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ВСТУП

Найбільшою цінністю сучасного цивілізованого світу є людина, 
її права та свободи. Конституцією України громадянам гарантується 
свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист 
права інтелектуальної власності, моральних і матеріальних інтересів, 
що виникають у зв’язку із різними видами інтелектуальної діяльності. 
Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, 
творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх 
без його згоди, за винятками, встановленими законом.

Характерною ознакою кінця XX століття стала масова поява на 
ринку нового виду товару — об’єктів права інтелектуальної власності. 
При цьому темпи зростання обсягів торгівлі цим товаром зростають 
значно швидше, ніж для звичайних товарів.

У той же час ринкові перетворення в економіці України ще не 
справляють належного позитивного впливу на розвиток науково- 
технічного потенціалу, технологічне оновлення виробництва, на
рощування випуску наукоємної конкурентоспроможної продукції. 
У зв’язку з цим нагальною потребою є вдосконалення механізму ін
теграції освіти, науки та виробництва, посилення державної підтрим
ки інноваційних структур, створення системи правової охорони ін
телектуальної власності, яка б відповідала міжнародним стандартам.

Методичні рекомендації' до навчального курсу «Право інтелекту
альної власності» призначаються для підготовки студентів другого 
(магістерського) рівня освіти економіко-правового факультету, і під
готовлені з урахуванням положень Цивільного кодексу України, який 
був прийнятий 16 березня 2003 р. і набрав чинності з 1 січня 2004 р., 
спеціального законодавства України про інтелектуальну власність, 
міжнародних конвенцій та договорів у сфері інтелектуальної влас
ності та інших джерел права інтелектуальної власності.

Указом Президента України «Про заходи щодо охорони інтелекту
альної власності в Україні» від 27 квітня 2001 р. № 285/2001 вивчення 
курсу «Право інтелектуальної власності» передбачено в усіх юридич
них вищих навчальних закладах України. Така необхідність зумовлю
ється тим, що успішний розвиток будь-якої держави, суспільства в 
сучасних умовах неможливий без належної інтелектуалізації суспіль-
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но корисної діяльності. Так, інтелектуальна, творча діяльність визна
чає зміст і напрями соціально-економічного розвитку України.

Сьогодні будь-який вид діяльності людини неможливий без на
лежного науково-технічного забезпечення і, зокрема, без належного 
ріння освіти. Випускники вищих навчальних закладів найближчими 
роками будуть все більше стикатися з різноманітними правовими 
проблемами інтелектуальної, творчої діяльності у своїй практичній 
роботі. Цим і зумовлена необхідність вивчення спеціального на
вчального курсу «Право інтелектуальної власності».

Предметом вивчення дисципліни «Право інтелектуальної власнос
ті» є положення відповідно до структури курсу, що складається з чо
тирьох частин.

Мета і завдання курсу. Основною метою є вивчення та засвоєння 
студентами основних понять, інститутів, принципів та джерел право
вого регулювання відносин, пов’язаних із творчою, інтелектуальною 
діяльністю, як на національному, так і на міжнародному рівні. Цей 
навчальний курс покликаний сприяти поглибленому вивченню по
ложень Цивільного кодексу України 2003 р. (книга IV). спеціального 
законодавства України про інтелектуальну власність: «Про авторське 
право і суміжні права», «Про охорону прав на винаходи і корисні мо
делі», «Про охорону прав на промислові зразки» та ін., які мають не 
тільки теоретичне, а й практичне значення.

Формою контролю є іспит. Дисципліна вивчається з застосуван
ням кредитно-модульної системи (КМС).

З найбільш важливих тем курсу проводяться доповіді, експрес-опи- 
тування, дискусії, обговорення рефератних повідомлень, розв’язання 
казусів. Завершується вивчення дисципліни проведенням заліку До за
ліку допускаються ті студенти, які відпрацювали всі пропущені заняття.

При вивченні курсу студент повинен усвідомити роль інтелекту
альної власності та її місце в соціально-економічному розвитку сус
пільства та держави, значення авторського права і суміжних прав, 
патентної системи, інституту комерційної таємниці, системи право
вої охорони засобів індивідуалізацїї' товаровиробників, особливостей 
нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності; засвоїти 
основні положення законодавства України та міжнародно-правових 
актів у галузі правової охорони результатів інтелектуальної діяльнос
ті, ознайомитися з доктринальними підходами вчених-юристів до 
окремих проблем права інтелектуальної власності та практикою тлу
мачення і застосування законодавства в цій сфері.
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У методичних рекомендаціях є посилання на нормативно-правові 
акти, підручники, посібники і наукові праці вчених-юристів з метою по
легшити засвоєння студентами необхідних питань курсу. До кожної теми 
наводяться методичні вказівки, які дозволяють більш системно вивчати 
та засвоювати матеріал, аналізувати та самостійно підбирати літературу.

У процесі вивчення дисципліни студенти можуть бути залучені 
для підготовки доповідей, написання рефератів з метою залучення 
студентів до самостійної роботи над науковими та законодавчими 
джерелами, судовою практикою з тим, щоб на підставі проведеного 
ними аналізу та узагальнення, вони могли зробити власні висновки 
та відстоювати власну точку зору з тих чи інших питань.

1.3. Процес вивчення дисципліни спрямований на формування 
елементів наступних компетентностей:

а) загальних (ЗК):
ЗК-2. Здатність і готовність особи аналізувати й оцінювати най

важливіші досягнення національної, європейської та світової науки 
і культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах су
часного українського суспільства; застосовувати засоби і технології 
інтеркультурної взаємодії.

ЗК—6. Здатність і готовність особи реалізовувати систему юри
дичних принципів і норм, які регулюють відносини між державами, а 
також між іншими учасниками міжнародних відносин у політичній, 
економічній, культурній та інших галузях.

ЗК-7. Здатність і готовність особи до вироблення раціональних 
підстав, які надають світогляду цілісність, а пізнавальним і практич
ним зусиллям — спрямованість.

ЗК-8. Здатність і готовність особи здійснювати педагогічні функ
ції відповідно до прийнятих в конкретно-історичний момент норм, 
стандартів, вимог.

ЗК-9. Здатність і готовність особи здійснювати дослідження у 
сфері правозастосування шляхом вивчення, опису, пояснення і про
гнозування дійсності задля розвитку теорії, побудови гіпотез та отри
мання нових знань;

б) фахових загальних (КФЗ):
СК-1. Здатність і готовність особи до прийняття правомірного рі

шення під час здійснення правозастосовної діяльності на основі юри
дичних фактів та у відповідності до нормативно-правових актів.

СК-3. Здатність і готовність особи використовувати систему знань, 
накопичених у процесі порівняльних досліджень у правовій сфері.
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СК-4. Здатність і готовність особи застосовувати сукупність пра
вил, прийомів і засобів підготовки, розгляду, прийняття та оприлюд
нення нормативно-правових, правозастосовних і інтерпретаційних 
актів для їх подальшого удосконалення.

в) спеціальних фахових (КФС):
1. Вивчення основних положень права інтелектуальної власності.
2. Здатність здійснювати аналіз законодавчих актів і норм, що регу

люють відносини, що вивчаються.
3. Здатність правильно тлумачити основні положення права інте

лектуальної власності.
4. Навички правильно застосовувати норми права стосовно інтелек

туальної власності у практичній діяльності.
В результаті вивчення курсу студенти мають:
знати:
предмет права інтелектуальної власності; об’єкти та суб’єктів 

права інтелектуальної власності; законодавчі акти і норми, що регу
люють суспільні відносини, пов’язані зі створенням, використанням та 
захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні; способи 
захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності від можливих по
рушень;

уміти:
визначати об’єкти авторського права і суміжних прав, об’єкти 

права промислової власності; володіти термінологією, понятійним 
апаратом науки, загальнонауковою та правничою методологією, ко
ристуватися спеціальною літературою, вміти застосувати норми пра
ва при моделюванні способів розв’язання конкретних юридичних 
ситуацій та вирішенні задач; складати цілісне уявлення про сучасні 
проблемні питання розвитку права інтелектуальної власності, оціню
вати проблеми його теорії та практики з метою вироблення конкрет
них пропозицій по вдосконаленню окремих положень вітчизняного 
законодавства у цій сфері; правильно тлумачити положення норма
тивно-правових актів, що регулюють суспільні відносини, пов’язані зі 
створенням, використанням та захистом прав на об’єкти інтелекту
альної власності в Україні, розуміти механізми правозастосування та 
його особливості; розкривати механізми набуття і реалізації прав на 
об’єкти інтелектуальної власності; правильно застосовувати норми за
конодавства для захисту права на об’єкти інтелектуальної власності.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

Назви змістовних модулів і тем

Кількість годин
Денна форма

разом
у тому Ч И С Л І

Л с/п с.р.
Модуль І

Змістовий модуль І. Загальні засади права інтелектуальної власності. 
Суб’єкти права інтелектуальної власності

Тема 1.Загальні засади права інте
лектуальної власності 14 2 2 10

Тема 2. Суб’єкти права інтелекту
альної власності 14 2 2 10

Модульна контрольна робота 1 - - 1
Разом за змістовим модулем І 29 4 4 21
Разом за модулем І 29 4 4 21

Модуль II
Змістовий модуль II. Правова охорона авторських та суміжних прав в Україні. 

Правова охорона о б ’єктів патентного права в Україні
Тема 3. Правова охорона автор
ських прав в Україні 14 4 2 8

Тема 4. Правова охорона суміжних 
прав в Україні 10 2 2 6

Тема 5.Правова охорона об’єктів 
патентного права в Україні 12 4 2 6

Модульна контрольна робота 1 - - 1
Разом за змістовим модулем II 37 10 6 21
Разом за модулем II 37 10 6 21

Модуль III
Змістовий модуль III. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників 

цивільного обороту товарів та послуг, комерційної таємниці та нетрадиційних 
о б ’єктів права інтелектуальної власності в Україні.

Тема 6. Правова охорона засобів ін
дивідуалізації учасників цивільного 
обороту товарів та послуг в Україні

10 2 2 6

Тема 7. Правова охорона комерцій
ної таємниці в Україні 10 2 2 6

8



Кількість годин

Назви змістовних модулів і тем
Денна форма

разом
у тому числі

л с/п с.р.
Тема 8.Правова охорона нетради
ційних об’єктів права інтелектуаль
ної власності в Україні

14 4 4 6

Модульна контрольна робота 1 - - 1
Разом за змістовим модулем III 33 8 6 19
Разом за модулем III 33 8 6 19

Модуль IV
Змістовий модуль IV. Розпорядження майновими правами інтелектуальної

власності та захист інтелектуальної власності в Україні
ТЕМА 9.Розпорядження майно
вими правами інтелектуальної 
власності в Україні

10 2 2 6

ТЕМА 10. Захист прав інтелекту
альної власності в Україні 10 2 2 6

Модульна контрольна робота 1 - - 1
Разом за змістовим модулем IV 21 4 4 13
Разом за модулем IV 21 4 4 13

РАЗОМ 120 26 20 74
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З м і с т о в и й  модуль  I 
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВА 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. СУБ’ЄКТИ ПРАВА 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Тема 1
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВА 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Практичне заняття (2 години)
1. Поняття та зміст права інтелектуальної власності.
2. Предмет, система, джерела та методи права інтелектуальної влас

ності.
3. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності.
4. Джерела права інтелектуальної власності та їх систематизація.

Методичні рекомендації до вивчення теми
Починаючи вивчення теми студенти мають усвідомити значення 

термінів «інтелектуальна власність» і «право інтелектуальної влас
ності» для чого необхідно проаналізувати відповідні доктринальні 
положення та законодавчі норми. Розкриваючи поняття «права ін
телектуальної власності» необхідно враховувати те, що у Цивільному 
кодексі вперше міститься визначення у ст. 418 про те, що «Право інте
лектуальної власності — це право особи на результат інтелектуальної, 
творчої діяльності або інший об’єкт права інтелектуальної власності, 
визначений цим Кодексом та іншим законом». Однак об’єктом права 
інтелектуальної власності визнається не будь-який результат творчої 
інтелектуальної діяльності, а лише той, який відповідає вимогам за
кону (охороноздатності). При цьому необхідно підкреслити те, що 
інтелектуальною власністю може визнаватися будь-який результат 
інтелектуальної творчості, навіть якщо він не підпадає під правову 
охорону та держава не може забезпечити його захист.

Студентам слід звернути увагу на те, що питання співвідношення пра
ва інтелектуальної власності та права власності належить до дискусійних 
питань національної правової доктрини права власності та інтелектуаль-
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ної власності. Ст. 419. Цивільного Кодексу України визначає співвідно
шення права інтелектуальної власності та права власності. А саме: право 
інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від 
одного. Перехід права на об’єкт інтелектуальної власності не означає пе
реходу права власності на річ. Перехід права власності на річ не означає 
переходу права на об’єкт інтелектуальної власності.

Студенти мають розуміти відмінність між правом власності та 
правом інтелектуальної власності. При співвідношенні права влас
ності та права інтелектуальної власності необхідно враховувати те, 
що це різні правові інститути, хоча вони й мають багато спільних рис. 
Особливої уваги слід надати змісту правомочностей володіння, ко
ристування, розпорядження суб’єкта права власності і суб’єкта права 
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, те
лебачення) та науковотехнічну (корисні моделі, промислові зразки, 
знаки для товарів та послуг, селекційні досягнення, знаки обслуго
вування, інформаційна продукція). Усі зазначені результати творчої 
діяльності об’єднані поняттям інтелектуальної власності. З цього за
гального поняття інтелектуальної власності міжнародно-правові до
кументи окремо виділяють промислову власність, до якої відносяться 
винаходи, корисні моделі тощо. Інші об’єкти інтелектуальної влас
ності, які залишилися поза межами поняття промислової власності, 
становлять групу результатів творчої діяльності, що охороняється ав
торським правом.

При розгляді підстав виникнення прав на об’єкти інтелектуальної 
власності необхідно виділити два способи: виникнення права інте
лектуальної власності та набуття права інтелектуальної власності.

Нормативно-правова база у сфері інтелектуальної власності по
стійно вдосконалюється і зростає. До основних нормативно-право
вих джерел можна віднести: Конституцію України; Цивільний кодекс 
України (Книга 4);Закон України «Про охорону прав на сорти рос
лин»; Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні мо-
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делі»; Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»; За
кон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»; Закон 
України «Про племінне тваринництво»; Закон України «Про автор
ське 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 Укра
їни «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем». Різні 
аспекти охорони інтелектуальної власності містяться в міжнародних 
договорах, положення яких трансформовані в українське законодав
ство. Серед міжнародних актів особливе місце займають: Бернська 
конвенціяпо охороні літературних та художних творів (1886р.); Всес
вітня (Женевська) конвенціяпо авторському праву (1952р.); Римська 
конвенція по охороні прав артистів-виконавців, виготовлювачів фо
нограм, а також виробників організацій мовлення (1961 р.); Сток
гольмська конвенція про створення всесвітньої організації інтелекту
альної власності (1967 р.); Женевська конвенція по охороні інтересів 
виготовлювачів фонограм (1971 р.) та інші.

Рекомендована література: № 1,2, 4, 18—22, 37,40, 42,44,46,48, 53,
58-60, 68, 72, 74, 78, 80, 88, 91, 92, 94, 98, 99, 104-107, 110, 111.

Тема 2
СУБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Практичне заняття (2 години)
1. Суб’єкти права інтелектуальної власності.
2. Правове становище роботодавців як суб’єктів права інтелектуаль

ної власності.
3. Правонаступництво та спадкоємство прав інтелектуальної влас

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

Методичні рекомендації до вивчення теми
При вивченні теми необхідно звернути увагу на те, що суб’єктами 

права інтелектуальної власності можуть бути як фізичні, так і юридич
ні особи, однак первинним суб’єктом права інтелектуальної власнос-
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ті може бути лише фізична особа (автор), яка створила той чи інший 
об’єкт інтелектуальної власності. Необхідно враховувати те, що автор
ська дієздатність не співпадає з загальною цивільною правоздатністю. 
Автором, творцем може бути і неповнолітня фізична особа. Малолітні 
та неповнолітні фізичні особи, які створили об’єкт інтелектуальної 
власності, не тільки визнаються авторами своїх творів, у них виника
ють права на ці результати інтелектуальної діяльності. Студентам слід 
звернути увагу на особливості реалізації малолітніми та неповнолітні
ми фізичними особами прав інтелектуальної власності.

При розгляді питання про співавторство, необхідно, насамперед, 
визначити основні умови виникнення співавторства, виділити види 
співавторства: подільне та неподільне, а також визначити на яких 
підставах співавтори можуть регулювати свої правовідносини.

Згідно зі ст. 29 Закону України «Про авторське право та суміжні 
права» суб’єктами права інтелектуальної власності можуть бути та
кож спадкоємці, яким передаються майнові права автора. Окремо 
рекомендується розглянути питання про перехід майнових прав у 
порядку спадкування іНШИх об’єктів інтелектуальної власності (ви
находи, корисні моделі, помислові зразки, сорти рослин, комерцій
не найменування та ін.). Необхідно звернути увагу на строк надання 
правової охорони об’єктів інтелектуальної власності спадкоємцям.

Деякі проблемні питання виникають при визначені держави як 
суб’єкта права інтелектуальної власності. Необхідно співвіднести 
норми ЦК УРСР 1963 р. та ЦК України 2004 р. про можливість спад
кування авторських прав державою. Вивчаючи це питання необхід
но визначити підстави, згідно з якими державі можуть бути передані 
права інтелектуальної власності.

Однією з підстав створення об’єктів права інтелектуальної влас
ності є виконання певної творчої роботи у зв’язку з виконанням 
трудового договору. Це обумовило необхідність спеціального врегу
лювання відносин, які при цьому виникають, з метою встановлення 
співвідношення прав працівника та роботодавця.

Необхідно надати визначення поняттю «службовий твір», а також 
визначити умови для визнання твору службовим.

Що стосується правового режиму службового твору, то слід відмі
тити те, що ЦК 2004 р. більш вдало, у порівнянні з ЦК УРСР 1963 р. 
врегулював відносини між працівником та роботодавцем, вказавши, 
що майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у 
зв’язку з виконанням трудового договору, належить працівнику, який

13



П
РА

В
О

 І
Н

ТЕ
Л

ЕК
ТУ

А
Л

ЬН
О

Ї В
Л

А
С

Н
О

С
ТІ

. В
ы

чи
тк

а 
№

 2
. 2

3.
07

.2
01

9.
 М

М
М

створів цей об’єкт, і юридичній або фізичній особі, де або у якої він 
працює, спільно, якщо інше не встановлено договором. Крім цього, 
слід звернути увагу на можливість збереження роботодавцем службо
вого винаходу як конфіденційної інформації на певний строк.

Найбільш повне уявлення про суб’єктів права інтелектуальної 
власності можна отримати на підставі врахування інститутів права ін
телектуальної власності. Так, до суб’єктів права інтелектуальної влас
ності 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.

Окремо необхідно зазначити, що від суб’єкта права інтелектуаль
ної власності слід відрізняти суб’єктів процесу набуття правової охо
рони на об’єкти права інтелектуальної власності та процесу захисту 
права інтелектуальної власності. До таких суб’єктів слід віднести па
тентних повірених, суди та інші державні установи, які виконуючи 
конкретні завдання — представляючи інтереси заявників, приймаю
чи рішення щодо набуття прав на об’єкти права інтелектуальної влас
ності, поновлюючи порушене або оспорюване право. Вони мають 
свій правовий статус, визначений у законодавстві України.

Рекомендована література: № 1,2, 4, 18—22, 37,40, 42,44,46,48, 53,
58-60, 68, 72, 74, 78, 80, 88, 91, 92, 94, 98, 99, 104-107, 110, 111.
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З м і с т о в и й  модуль  II
ПРАВОВА ОХОРОНА АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ 
ПРАВ В УКРАЇНІ. ПРАВОВА ОХОРОНА ОБ’ЄКТІВ 

ПАТЕНТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ

Тема З
ПРАВОВА ОХОРОНА АВТОРСЬКИХ ПРАВ В УКРАЇНІ

Практичне заняття (2 години)
1. Поняття та ознаки авторського права.
2. Джерела авторського права.
3. Об’єкти авторського права.
4. Суб’єкти авторського права
5. Особливості виникнення та здійснення авторського права.
6. Зміст авторського права: особисті немайнові права авторів; май

нові права авторів. Право слідування.
7. Умови охороноздатності. Умови та правові наслідки реєстрації ав

торських прав.
8. Строки охорони авторських прав. Охорона і захист авторських 

прав.

Методичні рекомендації до вивчення теми
Для правильного розуміння, цієї теми необхідно ґрунтовно вивчи

ти законодавство про авторське право, зокрема Закон України «Про 
авторське право та суміжні права», Цивільний Кодекс України 2004р. 
(книга IV, глава 36), Бернську конвенцію про охорону літературних та 
художніх творів та ін.

При розкритті поняття авторського права як правового інститу
ту необхідно розглянути його в об’єктивному та суб’єктивному зна
ченні, визначити завдання авторського права. Вивчаючи зазначену 
тему необхідно приділити увагу таким питанням, як: визнання ав
торства та охорона творів; режим використання творів; наділення 
авторів творів науки, літератури, мистецтва та інших правоволоділь- 
ців комплексом особистих немайнових та майнових прав; захист цих 
прав.
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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, перекла
ди, сценарії, твори образотворчого мистецтва тощо. Перелік об’єктів 
авторського права міститься у ст. 433 Цивільного кодексу та статті 8 
Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Слід мати на увазі, що законодавство не дає повного переліку 
об’єктів авторського права, оскільки життя у своєму розвитку може 
породжувати нові форми об’єктивного вираження творчої діяльнос
ті людей. Проте об’єктом авторського права може бути не будь-який 
твір, а лише той, який має певні, встановлені Законом, ознаки, а саме: 
творчий характер; вираження в об’єктивній формі. Студентам необ
хідно усвідомити специфічну особливість авторського права, яка по
лягає в тому, що воно охороняє форму твору, а не його зміст. Охорона 
права інтелектуальної власності на літературні, художні та інші твори 
принципово відрізняється від охорони права промислової власності. 
Авторське право на твір виникає вже в силу самого його створення та 
надання твору матеріальної форми, тоді як правова охорона об’єктам 
промислової власності може надаватися лише у випадку, якщо вони 
відповідають вимогам патентоздатності. Коли йдеться про об’єкти 
авторського права, студент повинен чітко відрізняти їх від об’єктів 
промислової власності, а також знати які твори не є об’єктами автор
ського права.

Закон передбачає випадки правомірного використання твору без 
згоди автора (вільне використання). При розгляді цього питання сту
дент повинен знати, в яких саме випадках можливе таке використан
ня твору.

Необхідно враховувати те, що зміст авторського права складають 
суб’єктивні права авторів (володільців), які поділяються на особисті 
немайнові та майнові права. Останні можуть належати в силу закону, 
договору або спадкуванню будь-яким суб’єктам авторського права. 
Особистими ж немайновими правами можуть володіти лише автори 
творів. Ці права належать автору незалежно від його майнових прав.

Характеризуючи особисті немайнові права авторів, необхідно 
ґрунтовно розглянути право авторства, право на ім’я (псевдонім), 
право на недоторканість твору, право на захист репутації автора.
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При розгляді питання про майнові права, необхідно розібратися 
які права відносяться до виключних майнових прав, а які — до неви- 
ключних.

При визначені тривалості дії авторського права студент повинен 
знати, що такий строк закінчується за закінченням періоду часу, об
числюваного роками. За загальним правилом авторське право діє з 
моменту створення твору, підчас всього життя автора (співавторів) 
та 70 років після смерті автора або останнього з співавторів. Цей 
строк обчислюється з 1 січня року, що наступає за роком смерті ав
тора або останнього із співавторів. Однак ЦК України передбачає 
низку і!инятків з цього правила, які теж обов’язково треба знати 
студенту.

Необхідно звернути увагу на те, що особисті немайнові права, а 
саме — право авторства, право на ім’я та право на захист репутації 
автора — охороняються безстроково.

Майнові права інтелектуальної власності можна передавати згідно 
із законом повністю або частково іншій особі (ст. 427 ЦК). Передача 
таких майнових прав автора (або іншої особи, яка володіє авторським 
правом) оформлюється договором. При розгляді цього питання сту
дент повинен детально вивчити главу 75 ЦК України «Розпоряджен
ня майновими правами інтелектуальної власності».

Студенту слід звернути особливу увагу на такі порівняно нові 
об’єкти авторського права, як комп’ютерні програми та фотографії. 
Необхідно дати визначення цим об’єктам авторського права та ви
значити критерії надання правової охорони, а також розглянути осо
бливості їх правового захисту.

Систематизація та реформування авторського права у сфері охо
рони матеріалів, що передаються Інтернетом, є нагальною потребою 
для України, особливо вумовахсучаснихринковихперетворень, коли 
інформація стає вагомим фактором виробництва та цінним об’єктом 
цивільного обігу.

Правові аспекти функціонування всесвітньої інформаційної ме
режі Інтернет потребують всебічного вивчення та аналізу з позиції 
авторського права. Необхідно перш за все визначити характеристи
ку творів, доступних в Інтернеті, підлягають охороні за авторським 
правом. Слід мати на увазі, що усі категорії творів, зафіксованих 
в цифровій формі та поміщених на сайти в Інтернеті, відповідають 
критеріям охорони, встановлених законодавством країн Бернського 
союзу, і, таким чином, підлягають охороні авторським правом нарівні
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з творами, зафіксованими в більш традиційних формах, незалежно 
від виконання яких-небудь формальностей та факту опублікування.

Рекомендована література: № 1—4, 6, 7, 9—22, 37, 40, 42, 44—53, 58— 
61, 64- 72, 74, 78, 79-85, 86- 92, 94, 98, 99, 103-107, 110, 111, 114, 116.

Тема 4
ПРАВОВА ОХОРОНА СУМІЖНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ

Практичне заняття (2 години)
1. Поняття та ознаки суміжних прав.
2. Об’єкти суміжних прав.
3. Суб’єкти суміжних прав.
4. Строки чинності суміжних майнових прав.
5. Порядок захисту суміжних прав.

Методичні рекомендації до вивчення теми
Для чіткого розуміння цієї теми необхідно, перш за все, з’ясувати, 

що треба розуміти під суміжними правами. Під суміжними правами 
Закон України «Про авторське право та суміжні права» розуміє пра
ва виконавців, виробників відеограм, фонограм та програм (передач) 
організації мовлення. Ці права тому й називаються суміжними, що 
виникають з авторських прав та існують разом з ними. Тому суміжних 
прав окремих, незалежних від авторських не існує.

До відносин у сфері суміжних прав застосовуються норми Цивіль
ного кодексу, які регламентують відносини в області авторських прав, 
атакожнорми Закону України «Про авторське право та суміжні права».

Необхідно також виділити круг суб’єктів суміжних прав, якими є 
виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми, організація 
мовлення.

Об’єктами суміжних прав є:
а) виконання для фіксації, відтворення і розповсюдження за до

помогою технічних засобів; б) записи виконання та інші записи за 
допомогою технічних засобів (фонограми, відеограми); в) програми 
(передачі) організацій мовлення.

Також необхідно розкрити зміст та сутність суміжних прав. Слід 
приділити особливу увагу підставам обмеження прав виконавців, 
виробників фонограм, відеограм та організацій мовлення. Суб’єкти
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суміжних прав також наділяються особистими немайновими та май
новими правами інтелектуальної власності на об’єкти суміжних прав, 
які в свою чергу поділяються на виключні та невиключні. Студенту 
слід чітко відрізняти виключні суміжні права від нсвиключних.

Слід враховувати, що ЦК України не передбачає процедури закрі
плення виникнення та здійснення суміжних прав. Ст. 451 ЦК України 
вказує на те, що суміжне право виникає у результаті факту виконання 
твору, виробництва фонограми або відеограми, оприлюднення програ
ми (передачі) організації мовлення. Отже, можна говорити про те, що 
суміжні права виникають при створенні суміжного об’єкта автоматич
но, і для цього не потрібне виконання будь-яких дій або дотримання 
будь-яких формальностей. Законодавство не вимагає цього і для здій
снення суміжних прав. Передусім всі суб’єкти суміжних прав мають ви
користовувати свої суб’єктивні права в такий спосіб, щоб не порушити 
прав авторів, чиї твори використовуються. Виконавці мають здійснюва
ти свої суб’єктивні права за умови дотримання прав авторів, чиї твори 
виконують. Виробники фонограм і організації мовлення зобов’язані до
тримуватись прав авторів і виконавців, організації мовлення — прав ви
робників фонограм, авторів і виконавців. Проте виробники фонограм і 
виконавці з метою інформування про належність їм суміжних прав, що 
виникли у 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.

При розгляді питання про строїш майнових прав виконавців, ви
робників фонограм, відеограм та організацій мовлення, слід врахо
вувати те, що вони можуть мати місце лише за наявності юридичних 
фактів, передбачених законом. Майнові права виконавців охороня
ються протягом 50 років після першої фіксації виконання або по
становки. 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 спадкоєм
ців виконавця і правонаступників виробників фонограм і організацій 
мовлення переходить право дозволяти чи забороняти використання 
виконання фонограми, передачі в ефір і по проводах, а також право 
на одержання винагороди в межах частини строків чинності права,
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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, спо
творенню чи іншій зміні виконання, фонограми і програми мовлен
ня або будь якому посяганню на об’єкт, що може зашкодити честі і 
репутації виконавця, виробника фонограми чи організації мовлення.

Рекомендована література: № 1—4, 6, 7, 9—22, 37, 40, 42, 44—53, 58— 
61, 64- 72, 74, 78, 79-85, 86- 92, 94, 98, 99, 103-107, 110, 111, 114, 116.

Тема 5
ПРАВОВА ОХОРОНА ОБ’ЄКТІВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА 

В УКРАЇНІ

Практичне заняття (2 години)
1. Поняття патентного права.
2. Об’єкти патентного права і ознаки набуття охороноспроможності.
3. Поняття і ознаки винаходу. Поняття і ознаки корисної моделі. По

няття і ознаки промислового зразка.
4. Оформлення патентних прав. Охоронні документи в патентному 

праві. Складання та подання заявки. Вимоги до неї. Зміст заявки. 
Порядок подання заявки. Пріоритет заявки та його визначення. 
Розгляд заявки в патентному відомстві.

5. Дострокове припинення чинності прав на винахід, корисну 
модель, промисловий зразок. Відміна патенту. Визнання патенту 
недійсним. Припинення дії патенту.

6. Обмеження майнових прав інтелектуальної власності на 
об’єкти промислової власності. Право першокористувача. Приму
сове відчуження патентних прав.

Методичні рекомендації до вивчення теми
Патентне право (право на об’єкти промислової власності) є важ

ливим інститутом права інтелектуальної власності. Об’єктами пра
вовідносин, що регулюються патентним правом, є результати на
уково-технічної творчості й художнього конструювання — винаходи, 
корисні моделі й промислові зразки. В основу правової охорони вка
заних об’єктів покладено те, що виникнення права інтелектуальної 
власності на них пов’язується з одержанням охоронного документа,
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яким засвідчуються права на винаходи, корисні моделі й промисло
ві зразки, — патенту. Власне, звідси і походить сам термін «патент
не право». Слід звернути увагу на співвідношення патентного права 
з правом промислової власності, адже, право промислової власності 
охоплює ширше коло об’єктів, ніж патентне право. За для розуміння 
зазначеного питання теми студентам слід проаналізувати ст. 1 Па
ризької конвенції про охорону промислової власності 1883 року.

Патентне право можнарозглядати в об’єктивному й суб’єктивному 
розумінні. При цьому суб’єктивне патентне право можна поділити на 
дві складові — право на патент і право з патенту зміст яких студенти 
мають чітко усвідомлювати.

Об’єктами патентного права є: винахід; корисна модель; промис
ловий зразок. Студенти мають розкрити сутність зазначених об’єктів 
та ознаки їх охороноздатності, вміти виокремлювати винахід та ко
рисну модель.

Студентам слід звернути увагу на те, що винахід і корисна модель 
є технічними (технологічними) рішеннями, а 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. Студентам слід звернути увагу на по
ложення Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», 
які передбачають види промислового зразка, а такожперелік об’єктів, 
які не можуть одержати правову охорону.

Особливої уваги слід надати поняттю службового винаходу, який згід
но зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моде
лі» визначається як винахід (корисна модель), створений працівником:

— у зв’язку з виконанням службових обов’язків чи за дорученням 
роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не пе
редбачено інше;

— з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробни
цтва і обладнання роботодавця.

Студенти мають знати ознаки службового винаходу, підстави ви
никнення зазначених відносин та моделі взаємодії між працівником 
(винахідником) та роботодавцем для чого необхідно проаналізувати 
відповідні норми законів України «Про охорону прав на винаходи і 
корисні моделі» та «Про охорону промислових зразків» у контексті 
реєстрації вказаних об’єктів промислової власності.
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Студент повинен знати те, що права на винахід, корисну модель, 
промисловий зразок охороняються законом та підтверджуються па
тентом. Також треба дати визначення патенту Патент засвідчує пріо
ритет, авторство винаходу, корисної моделі або промислового зразку 
та виключне право на їх використання. У свою чергу, майнові права 
поділяються на виключні та невиключні.

Студенти мають ґрунтовно вивчити весь процес оформлення прав 
на об’єкти промислової власності, починаючи з моменту подання за
яв їси та закінчуючи видачею патенту, розглянувши при цьому процес 
проведення експертиз, особливої уваги приділити питанню пріори
тету заявки.

При розгляді питання про строки дії майнових прав на об’єкти 
промислової власності, необхідно звернути увагу на те, що строк 
дії патенту розрізняється в залежності від виду об’єкта промислової 
власності. Студенти мають звернути увагу на можливість в деяких ви
падках продовження строку дії майнових прав на винахід та достро
кового припинення дії майнових прав, припиненні дії патенту та ви
знанні його недійсним.

Розглядаючи права, які випливають із патенту, студентам слід 
пам’ятати те, що у патенте володільців виникають ще й обов’язки 
використовувати винахід, корисну модель, промисловий зразок та 
сплачувати патентні збори.

Процес оформлення майнових прав на об’єкти промислової влас
ності достатньо важкий та довготривалий, тому законом передбачена 
можливість тимчасової дії майнових прав. Студенти повинні з’ясу
вати, з якого моменту майнові права отримають тимчасову охорону та 
коли вона закінчується, а також визначити зміст тимчасової правової 
охорони.

Необхідно мати на увазі те, що майнові права автора (володільців) 
на об’єкти промислової власності в деяких випадках можуть бути обме
жені. При розгляді цього питання слід вказати на те, що майнові права 
інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий 
зразок можуть бути обмежені на підставі примусової ліцензії, порядок 
надання якої визначений законодавством і реалізується двома шляха
ми: у адміністративному та судовому порядку. Одним із обмежень май
нових прав інтелектуальної власності є право першокористувача.

Рекомендована література: № 1—3, 38, 40, 42, 44—48, 50—53, 58—61, 
64- 72, 74, 78, 80-85, 86- 92, 94, 98, 99, 104-108, 110, 111, 114.
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З м і с т о в и й  модуль  III
ПРАВОВА ОХОРОНА ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ 

УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ ТОВАРІВ 
ТА ПОСЛУГ, КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ 
ТА НЕТРАДИЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Тема 6
ПРАВОВА ОХОРОНА ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ 

УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ ТОВАРІВ 
ТА ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Практичне заняття (2 години)
1. Правова природа засобів індивідуалізації товаровиробників.
2. Поняття й ознаки комерційного (фірмового) найменування.
3. Зміст права інтелектуальної власності на комерційне наймену

вання. Особливості правового регулювання права інтелектуальної 
власності на комерційне найменування.

4. Поняття й ознаки торгової марки.
5. Підстави набуття права інтелектуальної власності на торгову мар

ку. Порядок реєстрації торгової марки. Відмова в реєстрації тор
гової марки. Права та обов’язки, що випливають із свідоцтва на 
торгову марку. Правова охорона добре відомих торгових марок.

Методичні рекомендації до вивчення теми
Вивчення цієї теми студентам варто починати з опрацювання по

ложень Паризької конвенції про охорону промислової власності. Ви
вчаючи попередню тему студенти мали усвідомити, що категорією 
«промислова власніть» охоплюються поряд з винаходами, корисни
ми моделями і промисловими зразками такі категоріі, як товарні зна
ки, знаки обслуговування, фірмові найменування і вказівки про по
ходження чи найменування місця походження.

Водночас у процесі становлення інститутів інтелектуальної влас
ності та джерел їх правового регулювання почали виразніше виявля
тися певні відмінності між зазначеними вище категоріми. Відповідно
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в системі права інтелектуальної власності виділився окремий інсти
тут, який в літературі називають правовими засобами індивідуалізації 
учасників цивільного обороту, товарів і послуг. До правових засобів 
індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг за за
конодавством 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 індивіду
алізують учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Комерційне 
(фірмове) найменування індивідуалізує самого суб’єкта, а торговель
ні марки та географічні зазначення є засобами індивідуалізації това
рів, послуг.

Завданням права на фірмове найменування (за ЦК України 
2004 р. — комерційне найменування) є індивідуалізація виробників з 
метою захисту їх ділової репутації від неправомірних посягань третіх 
осіб. Отже право інтелектуальної власності на комерційне наймену
вання охороняється ЦК України. Студентам необхідно перш за все 
з’ясувати функції комерційного найменування, особливості виник
нення, процедуру оформлення права інтелектуальної власності на 
комерційне найменування, зміст майнових правсуб’єктів права ін
телектуальної власності на комерційне найменування, та які існують 
підстави припинення чинності цих майнових прав згідно з ЦК.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку (знаки для 
товарів і послуг, товарні знаки) охороняється ЦК України, Законом 
України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 1993 р. та 
низкою під законних актів.

Особливість суб’єктів права інтелектуальної власності на торго
вельну марку полягає в тому, що ними визнаються будь-які фізичні 
чи юридичні особи, які володіють правом на неї. Об’єктом торго
вельної марки може бути будь-яке позначення чи будь-яка комбі
нація позначень. Такими позначеннями можуть бути — певні сло
ва, власні імена, цифри, літери, кольори або комбінації кольорів, 
будь-які зображувальні елементи, або ж будь-яка комбінація таких 
позначень.

Студенти мають знати перелік позначень, які не можуть бути ви
знаними торговельною маркою, порядок оформлення прав інтелек
туальної власності на торговельну марку, зміст майнових прав інте
лектуальної власності володільця торговельної марки. Необхідно
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також звернути особливу увагу на строки чинності цих прав. Вони є 
чинними від дати подання заявки на торговельну марку в установле
ному порядку протягом 10 років. Цей строк може бути продовжений 
щоразу на десять років у порядку, встановленому законом.

Студентам слід знати можливості дострокового припинення чин
ності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, 
можливість їх відновлення, визнання цих прав недійсними.

Систему законодавства України про охорону географічних зазна
чень становлять: глава 45 «Право інтелектуальної власності на геогра
фічне зазначення» (ст. ст. 501—504) ЦК; Закон України від 16 червня 
1999 р. «Про охорону прав на зазначення походження товарів» із на
ступними змінами і доповненнями; Правила складання, подання та 
проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого похо
дження товару та (або) права на використання зареєстрованого квалі
фікованого зазначення походження товару, затверджені наказом Мі
ністерства освіти і науки України 17 вересня 2001р. зі змінами 2005 р., 
міжнародні договори (Паризька конвенція. Мадридська угода, Най- 
робський договір, Угода ТРІПС та ін.).

Треба сказати, що ЦК вніс істотні зміни до Закону«Про охорону 
прав на зазначення походження товарів». Основною функцією гео
графічного зазначення є вказувати географічне місце походження 
товару, послуги, яке має значення для його якісної характеристики.

Студентам слід знати, що Законом визначені придатними до пра
вової охорони такі види зазначень походження: просте зазначення 
походження товару; назва місця походження товару; географічне за
значення походження товару.

Простим зазначенням походження товару є будь-яке словесне чи 
зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередкова
но вказує на географічне місце походження товару. Ним може бути й 
просто назва географічного місця, яка вживається чи для позначення 
товару, чи як складова частина такого позначення. Просте зазначення 
походження товару не підлягає державній реєстрації, правова охоро
на надається йому на підставі використання і полягає у недопущенні 
використання зазначень, що є неправдивими чи такими, що вводять 
споживачів в оману щодо дійсного географічного місця походження 
товару.

Щодо назви місця походження товару і географічного зазначення 
походження товару (Закон встановив для них об’єднуючий термін — 
кваліфіковане зазначення походження товару), то їм надається пра-
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вова охорона на підставі їхньої реєстрації, яка діє безстрокове від дати 
реєстрації.

У Законі про зазначення походження товару чітко визначено по
рядок і умови проведення державної реєстрації, склад заявки та інші 
умови. До суб’єктів цього права можна віднести — виробників това
рів, асоціації споживачів та інших осіб, визначених законом.

Географічне зазначення служить для позначення виробу, харак
терні риси якого є виключно або в основному наслідком географіч
ного оточення, природного і (або) людського фактору. Вживання гео
графічного зазначення є правомірним тільки для певного кола осіб і 
підприємств, розташованих у відповідному географічному районі, і 
тільки у зв’язку з конкретними виробами, що походять звідти.

Студент повинен знати якими майновими правами наділяється 
суб’єкт права інтелектуальної власності на географічне зазначення, а 
також строки чинності права інтелектуальної власності на географіч
не зазначення Студенти мають знати підстави припинення правової 
охорони найменування місця походження товару.

Рекомендована література: № 1,2, 4, 18—22, 37,40, 42,44,46,48, 53,
58-60, 68, 72, 74, 78, 80, 88, 91, 92, 94, 98, 99, 104-107, 110, 111.

Тема 7
ПРАВОВА ОХОРОНА КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ 

В УКРАЇНІ

Практичне заняття (2 години)
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 використан

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

Методичні рекомендації до вивчення теми
Норми, що спрямовані на забезпечення правової охорони комер

ційної 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 в межах
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адміністративного та кримінального права (зокрема Законом Украї
ни «Про захист від недобросовісної конкуренції» та статтями 231, 232 
КК України).

Цивільним кодексом комерційна таємниця визначається як один 
із видів об’єктів інтелектуальної власності (ст. 420), на який поширю
ються загальні положення про охорону результатів інтелектуальної, 
творчої діяльності. 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 конт
ролює цю інформацію. Аналіз законодавчого визначення комерцій
ної таємниці дозволяє сформулювати її ознаки, а саме: бути невідо
мою іншим особам, становити комерційну цінність та зберігатися у 
секретності. Студенти мають знати зміст зазначених ознак комерцій
ної таємниці.

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

Комерційна таємниця тісно пов’язана з такими видами інфор
мації, як «конфіденційна інформація» та «ноу-хау». Відповідно до 
ст. ЗО Закону України «Про інформацію» за режимом доступу інфор
мація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеже
ним 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 перед
бачених ними умов. До таємної інформації' належить інформація, що 
містить відомості, які становлять державну та іншу передбачену зако
ном таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і 
державі. Законодавство закріплює перелік відомостей, які не можуть 
бути конфіденційною інформацією, що є власністю держави.

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

Студенти мають усвідомити, що поняття конфіденційної інфор
мації є ширшим порівняно з поняттям комерційної таємниці. Кон
фіденційною інформацією можуть бути будь-які відомості, розголо
шення 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 пу
блічно-правові утворення.

Поняття «ноу-хау» тлумачиться законодавством України неодно
значно. У Законі України «Про державне регулювання діяльності у 
сфері трансферу технологій» ноу-хау визначається інформація, отри
мана завдяки досвіду та випробуванням, яка: не є загальновідомою чи 
легкодоступною на день укладення договору про трансфер техноло
гій; є істотною, тобто важливою та корисною для виробництва про
дукції 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 таєм
ницю 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 ад
міністративному та у судовому порядках. На підприємстві захист ко
мерційної таємниці здійснюється на основі розроблення положення 
про нерозголошення комерційної таємниці, а також підписанням 
працівниками договорів про нерозголошення комерційної таємниці.

Рекомендована література: № 1,2, 4, 18—22,29, 37, 40,42,44,46,48,
53, 58-60, 68, 72, 74, 78, 80, 87, 88, 91, 92, 94, 98, 99, 104-107, 110, 111.
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Тема 8
ПРАВОВА ОХОРОНА НЕТРАДИЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Практичне заняття (2 години)
1. Сутність наукового відкриття, компонування інтегральної мікро

схеми, раціоналізаторської пропозиція, сорту рослин, породи тва
рин.

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.

Методичні рекомендації до вивчення теми
В процесі вивчення теми варто зрозуміти сутність таких понять як 

наукове відкриття, компонування (топографія) інтегральної мікро
схеми (далі ІМС), раціоналізаторська пропозиція, сорт рослин, по
рода тварин, а також вивчити правову охорону вказаних об’єктів.

Правове регулюванч таких об’єктів, як компонування ІМС здій
снюється Цивільним кодексом України, а також Законом «Про охо
рону прав та топографію інтегральних мікросхем». Компонування 
ІМС являє собою зафіксоване на матеріальному носієві просторово- 
геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікро
схеми та з’єднань між ними. Умовою охороноздатності топографії 
ІМС є її оригінальність. Топографія ІМС визнається оригінальною, 
якщо вона не створена шляхом прямого відтворення (копіювання) 
іншої топографи' ІМС, має відмінності, що надають їй нові власти
вості, і не була відомою у галузі мікроелектроніки до дати подання 
заявки або до дати її першого використання. Не може бути визнана 
оригінальною та топографія ІМ С, заявка на реєстрацію якої подана 
пізніше ніж через два роки від дати її першого використання, або від 
дати розкриття інформацїї автором чи особою, яка одержала цю ін
формацію від автора. Суб’єкти права на компонування ІМС згідно 
ст. 473 Цивільного кодексу є автор компонування або співавтори; 
інші особи, які набули права за законом або договором.

Студенти мають звернути увагу на те, що авторське право на ком
понування ІМС визнається також і за іноземцями та особами без гро
мадянства. Юридична особа прав авторства набути не може, для неї
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можливе лише володіння правом на використання. Суб’єктом пра
ва на компонування може бути роботодавець (якщо компонування 
створено як службовий твір) або замовник (згідно договору). Майно
ві права автора або роботодавця переходять його спадкоємцям. Влас
ник прав на зареєстровану топографію ІМС має право сповіщати про 
реєстрацію топографії ІМС попереджувальним маркуванням: на то
пографію або вироби, що її містять, наносять літеру «Т» із зазначен
ням дати початку строку дії виключного права та інформацією про 
власника прав.

Визначення наукового відкриття міститься уст. 457 Цивільного ко
дексу та являє собою встановлення невідомих раніше, але об’єктивно 
існуючих закономірностей, властивостей та явищ матеріального сві
ту, які вносять докорінні зміни урівень наукового пізнання. Студен
там слід звернути увагу на те, що 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 не- 
патентоздатне. Між поняттями відкриття та винаходу — суттєва різ
ниця. Автор відкриття претендує на суспільне визнання, автор вина
ходу 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 згідно 
зі ст. 458 Цивільного кодексу має особисті немайнові права: право ав
торства; право вважатися першовідкривачем певних знань; право на 
ім’я (право надати відкриттю своє ім’я або спеціальну назву).

Окремої уваги слід надати питанню правового регулювання ра
ціоналізаторської пропозиції', визнчення якої міститься у ст. 481 
ЦК. Слід мати на увазі, що об’єктом раціоналізаторської пропо
зиції може бути матеріальний об’єкт або процес. В Україні сьогодні 
діє Тимчасове положення про правову охорону об’єктів промислової 
власності та раціоналізаторських пропозицій 1992 р., яке є чинним 
лише в частині раціоналізаторських пропозицій (згідно з Указом 
Президента України від 22 червня 1994 р.), Методичні рекомендації 
про порядок складання, подачу і розгляду заяви на раціоналізатор
ську пропозицію, Положення про свідоцтво на раціоналізаторську 
пропозицію та порядок його видачі 1995 р.

Суб’єктами права інтелектуальної власності на раціоналізатор
ську пропозицію є раціоналізатор і юридична особа, якій ця пропо-
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зиція подана. Цивільний кодекс істотно розширив межі раціоналіза
торської діяльності і тепер вона може стосуватися у будь-якій сфері. 
Студенту слід пам’ятати, що раціоналізаторськими пропозиціями та
кож визнаються і організаційні рішення в будь-якій сфері суспільне 
корисної діяльності.

Студентам слід знати критерії яким має відповідати пропозиція 
для визнання її раціоналізаторською, а також перелік та зміст май
нових прав, якими наділяється заявник, пропозиція якого визнана 
раціоналізаторською.

Серед об’єктів інтелектуальної власності, біологічні об’єкти, зо
крема сорти рослин, та породи тварин відносяться до особливої 
форми інтелектуальної власності. Особливість цих об’єктів полягає 
в тому, що на відміну від промислових об’єктів інтелектуальної влас
ності, які після їх розробки здобувають закінчену форму і в процесі 
використання не змінюються, біологічні об’єкти змінні. Особливо це 
стосується рослин, використання яких потребує багаторазового від
творення за допомогою репродукуючого матеріалу. У випадку право
вої охорони сортів рослин сам об’єкт правової охорони відокремле
ний від свого матеріального носія, репродуктивного матеріалу, обіг 
якого потребує також спеціальних законодавчих актів.

Правова охорона у галузі тваринництва в Україні забезпечуєть
ся Главою 42 Цивільного кодексу, Законом «Про племінну справу у 
тваринництві»від 15.12.1993р. Основними нормативними актами, які 
забезпечують правову охорону у галузі рослинництва в Україні є Глава 
42 Цивільного кодексу, Закон України «Про охорону прав на сорти 
рослин»(в ред. Від 04.10.2018 р.), Міжнародна конвенція з охорони 
нових сортів рослин, від 02. 12. 1961 р., до якої Україна приєдналась 
03.11.1995 р., Директива ради ЄС «Права на сорти рослин Спільноти» 
від 27 липня 1994 р.та ін.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на сорти 
рослин» від 21 квітня 1993 р. (у редакщї 2002 р.) сорт — це окрема 
група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція), 
що, незалежно від того, чи така група повністю відповідає умовам на
дання правової охорони, може: — бути визначена за ступенем прояву 
ознак, що є результатом діяльності певного генотипу або комбінації 
генотипів; —бути відрізнена від будь-якої іншої групи рослин за сту
пенем прояву принаймні однієї з цих ознак; —розглядатися як одне 
ціле з погляду її придатності для відтворення в незмінному вигляді 
цілих рослин сорту.
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У свою чергу під породою тварин розуміють створену внаслідок 
цілеспрямованої творчої діяльності групу племінних тварин (поро
ду, породний тип, лінію, сім’ю тощо), яка має нові високі генетичні 
ознаки, що стійко передаються їхнім нащадкам.

Племінною твариною відповідно до Закону України «Про племін
не тваринництво» від 21 грудня 1999 р. є чистопородна чи отримана 
за затвердженою програмою породного вдосконалення тварина, яка 
має племінну (генетичну) цінність і може використовуватися у селек
ційному процесі відповідно до чинних загальнодержавних програм 
селекції.

Аналіз наведений вище визначень сорту росли та породи тварин до
зволяє виявити їх визначальні риси, які в одночас є й умовами патенто- 
спроможності об’єктів права на сорт є і селекційне досягнення у рос
линництві. Такими умовами є: новизна, вирізняльність, однорідність 
та стабільність. Студенти мають визначати зміст зазначенних умов.

Згідно зі ст. 485 ЦК України право інтелектуальної власності на 
сорт рослин, породу тварин становлять: 1) особисті немайнові права 
інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, засвідчені 
державою реєстрацією; 2) майнові права інтелектуальної власності на 
сорт рослин, породу тварин, засвідчені патентом; 3) майнове право 
інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, породи тва
рин, засвідчене державною реєстрацією. Немайнові права інтелекту
альної власності на сорт рослин передбачаються ст. 37 Закону «Про 
охорону прав на сорти рослин». Студенти мають проаналізувати їх 
зміст, який в основному відповідає ст. 423 ЦК. Названий Закон не 
допускає виникнення немайнових прав на сорт рослин у інших осіб 
(крім автора) або передання таким особам особистих немайнових 
прав на сорт рослин. Стосовно права авторства ч. З ст. 37 ЦК прямо 
забороняє його відчуження або інше передання. Немайнові права на 
сорт рослин підтверджуються свідоцтвом про авторство на сорт. Май
нові права на сорт рослин підтверджуються патентом.

Відповідно до ст. 486 ЦК України суб’єктами права інтелектуаль
ної власності на сорт рослин, породу тварин є: 1) автор сорту рослин, 
породи тварин; 2) інші особи, які набули майнових прав інтелекту
альної власності на сорт рослин, породу тварин згідно з укладеним 
з автором чи власником сорту (породи) договором чи відповідно до 
визначеного законом порядку

Студентам слід звернути увагу на те, що під поняттям «автор сор
ту (селекціонер)» Законом України «Про охорону прав на сорти рос-
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лин» розуміється «людина, яка безпосередньо створила (виявила, і/ 
або вивела, і/або поліпшила) сорт». Роботодавця особи, яка вивела 
або виявила сорт за його дорученням або у разі виконання службо
вих обов’язків, зазначений Закон «селекціонером» не визнає, тому 
що згідно із ч. 4 ст. 16 селекціонеру належить невід’ємне особисте не- 
майнове право авторства на сорт, якого не може мати роботодавець, 
оскільки процес створення нового сорту пов’язаний із розумовою 
діяльністю певної фахової спрямованості. Роботодавцю можуть на
лежати тільки певні майнові права на новий сорт, уразі коли ці права 
йому передано (поступлено) автором за письмовим договором.

Суб’єктами племінної справи у тваринництві є: власники племін
них (генетичних) ресурсів; підприємства (об’єднання) з племінної 
справи, селекційні, селекційно-технологічні та селекційно -гібридні 
центри, іподроми, станції оцінки племінних тварин; підприємства, 
установи, організації, незалежно від форм власності, та фізичні осо
би, які надають відповідні послуги та беруть участь у створенні та ви
користанні племінних (генетичних) ресурсів; власники не племінних 
тварин — споживачі племінних (генетичних) ресурсів та замовники 
послуг із племінної справи у тваринництві.

Також студентам слід проаналузвати питання повязані із процеду
рою подання заявки про видачу патенту, терміну дії патенту на сорти 
рослин та породи тварин, ознайомитись з процедурою проведення 
експертизи на патентоспроможність сорту.

Рекомендована література: № 1, 2, 4, 18—22, 27, 37, 40, 42, 44, 46,
48, 53, 58-60, 68, 72, 74, 78, 80, 88, 91, 92, 94, 98, 99, 104-107, 110, 111.
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З м іс т о в и й  м од ул ь  IV 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЗАХИСТ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Тема 9
РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Практичне заняття (2 години)
1. Види договорів про розпорядження майновими правами інтелек

туальної власності.
2. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності.
3. Ліцензійні угоди: поняття та ознаки.Сторони, предмет та зміст лі

цензійної угоди.
4. Примусові ліцензії та порядок їх надання.
5. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної 

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

права інтелектуальної власності.
7. Договір комерційної концесії (франчайзинг): поняття, предмет, 

характеристика та особливості.
8. Особливості ліцензійних договорів в сфері авторського права.
9. Договір про передачу «ноу-хау» та його зміст.

Методичні рекомендації до вивчення теми
Характеризуючи договори у сфері інтелектуальної власності, не

обхідно звернути увагу на такі групи договорів, як договори на вико
ристання об’єкту права інтелектуальної власності (ліцензійні догово
ри); договори про створення об’єкту права інтелектуальної власності 
на замовлення та його використання; договори про передачу виключ
них прав інтелектуальної власності.

Особливістю договірних відносин у сфері науково-технічної ді
яльності є те, що більшість об’єктів промислової власності створю-
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ються саме на основі договірних відносин. Використання об’єктів 
промислової власності можливе лише на підставі відповідних дого
ворів. Характерною особливістю договірних відносин, змістом яких є 
використання зазначених об’єктів, є те, що договори на використан
ня об’єктів промислової власності можуть укладатися лише за умо
ви, що результати науково-технічної діяльності є об’єктами правової 
охорони.

Слід розрізняти договори на створення і використання об’єктів 
промислової власності. Права на використання твору, що передають
ся за ліцензійним договором, вважаються не виключними, якщо у 
договорі не передбачено передачу виключних прав на використання 
твору. Право на передачу будь-яким особам невиключних прав на ви
користання творів мають організації колективного управління, яким 
суб’єкти авторського права передали повноваження на управління 
своїми майновими авторськими правами. Договори про передачу 
прав на використання творів укладаються у письмовій формі. В усній 
формі може укладатися договір про використання (опублікування) 
твору в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо).

Розглядаючи види договорів у сфері промислової власності, необ
хідно охарактеризувати договори на створення об’єктів промислової 
власності, договори на виконання науково-дослідницьких, дослідно- 
конструкторських та технологічних робіт; договори на використання 
об’єктів промислової власності.

Найбільш поширеними договорами на використання об’єктів ін
телектуальної власності є ліцензійні договори. ЦК України 2004 р. 
передбачає надання ліцензії на використання об’єкта права інтелек
туальної власності окремо або в ліцензійному договорі. У ЦК перед
бачені таю види ліцензій: виключна, одинична, невиключна, а також 
й інші види, що не суперечать закону. Студенти мають розрізняти за
значені види ліцензій. Також чинне законодавство. України про про
мислову власність передбачає випадки, коли у разі невикористання 
об’єкта промислової власності без поважних причин протягом трьох 
років на цей об’єкт може бути видано так звану примусову ліцензію. 
Студенту також необхідно з’ясувати за наявності яких обов’язкових 
умов може бути видана ця примусова ліцензія.

Розглядаючи договір комерційної концесії студенти мають вра
ховувати, що він є одним із новітніх договірних інститутів у цивіль
ному праві України. У світовій практиці відповідний інститут має 
назву «франчайзинг» (фр. franchissage — пільга, привілей). Сутність
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відносин, що виникають унаслідок договору комерційної концесн 
полягає в тому, що один суб’єкт підприємницької діяльності (право- 
володілець) за винагороду надає іншому суб’єктові підприємницької 
діяльності (користувачеві) право використовувати свої засоби індиві
дуалізації (фірмове найменування, комерційне позначення, знак для 
товарів і послуг), передає йому ноу-хау, комерційну інформацію, що 
охороняється законом, і надає постійне консультаційне сприяння в 
організації підприємницької діяльності. Мета договору комерційної 
концесії — сприяти просуванню на ринок певних товарів (зокрема, 
високотехнологічного устаткування, яке як правило, є засобом ви
робництва інших товарів), виконанню робіт та наданню послуг.

Отже предметом даного договору є право на використання об’єктів 
права інтелектуальної власності, комерційного досвіду та ділової ре
путації.

Договір комерційної концесії є консенсуальним, двостороннім, 
оплатним. Сторонами в цьому договорі виступають правоволоділець 
(франчизіар) та користувач (франчизіат). Ними можуть бути і юри
дичні, і фізичні особи, зареєстровані як підприємці. Форма догово
ру комерційної концесії визначається як письмова. Недотримання 
письмової форми має наслідком недійсність договору: він є нікчем
ним з моменту укладення.

Істотними умовами договору є його предмет і ціна (винагоро
да). Особливість предмета договору полягає в тому, що він становить 
комплекс виключних прав, які необхідні для використання у певній 
сфері підприємницької діяльності. Проте обов’язковий набір ви
ключних прав, які підлягають передачі користувачеві, як правило, за
конодавством не встановлюється.

Ціну договору комерційної концесії становить винагорода, яку 
користувач виключних прав інтелектуальної власності сплачує пра
воволо дільцю.

Вивчаючи дану тему, необхідно враховувати, що ЦК України (у ст. 
1122) визначає й особливі умови цього договору.

Студентам слід звернути увагу на те, що, оскільки у договорі ко
мерційної концесії існують внутрішні (між сторонами договору) і зо
внішні (з третіми особами) правовідносини, то з цих позицій будуєть
ся й відповідальність сторін. Що стосується взаємної відповідальності 
правоволодільця і користувача, то вона встановлюється сторонами в 
договорі, виходячи з принципу свободи договору. Оскільки корис
тувач укладає договори з третіми особами від свого імені, але з ви-
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користанням засобів індивідуалізації (комерційного найменування 
чи торговельної марки) правоволодільця, то відповідальною особою 
перед третіми особами є не лише користувач, а й правоволоділець. 
Студентам слід звернути увагу, що відповідальність правоволодільця 
перед споживачами може бути субсидіарною, або ж він може відпо
відати солідарно з користувачем, що закріплено уст. 1123 ЦК.

Чинне законодавство також визначає права та обов’язки сторін, їх 
відповідальність за невиконання або неналежне в и ко н а н н я о бо в ’ яз к і в, 
а також випадки припинення договору комерційної концесії.

Закон України «Про інвестиційну діяльність» визначає ноу-хау як 
сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, 
оформлених у вигляді технічної документації, навичок та виробни
чого досвіду, необхідних для організації, але не запатентованих (ч. 2 
ст. 1).

Договір про передачу «ноу-хау» — самостійний договір у сфері 
права інтелектуальної власності. До правомочностей володільця пра
ва «ноу-хау» належить не тільки право використання цього об’єкта, 
а й можливість розпоряджатися цим правом, розкривати зміст «ноу- 
хау» третім особам, укладаючи з останніми договір про передачу 
«ноу-хау».

За договором про передачу «ноу-хау» одна сторона — правоволо
ділець — зобов’язується надати іншій стороні — набувачу — право на 
використання «ноу-хау» в установлених договором межах, передати 
для цього відповідні інформацію, досвід і знання, а набувач — при
йняти «ноу-хау», зберігати його конфіденційність упродовж усього 
строку дії договору і вносити володільцеві права на нього платежі, 
обумовлені цим договором, якщо інше ним не передбачено. Вар
то зауважити, що об’єктом договору про передачу «ноу-хау» висту
пає «ноу-хау» як не охороноспроможне рішення, що зберігається в 
режимі конфіденційності. «Ноу-хау» не можна використовувати, не 
отримавши його в повному обсязі від володільця права на «ноу-хау». 
Інакше кажучи, недостатньо одного дозволу правоволодільця на ви
користання «ноу-хау» як інформації, необхідне також його фактичне 
передання.

За загальним правилом цей договір є двостороннім, консенсуаль- 
ним і від платним, якщо умова про безвідплатність не обумовлена в 
самому договорі.

Слід звернути увагу на те, що основною умовою йього договору є 
конфіденційність, яка визначає секретність «ноу-хау» як об’єкта до-

37



П
РА

В
О

 І
Н

ТЕ
Л

ЕК
ТУ

А
Л

ЬН
О

Ї В
Л

А
С

Н
О

С
ТІ

. В
ы

чи
тк

а 
№

 2
. 2

3.
07

.2
01

9.
 М

М
М

говору, є елементом його правового режиму та є визначльною у мо
менті припинення дії договору

Для передачі «ноу-хау» може бути використана конструкція до
говору комерційної концесії, оскільки його предметом є право на 
використання комерційної таємниці, а також комерційного досвіду 
(«ноу-хау»). Проте, зазначені договори мають свою специфіку Отже, 
студентам слід звернути увагу на співвідношення договору про пере- 
дання «ноу-хау» з іншими договорами у сфері права інтелектуальної 
власності, зокрема з ліцензійним договором, договором комерційної 
концесії, адже, окрім спільних ознак, зазначені договори мають й 
принципові ВІДМІННОСТІ.

Рекомендована література: № 1,2, 4, 18—22, 37,40, 42,44,46,48, 53,
58-60, 68, 72, 74, 78, 80, 88, 91, 92, 94, 98, 99, 104-107, 110, 111.

Тема 10
ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

В УКРАЇНІ

Практичне заняття (2 години)
1. Способи захисту об’єктів інтелектуальної власності.
2. Досудовий спосіб захисту об’єктів інтелектуальної власності. Ми

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

ності.

Методичні рекомендації до вивчення теми
Поняття «захист права інтелектуальної власності» включає перед

бачену законодавством діяльність відповідних державних органів по 
визнанню, поновленню прав, а також усуненню перешкод, що зава
жають реалізації прав та законних інтересів суб’єктів права в сфері ін
телектуальної власності. Право на захист з’являється у суб’єкта права 
лише в момент порушення або оспорювання його прав та охороню- 
ваних законом інтересів і реалізується в рамках охоронних цивільних, 
кримінальних та адміністративних правовідносин, які виникли при 
цьому. Предметом захисту є не тільки особисте немайнове або май
нове право інтелектуальної власності, а й інтереси, що охороняються
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законом. Відношення суб’єктивних прав та охоронюваних законом 
інтересів є предметом дискусій. Студентам слід звернути увагу на від
межування суб’єктивного цивільного права та охоронюваного зако
ном інтересу. Відмінність між ними полягає в тому, що суб’єктивне 
право є не просто можливістю діяти певним чином, а можливістю, 
що забезпечується кореспондуючим обов’язком її здійснення, а охо- 
ронюваний законом інтерес не має такого забезпечення. Таке відме
жування має велике практичне значення для захисту прав інтелекту
альної власності, оскільки позов про визнання патенту чи свідоцтва 
недійсним може подати не будь-яка особа, а лише особа, права чи 
охоронювані законом інтереси якої порушує відповідний патент чи 
свідоцтво.

Суб’єктами права на захист є передусім самі автори результатів 
інтелектуальної діяльності, правоволодільці, а також спадкоємці та 
інші правонаступники.

Порушником права інтелектуальної власності є будь-яка фізична 
або юридична особа, яка не виконує вимог чинного законодавства, 
що регулює правовідносини в сфері інтелектуальної власності.

Студентам слід мати на увазі, що захист права інтелектуальної 
власності та охоронюваних законом інтересів здійснюється у перед
баченому законодавством порядку, тобто із застосуванням належних 
форм, засобів і способів захисту.

Розрізняють дві основні форми захисту права інтелектуальної 
власності — юрисдикційну і неюрисдикційну. Юрисдикційна форма 
захисту права інтелектуальної власності — це діяльність уповнова
жених державою органів по захисту порушених суб’єктивних прав чи 
тих, котрі оспорюються.

В рамках юрисдикційної форми захисту права інтелектуальної 
власності у свою чергу виокремлюють загальний і спеціальний по
рядки захисту порушеного права інтелектуальної власності. Загальна 
форма захисту пов’язується з діяльністю судів (загальної та спеціаль
ної юрисдикції'). Суд може використовувати будь-які способи захис
ту, передбачені у ст. 16 Цивільного кодексу. Проте, студентам слід 
уяснити деякі правила щодо способів засисту права інтелектуальної 
власності.

По-перше, перелік способів захисту, наведений у ст. 16 ЦК не є 
вичерпним і крім загальних способів захисту у межах кожного само
стійного інституту можна виокремити спеціальні захисні механізми. 
Наприклад, такий спосб, як вилучення з цивільного обороту товарів,
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що виготовлені з порушенням права інтелектуальної власності, зна
рядь та матеріалів, які використовувалися для їх виготовлення (ст. 432 
ЦК), або ж застосування разового грошового стягнення замість від
шкодування збитків за неправомірне використання об’єкта права ін
телектуальної власності, яке передбачене ст. 52 Закону України «Про 
авторське право і суміжні права» та ст. 55 Закону України «Про охоро
ну прав на сорти рослин».

По-друге, не всі із зазначених способів можуть бути застосовані 
для захисту порушеного або оспорюваного права на результат ін
телектуальної діяльності. Так, для захисту даної групи прав не є ха
рактерним використання такого способу, як примусове виконання 
обов’язку в натурі, оскільки їх об’єктом є нематеріальні блага. Тому 
вибір способів судового захисту порушеного або оспорюваного права 
залежить від характеру самого права, від виду та характеру вчиненого 
правопорушення.

Спеціальною формою захисту права інтелектуальної власності та 
охоронюваних законом інтересів є адміністративний порядок їх за
хисту в рамках якої особа може зветратися за захистом, наприклад, 
до Антимонопольного комітету України або інших державних уста
нов. У рамках спеціальної юрисдикційної форми реалізується також 
кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності. Такий 
порядок захисту права інтелектуальної власності відповідає вимогам 
міжнародних договорів, зокрема вимогам Угоди TRIPS.

Неюрисдикційна форма захисту права інтелектуальної власності 
включає дії юридичних і фізичних осіб щодо захисту права інтелекту
альної власності та охоронюваних законом інтересів, які здійснюють
ся ними самостійно, без звертання за допомогою до державних або 
інших компетентних органів (самозахист прав). Наприклад, в рамках 
цієй форми особа може відмовитися здійснювати певні дії, передба
чені укладеним договором про передачу майнових прав інтелектуаль
ної власності або ліцензійним договором, відмовитись від виконання 
недійсного договору тощо.

Одним із способів захисту права інтелектуальної власності є вжит
тя запобіжних заходів. Законодавство не надає визначення поняття 
«запобіжні заходи», проте надає іх ознаку, підстави вжиття, визначає 
порядок встановлення, перелічує їх види та підстви припинення (ст. 
ст. 43—1—43—10 Господарського процесуального кодексу). Згідно ч.І 
ст. 1 Господарського процесуального кодексу — запобіжні заходи яв
ляють собою заходи, спрямовані на запобігання правопорушенням.
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Так, відповідно до ст. 43—1 Особа, яка має підстави побоюватись, 
що подача потрібних для неї доказів стане згодом неможливою або 
утрудненою, а також підстави вважати, що її права порушені або іс
нує реальна загроза їх порушення, має право звернутися до госпо
дарського суду з заявою про вжиття запобіжних заходів до подання 
позову. Запобіжні заходи включають: витребування доказів; огляд 
приміщень, в яких відбуваються дії, пов’язані зпорушенням прав; на
кладення арешту на майно, що належить особі, щодо якої вжито за
побіжні заходи, і знаходиться в неї або в інших осіб. Студентам слід 
ознайомитись з відповідними положеннями законодавства.

Рекомендована література: № 1,2 ,4 ,18—22, 37,40,42,44,46,48, 53,
58-60, 68, 72, 74, 78, 80, 88, 91, 92, 94, 98, 99, 104-107, 110, 111.
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ЗАСОБИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Історичні етапи становлення та розвитку права інтелектуальної 
власності.

2. Законодавство України в сфері інтелектуальної власності.
3. Загальна характеристика об’єктів прав інтелектуальної власності.
4. Зміст права інтелектуальної власності.
5. Ознаки охороноспроможності об’єктів права інтелектуальної 

власності.
6. Правове положення патентних повірених. Вимоги щодо патент

них повірених. Повноваження повірених у справах інтелектуаль
ної власності.

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

8. Права власників щодо результатів створених за службовим за
вданням.

9. Особисті немайнові права авторів.
10. Майнові права автора. Майнові права володільця.
11. Поняття авторського права та сфера його дії.
12. Виникнення та здійснення авторського права.
13. Об’єкти, що охороняються авторським правом.
14. Правомірне використання твору без згоди автора.
15. Строки охорони авторських прав.
16. Об’єкти та суб’єкти суміжних прав.
17. Реєстрація авторського права.
18. Поняття суміжних прав та сфера їх дії. Види суміжних прав.
19. Права виконавців, виробників фонограм (відеограм), програм 

(передач) організацій мовлення та їх зміст.
20. Захист авторських і суміжних прав.
21. Колективне управління авторськими та суміжними правами. 

Функції організацій колективного управління правами.
22. Поняття патентного права.
23. Поняття патенту. Строки дії патенту. Визнання патенту недій

сним. Припинення дії патенту.
24. Порядок отримання патенту на винахід.
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25. Поняття, ознаки винаходу, строк правової охорони.
26. Поняття і обов’язки винахідників службових винаходів,
27. Поняття та ознаки корисної моделі, строк правової охорони.
28. Права та обов’язки, що виникають з патенту.
29. Поняття промислового зразка та умови його патентоспроможнос

ті, строк правової охорони.
30. Права автора промислового зразка.
31. Момент виникнення майнових прав на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок.
32. Правові наслідки припинення чинності виключних майнових 

прав на винахід та корисну модель.
33. Патентування об’єкта промислової власності за кордоном.
34. Припинення дії патенту на промисловий зразок. Визнання патен

ту на промисловий зразок недійсним
35. Примусове відчуження патентних прав.
36. Поняття раціоналізаторської пропозиції та її правові ознаки.
37. Права авторів раціоналізаторської пропозиції.
38. Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію.
39. Поняття й ознаки найменування. Вимоги до комерційного найме

нування.
40. Припинення права на комерційне найменування.
41. Поняття торгівельної марки і умови їх правової охорони. Строк 

правової охорони.
42. Процедури патентування торговельної марки.
43. Права, що випливають із свідоцтва на торговельну марку. Обме

ження прав володільця торговельної марки.
44. Порушення прав на торговельну марку Захист прав на торговель

ну марку.
45. Підстави припинення дії свідоцтва на торгівельну марку.
46. Умови визнання позначення добре відомою маркою.
47. Географічне зазначення, його визначення. Види географічних за

значень.
48. Реєстрація географічного зазначення та порядок її здійснення.
49. Правові наслідки реєстрацїї' географічного зазначення.
50. Визнання реєстрацїї' географічного зазначення недійсним.
51. Право інтелектуальної власності на сорт рослин і породу тварин.
52. Компонування інтегральної мікросхеми як об’єкт права інтелек

туальної власності.
53. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.
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54. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю.
55. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття.
56. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майно

вими правами інтелектуальної власності.
57. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власнос

ті: поняття та види.
58. Ліцензійний договір: поняття, правова природа.
59. Сторони ліцензійного договору. Укладення ліцензійного договору.
60. Зміст ліцензійного договору.
61. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної 

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

права інтелектуальної власності.
63. Договір комерційної концесії (франчайзингу): поняття, правова 

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

власності.
68. Цивільно-правові способи захисту прав інтелектуальної власнос

ті.
69. Захист прав інтелектуальної власності в судовому порядку.
70. Адміністративний порядок захисту прав інтелектуальної власнос

ті.
71. Загальна характеристика системи міжнародно-правової охорони 

інтелектуальної власності.
72. Всесвітня організація інтелектуальної власності.
73. Міжнародні договори у сфері авторського права.
74. Міжнародні договори у сфері охорони суміжних прав.
75. Міжнародні договори у сфері патентного права.
76. Міжнародні договори про охорону товарних знаків.
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