рівень матеріального виробництва. 

Творчий процес, що відбувається у свідомості людини, безумовно, 

інтелектуальний, але це ще не означає, що він є духовним. Історія свідчить, 

що інтелектуальний процес може бути і бездуховним. Недарма патентне 

законодавство багатьох країн містить норми, за якими не визнаються 

винаходами технічні рішення, які суперечать суспільним інтересам, 

принципам гуманності і моралі (ст. 6 п. 1 Закону України “Про охорону прав 

на винаходи і корисні моделі”). 

Не поринаючи глибоко в цю філософську проблему, видається, що 

поділ видів творчості можна здійснювати за іншим критерієм. 

Передусім, об'єктивно існує такий вид творчої діяльності, як наукова 

чи науково-дослідна діяльність. У свою чергу вона поділяється на 

фундаментальну і прикладну. За Критерієм належності науки цей вид 

діяльності можна поділити на академічну, вузівську, відомчу і навіть 

заводську. Наскільки цей поділ відповідає реальному станові речей, сказати 

важко. 

Наукове відкриття — це встановлення закономірностей, властивостей і 

явищ матеріального світу. До певної пори людина про ці, об'єктивно існуючі 
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закономірності, властивості чи явища, просто не знала. В результаті, як 

правило, тривалих, копітких і дорогих науково-дослідних робіт зазначені 

закономірності, властивості, явища людиною виявляються, пізнаються, 

встановлюються. Отже, на відміну від винаходу та інших технічних рішень, 

які втілюють ідею людини, наукові відкриття людиною не створюються, 

вони існують в природі незалежно від волі людини, а людиною лише 

пізнаються. Цей процес вивчення навколишнього середовища, матеріального 

світу, людини тощо почався як тільки з'явилася сама людина і буде 

продовжуватися, поки людина буде жити на землі. Відкриття не втрачають 

свого значення з плином часу, так само як не може зупинитися здійснення 

самого відкриття. 

Світова традиція склалася таким чином, що наукові відкриття в силу 

їхньої надзвичайно великої цінності для всього людства не визнаються 

об'єктами чийогось монопольного або якогось іншого виключного права. 

Наукові відкриття — надбання всього людства і ними людство має 

користуватися безперешкодно. Саме цим пояснюється та обставина, що 

майже усі правові системи не передбачають спеціальної правової охорони 

наукових відкриттів. 

Проте, на нашу думку, правова охорона відкриттів доцільна. Вона 

передусім закріплює державний пріоритет на відкриття, що саме по собі 

досить важливе. Вона закріплює індивідуальний пріоритет вченого, який це 

відкриття зробив. Державна реєстрація наукового відкриття фіксує його 

наявність і оголошує про зроблене відкриття. Тому збереження спеціальної 

правової охорони відкриття у законодавстві України нікому не зашкодило б. 

Однак результати науково-дослідних робіт, зокрема прикладних, 

можуть бути у вигляді винаходів, корисних моделей, селекційних досягнень 

тощо, які охороняються патентами або свідоцтвами, тобто засобами права 

промислової власності, а не авторського. Засобами авторського права 

охороняються результати науково-дослідних робіт, які певним чином 

опубліковані або обнародувані. Якщо ж результати науково-дослідних робіт 

реалізувалися у винаході чи якому іншому технічному рішенні, то вони 

охороняються засобами права промислової власності. Тобто правова охорона 

результатів науково-дослідної діяльності зумовлюється формою їх реалізації 

— описом чи втіленням у креслення, або ж у металі — конструкції, 

обладнанні, пристрої і т. п. 

Результати іншої інтелектуальної діяльності (крім науково-дослідної) 

поділяються на дві основні групи. Та група результатів творчості, що 

охороняється авторським правом, своєї офіційної власної назви в Україні 

поки що не має. Це, безперечно, не може вважатися нормальним. У 

міжнародних угодах таку групу називають літературною і художньою 

власністю. 

Друга група складається із результатів науково-технічної творчості і 

відповідно називається “промислова власність”. Назва цієї групи відповідає 

реальному станові речей — результати промислової власності дійсно 

використовуються в промисловості, сільському господарстві, в інших галузях 

господарства та суспільно корисної діяльності. 
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Оскільки назва “промислова власність” визнається за сферою 

використання результатів, що її становлять, то було б доцільно за таким 

самим критерієм визначити назву тієї групи результатів інтелектуальної 

творчості, що охороняється авторським правом. Результати цього виду 

творчості стосуються духовного життя людини. Вони формують духовний 

світ людини, її світобачення і світосприйняття, ставлення до навколишнього 

середовища і до іншого собі подібного, норму поведінки і взагалі те, що 

прийнято нині називати загальнолюдськими цінностями. 

Отже, якщо результати інтелектуальної діяльності використовуються у 

сфері духовного життя людини чи суспільства, збагачують духовний світ 

людини, то цю творчість можна назвати духовною творчістю і відповідно 

духовною власністю. Термін “авторська діяльність” не сприйнятний, він 

занадто розпливчатий і не відбиває змісту цього виду творчості. Не можна 

також назвати групу результатів цього виду діяльності термінами “авторські 

результати” чи “авторське право” тощо. В усякому разі назву треба шукати. 

Перелік результатів конкретних видів творчої діяльності, що 

охороняються авторським правом, наведено в ст. 8 Закону України “Про 

авторське право і суміжні права” в редакції від 11 липня 2001 р. 

Під патентами на винаходи також розуміються різні види промислових 

патентів, які визнаються законодавством країн Союзу, наприклад: ввізні 

патенти, патенти на удосконалення, додаткові патенти і посвідчення. За 

радянським законодавством цей перелік дещо ширший, він включав 

раціоналізаторські пропозиції, які законодавством зарубіжних країн не 

визнаються об'єктом правової охорони. 

Чинний Цивільний кодекс України (розділ VI) передбачає право на 

винахід, корисну модель, промисловий зразок, знак для товарів і послуг та 

раціоналізаторські пропозиції. 

Тому видається більш вдалою структура цього розділу, сприйнята 

проектом Цивільного кодексу України від 25 серпня 1996 р. Весь Кодекс 

поділений на вісім Книг, четверта з яких присвячена праву інтелектуальної 

власності України. Вона називається “Право інтелектуальної власності”. 

Книга має загальну частину, виділені в окрему главу “Загальні положення 

про інтелектуальну власність”. Остання частина Книги поділена на три 

розділи: перший — “Авторське право та суміжні права”; другий — “Право 

промислової власності” і третій — “Право на засоби індивідуалізації 

учасників цивільного обороту, товарів і послуг”. Книга складається із 11 

глав, які об'єднують 120 статей. Робота над проектом триває і можливі зміни. 

Перший розділ розглядає два основні цивільно-правові інститути — 

“Авторське право” і “Суміжні права”, складається з чотирьох глав: перша 

глава — “Авторське право”; друга — “Суміжні права”; третя — “Колективне 

управління майновими правами” і четверта — “Захист авторського права і 

суміжних прав”. 

Другий розділ “Право промислової власності” складається з трьох глав: 

перша глава — “Право на винаходи, корисні моделі і промислові зразки”; 

друга — “Право на нові сорти рослин і нові породи тварин”; третя — “Право 

на захист нерозкритої інформації від незаконного використання”. 
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Третій розділ четвертої Книги також складається з трьох глав: перша 

глава — “Право на фірмове найменування (фірму)”; друга — “Право на знаки 

для товарів і послуг” і третя — “Право на використання найменування місця 

походження товару”. 

У цілому структура Книги “Право інтелектуальної власності” не 

викликає принципових заперечень. Більш вдалою є назва третього розділу 

Книги “Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, 

товарів і послуг”. На відміну від Модельного кодексу назва цього розділу 

більш точна — право саме на засоби, а не способи, бо охороняються все ж 

права, а не способи. Крім того, види засобів індивідуалізації поділені на 

окремі глави відповідно до їхнього призначення, що також видається більш 

логічним. 

З науково-технічною інформацією тісно пов'язаний інститут права на 

захист від недобросовісної конкуренції. Недобросовісна конкуренція є 

результатом незаконного використання об'єктів промислової власності. Саме 

цим зумовлюється місце цього інституту в розділі “Право промислової 

власності”. Міжнародні угоди захист від недобросовісної конкуренції 

відносять саме до промислової власності і це логічно. Отже, інститут захисту 

від недобросовісної конкуренції має посісти належне йому місце в розділі 

“Право промислової власності” проекту Цивільного кодексу України. 

1. Об’єкти промислової власності 

a. Винаходи 

b. Корисні моделі 

c. Промислові зразки 

d. Торгівельні марки або знаки для товарів і послуг 

e. Географічні зазначення 

f. Фірмові найменування 

2. Об’єкти авторського права та суміжних прав 

a. Літературні твори 

b. Комп. програми 

c. Бази даних 

d. Музичні твори незалежно від жанру 

e. Твори образотворчого мистецтва 

f. Фотографічні твори 

g. Твори архітектури, містобудування та содово-паркового 

мистецтва 

h. Твори хореографії та пантоміми 

i. Похідні твори(переклади, анотації) 

3. Нетрадиційні об’єкти ІВ 

a. Породи тварин 

b. Топографії ІМС 

c. Комерційні таємниці 

d. Наукове відкриття 

Об’єкти промислової власності потребують державної кваліфікації і 

державної реєстрації. Права на ці об’єкти виникають лише з моменту, 

визначеного законом. 
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Об’єкти авторського права виникають внаслідок створення, не 

потребують обов’язкової кваліфікації та реєстрації. 

ЦК України обумовлює придатність об’єкту для набуття права ІВ, чим 

це засвідчується і коли права визнаються недійсними. Інтереси творців 

захищаються державними нормами законодавства, що надають право по 

використанню творів. Основний спосіб охорони – видача охоронного 

документу(патенти, свідоцтва). 

Мета правової охорони – створити механізм законного запобігання 

можливості безоплатного використання прав на ОІВ третіми особами з 

комерційною метою. 

Інтереси суспільства полягають у тому, що права творців обмежені у 

часі по території та об’єкту. 

 

 

 

4. Законодавство України про 

інтелектуальну власність та захист 

інтелектуальної власності 
 

В Україні існує декілька комітетів, агентств або відомств, що опі-

куються соціальним захистом громадян країни стосовно їх авторських і 

суміжних прав. 

Перелічимо основні з них: 

 Державне агентство України з авторських і суміжних прав; 

Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності; 

 Державне патентне відомство України; 

 Комітет з інтелектуальної власності; 

 Департамент інтелектуальної власності при Міністерстві освіти 

України; 

 Державний комітет України по стандартизації, методології та 

сертифікації тощо. 

Державне агентство України з авторських і суміжних прав при 

Кабінеті Міністрів України (ДААСП України) є органом державної 

виконавчої влади і підпорядковується Кабінету Міністрів України. 

ДААСП України у своїй діяльності керується Конституцією 

України, законами й іншими рішеннями Верховної Ради України та 

її Президії, указами Президента України, постановами й розпоря- 

дженнями Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.Головними 

завданнями ДААСПу України є: 

забезпечення дотримання відповідно до чинного законодавства 

авторських і суміжних прав правовласників України та право-власників 

інших країн та їхніх правонаступників на території України і за її межами; 

надання підтримки авторам і власникам авторських і суміжних прав в 

управлінні їх майновими правами;  
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забезпечення обслуговування правовласників та їхніх 

правонаступників на основі використання нової техніки та передових 

технологій; 

сприяння розширенню міжнародного наукового і культурного 

співробітництва, обміну духовними цінностями.  

 

Основні охоронні документи. 

В Україні існує багато можливостей стосовно законного захисту 

інтелектуальної власності та комп'ютерного авторського права (IB та КАП). 

Перелічимо деякі охоронні можливості та документи з цього питання: 

 Договір (авторський договір зі штатним або позаштатним пра-

цівником) 

 Авторське свідоцтво 

 Патент 

 Контракт 

 Ліцензія (ліцензійний договір) 

 Використання на титульному аркуші позначення: ©, Автор, назва 

роботи, рік 

 Свідоцтво про реєстрацію 

 Акт або протокол спеціальної комісії про факт створення ноу-ха 

 Багатопатентна ліцензія або договір на передачу ноу-хау 

 Документ про правонаступництво або про право власності 

 Свідоцтво про спадщину 

 Свідоцтво стосовно майнових прав 

 Рецензія провідних фахівців 

 Угода 

 Бізнес-план розробки і впровадження ідеї 

 Звіт про науково-дослідницьку роботу 

 Конкурсні проекти 

 18. Наявність 3-х свідків 

 

Відповідно до пункту 3 статті 9 Закону України «Про авторське право і 

суміжні права» особа, яка має авторське право або будь-яку виключну 

правомочність на твір, може зареєструвати його в офіційних державних 

реєстрах. 

Державна реєстрація прав автора на твори науки, літератури і 

мистецтва (далі — державна реєстрація) здійснюється Державним агентством 

з авторських і суміжних прав (ДААСП) і дійсна протягом усього терміну 

охорони авторського права. 

 

Цивільно-правові способи захисту прав. 

Законодавство у сфері охорони інтелектуальної власності надає 

потерпілим досить широкий спектр способів захисту. Так, власники прав на 

об'єкти інтелектуальної власності мають право вимагати від порушника: 

визнання прав власника шляхом звернення з такою вимогою до СУДУ, який 
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повинен офіційно підтвердити наявність або відсутність даного права. Це є 

необхідною передумовою застосування інших передбачених законодавством 

способів захисту. 

Як правило, власник порушених прав на об'єкти інтелектуальної 

власності може скористатися не будь-яким, а цілком конкретним способом 

захисту своїх прав. Досить часто спосіб захисту порушених прав або прямо 

визначається спеціальною нормою закону, або випливає з характеру 

вчиненого правопорушення. Частіше за все власнику прав на об'єкти 

інтелектуальної власності надається можливість певного вибору серед 

потенційних способів захисту прав. Наприклад, якщо внаслідок порушення 

прав потерпілому заподіяно збитки, він має право на свій розсуд або 

зажадати їх відшкодування в повному обсязі, або стягнути на свою користь 

доход, отриманий порушником внаслідок порушення прав, або зажадати 

виплати йому компенсації в межах, установлених законодавством. 

Особливо потрібно наголосити на захисті прав інтелектуальної 

власності на митному кордоні України. Стаття 74 Митного кодексу України 

говорить про те, що товари та інші предмети, виготовлені з порушенням прав 

інтелектуальної власності, не можуть як імпортуватися, так і експортуватися 

через митний кордон України. Про це також говорить законодавство України 

про зовнішньоекономічну діяльність і спеціальне законодавство України про 

охорону прав на об'єкти інтелектуальної власності. 

 

 

5.   Методи оцінки інтелектуальної 

власності 
 

На різних рівнях економіки проблема ефективності придбання прав та 

об'єктів інтелектуальної власності — актуальна. Спочатку необхідно 

вирішити, чи варто взагалі придбати інтелектуальний продукт, розроблений в 

іншому місці. У разі позитивного рішення, переходять до вирішення 

проблеми, пов'язаної з економічною доцільністю придбання об'єктів 

інтелектуальної власності та КАП. 

Методи попередньої оцінки об'єктів інтелектуальної власності (ОІВ) і 

КАП та обґрунтування прийняття (або неприйняття) рішення про 

необхідність купівлі такого об'єкта актуальні, оскільки кінцева оцінка може 

не збігатися з остаточною ціною, запропонованою продавцем. 

Оцінка доцільності придбання об'єкта інтелектуальної власності 

починається з розрахунку терміну окупності розрахунок чистої 

поточної вартості. У багатьох працях, опублікованих на цю тему, 

застосовуються різні визначення цього показника: чистий дисконтований 

дохід, чистий поточний прибуток, чиста приведена вартість, чистий 

приведений дохід, чиста дисконтна вартість, загальний фінансовий підсумок 

від реалізації інноваційного проекту тощо. 

етапом оцінки доцільності придбання ОІВ є визначення індексу 

прибутковості проекту. В науковій літературі цей показник називають по-
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різному: індекс прибутковості, індекс доход-ності, проста норма прибутку, 

рентабельність, індекс вигідності інвестицій.  

Показником в доцільності придбання об'єкта інтелектуальної власності 

є також внутрішня норма доходу.  

метод визначення внутрішньої відсоткової ставки. Цільовою 

функцією цього методу і є внутрішня відсоткова ставка. Вважають, що 

інвестиційний об'єкт абсолютно вигідний, якщо його внутрішня відсоткова 

ставка перевищує розрахункову ставку відсотка. Об'єкт інвестування є 

порівняно вигідним, якщо його внутрішня відсоткова ставка вище, ніж у 

будь-якого іншого проекту, запропонованого на вибір. 

Дослідженнями інституту виявлено 3 підходи у складі 14 методів 

вартісної оцінки ОІВ, використання яких залежить як від характеру та 

призначення об'єкта, так і від виду операцій його обігу. 

Перший підхід — витратний, включає 5 методів: метод фактичних 

витрат; метод планових витрат (кошторису); метод вартості заміщення, метод 

відновлюваної вартості; метод коефіцієнтів. 

Другий підхід — ринковий, включає 3 методи: метод порівняльних 

продаж; метод ринку інтелектуальної власності; метод експертних оцінок. 

Третій підхід — доходний (фінансовий), включає б методів: мето,д 

комерційної значності; метод прибутку; метод економічного ефекту; метод 

капіталізації доходу; метод дисконтування; метод роялті. 

Алгоритм методології вартісної оцінки ОІВ в систематизованому 

викладі підходів та методів наступний. 

1  Витратний підхід. 

Згідно витратного підходу вартість ОІВ може бути оцінена за сумою 

витрат на створення, відтворення чи заміну об'єкта інтелектуальної власності 

з урахуванням матеріального та морального зносу. 

1. 2.  Метод планових витрат. 

Метод планових витрат ґрунтується на визначенні кошторисної 

вартості ОІВ при проектуванні та погодженні протоколу договірної ціни на 

виконання наукових, конструкторських, технологічних чи проектних робіт на 

підставі формули: 

Цо = (Зо +3с+3м+3е+3в+3у+3к+3і+3н) • (1+Р) + Пдв 

1. 3. Метод вартості заміщення. 

При оцінці ОІВ цим методом використовується принцип заміщення, 

який передбачає, що максимальна вартість ОІВ визначається мінімальною 

ціною, яку необхідно було б заплатити при купівлі ОІВ аналогічної 

споживчої вартості. Ця вартість називається вартістю нового ОІВ, 

еквівалентного за функціональними можливостями і варіантами 

використання, але не обов'язково аналогічного за зовнішнім виглядом та 

компонентами. У цьому випадку використовується вираз: 

Цо = Ца-Кі, (6.44) 

де: Ца — ціна аналога, яку необхідно заплатити при купівлі ОІВ ана-

логічної споживчій вартості. Кі — коефіцієнт ідентичності 

1.4. Метод відновлюваної вартості. 

Відновлювана вартість ОІВ визначається як сума затрат, необхідних 
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для створення нової точної копії ОІВ, який оцінюється. Ці затрати мають 

бути основані на сучасній зарплаті, нарахуваннях, цінах на сировину, 

матеріали, енергію, комплектуючі, інші затрати та рентабельність цих затрат. 

Розрахунки здійснюються за формулою методу планових витрат. 

1.5. Метод коефіцієнтів. 

Метод коефіцієнтів використовується у випадках відсутності мож-

ливостей розрахунку у вартості ОІВ іншими методами. Застосування методу 

коефіцієнтів ґрунтується на використанні оціночних коефіцієнтів визначення 

значущості ОІВ згідно Методичних рекомендацій 

2 Ринковий підхід. 

Ринковий підхід в оцінці ОІВ застосовується лише для окремих прав на 

об'єкти інтелектуальної власності, оскільки він передбачає наявність у 

покупця вибору ОІВ з числа інших, які виконують ту саму функцію, але 

влаштовує покупця за комплексом якісних показників, які включають 

функціональні властивості, задовільну вартість, великі строки служби, 

ступінь захисту, унікальність тощо. Продавець також повинен мати 

можливість вибору найбільш привабливих для нього покупців з тим, щоб 

серед них надати перевагу тому, хто більше заплатить і тому, з ким можливе 

перспективне співробітництво. Це в основному, тиражування і реалізація 

програмних засобів, високоякісної аудіо- і відеопродукції та деякі інші. 

2.1. Метод порівняльних продаж 

Суть методу заключається в пошуку відомостей про ринкову вартість 

ОІВ, які можуть бути порівняні з пропонованим за призначенням та 

корисністю. Після цього вноситься поправка на їх відмінності і визначається 

вартість ОІВ за формулою : 

Цо = Кі Ца, 

2.2. Метод ринку інтелектуальної власності. 

Цей метод може використовуватись при наявності інформації про 

контракти з подібними ОІВ або при наявності відомостей про ставки роялті в 

цій галузі. Суть цього методу полягає у висуненні припущення про те, що 

ОІВ, який використовується на підприємстві, йому не належить. Тоді частина 

виручки, яку підприємство повинне було б сплатити у вигляді винагороди 

власникам ОІВ, в дійсності залишає у себе, оскільки даний ОІВ належить 

цьому підприємству, і вважається його додатковим прибутком, що створений 

цим об'єктом 

2.3. Метод експертних оцінок. 

Зводиться до визначення погодженої оцінки ОІВ експертами на базі 

набутого досвіду та проведених розрахунків з установленням так званої 

«справедливої вартості». 

При цьому робочою формулою для узагальнення думок експертів може 

бути: 

Цо- (ЦІ + Ц2 + Ці) : Н 

2.2. Метод ринку інтелектуальної власності 

Цей метод може використовуватись при наявності інформації про 

контракти з подібними ОІВ або при наявності відомостей про ставки роялті в 

цій галузі. Суть цього методу полягає у висуненні припущення про те, що 
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ОІВ, який використовується на підприємстві, йому не належить. Тоді частина 

виручки, яку підприємство повинне було б сплатити у вигляді винагороди 

власникам ОІВ, в дійсності залишає у себе, оскільки даний ОІВ належить 

цьому підприємству, і вважається його додатковим прибутком, що створений 

цим об'єктом. Вартість грошових коштів, сформованих на основі цього 

прибутку, утворюють ринкову вартість ОІВ, якого оцінюють. Отже 

розрахунки можуть бути здійснені за формулою методу прибутку. 

2.3. Метод експертних оцінок. 

Зводиться до визначення погодженої оцінки ОІВ експертами на базі 

набутого досвіду та проведених розрахунків з установленням так званої 

«справедливої вартості». 

При цьому робочою формулою для узагальнення думок експертів може 

бути: 

Цо- (ЦІ + Ц2 + Ці) : Н 

3.2. Метод прибутку 

Очікуваний прибуток від господарського використання ОІВ роз-

раховується за формулою: 

По = Цр • В • (С-О) • Н • Кі 

3.3. Метод економічного ефекту. 

Очікуваний економічний ефект (Ео) від господарського використання 

нових технологій, засобів механізації та автоматизації о об'єктами 

інтелектуальної власності розраховується за формулою: 

Ео = ((Сб — Сн) — Ен (Кн — Кб)) • В 

3.4. Метод капіталізації доходу (прибутку). 

Під капіталізацією звичайно розуміють процес переведення доходів від 

використання якогось майна в його вартість. Розрізняють метод прямої 

капіталізації і метод капіталізації за нормою віддачі. 

3.5. Метод дисконтування. 

В основу методу дисконтування покладено один з основних фінансових 

законів, який формулюється так: сьогоднішня грошовг одниниця коштує 

більше, ніж завтрашня. Співвідношення між поточною і майбутньою 

вартістю ОІВ описується формулою наростання скидки в майбутніх 

грошових потоках за методом складних відсотків.  

3.6. Метод роялті. 

Метод роялті є основним методом оцінки вартості ліцензійних 

договорів на відчуження ОІВ, впровадження яких супроводжується 

отриманням економічного ефекту у вигляді доходу (прибутку). При цьому 

він стає майже виключним при укладанні договорів з довгими термінами дії. 
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6. Компьютерне авторське право 
 

Беззаперечним фактом сьогодні є прояв масового інтересу до Ін-

тернету. Значимість суспільних відносин, що виникають у зв'язку з його 

використанням, не викликає сумніву. Тому природно, що і юристи не 

залишають без уваги глобальну мережу. З'являється об'єктивна потреба у 

правовому врегулюванні нової галузі. Відповідно виникає нова юридична 

спеціалізація — Інтернет-право. 

Питання нормативного регулювання глобальних мереж мають лише 

постановочний характер і на шляху дослідження й розробки пропозицій 

робляться лише перші кроки. 

Усе наведене ускладнює розв'язання питання правового регулювання у 

сфері інформаційних відносин. Становлення України як правової держави, її 

вихід на світові ринки, у тому числі й інформаційних ресурсів, потребує 

формування низки взаємопов'язаних нормативно-правових актів, законів і 

структур для розв'язання значного комплексу питань. 

Сьогодні в Україні існує ціла низка нормативних актів, що регулюють 

відносини у сфері інформації, і відповідно торкаються питання використання 

глобальної мережі, але тільки один основний документ присвячений 

безпосередньо Інтернету. Це Указ Президента «Про заходи щодо розвитку 

національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та 

забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» № 928/2000 від 31 

липня 2000р. 

В України існує також закон «Про електроний цифровий підпис» 

(№ 852-IV від 22 травня 2003 p.). 

Для врегулювання глобальних мереж будуть розроблятися правові 

норми Інтернет-права, які можна буде віднести і до публічної галузі, і до 

приватного права, тому що зачіпаються однаковою мірою інтереси і держави 

й окремого індивіда. 

В Інтернет-праві інтереси держави і суспільства порушені, насамперед, 

коли відбувається розміщення у мережі несанкціонованої інформації. 

Приватні інтереси переважають при проведенні реєстрації доменних 

імен, захисту інтелектуальної власності тощо. Дуже динамічно розвивається 

електронна комерція, що містить величезний масив невирішених питань. 

Основними з них є порядок проведення розрахунків між продавцем і 

покупцем, питання оподатковування, криптографічного захисту і 

застосування електронно-цифрового підпису. 

Вочевидь при використанні глобальної мережі зачіпаються як приватні 

так і публічні інтереси. Тому при правовому врегулюванні відносин, 

зв'язаних з використанням Інтернету, варто застосовувати спільно метод 

влади-підпорядкування і метод автономії. 
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7.  Міжнародна система охорони 

інтелектуальної власності та участь України в 

міжнардній співпраці з питань охорони 

інтелектуальної власності 
 

Створення в Україні сучасної міжнародно визнаної системи охорони 

інтелектуальної власності, її вдосконалення і розвиток неможливі без 

гармонізації національного законодавства з нормами міжнародного права у 

цій сфері, без урахування практики діяльності і досвіду національних 

патентних відомств, авторсько-правових товариств промислово розвинених 

країн і спеціалізованих міжнародних організацій. 

Перебуваючи у складі колишнього СРСР, Україна була позбавлена 

можливості самостійно здійснювати заходи щодо розвитку міжнародної 

співпраці у сфері охорони інтелектуальної власності. Разом з тим Україна, як 

член Організації Об'єднаних Націй, є однією з держав-фундаторів 

Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ). 

Після проголошення незалежності України довелося з самого початку 

встановлювати і налагоджувати міжнародні зв'язки в сфері охорони 

інтелектуальної власності. 

Було визначено основні цілі та напрями участі України в міжнародній 

співпраці у сфері охорони інтелектуальної власності: 

створення, подальший розвиток і вдосконалення міжнародне визнаної 

державної системи охорони інтелектуальної власності в Україні, яка 

забезпечила б найбільш сприятливі умови для захисту інтересів вітчизняних 

та іноземних творців і користувачів об'єктів цієї форми власності; 

вивчення і використання світового досвіду створення національних 

систем охорони інтелектуальної власності; 

створення атмосфери довір'я з боку українських та іноземних 

підприємців з метою залучення інвестицій у вітчизняні інноваційні проекти; 

отримання допомоги у розвитку національної системи охорони 

інтелектуальної власності з боку міжнародних і регіональних  

затвердження України як повноправного члена міжнародного 

товариства, підвищення авторитету держави в міжнародних організаціях з 

питань інтелектуальної власності. 

Міжнародна співпраця в сфері охорони інтелектуальної власності 

істотно впливає на розвиток підприємництва, зовнішньої торгівлі, на 

інноваційну та інвестиційну політику держави. Завдяки співпраці 

здійснюється постійний міжнародний обмін науково-технічною (зокрема 

патентною) інформацією і документацією, без чого неможливий розвиток 

науково-технічного потенціалу України. 

Участь України в міжнародній співпраці у цій сфері реалізується в 

таких формах: 

• активна співпраця з ВОІВ і конкретна участь у роботі її керівних 

органів, постійних комітетів, комітетів експертів і робочих груп; 
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участь у союзах, договорах і угодах, адміністративні функції яких 

виконує ВОІВ; 

співпраця з регіональними міжнародними організаціями з охорони 

інтелектуальної власності (Міждержавна рада з питань охорони промислової 

власності країн СНД, Європейська патентна організація); 

двостороння міжурядова співпраця у сфері охорони інтелектуальної 

власності, а також співпраця на рівні патентних відомств, авторсько-

правових товариств; 

співпраця з неурядовими і громадськими організаціями з питань 

охорони інтелектуальної власності, зокрема з Міжнародною асоціацією з 

охорони промислової власності (АІРРІ), Міжнародною федерацією 

винахідницьких організацій (IFIA), міжнародною федерацією патентних 

повірених (FICPI), Ліцензійним товариством (LES), Міжнародною асоціацією 

власників товарних знаків (INTA), Міжнародною федерацією виробників 

фонограм (IFPI), Міжнародною конвенцією товариств авторів і композиторів 

(SIZAC) тощо; 

Основні завдання і напрями діяльності міжнародної системи охорони 

інтелектуальної власності 

Усвідомлення необхідності міжнародної охорони прав на використання 

інтелектуальних цінностей як, з одного боку, джерела науково-технічного, 

культурного процесу людства, а з іншого — як найціннішого продукту 

людської думки, формувалося протягом сторіч. Початком реалізації цієї ідеї 

треба вважати 1873 рік, коли в Австро-Угорській імперії відбулася перша 

міжнародна виставка винаходів. У 1883 р. в Парижі відбулася нова 

Дипломатична конференція, на якій ця Конвенція була остаточно схвалена і 

прийнята. 

Міжнародна система охорони промислової власності спрямована на 

формування у всьому світі підходів до забезпечення правової охорони таких 

об'єктів цієї форми власності, як винаходи, корисні моделі, промислові 

зразкрт, знаки для товарів і послуг, сортрі рослин, географічні зазначення 

(зазначення джерела і найменування місця походження товарів і послуг), 

фірмові найменування, а також недопущення недобросовісної конкуренції. 

Такі об'єкти промислової власності, як винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки, знаки для товарів і послуг мають загальну ознаку, що 

полягає в тому, що їх охорона здійснюється у вигляді надання виняткових 

прав на використання. 

Недопущення недобросовісної конкуренції прямо не стосується 

виняткових прав, однак воно спрямоване проти таких методів конкуренції, 

які суперечать чесній практиці в промислових і торговельних справах. 
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…8. АВТОРСЬКЕ ПРАВО І ПАТЕНТНЕ ПРАВО: 

СПІЛЬНЕ І ВІДМІННІСТЬ 
 

 

Із загального поняття інтелектуальної власності міжнародно-правові 

документи виділяють окремо промислову власність, до якої належать 

винаходи, корисні моделі, промислові зразки, фабричні або товарні знаки, 

знаки обслуговування і вказівки щодо походження або найменування місця 

походження, а також припинення недобросовісної конкуренції'. Інші об'єкти 

інтелектуальної власності, які залишилися за межами поняття промислової 

власності, становлять групу результатів творчої діяльності, що охороняється 

авторським правом. Цю групу інколи називають літературною художньою 

власністю. Отже, всі результати творчої діяльності, з точки зору цивільно-

правової охорони, поділяють на дві групи: одна група охороняється 

авторським правом, інша — патентним. У цивільно-правовому регулюванні 

відносин, що складаються у зв'язку зі створенням, використанням і охороною 

зазначених результатів, є багато спільного, але є й відмінності. Варто 

підкреслити, що всі результати чинним законодавством визнані товаром. 

Отже, вони можуть бути об'єктом будь- яких цивільних правочинів. У період 

переходу до ринкової економіки це має істотне значення, оскільки результати 

творчої діяльності в такий спосіб стають об'єктом цивільного обороту і 

створюють ринок духовної і науково-технічної продукції. 

Таким чином, у цивільному праві і в цивільному законодавстві 

склалося два самостійних правових інститути — авторське право і патентне 

право або право промислової власності. 

Спільною істотною ознакою цих двох правових інститутів є те, що 

об'єктами авторських і патентних прав є саме результати творчої діяльності 

людини. Характерною рисою і особливістю цих інститутів є те, що вони 

регулюють відносини, які складаються у зв'язку з творчою діяльністю людей. 

Ніяка інша діяльність, що не носить творчого характеру, не може бути 

предметом регулювання цих інститутів. Тому і в авторському, і в патентному 

законодавстві підкреслюється, що творцем може бути тільки людина. Але 

при цьому слід мати на увазі, що суб'єктом творчої діяльності може бути 

справді тільки людина або група, колектив людей, але не організацій 

(юридичних осіб). У той же час суб'єктами авторських і патентних відносин 

(прав і обов'язків) можуть бути як громадяни, так і юридичні особи, а також 

держава. Суб'єктом авторських прав може бути, наприклад, кіностудія, 

телестудія, видавництво та інші юридичні особи. Суб'єктами патентних прав 

можуть бути роботодавці, підприємства будь-яких форм власності та інші 

юридичні особи. 

Творчий характер діяльності означає, що надання будь-якої технічної 

допомоги автору чи винахіднику — консультації, розрахунки, креслення, 

оформлення заявок не носить творчого характеру і не підпадає під поняття 

“творчість”, а такого роду допомога не може вважатися творчим 

співавторством. Не носять творчого характеру і тому не вважаються 
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творчістю запозичення, використання чужого, хай навіть дуже позитивного 

досвіду, використання результату за ліцензією тощо. 

Творчий характер діяльності означає передусім певну індивідуальність, 

як кажуть, “власний почерк” автора, який вирізняє дану діяльність від іншої. 

Другою спільною рисою цих двох видів творчої діяльності є те, що 

вона має завершитися певним результатом, об'єктивованим у певну 

матеріальну форму або зафіксованим на певний матеріальний носій. Якщо ж 

творчий пошук не завершився певним результатом, то немає й об'єкта 

правової охорони, тобто немає чого охороняти. Слід мати на увазі, що під 

правову охорону підпадає будь-який результат творчого пошуку, в тому 

числі й негативний, незалежно від його суспільної цінності. 

Результати науково-технічної творчості мають бути реалізовані не 

просто в певну матеріальну форму (креслення, зразок, опис тощо), айв 

установленому порядку визнані відповідним державним органом саме тим 

результатом, на досягнення якого був спрямований творчий пошук. Винахід 

має бути описаний у заявці чи відображений у кресленнях. Але для надання 

йому правової охорони цього мало — він має бути кваліфікований 

відповідним державним органом України саме як винахід. Без такого 

визнання і без державної реєстрації заявлена пропозиція не вважається 

винаходом, і їй не надається правова охорона. 

Результати творчої діяльності, які охороняються авторським правом, 

спеціальної кваліфікації і державної реєстрації не потребують. 

Для одержання правової охорони таких результатів творчої діяльності 

досить надання їм певної матеріальної форми (рукопис, ноти, інші описи 

цього результату, завершена скульптура чи рисунок). 

Третя спільність, яка поєднує зазначені правові інститути, полягає в 

тому, що простір дії авторських і патентних прав — це територія України. 

Іншими словами, авторські і патентні права мають територіальний характер, 

вони діють лише в межах України. Звідси один дуже істотний висновок — 

патент, виданий патентним відомством України, дійсний тільки в межах 

України. Для того, щоб захистити патентні права українського винахідництва 

в іншій державі, наприклад у Франції, необхідно цей же винахід 

запатентувати ще раз, але тепер уже у Франції. Без французького патента 

винахід українського винахідника, який буде використовуватися у Франції з 

дозволу чи без дозволу винахідника, правового захисту у Франції не матиме. 

Що стосується авторського права, то ст. З Закону України “Про 

авторське право і суміжні права” проголошує, що дія цього Закону 

поширюється і на твори, вперше оприлюднені за межами України, але після 

цього протягом ЗО днів оприлюднені на території України. Проте цю норму 

не слід розуміти так, що авторські права громадянина України захищаються і 

в тій країні, де твір уперше випущений в світ або знаходиться в будь-якій 

об'єктивній формі. Ця стаття лише проголошує норму, за якою авторські 

права громадянина України визнаються на території України і в тих 

випадках, коли твір випущений в світ уперше на території іноземної держави. 

Отже, зазначена стаття ні в якій мірі не обмежує і не розширює 

територіального принципу дії авторського права. 
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Усе ж питання про захист авторських прав громадян України на 

території іноземних держав постає і сьогодні. Зазначені права захищаються 

на території інших держав лише на основі двосторонніх договорів або 

міжнародних конвенцій. Поза зазначеними договорами і конвенціями твори 

громадян України можуть використовуватися на території іноземних держав 

без спеціального на те дозволу і без виплати авторської винагороди. 

Четвертою спільністю в правовому регулюванні відносин, що пов’язані 

з творчою діяльністю, є однакова дієздатність суб'єктів творчого процесу. 

Іншими словами, творцями будь-яких результатів творчої діяльності можуть 

бути як повнолітні громадяни, так і неповнолітні. 

Варто підкреслити, що здатність до творчості не співпадає з загальною 

цивільною дієздатністю. Відповідно до ст. 11 чинного Цивільного кодексу 

повна дієздатність громадян України настає по досягненні ними 

вісімнадцятирічного віку. В такому віці вони мають право вчиняти будь-які 

правові дії. Проте для створення будь-якого твору літератури, мистецтва, 

винаходу, промислового зразка тощо досягнення цього віку не вимагається. 

Творити можна в будь-якому віці. Відомо немало прикладів, коли дітьми 

створювалися і створюються твори мистецтва, художньої літератури. Діти 

здатні здійснити досить цінні винаходи, створити технічні пристрої й 

устаткування. 

Слід мати на увазі, що громадяни до досягнення ними 

вісімнадцятирічного віку можуть тільки творити, тобто їх дієздатність 

обмежується лише здатністю до творчості. У зв'язку зі створенням того чи 

іншого результату інтелектуальної діяльності у його творця виникають певні 

авторські права і пільги. Розпоряджатися цими правами і пільгами 

неповнолітні автори можуть тільки в межах, установлених Цивільним 

кодексом України. 

Право авторства і право на ім’я, що складає п'яту спільність у 

регулюванні зазначених відносин, виникає як у автора будь-якого твору 

літератури, науки і мистецтва, так і у автора винаходу чи будь-якого іншого 

об'єкта промислової власності незалежно від віку. Кожен творець будь-якого 

результату творчої діяльності має право вважати себе автором свого 

винаходу чи іншого твору і вимагати цього від інших. Кожен з них має право 

випускати твір у світ або під власним іменем, або під псевдонімом, або 

анонімно. Творець об'єкта промислової власності має право просити, аби 

його витвору було присвоєно його ім'я або яка- небудь спеціальна назва. 

Спільною ознакою для всіх авторів результату творчої діяльності є 

право на винагороду і підстави її виплати. Такою підставою відповідно до 

чинного законодавства є тільки факт використання цього результату. За 

невикористаний твір чи винахід винагорода не виплачується, за винятком 

випадків, передбачених законом. Спільним є й те, що використання будь-

якого результату творчої діяльності за загальним правилом може мати місце 

лише на підставі договору. Позадоговірне використання таких об'єктів 

допускається лише у випадках, передбачених чинним законодавством. 

Існують різні способи і методи обчислення винагороди за використання 

творів літератури, науки і мистецтва та об'єктів промислової власності. 
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Власне кажучи, кожний вид творчості має свої особливості у визначенні 

розміру винагороди за використання їх результатів. Але в усіх випадках 

право на винагороду виникає на підставі використання результату творчої 

діяльності за договором. Якщо має місце позадоговірне використання такого 

результату, то може йтися або про відшкодування збитків, заподіяних 

неправомірним використанням, або про компенсацію за хоча й 

позадоговірне, але правомірне використання цього ж результату. 

Спільним є й те, що суб'єктом авторських і патентних прав може стати 

у випадках, зазначених законодавством, держава. Так, після закінчення 

строку дії авторського права твір стає надбанням суспільства. Винахідник 

може передати виключне право на використання винаходу державі. 

Незважаючи на спільність у цивільно-правовому регулюванні відносин, 

пов'язаних з творчою діяльністю, між ними існує також багато істотних 

відмінностей. 

Істотною відмінністю в цивільно-правовому регулюванні зазначених 

відносин є передусім різні об'єкти цих відносин. Суб'єктом авторських 

відносин є продукти творчої діяльності гуманітарної сфери або духовної 

діяльності. Зокрема, це — твори в галузі науки, літератури, мистецтва тощо. 

В свою чергу ці види творчої діяльності поділяються на ряд підвидів. 

Відмінність об'єктів зазначених цивільно-правових відносин зумовлює 

особливості правової охорони цих об'єктів. Чинне законодавство передбачає 

для надання правової охорони об'єктам промислової власності їх попередню 

кваліфікацію як таких і наступну їх державну реєстрацію. Лише після 

виконання цих процедур заявникам видаються охоронні документи у формі 

патентів або свідоцтв. 

Об'єкти, що охороняються авторським правом, для одержання правової 

охорони не потребують подачі спеціальної заявки, проведення експертизи і 

державної реєстрації. На результати творчої духовної діяльності охоронні 

документи не видаються. Для одержання правової охорони цих об'єктів 

досить надання їм об'єктивної матеріальної форми. 

Істотною відмінністю цивільно-правової охорони результатів духовної 

і науково-технічної творчості є різні строки дії авторського і патентного 

права. 

Авторське право, на яке чинне законодавство встановило певні строки 

його дії, власне кажучи, зводиться до права на винагороду за використання 

твору чи будь-якого іншого об'єкта промислової власності. Автори 

результатів творчої діяльності мають право на винагороду, якщо зазначені 

результати будуть використані протягом строку дії авторського права. 

Письменник чи його спадкоємці мають право на винагороду, якщо твір 

використовується за життя його автора і 70 років після його смерті. 

Винагорода за використання винаходу чи іншого об'єкта промислової 

власності виплачується за умови, що використання мало місце в межах 

строку дії патенту. 

Після закінчення строку дії авторського чи патентного права твір або 

будь-який інший об'єкт промислової власності може використовуватися 

будь-ким без згоди автора і без виплати йому авторської винагороди. 



25 
 

9.  ОБ’ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА 
 

 

У теорії цивільного права об'єктом права прийнято вважати те, з 

приводу чого виникають права Чинне цивільне законодавство до об'єктів 

цивільних прав відносить речі, в тому числі гроші і цінні папери, інше майно, 

в тому числі і майнові права, роботи та послуги, результати інтелектуальної 

діяльності, службові та комерційні таємниці, особисті немайнові блага, а 

також інші матеріальні та нематеріальні блага. 

З наведеного переліку об'єктів цивільного права зупинимося на 

результатах інтелектуальної діяльності. Цим поняттям охоплюються будь-які 

результати творчості. Об'єктом цивільного права може бути такий результат 

інтелектуальної діяльності, який відповідно до чинного законодавства 

об'єктом права інтелектуальної власності може бути і не визнаний. 

Наприклад, заявка на певний результат науково-технічної творчості подана 

до Установи. З тих чи інших причин заявлена пропозиція правової охорони 

не одержала і, отже, об'єктом права інтелектуальної власності не стала. Проте 

зазначена пропозиція залишається об'єктом цивільного права. 

Отже, поняття об'єкта цивільного права і поняття об'єкта права 

інтелектуальної власності між собою істотно відрізняються. Об'єктом 

цивільного права може бути будь-який результат інтелектуальної, творчої 

діяльності, а об'єктом права інтелектуальної власності може бути тільки той 

творчий результат, який відповідає вимогам чинного законодавства. 

Поняття “результати інтелектуальної діяльності” охоплює собою ряд 

конкретних результатів: твори у галузі науки, літератури і мистецтва, об'єкти 

суміжних прав — винаходи, корисні моделі, промислові зразки, селекційні 

досягнення, інформація, топографії інтегральних мікросхем, 

раціоналізаторські пропозиції, фірмові найменування, знаки для товарів і 

послуг, зазначення походження товарів та інші результати інтелектуальної 

діяльності, які можуть приносити користь людям. Перераховані об'єкти уже є 

об'єктами правової охорони, оскільки вони визнані державою такими. Але 

далеко не всі результати інтелектуальної діяльності є об'єктами права 

інтелектуальної власності. Останніми можуть бути лише ті результати, які 

одержали правову охорону. 

Отже, слід відрізняти об'єкти цивільного права, об'єкти права 

інтелектуальної власності і результати інтелектуальної діяльності. Останнє 

поняття часто вживають у значенні об'єкта інтелектуальної власності чи 

об'єкта правової охорони. Проте вище було показано, що це різні поняття. 

Слід виокремити такий результат інтелектуальної діяльності як 

відкриття. Відкриття є встановлення закономірностей, властивостей і явищ 

матеріального світу. Воно є вищим науковим досягненням, яке має велике 

значення для всього людства. Тому відкриття не може бути об'єктом будь-

якого виключного права будь-якої особи чи держави. Особа чи держава може 

лише закріпити за собою авторський чи державний пріоритет. Саме 

відкриття стає надбанням людства і може бути використаним будь-ким без 

будь-якого дозволу його автора чи авторів і без виплати будь-якої 
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винагороди. 

Об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і 

мистецтва, виражені в будь-якій об'єктивній формі. Твір — це результат 

творчої праці, комплекс ідей, образів, поглядів тощо. При цьому твір 

визнається об'єктом правової охорони незалежно від його призначення, 

художнього рівня або достоїнства, а також змісту і способу його вираження. 

Для надання правової охорони не має значення чи твір опублікований чи ще 

не опублікований, важливо, щоб він був виражений в певній об'єктивній 

формі. Форма вираження твору може бути усна, письмова, звуко- чи 

відеозапис, зображення, об'ємно-просторова тощо. Розвиток науки і техніки 

породжує все нові форми вираження твору. Чинне законодавство не містить 

повного переліку об'єктів авторського права, оскільки життя у своєму 

розвитку може породжувати все нові й нові форми об'єктивного вираження 

творчої діяльності людей. 

Отже, об'єктом авторського права може бути не будь-який твір, а лише 

той, який має певні, встановлені законом, ознаки: а) творчий характер; б) 

вираження в будь-якій об'єктивній формі. Об'єктом авторського права може 

бути лише твір, який є результатом творчої праці. 

Якщо якесь творення не є результатом творчої праці, то така робота не 

може бути визнана твором і, отже, об'єктом авторського права. Не вважається 

об'єктом авторського права суто технічна робота (наприклад, передрук на 

друкарській машинці чи набір на комп'ютері чужого твору або навіть 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, 

композитора чи будь-якого іншого автора, який уже склався в його 

свідомості в закінчену певну форму, образ, певне сполучення звуків, але ще 

не виражений у будь-якій об'єктивній формі, не визнається об'єктом 

авторського права. 

Твір як об'єкт авторського права втілений в певну матеріальну форму: 

рукопис, ноти, скульптуру, картину тощо. Але авторське право на твір (як 

нематеріальний об'єкт авторського права) не завжди співпадає з правом 

власності на матеріальний носій, в який втілено твір. Тому не слід підміняти 

твір як об'єкт авторського права рукописом, картиною, примірником книги. 

На матеріальний носій, в який втілено твір, може існувати окремо право 

власності, право користування (оренди) тощо, але не авторське право. Між 

тим продаж своєї книги не позбавляє письменника його авторського права. 

Певна категорія творів не визнається об'єктами авторського права. Це 

передусім офіційні документи (закони, постанови, судові рішення тощо), а 

також їх офіційні переклади. Однак слід мати на увазі, що автори проектів 

зазначених офіційних документів мають право авторства. 

Не визнаються об'єктами авторського права офіційні символи і знаки 

(прапори, герби, ордени і медалі, грошові знаки тощо), а також повідомлення 

про новини дня або повідомлення про події, що мають характер звичайної 
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прес-інформащї. Не визнаються об'єктами авторського права витвори 

народної творчості, а також результати, одержані з допомогою технічних 

засобів, призначених для виробництва певного роду — без здійснення 

творчої діяльності, безпосередньо спрямованої на створення індивідуального 

твору. 

Авторське право не поширюється на будь-яку ідею, процедуру, метод, 

процес, концепцію, відкриття, винахід, корисну модель, промисловий зразок, 

знак для товарів і послуг, раціоналізаторську пропозицію, звичайні дані, 

навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі тощо. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ РОБОЧОЇ 

ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

1. Інтелектуальна власність та її становлення. 

2. Теорії права інтелектуальної власності: привілеїв, пропрієтарна, 

промислової власності, довічної промислової власності, рентна, договірна, 

деліктна, особова, виключних прав, виключних майнових прав. 

3. Поняття права інтелектуальної власності. 

4. Сутність права інтелектуальної власності. 

5. Зміст права інтелектуальної власності. 

2. Джерела правового регулювання права інтелектуальної власності 

та їх види. 

3. Поняття законодавства про інтелектуальну власність його 

система та спрямованість. 

4. Дезінтеграційний підхід до регулювання права інтелектуальної 

власності і його сутність. 

5. Види міжнародно-правових актів про інтелектуальну власність. 

6. Конституція України як основне джерело регулювання права 

інтелектуальної власності. Цивільний кодекс України як джерело 

регулювання права інтелектуальної власності. 

7. Чинне законодавство України про інтелектуальну власність. 

8. Поняття та ознаки об'єктів права інтелектуальної власності. 

9. Ознаки охороноспроможності об'єктів права інтелектуальної 

власності. 

10. Відкриття як об'єкти права інтелектуальної власності та їх 

ознаки. 

11. Об'єкти відкриття. Права авторів відкриттів. Порядок кваліфікації 

відкриттів. 

12. Винаходи та корисні моделі як об'єкти промислової власності: 

поняття, об'єкти, види. 
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13. Промислові зразки як об'єкти промислової власності: поняття, 

об'єкти. 

14. Знаки для товарів та послуг як об'єкти промислової власності. 

15. Правонаступники прав інтелектуальної власності. Спадкоємство 

інтелектуальних прав. 

16. Держава як володілець прав інтелектуальної власності. Підстави 

набуття державою прав інтелектуальної власності. 

17. Правове положення Державного агентства з авторських та 

суміжних прав, Комітету по захисту прав інтелектуальної власності 

(Патентного відомства). 

18. Правове положення патентознавців. Вимоги щодо патентних 

повірених. Атестація патентних повірених. Повноваження повірених у 

справах інтелектуальної власності. 

19. Асоціації патентних повірених. Підстави та порядок втрати 

атестації патентного повіреного. 

20. Агенти з товарних знаків та їх правове положення. 

21. Права власників та уповноважених ним органів щодо результатів 

створених за службовим завданням. 

22. Поняття авторського права та сфера його дії. 

23. Об'єкти, що охороняються авторським правом. 

24. Виникнення та здійснення авторського права. 

25. Похідний твір та його правове значення. 

26. Авторське право та право власності на носія авторських прав. 

27. Особисті немайнові права автора. 

28. Майнові права автора. Майнові права володільця. 

29. Вільне використання твору. 

30. Авторське право на аудіовізуальний твір. 

31. Строки охорони авторських прав. 

32. Перехід авторських прав. Передача (уступка) авторського права. 

33. Авторські ліцензійні договори: поняття, характеристика та види. 

Сторони ліцензійного договору та їх правове положення. 
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34. Поняття, зміст та порядок укладання авторських договорів. 

35. Поняття та сутність суміжних прав. Види суміжних прав. 

36. Охорона суміжних прав. Місце суміжних прав у системі права 

інтелектуальної власності. 

37. Права виконавців та їх зміст. 

38. Права виробників фонограм та їх зміст. 

39. Права організацій мовлення. 

40. Правила торгівлі екземплярами аудіовізуальних творів. 

41. Поняття охорони і захисту прав і їх співвідношення. 

42. Засоби охорони авторських і суміжних прав. Способи захисту 

авторських і суміжних прав. 

43. Колективне управління авторськими та суміжними правами. 

44. Поняття та визначення контрафактних порушень авторських та 

суміжних прав. 

45. Поняття патентного права. Відмінність винахідницького права 

від патентного права. 

46. Охоронні документи в патентному праві. 

47. Поняття патенту та його види. Реквізити патенту. Строки дії 

патенту. Відміна патенту. Визнання патенту недійсним. Припинення дії 

патенту. 

48. Свідоцтво на знаки для товарів та послуг. Посвідчення на 

раціоналізаторську пропозицію. 

49. Патентні системи: заявочна, перевірочна, дослідницька, змішані. 

50. Заявка на видачу охоронного документа та вимоги щодо неї. 

51. Порядок подання заявки/Пріоритет заявки та його визначення. 

Колізії заявок та порядок розгляду спорів. 

52. Формальна експертиза та її наслідки. Способи усунення недоліків 

заявок. 

53. Експертиза по суті. Порядок, підстави проведення експертизи по 

суті. Права заявника при проведенні експертиз. 

54. Поняття, ознаки і об'єкти винаходу. Види винаходів та їх правове 
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значення. 

55. Права і обов'язки винахідників службових винаходів. 

56. Об'єкти, що визнаються винаходами. 

57. Поняття та ознаки корисної моделі. 

58. Порядок отримання патенту на винахід та корисну модель. 

59. Заявка на отримання патенту та її зміст. Реквізити заявки. 

60. Формула винаходу та її правове значення. 

61. Тимчасова правова охорона, її значення та зміст. 

62. Право першокористувача та його зміст. 

63. Публікації при патентуванні. Реєстрація патенту. 

64. Права, що виникають з патенту. 

65. Визнання патенту недійсним. Припинення дії патенту. 

Примусове відчуження патентних прав. 

66. Поняття сорту рослин та порід тварин. Умови 

патентоспроможності нових сортів рослин. Об'єкти правової охорони на 

сорти рослин. 

67. Суб'єкти права на сорти рослин. 

68. Патент на сорт та його особливості. 

69. Порядок та умови патентування нових сортів рослин. Подача 

заявки на патентування сортів рослин. 

70. Тимчасова охорона права на сорт та її зміст. 

71. Видача патенту на сорт рослин. Визнання патенту на сорт рослин 

недійсним. Припинення дії патенту на сорт рослини. 

72. Контрафактні дії щодо промислової власності на сорти рослин. 

Відповідальність за контрафактні порушення прав на сорти рослин. 

73. Поняття інтегральної мікросхеми та умови її 

патентоспроможності. Право на реєстрацію топології інтегральної 

мікросхеми. Право роботодавця (власника чи уповноваженого ним органу). 

74. Порядок реєстрації топології інтегральної мікросхеми. 

75. Права та обов'язки, що слідують із реєстрації топографії 

інтегральної мікросхеми. 



41 
 

76. Визнання реєстрації топографії інтегральної мікросхеми 

недійсною. 

77. Порушення прав володільця зареєстрованої топографії 

інтегральної мікросхеми. Захист прав володільців. 

78. Поняття промислового зразка та умови його 

патентоспроможності. 

79. Права автора промислового зразка. 

80. Порядок патентування промислових зразків. 

81. Права, що слідують з патенту на промисловий зразок. 

82. Захист прав володільця патенту на промисловий зразок. 

83. Припинення дії патенту на промисловий зразок. Визнання 

патенту на промисловий зразок. 

84. Правова природа засобів Індивідуалізації товаровиробників. 

85. Поняття знаків для товарів та послуг і умови їх правової охорони. 

Патентування знаків для товарів та послуг. 

86. Права, що виникають із свідоцтва на знаки для товарів та послуг. 

Обов'язки, що виникають із свідоцтва на знаки для товарів та послуг. 

87. Припинення дії свідоцтва на знаки для товарів та послуг. 

88. Місце походження товарів його визначення та правове значення. 

Реєстрація місця походження товарів та порядок її здійснення. Правові 

наслідки реєстрації місця походження товарів. 

89. Контрафактні порушення прав на місце походження товарів. 

90. Місця походження товарів як об'єкти промислової власності. 

91. Селекційні досягнення як об'єкти промислової власності. 

92. Топології інтегральних схем та умови їх охороспроможності. 

93. «Ноу-хау» як об'єкти правової охорони та їх види. 

94. Науково-технічна документація. 

95. Раціоналізаторські пропозиції як об'єкти промислової власності. 

96. Автор як первинний суб'єкт права інтелектуальної власності та 

його визначення. 

97. Співавторство та його види. Визначення авторства. Регулювання 
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відносин між співавторами. 

98. Права та обов'язки авторів. Охорона прав автора. 

99. Володільці прав інтелектуальної власності та їх правове 

положення, наслідки контрафактних дій. 

100. Поняття та умови охорони раціоналізаторських пропозицій. 

101. Заява на раціоналізаторську пропозицію та вимоги щодо неї. 

Порядок подачі заяви на раціоналізаторську пропозицію. Розгляд заяви на 

раціоналізаторську пропозицію. Першість на раціоналізаторську пропозицію. 

102. Права авторів раціоналізаторських пропозицій. 

103. Проблема регулювання нових об'єктів права інтелектуальної 

власності в праві України. 

104. Договірні зобов'язання стосовно прав інтелектуальної власності 

та їх види. 

105. Ліцензійні угоди: поняття та ознаки. Види ліцензійних угод. 

106. Примусові ліцензії та порядок їх надання. Міжнародна ліцензійна 

практика. 

107. Договори «ноу-хау». Види договору «ноу-хау». 

108. Франчайзингові угоди: поняття, предмет, характеристика та 

особливості. 

109. Оспорювання рішень по апеляціях. 

110. Недобросовісна конкуренція та порушення прав на товарні знаки. 

111. Регуляторна політика держави у сфері інтелектуальної власності 

та її напрямки. 

112. Державний контроль у сфері інтелектуальної власності та його 

напрямки. Правове становище державних уповноважених у сфері 

інтелектуальної власності. 

113. Адміністративна відповідальність за правопорушення прав 

інтелектуальної власності. 

114. Кримінальна відповідальність за правопорушення прав 

інтелектуальної власності. 

115. Спори щодо контрафактів, що підлягають розгляду у судовому 
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порядку. 

116. Судовий порядок розгляду спорів про порушення прав 

інтелектуальної власності. Можливість та доцільність претензійного порядку 

задоволення вимог потерплої особи. 

117. Забезпечення доказів при розгляді спорів про порушення прав 

інтелектуальної власності. Види доказів. Участь суду у витребуванні доказів. 

118. Виконання судових рішень у справах про порушення прав 

інтелектуальної власності 

 


