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ВСТУП 

Вивчення курсу «Інтелектуальна власність та авторське право» є 
важливим чинником формування професійної культури дипломова-
них спеціалістів. Ця дисципліна є складовою частиною комплексу 
дисциплін підготовки магістрів з документознавства.  

Інтелектуальна власність має подвійну природу. Право, що вини-
кає у творця на результат інтелектуальної діяльності, подібне до пра-
ва власності, що має особа, працею якої створено матеріальний об'-
єкт. Право на результат творчої діяльності забезпечує його власнику 
виняткову можливість розпоряджатися цим результатом на свій роз-
суд і дає змогу передавати іншим особам (або надавати дозвіл на його 
використання). За цілим рядом ознак це право може належати до 
майнових прав і подібне до права власності. 

Водночас існують й інші відносини особистісного спрямування, 
які набувають юридичної чинності відповідно до права авторства. 
Автор (фізична особа, творчою працею якої створено результат інте-
лектуальної діяльності) володіє сукупністю особистих немайнових 
(моральних) прав, які не можуть бути відчужені від їх власника вна-
слідок самої їхньої природи. І якщо у відносинах економічного при-
власнення визначається, кому дозволено використовувати певний, 
наприклад, твір промисловим або комерційним чином, то у відноси-
нах особистісного привласнення міститься відповідь на запитання 
«Хто творець цього твору?». 

Майнові й немайнові права взаємопов'язані. Цей зв'язок виявля-
ється в тому, що внаслідок використання об'єктів інтелектуальної 
власності з'являється майно (матеріальні об'єкти) і право власності на 
нього. 

Інтелектуальну власність за встановленою традицією поділяють 
на авторське право й промислову власність. 
Авторське право закріплює за авторами та іншими творцями ін-

телектуальної власності певні права, які надають їм можливість до-
зволяти або забороняти протягом обмеженого періоду часу різні види 
використання їхніх творів. У широкому розумінні авторське право 
містить положення про охорону авторського права, а також охорону 
суміжних прав (прав, суміжних з авторським правом: прав виконав-
ців, виробників фонограм, організацій мовлення). 
Промислова власність охоплює права на такі об'єкти інтелектуа-

льної власності, як винаходи, корисні моделі, промислові зразки, зна-
ки для товарів і послуг (товарні знаки й знаки обслуговування), фір-
мові найменування та зазначення про походження товарів чи на-
йменування місця походження товарів, а також припинення недобро-
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совісної конкуренції. При цьому промислову власність розуміють у 
найширшому значенні й поширюють не лише на промисловість, але й 
на сільське господарство, торгівлю, на всі продукти промислового чи 
природного походження. 

14 липня 1967 р. у Стокгольмі було підписано Конвенцію, що за-
снувала Всесвітню організацію інтелектуальної власності (ВОІВ) і 
згідно з якою до інтелектуальної власності належать права на такі ви-
ди діяльності та їх результати: 1) літературні, художні й наукові тво-
ри; 2) виступи виконавців, фонограми й програми ефірного мовлен-
ня; 3) винаходи у всіх галузях людської діяльності; 4)наукові від-
криття; 5) промислові зразки; 6) товарні знаки, знаки обслуговування 
і торгові найменування і позначення; 7) припинення недобросовісної 
конкуренції; 8) інші права, які є результатом інтелектуальної діяльно-
сті в промисловості, науковій, літературній або художній галузях. 

Відносини інтелектуальної власності характеризуються тим, що 
вони: 1) є суспільними відносинами; 2) мають вольовий характер; 3) 
виникають з приводу результатів інтелектуальної, творчої діяльності; 
4) мають абсолютний (виключний) характер. 

Отже, по-перше, вони є суспільними відносинами, тобто такими, 
що складаються між людьми в процесі їх перебування у певній спіль-
ноті. Розглянуті під таким кутом зору, відносини інтелектуальної 
власності виступають у якості так званих «виробничих» відносин, 
будучи основним видом відносин, що складаються між людьми у 
процесі створення, розподілу та перерозподілу благ (очевидно, як ма-
теріальних, так і нематеріальних), які забезпечують існування людсь-
кого суспільства в цілому та окремої людини у суспільстві. У такому 
сенсі відносини власності виступають як передумова, умова і резуль-
тат функціонування суспільства. 
По-друге, відносини інтелектуальної власності мають вольовий 

характер, оскільки виникають та існують не у вакуумі (тобто не є су-
то об'єктивними, абстрактними взагалі), а набувають певного змісту і 
значення, будучи пропущеними крізь свідомість людей, а отже, ста-
ють певною мірою залежними від волі останніх. Воля власника щодо 
реалізації влади над благом, яке йому належить, виражається у воло-
дінні, користуванні, розпорядженні, управлінні нею тощо. Ці вольові 
дії він вчиняє, врешті-решт, на свій вільний розсуд і у своїх інтересах. 
Утім, слід зробити застереження, що розсуд може бути вільним доти, 
поки він не суперечить інтересам інших членів суспільства. 
По-третє, характерним для відносин інтелектуальної власності є 

те, що вони виникають з приводу результатів інтелектуальної, твор-
чої діяльності. Якщо перші дві з названих вище ознак певною мірою 
стосуються й інших суспільних відносин, що стають або можуть ста-
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ти предметом правового регулювання і набувають специфічного за-
барвлення лише при характеристиці їх стосовно конкретного виду 
відносин, то третя ознака є специфічною і визначає сутність відносин 
інтелектуальної власності як суспільної та наукової категорії. 

Відносини інтелектуальної власності регулюються різними галу-
зями права: конституційним, цивільним, адміністративним правом. 
Правова охорона цих відносин забезпечується також нормами кримі-
нального права. 

Складовою частиною вивчення курсу «Інтелектуальна власність 
та авторське право» є самостійна підготовка студентами певних ма-
теріалів, питань, завдань з кожної теми навчального курсу. Взагалі 
для вивчення програмного матеріалу в повному обсязі важливу роль 
грає самостійна робота студента. Слід також пам’ятати, що само-
стійна робота є обов’язковою та необхідною при підготовці до семі-
нарських занять, для виконання контрольних завдань, для складання 
іспиту з навчальної дисципліни. Тому до самостійної роботи необ-
хідно приступати з першого дня навчального семестру. 

Специфіка вивчення даного курсу полягає в тому, що багатий 
зміст опановується за нормативною програмою у стислий строк. Це 
потребує від студентів великої відповідальності, самоорганізації та 
самоконтролю. Згідно з навчальними планами певна частина часу ви-
вчення курсу – це самостійна робота студентів. Тому студент пови-
нен із самого початку ознайомитись з програмою і планами семінар-
ських занять з дисципліни, наведеним списком навчальної літерату-
ри, переліком основних питань для іспиту, тематикою рефератів. Піс-
ля цього студент повинен приступити до систематичної праці з літе-
ратурою і конспектуванню кожного питання певної теми семінарсь-
кого заняття, написанню реферату. Бажано також законспектувати 
головний зміст питань для іспиту, виписати найважливіші терміни, 
поняття з курсу й засвоїти їхній смисл та значення. 

На аудиторних заняттях з дисципліни «Інтелектуальна власність 
та авторське право» кожен студент повинен активно виявити свої 
знання і навички, уміння спілкуватися та висловлювати свою думку 
на високому культурному рівні. А все це стає можливим тільки за 
умови наполегливої самостійної роботи студента. Слід підкреслити, 
що самостійна робота повинна мати систематичний та плановий ха-
рактер, а результати цієї роботи мають бути закріплені у письмовій 
формі. 
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ТЕМА 1 

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 
ПЛАН 

1. Поняття та сутність права інтелектуальної власності 
2. Специфічність та поняття об'єктів права інтелектуальної вла-

сності 
3. Загальна характеристика інститутів права інтелектуальної 

власності 
4. Основи національного законодавства у сфері інтелектуальної 

власності 
 
Література 
1. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: У 2-

х кн. / за ред. А. С. Довгерта. Кн. 1: Нормативні акти і документи. Єв-
ропейська інтеграція України / Уклад. Р. В. Дроб'язко. К.: ІнЮре, 
2001. 520 с. Кн. 2: Виступи, статті європейських спеціалістів. К.: 
ІнЮре, 2001. 460 с. 

2. Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственно-
сти: Авторское право / Перевод с англ. В. Л. Вольфсона. СПб: Юри-
дический центр Прес, 2004. 535 с. 

3. Бошицький Ю. Л., Козлова О. О., Андрощук Г. О. Комер-
ційні найменування: основні правові аспекти / за заг. ред. 
Ю. С. Шемшученка. К.: Юрид. думка. 2006. 

4. Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. 
Задачи кодификации. Сборник статей. М.: Статут, 2003. 

5. Інтелектуальна власність в Україні: Нормативна база. К.: 
КНТ, 2003. 

6. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і прак-
тики / за заг. редакцією Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. К.: 
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. 

7. Кравец Л. Г. Общемировые тенденции развития системы 
охраны интеллектуальной собственности. М.: ИНИЦ Роспатента, 
2001. 64с. 

8. Липник Д. Авторское право и смежные права. М.: Ладо-мир, 
Издательство ЮНЕСКО, 2002. 

9. Матвеев Ю. Г. Международная охрана авторских прав. М.: 
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Руський двор, 2000. 240 с. 
10. Мікульонок І. О. Основи інтелектуальної власності: навч. 

посіб. К.: Політехніка, Ліра-К, 2011.  
11. Минков А. Международная охрана интеллектуальной собс-

твенности. СПб.: Питер, 2001. 
12. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та 

законодавства України / за ред. Ю. М. Капіци. К.: Слово, 2006. 
13. Право інтелектуальної власності: Науково-практичний ко-

ментар до Цивільного кодексу України / за заг. ред. М. В. Паладія, 
Н. М. Мироненко, В. О. Жарова. К.: Парламентське вид-во, 2006. 

14. Право інтелектуальної власності: підручник / 
Ю. І. Харитонова, Є. О. Харитонов, Т. С. Ківалова, В. С. Дмитришин, 
О. О. Кулініч, Л. Д. Романадзе та ін.; за заг. ред. О. І. Харитонової. К.: 
Хрінком Інтер, 2016. 540 с. 

15. Правова охорона комерційних позначень в Україні: пробле-
ми теорії і практики: Зб. наук. статей / за ред. Ю. С. Шемшученка 
Ю. Л. Бошицького. К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України; Юридична думка, 2006. 

16. Промислова власність в Україні: проблеми правової охоро-
ни / за ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. К.: Ін-т держави і 
права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. Ст. 15-50. 

17. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в РФ. 
М.: Проспект, 2006. 752 с. 

18. Ханина К. Генезис права интеллектуальной собственности 
ЕС. Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные 
права. 2004. № 4. С. 44-55. 

19. Шишка Р. Б. Охорона права інтелектуальної власності: ав-
торсько-правовий аспект: монографія. X.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. 
справ, 2002. 

20. Энтин В. Авторское право и смежные права в европейском 
праве. Интеллектуальная собственность. Авторское право и смеж-
ные права. 2004. № 9. С. 40-48; № 10. С. 20-32; № 11. С. 53-65. 
 

 
1. Поняття та сутність права інтелектуальної власності 
Вплив результатів інтелектуальної діяльності людини на матері-

альне виробництво, на підвищення рівня життя людства, охорону на-
вколишнього середовища, вивчення всесвіту тощо за останній час 
значно посилився. Якісно нова роль інтелектуальної діяльності лю-
дини та її результатів полягають у тому, що людство намагається по-
стійно вдосконалювати оточуюче його середовище, упевнено рухати-
ся до кращих умов життя, максимально використовуючи для цього 
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безмежні можливості свого інтелекту. Інтелектуальна діяльність лю-
дини завжди була каталізатором та рушійною силою розвитку науко-
во-технічного та соціально-культурного розвитку будь-якого суспіль-
ства, засобом підвищення добробуту його громадян. А результати 
творчої діяльності людини завжди були, є і будуть найвищою та най-
ціннішою формою прояву інтелекту людини. 

Створення нових об'єктів інтелектуальної власності, зокрема 
винаходів, корисних моделей, промислових зразків супроводжується 
багатьма питаннями, серед яких важливе місце посідають проблеми 
правової охорони цих об'єктів, прав та інтересів їхніх творців. Тому 
вдосконалення правової охорони інтелектуальної діяльності, належна 
охорона її результатів, обов'язок усього суспільства – державних дія-
чів, учених, практиків і особливо юристів. Безумовно, ці питання по-
трібно розглядати комплексно. 

Людство постійно створювало умови для розвитку знань, які 
складалися з досвіду попередніх поколінь, розвивався та вдоскона-
лювався досвід використання цих знань. Якщо раніше його можна 
було передавати усно, оскільки обсяги знань були незначними і не 
відзначалися значною структурованістю, то далі це ставало неможли-
вим. Виникла потреба у викладенні знання на матеріальних носіях за 
допомогою писемності. Це дало змогу значно поглибити досвід, зро-
бити його доступним більшому колу людей. Досвід перестав бути 
однорідною масою, почав набувати структурованості: виокремилися 
художні, літературні, наукові твори. Крім того, виокремилася і група 
людей, яким найкраще вдавалося систематизувати досвід та створити 
щось нове, цінне для суспільства. 

Поступово накопичувалися матеріальні результати творчості, 
однак вони не набували масового розповсюдження. Це обмеження 
було викликане відсутністю технічних засобів тиражування цих тво-
рів, складністю копіювання. Як наслідок, такі результати творчості 
були дуже дорогими, а тому недоступні широкому загалу користува-
чів. Розвиток техніки дав можливість зробити твори доступними ши-
рокому загалу, завдяки здатності до тиражування значної кількості 
екземплярів твору. Це привело до відкриття перед людством нових 
можливостей у сфері науки та культури. Теоретичний досвід накопи-
чувався в значному обсязі, постійно вдосконалювався і, підкреслимо 
ще раз, був доступний значному колу користувачів. Масовість розпо-
всюдження призвела до втрати автором контролю над використанням 
творів. Випадки плагіату, перекручення стали більш частими і тому 
постала потреба в їх належному захисті. 

Безпосередньо термін «інтелектуальна власність» з'явився 
наприкінці XVIII ст. у французькому законодавстві. Традиції пропрі-



 10 

єтарного (пропрієтарний – власний) підходу до авторського і патент-
ного права виникли у Франції на ґрунті теорії природного права, яке 
одержало свій найбільш послідовний розвиток у працях французьких 
філософів-просвітителів Вольтера1, Дідро2, Гольбаха3, Гельвеція4, 
Руссо5 та ін. Відповідно до цієї теорії право творця будь-якого твор-
чого результату – чи то літературного твору, чи винаходу, є його не-
від'ємним природним правом, що виникає із самої сутності творчої 
діяльності та існує незалежно від визнання цього права державною 
владою. З часом суспільство прийшло до визнання права інтелектуа-
льної власності як одного з головних механізмів, що забезпечують 
розвиток творчості, оскільки захист прав автора надає стимул до тво-
рчої роботи. 

Слід підкреслити, що право інтелектуальної власності не перед-
бачає неадекватного захисту, необмеженої захищеності прав автора, а 
намагається підтримати баланс інтересів автора і користувача, робить 
цю галузь права захисником такого фундаментального права людини, 
як право на отримання інформації. Таке підтримання рівноваги, ком-
промісу між різними інтересами робить можливим розвиток інтелек-
туальної діяльності і ставить результати такої творчості на службу 
суспільства. Тому особливість сьогодення визначається тим, що люд-
ство вступає в інформаційне суспільство, головною ознакою якого є 
те, що інформація стає основним стратегічним ресурсом.  

Значення результатів інтелектуальної діяльності в соціально-
культурному та економічному аспекті життя суспільства стало сього-
дні набагато вагомішим. Практично всі результати інтелектуальної 
діяльності вийшли на ринок, а це у свою чергу викликало необхід-
ність їх узагальненої регламентації. Поступово з'явилося багато 
принципово нових сфер інтелектуальної діяльності, результати якої 
потребують правової охорони і регулювання. Так, з'явилася потреба в 
охороні біологічних досягнень, включаючи селекційні, так само, як і 

                                                           
1 Вольтер (1694-1778) – один з найбільших французьких філософів-
просвітників XVIII ст.: поет, прозаїк, сатирик, трагік, історик, публіцист. 
2 Дідро Дені́ (1713-1784) – французький філософ та енциклопедист епохи 
Просвітництва.  
3 Гольбах, Поль Анрі́ (1723-1789) – французький філософ німецького похо-
дження, письменник, просвітитель, енциклопедист, іноземний поважний 
член Петербурзької Академії наук. 
4 Гельвецій, Клод Адріан (1715-1771) – французький літератор і філософ-
матеріаліст утилітарного напрямку; ідеолог французької буржуазії епохи 
Просвітництва. 
5 Руссо Жан-Жак (1712-1778) – французький філософ-просвітник, письмен-
ник, композитор. 
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інтелектуальних результатів, що пов'язані з появою нових технічних 
засобів. А розробка та впровадження звуко- і відеозаписуючої апара-
тури поставило питання охорони прав на записи артистів-виконавців, 
прав організацій, що здійснюють такі записи, а розповсюдження ра-
діо й телебачення поставило питання про права студій на передачі, 
що ними транслюються. Перелік таких нових сфер стрімко поширю-
ється. Актуальними є надання охорони досягненням генетики, новим 
різновидам комп'ютерних програм, Інтернет-сайтам, науковим від-
криттям тощо. В умовах конкуренції на ринку зростає значення тако-
го об'єкта права інтелектуальної власності, як нерозкрита інформація, 
включаючи секрети виробництва. Це не тільки знання і досвід вироб-
ничо-технічного характеру, а й різноманітна нетехнічна інформація – 
дані про організацію і економіку виробництва, маркетинг, комерційні 
знання, джерела фінансування, бізнес-плани та інша інформація. Та-
кий підхід має свої позитивні сторони: забезпечується охорона зага-
льновизнаних об'єктів інтелектуальної власності, що потребують ре-
єстрації у відповідних органах до її проведення; забезпечується пра-
вова охорона тих результатів творчої діяльності, що мають комерцій-
ну цінність і потребують охорони, але не можуть отримати захист у 
рамках законодавства промислової власності чи авторського права; 
дається вибір у способі захисту творчого продукту, що може заоща-
дити власнику час та гроші на реєстрацію інтелектуального продукту. 

Конституція України гарантує кожному громадянину право на 
результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не 
може використовувати або поширювати зазначені результати без 
згоди їхнього власника, лише за винятками, встановленими законами. 
Творчість властива будь-якій діяльності людини, але не будь-яка тво-
рчість завершується досягненням певного об'єктивного результату. За 
кінцевими результатами також розрізняється технічна, художня, лі-
тературна, наукова, виробнича творчість тощо (ст. 54 Конституції 
України). 

Умовно творчість можна розподілити на таких два основних ви-
ди, як духовну творчість і науково-технічну творчість. До духовної 
творчості належать результати художньої діяльності, а до науково-
технічної творчості – результати науково-технічної діяльності. Твор-
чість гуманітарного характеру є спрямованою на збагачення внутрі-
шнього світу людини, на формування її світогляду, її якостей. Вона 
охоплює літературну, наукову, мистецьку творчість, виконавську 
майстерність артистів, звукозапис, радіомовлення і телебачення, інші 
види творчої діяльності гуманітарного характеру. 

Сучасні межі творчості неухильно розширюються, виникають 
усе нові її форми і види. Це зумовлює зростання кількості позитив-
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них результатів творчої діяльності, які стають досить вигідним това-
ром. Прикладом може бути різноманітна друкована продукція, яка 
охоплює науку, художню літературу, музику, мистецтво тощо, яка 
містить широкий спектр результатів творчої діяльності. Також це і 
величезний ринок аудіовізуальної продукції, фонограм, організацій 
мовлення, різноманітні способи фіксації виконання тощо. Мистецтво 
містобудування, архітектура, фотографічні твори і твори, одержані 
способами, аналогічними фотографії, скульптура, графіка, дизайн, 
картини, твори прикладного мистецтва, науки, літератури – це все ре-
зультат діяльності людини, який має, окрім духовної, і суттєву мате-
ріальну цінність, тобто є цінним товаром. 

Іншу групу відносин складають результати науково-технічної 
творчості. Так, науково-технічні досягнення передусім сприяють 
підвищенню технічного рівня суспільного виробництва, його ефекти-
вності, продуктивності, тому результати науково-технічної творчості 
користуються особливо великим попитом на ринку науково-технічної 
продукції. Ця продукція зумовлює науково-технічний процес у суспі-
льстві, і тому має не менш важливе значення, ніж література і мисте-
цтво. 

Інша група об'єктів інтелектуальної власності – це засоби інди-
відуалізації учасників цивільного обігу, товарів і послуг, а більш кон-
кретизовано – це комерційні позначення, якими виробник позначає 
вироблену ним продукцію, надані послуги або індивідуалізує себе на 
ринку серед інших суб'єктів господарювання. Розвиток ринкових від-
носин активізував проблему збуту товарів, які виробляються тими чи 
іншими виробниками. Серед величезного асортименту однорідних 
товарів на ринку споживачеві важко вибрати саме той товар, який ви-
різняється якістю, зовнішнім оформленням, економічністю та іншими 
якісними чи естетичними ознаками. У цьому випадку йому можуть 
допомогти спеціальні позначення і найменування, які відрізняють то-
вар одного виробника від однорідного товару іншого виробника. Такі 
позначення також стали товаром, який можна продати і купити. А 
найбільш поширеним способом використання результатів інтелекту-
альної діяльності є використання їх для задоволення власних потреб 
у різноманітних речах, знаряддях праці, устаткуванні, естетичних і 
духовних потреб суспільства тощо. Так, наприклад, торговельні мар-
ки – одне зі стабільних джерел доходів багатьох компаній світу. Тор-
говельні марки, як і інші об'єкти інтелектуальної власності, є предме-
том ліцензійних угод на право їхнього використання іншими, у тому 
числі зарубіжними фірмами. Торгівля ліцензіями – досить вигідний 
бізнес, який забезпечує їх власникам значну вигоду. 
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Слід зазначити, що в тих країнах, де належним чином сприяють 
інтелектуальній діяльності, забезпечують її охорону, досягається ви-
сокий рівень добробуту народу, змінюються морально-етичні засади 
суспільства. Прогрес досягається там, де цінують інтелектуальну дія-
льність і вміло використовують її здобутки. Однак суттєва проблема 
полягає в тому, що для розвитку суспільства одержати бажані резуль-
тати творчої діяльності не достатньо – їх ще треба раціонально вико-
ристати в інтересах подальшого розвитку суспільства. 

 
2. Специфічність та поняття об'єктів права інтелектуальної 
власності 
Перш за все, слід зазначити, що суспільні відносини, об'єктами 

яких є продукти творчої діяльності людей, складають окрему групу 
відносин, урегульованих цивільним правом. Безпосередньо самі про-
цеси розумової діяльності перебувають за межами дії права. Однак 
результати діяльності, що мають елементи творчості, стають об'єкта-
ми правового впливу. Зокрема, це літературні, художні й наукові здо-
бутки, виконавча діяльність артистів, звукозапис, радіо- і телевізійні 
передачі, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, 
знаки обслуговування тощо. Названі об'єкти мають різну природу, 
однак єдині в тому, що у своїй основі всі вони нематеріальні. Нема-
теріальний характер літературних і художніх творів, наукових конце-
пцій і висновків, технічних ідей очевидний. Їх необхідно відрізняти 
від тих матеріальних об’єктів, в які вони втілюються після свого 
створення. Так, об'єктами втілення літературних і художніх творів 
служать книги, сценарії, картини, постановки тощо. Для винаходу – 
машини, вироби, речовини і способи, а для промислових зразків і то-
варних знаків –товари.  

Здатність продуктів творчої діяльності бути втіленими у визна-
чені матеріальні об'єкти додає їм економічну цінність, а можливість 
відділення від своїх творців робить їх різновидом товару. Однак на 
відміну від звичайних товарів продукти творчої діяльності людей, 
якщо вони не забезпечуються спеціальною правовою охороною з бо-
ку держави, не в змозі приносити їх власникам прибутки. Ідеї, після 
того як вони стають відомими суспільству, перестають бути об'єкта-
ми володіння однієї чи декількох осіб. При відсутності охорони поте-
нційно кожен член суспільства, що має необхідні економічні ресурси, 
міг би їх використовувати для отримання прибутку. Засобом запобі-
гання цього служить інститут виключного права на продукти творчої 
діяльності людей. 

Для позначення результатів інтелектуальної діяльності, у тому 
числі виключних прав на них, законодавець використовує таке збірне 
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поняття, як «інтелектуальна власність», що широко використову-
ється в міжнародних конвенціях і спеціальному законодавстві бага-
тьох країн світу. В юридичній науці ряд учених підтримують закріп-
лення в законі терміна «інтелектуальна власність», інші вважають йо-
го ненауковим, помилковим для використання в правових нормах.  

Природа авторських і винахідницьких прав дуалістична. Так, ав-
тору творчого результату належить виключне право на використання 
цього результату, однак у той же час дозвіл на використання резуль-
тату може вільно передаватися іншим особам. Це право належить до 
числа майнових прав за цілим рядом ознак і дещо подібне до права 
власності. Автору творчого результату належить сукупність прав – 
право авторства, право на авторське ім'я. Ці права не можуть від-
чужуватися від їхнього власника. Майнові й особисті немайнові пра-
ва автора творчого результату тісно взаємопов'язані й складають 
нерозривне ціле. Тому позначення сукупності прав терміном «інтеле-
ктуальна власність» є умовним і не означає поширення правового 
режиму, що застосовується до майна, на результати інтелектуальної 
діяльності. Під терміном «інтелектуальна власність» слід розуміти 
сукупність виключних прав на результати інтелектуальної діяльно-
сті їх творців і правоволодільців. 

Стаття 54 Конституції України, гарантуючи свободу літератур-
ної, художньої, наукової і технічної творчості, проголосила захист ін-
телектуальної власності, авторських прав, моральних і матеріальних 
інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної 
діяльності. Так, із зазначеної статті зрозуміло, що інтелектуальна 
власність – це сукупність виключних прав на результати інтеле-
ктуальної діяльності, а також деякі інші прирівняні до них об'єкти, 
зокрема засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу і вироб-
леної ними продукції, робіт, послуг. Конституційне право громадян 
на результати своєї інтелектуальної діяльності реалізується за допо-
могою ряду законодавчих актів, якими забезпечується право на вибір 
і зайняття інтелектуальною, творчою діяльністю, свобода літератур-
ної, художньої, наукової діяльності і творчості. До таких належать 
Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (2015 р.), 
укази Президента України «Про забезпечення діяльності та розвитку 
Академії наук України» (1992 р.), «Про державну підтримку наукової 
діяльності Академії наук України» (1994 р.) та ряд інших законодав-
чих актів, прийнятих пізніше. 

Визначення поняття права інтелектуальної власності дає Циві-
льний кодекс України (далі – ЦК України), трактуючи його як право 
особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 418). Пра-
во інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права ін-
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телектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної влас-
ності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власно-
сті визначається Кодексом та іншими законами.  

Види результатів інтелектуальної діяльності, їх коло та кількість 
постійно розширюється. Так, до числа відносно нових об'єктів інте-
лектуальної власності слід віднести корисні моделі, найменування 
місць походження товарів, топології інтегральних мікросхем, ком-
п'ютерні програми, бази даних, об'єкти суміжних прав тощо. 

Також Цивільним кодексом України передбачена охорона таких 
результатів інтелектуальної діяльності, як наукові відкриття (ст. 457) 
і раціоналізаторські пропозиції (ст. 459). Проте чітке регулювання 
цих об'єктів на рівні спеціальних законів відсутнє. 

Поняття «інтелектуальна власність» широко використовується у 
текстах міжнародних угод. Враховуючи ту обставину, що міжнародні 
договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 
України, є складовою національної правової системи, слід звернути 
увагу і на те, що вкладає в поняття інтелектуальної власності Конве-
нція, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власно-
сті

6. Так, у п. VIII ст. 2 Конвенції вказується, що інтелектуальна вла-
сність включає права, що належать до: літературних, художніх і нау-
кових здобутків; виконавчої діяльності артистів, звукозапису, радіо- і 
телевізійних передач; винаходів у всіх галузях людської діяльності; 
наукових відкриттів; промислових зразків; товарних, знаків, знаків 
обслуговування, фірмових найменувань і комерційних означень; за-
хисту проти недобросовісної конкуренції; а також всі інші права, що 
належать до інтелектуальної власності у виробничій, науковій, літе-
ратурній і художній галузях. Конвенція вкладає в термін «інтелектуа-
льна власність», який також використовується в узагальнюючому 
значенні, позначення права на результати творчої діяльності й деякі 
прирівняні до них об'єкти. 

Вищевикладене дає змогу зробити висновок, що юридична при-
рода терміна «інтелектуальна власність» стосується сукупності ви-
ключних прав особистого і майнового характеру на результати твор-
чої інтелектуальної діяльності людини, а також на прирівняні до них 
об'єкти. Перелік об'єктів права інтелектуальної власності містить 

                                                           
6 Всесвітня організація інтелектуальної власності або ВОІВ – одне зі спе-
ціалізованих агентств ООН. Створена у 1967 р. з метою заохотити творчу ді-
яльність та забезпечити захист інтелектуальної власності в усьому світі. ВО-
ІВ має три керівні органи, які затверджені в рамках Конвенції ВОІВ: Генера-
льна Асамблея – членами якої є держави-члени ВОІВ, які також є членами 
Паризького та/або Бернського союзів; Конференція – членами якої є всі дер-
жави-члени ВОІВ; Координаційний комітет. 
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спеціальне законодавство України, ЦК України. Так, відповідно до 
ст. 420 ЦК України об'єктами права інтелектуальної власності є: лі-
тературні та художні твори; комп'ютерні програми; компіляції да-
них (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (про-
грами) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні 
моделі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних 
мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи 
тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (зна-
ки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємни-
ці. 

Право інтелектуальної власності – це система правових норм 
про особисті й майнові права на всі ті результати інтелектуальної ді-
яльності і прирівняні до них об'єкти, що визнаються та охороняються 
законом. 

 
3. Загальна характеристика інститутів права інтелектуаль-
ної власності 
Специфіка об'єктів інтелектуальної власності та особливості 

права інтелектуальної власності дає змогу виділити чотири відносно 
самостійних його інститути. Кожний інститут має свої характерні 
ознаки, функції і принципи, які відображаються в правових нормах. 
Такими інститутами виступають: інститут авторського права і су-
міжних прав; інститут патентного права; інститут комерційних 
позначень; інститут правової охорони нетрадиційних об'єктив інте-
лектуальної власності, 

1. Інститут авторського права і суміжних прав регулює дві 
відносно самостійні групи суспільних відносин у сфері інтелектуаль-
ної власності. До першої групи належать відносини, пов'язані зі ство-
ренням і використанням здобутків науки, літератури і мистецтва і ре-
гулюються авторським правом. До другої групи відносин, пов'язаних 
із фонограмами, виконаннями, постановками, передачами організацій 
мовлення, належить сфера суміжних прав. Ці відносини схожі за сво-
єю сутністю і поєднуються в єдиному інституті права інтелектуальної 
власності, а також регулюються єдиним Законом України «Про авто-
рське право і суміжні права» (від 23.12.1993). 

Авторське право забезпечує важливі соціальні завдання, сприяє 
розбудові науково-культурних цінностей держави, духовному і куль-
турному збагаченню нації. Так, авторське право сприяє створенню 
умов для заняття творчою працею, забезпечує правове визнання та 
охорону досягнутих творчих результатів, закріплює за авторами пра-
ва на використання створених ними здобутків і одержання доходів 
тощо. Не менш важливе завдання авторського права полягає у ство-
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ренні умов для широкого використання творчих та інтелектуальних 
здобутків в інтересах суспільства. Це означає, що підвищення рівня 
охорони прав авторів не повинно перешкоджати використанню їх 
творчого доробку для освіти, науки, ознайомлення з ними інших чле-
нів суспільства тощо. Завдання авторського права тісно взаємопов'я-
зані з його принципами, що втілюються в суб'єктивних правах і обо-
в'язках учасників авторських правовідносин. Значення принципів ав-
торського права і їх розуміння конче важливе для правильного засто-
совування на практиці окремих його норм, для вдосконалення суспі-
льних відносин у цій галузі, та подолання прогалин у чинному зако-
нодавстві. Головними принципами авторського права є: принцип сво-
боди творчості; принцип поєднання особистих інтересів автора з 
інтересами суспільства; принцип невідчуженості особистих, немай-
нових прав автора; принцип свободи авторського договору. 

Принцип свободи творчості закріплений у ст. 54 Конституції 
України і складає основу авторського законодавства. Так, свобода 
творчості несумісна з цензурою творів науки, літератури і мистецтва. 
Авторське право охороняє всі здобутки науки, літератури і мистецтва 
незалежно від їхнього призначення, способу вираження і достоїнств. 
Автор не може бути обмеженим у виборі сюжету, жанру або теми 
свого твору. Він самостійно і незалежно вирішує питання щодо на-
дання твору остаточної форми, його оприлюднення тощо. 

Принцип поєднання особистих інтересів автора з інтересами 
суспільства характерний як для інших інститутів права інтелектуаль-
ної власності, так і для цивільного права в цілому. Проте в авторсь-
кому праві він має особливе значення, яке полягає в тому, що за ав-
тором визнається абсолютне і монопольне право на використання 
створеного ним твору. Питання обмеження цієї монополії завжди 
було важливою проблемою в історії авторського права. Так, з одного 
боку, суспільство гарантує автору необмежене використання його 
твору, закріпляє за ним виключні особисті і майнові права. Твір може 
використовуватися лише на підставі договорів на узгоджених з авто-
ром умовах, визначаються терміни дії суб'єктивного авторського пра-
ва. Однак якщо за згодою автора твір став доступним для широкого 
загалу, то автор твору не повинен також ігнорувати інтереси інших 
членів суспільства. Тому суспільство, забезпечуючи і свій інтерес, 
створює закріплені у законодавстві певні правила для вільного до-
ступу до творчих здобутків усіх зацікавлених осіб. 

Принцип невідчуженості особистих немайнових прав автора є 
характерним для національного авторського права і відрізняє його від 
авторського права деяких зарубіжних країн. Так, українське авторсь-
ке законодавство закріплює положення про те, що особисті немайнові 
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права автора такі, як право авторства, право на ім'я не можуть пере-
ходити до інших осіб. Навіть коли твір створений у порядку вико-
нання службового завдання, особисті немайнові права зберігаються 
за автором. Право авторства, право на авторське ім'я, право на захист 
репутації автора не переходять у спадщину. При використанні творів 
обов'язково вказується ім'я автора. Майнові права авторів можуть пе-
редаватися іншим особам за авторським договором, у порядку спад-
кування. 

Принцип свободи авторського договору, будучи відносно новим 
принципом національного авторського права, є протилежністю рані-
ше діючому принципу нормативної регламентації прав і обов'язків 
сторін в авторських договорах. Свобода авторського договору перед-
бачає вільне волевиявлення сторін. Тому сучасне українське авторсь-
ке законодавство закріплює лише можливі типи авторських догово-
рів, вказує умови, обов’язкові для узгодження сторін. Інтереси авто-
рів забезпечуються забороною включати в авторські договори явно 
невигідні для авторіВ умови, а також правилами, що надають авторам 
право на розірвання авторського договору після закінчення п'яти ро-
ків з дати його укладання, якщо конкретний строк договору сторона-
ми не визначений. На користувачів творів накладаються певні обов'я-
зки щодо виплати автору авансу за договором замовлення. У всіх ін-
ших питаннях сторони вільні у визначенні змісту і предмета догово-
ру. 

2. Інститут патентного права регулює майнові та особисті 
немайнові відносини, що виникають у зв'язку зі створенням і викори-
станням винаходів, корисних моделей і промислових зразків. Ці об'-
єкти об'єднані в рамках інституту патентного права у зв'язку з тим, 
що винаходи, корисні моделі і промислові зразки мають певні подіб-
ності, але разом з тим принципово відрізняються від інших об'єктів 
інтелектуальної власності. Вони є результатами творчої діяльності, 
мають своїх конкретних авторів, права авторів аналогічно визнаються 
та охороняються законом і мають характерні спільні ознаки, аналогі-
чну форму охоронного документа – патент. Правове регулювання су-
спільних відносин, пов'язаних із винаходами, корисними моделями і 
промисловими зразками дуже схоже. Воно здійснюється Законом 
України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (від 
23.12.1993) та Законом України «Про охорону прав на промислові 
зразки» (від 23.12.1993). Дані об'єкти патентного права – це також ре-
зультати творчої, інтелектуальної діяльності людини, які є ідеальни-
ми рішеннями технічних чи художньо-конструкторських задач. У ре-
зультаті впровадження вони втілюються в конкретні пристрої, меха-
нізми, процеси, речовини тощо. У цьому такі результати творчої дія-
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льності подібні. Однак їм характерні також й істотні розбіжності. Як 
уже було сказано вище, якщо основна цінність і предмет правової 
охорони творів науки, літератури і мистецтва – це їхня художня фор-
ма, то в об'єктах патентного права цінність є безпосередньо змістом 
тих рішень, знайдених винахідниками. Саме зміст технічних рішень 
є предметом охорони патентного права. Якщо форма авторського 
твору неповторна і може бути лише запозичена, то рішення у вигляді 
пристрою, способу, речовини, штаму чи зовнішнього вигляду виробу 
може бути розроблено іншими особами незалежно від першого його 
творця. 

Патентне право охороняє технічні та художньо-конструкторські 
рішення. Принципи патентного права на відміну від авторського пра-
ва мають свою певну специфіку. До принципів патентного права на-
лежать: принцип визнання за патентовласником виключного права на 
використання запатентованого об’єкта; принцип дотримання бала-
нсу інтересів патентовласника й інтересів суспільства; принцип на-
дання охорони лише тим розробкам, що в офіційному порядку визнані 
патентоспроможними винаходами, корисними моделями і промисло-
вими зразками; принцип визнання та охорони прав і інтересів пате-
нтоволодільців і дійсних творців винаходів, корисних моделей і про-
мислових зразків. 

Принцип визнання за патентовласником виключного права на 
використання запатентованого об'єкта є відправним у патентному 
праві. Його сутність полягає у тому, що тільки патентовласник може 
вводити в господарський обіг запатентовану розробку. Усі інші особи 
повинні утримуватися від її використання без дозволу патентовлас-
ника. Патентовласник має абсолютне монопольне право на розробку, 
а всі інші особи зобов'язані утримуватися від порушення прав патен-
товласника. Будь-яке не санкціоноване угодою чи законом вторгнен-
ня у виключну сферу патентовласника повинно бути негайно припи-
нено, а правопорушник підданий передбаченим законом відповідним 
санкціям. 

Принцип дотримання балансу інтересів патентовласника й ін-
тересів суспільства полягає у дотриманні оптимального балансу між 
інтересами патентовласника й інтересами суспільства. Забезпечуєть-
ся це обмеженням дії патенту певним терміном, після закінчення яко-
го розробка переходить у загальне користування. Умовою надання 
патентно-правової охорони тій чи іншій розробці є здійснення розро-
бником відповідного внеску в рівень техніки і тим самим збільшення 
знань. Саме з цією метою є необхідною перевірка рішень, що заявля-
ються. Також створюються відповідні умови для ознайомлення будь-
яких зацікавлених осіб з новітніми розробками. В інтересах суспільс-
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тва встановлюється можливість вільного використання запатентова-
них розробок. 

Принцип надання охорони лише тим розробкам, що в офіційному 
порядку визнані патентоспроможними винаходами, корисними мо-
делями і промисловими зразками полягає в тому, що для одержання 
правової охорони зацікавлена особа повинна оформити і подати в де-
партамент інтелектуальної власності Міністерства економічного роз-
витку і торгівлі України спеціальну заявку. Така заявка розглядається 
відповідним підрозділом цієї установи з дотриманням визначеної 
процедури, і якщо заявлений об'єкт відповідатиме вимогам закону, 
заявка задовольняється. Якщо для авторського права, яке охороняє 
будь-які творчі здобутки, необхідно, щоб твір був у об'єктивній фор-
мі, і для надання правової охорони твору не потрібно виконання 
яких-небудь формальностей, то патентне право вимагає офіційного 
визнання патентоспроможності розробки. Пов'язано це з тим, що 
охорона надається тільки тим розробкам, які мають новизну. Також у 
патентному праві важливе значення має поняття пріоритету. У зв'язку 
з цим охорону можуть одержати тільки ті заявники, які першими по-
дали правильно оформлену заявку на видачу патенту. 

Принцип визнання та охорона прав і інтересів патентоволоді-
льців і дійсних творців винаходів, корисних моделей і промислових 
зразків застосовують у багатьох нормах патентного права. Можли-
вість одержати патент мають тільки дійсні фактичні розробники. Як-
що право на одержання патенту має роботодавець, то закон гарантує 
розробнику одержання винагороди рівнозначної вигоді, що отримана 
або могла б бути отримана роботодавцем при належному викорис-
танні розробки. Законодавством передбачено положення, що при по-
дачі заявки на видачу патенту, особа, яка не є розробником, повинна 
представити докази, що підтверджують її право на подачу заявки. 
Розробники у всіх випадках зберігають свої безстрокові і непередава-
ні особисті немайнові права на створений ними об'єкт. 

Принципи патентного права сприяють кращому розумінню зміс-
ту конкретних патентно-правових норм та їх правильному практич-
ному застосуванню. 

3. Інститут комерційних позначень. Ринкові відносини, які 
розвиваються в нашій державі протягом останніх років, надали ново-
го значення таким об'єктам промислової власності, як комерційні (фі-
рмові) найменування, торговельні марки, географічні зазначення. Не-
обхідність насичення ринку товарами і послугами для задоволення 
потреб населення, рівні умови для суб'єктів господарської діяльності, 
можливості здорової конкуренції в їхній діяльності вимагають право-
вого регулювання індивідуалізації підприємств, вироблених ними то-
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варів. Ці вимоги стоять перед інститутом комерційних позначень, 
який охоплює засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу і 
виробленої ними продукції, робіт, послуг. 

Інститут комерційних позначень забезпечує індивідуалізацію 
виробників, товарів, робіт і послуг. Цей інститут поділяється на дві 
тісно взаємопов'язані, але самостійні частини: на засоби індивідуалі-
зації учасників цивільного обігу і на засоби індивідуалізації продук-
ції, робіт і послуг. Хоча в головному своєму призначенні зазначені 
засоби індивідуалізації збігаються, кожен з них відіграє і свою особ-
ливу роль у господарському обігу. 

Так, комерційне (фірмове) найменування, або, іншими словами, 
бізнесове ім'я підприємця, нерозривно пов'язане з його діловою репу-
тацією. Під цим ім'ям підприємець здійснює угоди, інші юридичні дії, 
несе юридичну відповідальність і здійснює свої права та обов'язки, 
рекламує і реалізує вироблену ним продукцію тощо. Популярне ко-
мерційне (фірмове) найменування приносить підприємцю дивіденди і 
повагу в суспільстві. Використання такого найменування виконує та-
кож істотну інформаційну функцію, оскільки доводить до відома тре-
тіх осіб відомості про належність, тип і організаційну форму підпри-
ємства. 

Торговельна марка, якою позначаються вироблені товари і по-
слуги, ставить за мету викликати у споживачів певне уявлення перш 
за все про якість продукції, є візитною карткою підприємства, яка зо-
бов'язує його цінувати свою репутацію, піклуватися про якість про-
дукції, що випускається. Також торговельна марка виконує роль рек-
лами виробів, що випускаються, оскільки торговельна марка, яка за-
воювала довіру споживачів, сприяє просуванню на ринку будь-яких 
відповідно маркованих товарів. Відомо, що ціна виробів із торгове-
льною маркою на світовому ринку у середньому на 15-25 % вище, 
ніж ціна анонімних товарів. Аналогічні функції виконуються і через 
такий засіб позначення продукції, як географічні зазначення, так зва-
ні найменування місця походження товару. 

Позначення товару найменуванням місця його походження ви-
ступає як гарантія наявності в товарі особливих, неповторних власти-
востей, зумовлених місцем його виробництва. Забезпечуючи правову 
охорону географічним зазначенням, держава захищає і стимулює 
розвиток традиційних ремесел і промислів, продукція яких завжди 
користується великим попитом у споживачів. 

Інститут комерційних позначень є однією з важливих складових 
права інтелектуальної власності. 

4. Інститут нетрадиційних об'єктів інтелектуальної влас-
ності також має свої особливості. Полягають вони в тому, що твори, 
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визнані здобутками науки, літератури чи мистецтва, а також винахо-
дами, корисними моделями і промисловими зразками, не вичерпують 
усього різноманіття результатів творчої діяльності. Крім традиційних 
об'єктів, які охороняються авторським і патентним правом, а також 
інститутом комерційних позначень (комерційні (фірмові) наймену-
вання, торговельні марки, географічні зазначення), цивільне право 
надає охорону селекційним досягненням, топологіям7 інтегральних 
мікросхем, інформації, що складає службову і комерційну таємницю, 
і деяким іншим результатам інтелектуальної діяльності. 

Перераховані об'єкти становлять цінність для суспільства і та-
кож мають потребу в суспільному визнанні і правовій охороні. Так, 
селекційні досягнення, секрети виробництва, топології інтегральних 
мікросхем користуються спеціальною правовою охороною в більшо-
сті розвинутих країн. Ці результати інтелектуальної діяльності можна 
віднести до особливих, нетрадиційних об'єктів інтелектуальної влас-
ності. Ця назва умовна, і лише підкреслює їхню відмінність від об'єк-
тів авторського і патентного права, а також засобів індивідуалізації 
учасників цивільного обігу і виробленої ними продукції (робіт, по-
слуг). Кожен із нетрадиційних результатів інтелектуальної діяльності 
має значні особливості стосовно усіх інших. Але виділити в само-
стійні правові інститути норми про кожний з особливих об'єктів інте-
лектуальної власності недоцільно через елементарну обмеженість 
правового матеріалу, що стосується цих об'єктів. Відмінності розгля-
нутих результатів інтелектуальної діяльності від традиційних об'єктів 
інтелектуальної власності дають змогу умовно віднести їх до сфери 
окремого правового інституту, а саме інституту охорони нетрадицій-
них об'єктів інтелектуальної власності. 

Слід зазначити, що правова охорона нетрадиційних об'єктів ін-
телектуальної власності має загальні риси, що стосуються всіх цих 
об'єктів, а також риси специфічні, котрими зумовлена охорона кож-
ного конкретного об'єкта. До загальних рис варто віднести насампе-
ред те, що розглянуті об'єкти є результатами інтелектуальної праці. 
Як і результати будь-якої іншої праці, вони не можуть бути безпідс-
тавно відчужені від їхніх творців. Навпаки, інтелектуальний характер 
праці, більше, ніж будь-який інший результат праці, передбачає ви-
знання особливого зв'язку досягнутого результату з його творцем. У 
суспільному визнанні особливих прав творців нових інтелектуальних 
результатів, що не збігаються з об'єктами авторського і патентного 
права, зацікавлені не тільки самі автори, а й суспільство. Введення 

                                                           
7 Топологія (грец. – вчення) – розділ математики, що вивчає загальні власти-
вості геометричних фігур, незалежні від їх розмірів. 
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спеціальної правової охорони цих результатів стимулює творчу акти-
вність йог членів, сприяє розвитку науково-технічного прогресу і 
примноженню духовного багатства суспільства.  

Звичайно, будь-який творчий результат, виражений в об'єктив-
ній формі і доступний для сприйняття третіми особами, охороняється 
як об'єкт авторського права. Але така охорона не забезпечує визнання 
і захисту основного творчого внеску його творця – розробки суті нау-
кової проблеми чи змісту рішення. 

Так, основними цілями системи державної експертизи і реєстра-
ції наукових відкриттів є: підтвердження вірогідності наукових по-
ложень, заявлених як відкриття; встановлення авторського і дер-
жавного пріоритету; моральне і матеріальне стимулювання авторів 
відкриттів; сприяння у рішенні науково-технічних проблем, пов'яза-
них із відкриттями; державний облік і інформація про відкриття з 
метою всебічного їхнього використання в науці і народному госпо-
дарстві. 

Стрімкий розвиток сучасної обчислювальної техніки, основою 
якого є інтегральні мікросхеми, зумовив необхідність її правової 
охорони. Структурно-функціональна й електрична схеми інтеграль-
ної мікросхеми, а також способи виготовлення інтегральних мікро-
схем можуть бути захищені патентом, оскільки вони підпадають під 
поняття «технічне рішення задачі». Що ж стосується топологічних 
схем, тобто взаємного розташування елементів, розробка яких вима-
гає значних трудових витрат, дорогого устаткування і творчих зу-
силь, то інтегральні мікросхеми виявилися беззахисними перед копі-
юванням. Копіювання топологій, здійснюване шляхом мікрофото-
графування шарів кристала, що знімаються послідовно, і виготовлен-
ня за цими фотографіями фотошаблонів, є значно більш швидким і 
дешевим процесом у порівнянні з первісною розробкою топологічної 
схеми. У результаті порушник одержує можливість виготовляти і по-
ставляти на ринок більш дешеві кристали, неправомірно одержуючи 
переваги в конкурентній боротьбі. Неможливість забезпечення ефек-
тивної охорони розглянутих об'єктів нормами авторського і патент-
ного права викликала появу в цивільному праві особливих правил 
про топології інтегральних схем. 

Правова охорона результатів творчої діяльності селекціонерів 
досить очевидна. Однак через специфіку, властиву об'єкту охорони, а 
також особливості його правового режиму, ця сфера творчої діяльно-
сті вимагає спеціальної правової регламентації. А особлива правова 
охорона раціоналізаторських пропозицій зумовлена необхідністю 
стимулювати в рамках конкретних підприємств творчі зусилля пра-
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цівників з удосконалення застосовуваної техніки чи технології зміни 
складу матеріалу. 

Наведені вище наукові й технічні досягнення є результатами 
творчої діяльності, тому розглядаються як об'єкти інтелектуальної 
власності.  

 
4. Основи національного законодавства у сфері інтелектуа-
льної власності 
Незважаючи на те, що національне законодавство з питань інте-

лектуальної власності відносно молоде, однак воно сформоване у 
відповідну логічну систему і відповідає вимогам основних міжнарод-
них конвенцій у сфері інтелектуальної власності. Цьому сприяли ви-
моги цивілізованого ринку об'єктів інтелектуальної власності, необ-
хідність викорінення піратських механізмів виготовлення і розпо-
всюдження контрафактних8 творів, прийняття нового ЦК України 
(2003 р., з поправками протягом наступних років). 

1. Регулюванню авторських і суміжних прав присвячена окре-
ма глава ЦК України (гл. 36) «Право інтелектуальної власності на 
літературний, художній та інший твір (авторське право)» і глава 37 
«Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеог-
раму та програму (передачу організацій мовлення (суміжні права)». 
Правові норми, які містяться у цих главах ЦК України, мають харак-
тер основ цивільного законодавства щодо охорони і захисту авторсь-
ких суспільних відносин. Авторське право є складовою частиною ци-
вільного права. Тому до авторських відносин можуть бути застосова-
ні всі ті правила ЦК України загального характеру, розраховані на ре-
гулювання всіх цивільно-правових відносин. На авторські відносини 
поширюються норми, що містять правила про правочини, правосуб'є-
ктність, засоби і способи захисту порушених прав тощо. Також до ав-
торського права можуть бути застосовні правила Кодексу щодо спад-
кового права і правоздатність іноземних громадян і осіб без грома-
дянства. 

Цивільний кодекс України як акт базисного характеру визначає 
місце авторських прав у системі інших цивільних прав, а також фік-
сує принципові положення, що стосуються питань їх охорони і захис-
ту. Однак Цивільний кодекс не підміняє собою всі інші закони, що 
регулюють цивільні відносини. Виконуючи роль базисного акта сис-

                                                           
8 Контрафактні товари (Контрафакт) – це товари, що містять об'єкти права 
інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або 
вивезення з цієї території призводить до порушення прав власника, що захи-
щаються відповідно до чинного законодавства України та міжнародних дого-
ворів України, укладених в установленому законом порядку.  
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теми цивільного законодавства, кодекс включає у свій склад тільки 
норми загального значення. А закріплення в ньому спеціальних пра-
вил, присвячених регулюванню окремих аспектів тих чи інших від-
носин, у всьому їх різноманітті, неможливе і недоцільне. Про це свід-
чить і аналіз кодифікованого цивільного законодавства інших країн – 
авторські відносини регулюються там спеціальним законом. 

Детально положення ЦК України розкриті в спеціальному Зако-
ні України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 
р. (Далі – ЗУ АПСП). Цей Закон регулює дві великі самостійні групи 
суспільних відносин. Перша група відносин пов'язана зі створенням і 
використанням творів науки, літератури і мистецтва і складає одну 
групу норм права. Такі відносини є предметом регулювання авторсь-
кого права в його традиційному значенні. Інша група – це відносини, 
які виникають у зв'язку зі створенням і використанням фонограм, ви-
конань, постановок, передач організацій ефірного і кабельного мов-
лення. їх називають суміжними правами. Ці відносини не є авторсь-
кими, однак тісно взаємопов'язані з ними. Тому їхнє регулювання в 
одному законі є логічним і доцільним. 

Важливими джерелами авторського права є закони з різних на-
прямків наукової, літературної і художньої творчої діяльності люди-
ни, які були прийняті Верховною Радою України. Серед цих законів – 
Закони України «Про інформацію» (1992), «Про друковані засоби ма-
сової інформації (пресу) в Україні» (1992), «Про науково-технічну 
інформацію» (1993), «Про телебачення і радіомовлення» (1993), «Про 
рекламу» (1996), «Про видавничу справу» (1997), «Про кінематогра-
фію» (1998), «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних тво-
рів і фонограм» (2000), «Про культуру» (2010) та ін. До авторського 
законодавства входять окремі статті законодавчих актів, що регулю-
ють інші суспільні відносини. Ці статті передбачають кримінальну 
відповідальність за порушення авторських і суміжних прав, статті 
цивільно-процесуального законодавства щодо порядку стягнень на 
авторську винагороду тощо. 

Джерелами авторського права є підзаконні акти, які покликані 
розвивати та деталізувати правила, що містяться в законах. Підзакон-
ні акти у сфері авторського права і суміжних прав поділяються на три 
основні групи: 1) підзаконні акти загального характеру, 2) відомчі 
нормативні акти, 3) локальні акти.  

До підзаконних актів загального характеру належать постанови 
Кабінету Міністрів України у сфері авторського права та суміжних 
прав. Підзаконні нормативні акти загального характеру у сфері авто-
рського права мають право приймати інші центральні органи вико-
навчої влади, зокрема Міністерство освіти і науки, Міністерство 
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культури, а також деякі інші органи управління за функціональним 
призначенням.  

Відомчі акти є важливими джерелами авторського права, вони 
видаються тими центральними органами виконавчої влади, яким під-
порядковані організації, що використовують твори науки, літератури 
і мистецтва. Відомчі акти приймаються також тими міністерствами, 
яким підпорядковані спеціалізовані видавництва та організації, що 
використовують авторські твори. Відомчі акти ґрунтуються на зако-
нах і підзаконних актах загального характеру, а у випадку розбіжнос-
ті з ними не підлягають застосуванню, а також можуть бути оскарже-
ні в судовому порядку.  

Локальні акти у сфері авторського права, як правило, стосують-
ся проблем, пов'язаних із проведенням творчих конкурсів, організаці-
єю вернісажів і виставок, упорядкуванням реалізації творів образот-
ворчого мистецтва тощо. Внутрішні акти підприємства, установи та 
організації, які діють лише у межах окремої юридичної особи, пред-
ставлені індивідуальними статутами і положеннями видавництв, ре-
дакцій газет і журналів, кіностудій, навчальних і наукових закладів, 
правилами їхньої роботи, посадовими інструкціями. Вони мають не-
пряме відношення до регулювання авторських прав, але є важливими 
при укладанні авторських договорів. Локальні акти дають змогу ви-
значити, чи має юридична особа право займатися діяльністю, пов'я-
заною з використанням творів. Якщо таким правом вона не володіє, 
укладений договір не буде мати юридичної сили, що потягне негати-
вні наслідки. Локальні акти, як і акти відомчого характеру, строго 
відповідають закону і підзаконним актам загального характеру.  

Міжнародні договори й угоди є важливими джерелами україн-
ського авторського права. Серед них головними є Бернська конвенція 
про охорону літературних і художніх творів (1886), Римська конвен-
ція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і органі-
зацій мовлення (1961), Женевська конвенція про охорону інтересів ви-
робників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм (1971), 
Брюссельська конвенція про розповсюдження сигналів, що несуть 
програми, які передаються через супутники (1974), Всесвітня конве-
нція про авторське право (1952). Національне законодавство взагалі, 
і зокрема у сфері авторського права, базується на принципі: якщо 
міжнародним договором, в якому бере участь Україна, встановлені 
інші правила, ніж ті, що містяться в Законі, то застосовуються прави-
ла міжнародного договору. Практична значущість цього означає, що 
норми міжнародних договорів мають перевагу перед внутрішнім на-
ціональним законодавством, у зв'язку з чим їхня роль у регулюванні 
авторських відносин надзвичайно важлива. 
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2. До основ законодавства в галузі патентного права перш за 
все належить Цивільний кодекс України. У кн. 4 Кодексу «Право ін-
телектуальної власності» закріплені правила, що відіграють значну 
роль при регулюванні патентних відносин. Норми ЦКУ застосову-
ються до таких питань, як ліцензійні договори, способи захисту пате-
нтних прав тощо. Так, до джерел національного патентного права на-
лежать закони України «Про охорону прав на винаходи і корисні мо-
делі» (1993), «Про охорону прав на промислові зразки» (1993), деякі 
інші законодавчі акти. Звичайно, ці закони базуються на Конституції 
України, Законі України «Про державну таємницю» тощо. 

Підзаконні акти у сфері патентного права мають загальний хара-
ктер, вони поширюються на всіх осіб, пов’язаних з охороною і вико-
ристанням винаходів, корисних моделей, промислових зразків. Ві-
домчих і локальних актів відносно небагато. 

У сфері патентного права важлива роль належить нормативним 
актам, прийнятим Кабінетом Міністрів України. Зокрема, це Поло-
ження про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на 
об'єкти інтелектуальної власності, Положення про Державний ре-
єстр деклараційних патентів України на секретні корисні моделі 
тощо. Уряд видає нормативні акти про порядок використання вина-
ходів і промислових зразків на території України, про гарантії прав 
працюючих на державних підприємствах, в організаціях, установах 
авторів винаходів, корисних моделей і промислових зразків тощо. 

Важливе практичне значення з точки зору регулювання патент-
них відносин приділяється актам Державного департаменту інтелек-
туальної власності МОНмолодьспорту України. Зокрема, це Правила 
складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, 
Правила складання та подання заявки на промисловий зразок, Прави-
ла розгляду заявки на промисловий зразок тощо. Відомчі підзаконні 
акти складають нормативні акти різних міністерств і відомств, при-
свячені розвитку винахідництва, охороні і використанню об'єктів 
промислової власності у відповідній галузі народного господарства.  

Міжнародні договори й угоди є конче важливим джерелом пате-
нтного права. Перш за все це Паризька конвенція про охорону проми-
слової власності, Договір про патентну кооперацію. У 1994 р. країни 
СНД прийняли Євразійську патентну конвенцію, відповідно до якої 
створено Євразійське патентне відомство, що видає з 1 січня 1996 р. 
патенти на винаходи, що діють на території всіх держав, які беруть 
участь у Конвенції. Ця Конвенція не поширюється на корисні моделі 
і промислові зразки. 

3. Правове регулювання комерційних позначень – комерційних 
(фірмових) найменувань, торгових марок, географічних зазначень 
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здійснюється нормами, що містяться у відповідних спеціальних зако-
нах України, актах підзаконного характеру, а також міжнародних до-
говорах, в яких бере участь Україна. До голових законів належать за-
кони України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 
(1993) та «Про охорону прав на зазначення походження товарів» 
(1999). Спеціального закону, присвяченому комерційному (фірмово-
му) найменуванню, поки що в Україні немає. Однак у Цивільному 
кодексі відносини, які виникають стосовно такого об'єкта права інте-
лектуальної власності, регулює глава 43 «Право інтелектуальної вла-
сності на комерційне найменування», до якої входить три статті, а в 
цілому в ЦК України є десяток статей, які так чи інакше стосуються 
комерційних (фірмових) найменувань. Центральне місце серед них 
займає ст. 90 ЦК України, в якій указується, що всі юридичні особи, 
що є комерційними організаціями, можуть мати комерційне (фірмо-
ве) найменування.  

Положення міжнародних конвенцій із питань комерційних по-
значень є складовою частиною правової системи України. Україна 
бере участь практично в усіх основних міжнародних договорах, пря-
мо присвячених питанням міжнародно-правової охорони комерцій-
них позначень. Це Паризька конвенція про охорону промислової влас-
ності, Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків і Ніцць-
ка угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстра-
ції знаків тощо. 

Законодавство про охорону нетрадиційних об'єктів інтелек-
туальної власності має певну специфіку, яка пов'язана із самим об'-
єктом правового регулювання. Законодавство в цій сфері складається 
з різних джерел права, що містять правила стосовно кожного з цих 
об'єктів інтелектуальної власності. Так, це наукові відкриття, яким 
присвячено лише дві статті глави 38 ЦК України, що має назву «Пра-
во інтелектуальної власності на наукове відкриття» . Однак норми, 
що містяться в зазначеній главі ЦК України, лише визначають понят-
тя наукового відкриття, визначають право автора на наукове відкрит-
тя і форму його правової охорони.  

Єдиним нормативним актом, що розкриває поняття й ознаки 
відкриття, порядок оформлення прав на нього, зміст цих прав та інші 
найважливіші питання, залишається Положення про відкриття, ви-
находи і раціоналізаторські пропозиції, затверджене ще Радою Міні-
стрів СРСР 21 серпня 1973 р. Слід, однак, зазначити, що правила цьо-
го Положення, які присвячені відкриттям, хоча зараз уже не застосо-
вуються на практиці, але формально зберігають свою юридичну чин-
ність. 
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Законодавство щодо охорони прав на комерційну таємницю 
складається із сукупності статей, що містяться в різних нормативно-
правових актах, присвячених регулюванню інших суспільних відно-
син. Важливе значення мають статті Закону України «Про захист від 
недобросовісної конкуренції», якими заборонено незаконне викорис-
тання інформації, що складає комерційну таємницю, визначають фу-
нкції і права державних антимонопольних органів, містять санкції, 
що застосовуються до порушників правил чесної конкуренції, а та-
кож включають цілий ряд положень, які мають до неї безпосереднє 
відношення. Так, це норми, що стосуються поняття інформаційних 
ресурсів, конфіденційної інформації, захисту інформації тощо. 

Правову охорону компонувань інтегральних мікросхем (ІМС) 
перш за все забезпечує Закон України «Про охорону прав на топо-
графії інтегральних мікросхем» (1997). Так, топографія ІМС розгля-
дається як самостійний об'єкт, відмінний від об'єктів, охоронюваних 
авторським і патентним правом. Тому Закон містить норми, що регу-
люють усі види цивільних та інших відносин, що виникають із при-
воду створення і використання топографій. Це положення, звичайно, 
не виключає того, що в розглянутій сфері можуть застосовуватися за-
гальні норми цивільного права, а з питань, для яких специфіка охо-
ронюваного об'єкта не має істотного значення, і деякі положення ав-
торського і патентного права. 

Правова охорона селекційних досягнень регулюється Законом 
України «Про охорону прав на сорти рослин» (1993), в якому розкри-
то поняття, ознаки і види селекційних досягнень, що отримують пра-
вову охорону, загальний порядок оцінки їх охороноздатності, виклю-
чні права патентовласників і авторів селекційних досягнень, відпові-
дальність за їх порушення тощо. 

Правове регулювання отримали відносини, що виникають у 
процесі раціоналізаторської діяльності людини. Незважаючи на те, 
що сьогодні сфера централізованого державного регулювання раціо-
налізаторської діяльності значно звузилася, тому що ця регламентація 
повинна здійснюватися самими підприємствами, результати цієї дія-
льності залишаються конче важливими для держави. Раніше чинні 
нормативні акти, зокрема Положення про відкриття, винаходи і ра-
ціоналізаторські пропозиції 1973 р. а також підзаконні акти Патент-
ного відомства СРСР, що доповнювали і розвивали його, втратили 
своє обов'язкове значення. 

 
Методичні рекомендації 

Походження самого терміну «інтелектуальна власність» 
пов’язують із французьким законодавством кінця ХVІІІ ст., що в бі-
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льшості є справедливим. Дійсно, традиція «пропрієтарного9 підходу» 
до авторського і патентного права не тільки народилась у Франції, 
але і спиралась у своїй основі на «теорію природного права», котра 
отримала найбільш послідовний розвиток власне у працях французь-
ких філософів-просвітителів (Вольтер, Дидро, Гольбах, Гельвецій, 
Руссо). Виникаюче у творця право на досягнутий результат, спорід-
нене праву власності, котре проявляється в особи, працею якого 
створена матеріальна річ. 

Інтелектуальна власність у більшості країн світу є одним з най-
могутніших стимуляторів прогресу у всіх галузях розвитку суспільс-
тва. 

Вивчаючи цю тему слід звернути увагу на те, що поняття «інте-
лектуальна власність» є узагальнюючим по відношенню до таких 
уживаних у законодавстві та юридичній літературі понять як «літера-
турна та мистецька власність» та «промислова власність». 

Останнім часом у спеціальній літературі виділяють ще одну гру-
пу творчої діяльності – засоби індивідуалізації учасників цивільного 
обороту, товарів і послуг. Це фірмове найменування, товарний знак, 
знак обслуговування та найменування місця походження товару. 

Таким чином, інтелектуальну власність поділяють на дві складо-
ві – промислову власність (патентне право) та авторське право і су-
міжні права (літературні та мистецькі твори), а також останніми ро-
ками виділяється і третя складова – право інтелектуальної власності 
на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і по-
слуг.  

Постійно перебуває в розвитку система правової охорони інтеле-
ктуальної власності, котра почала створюватись після набуття Украї-
ною незалежності. В основу правової охорони інтелектуальної влас-
ності покладено ЦК України. Зокрема, ст. 418 ЦК України визначає, 
що право інтелектуальної власності – це право особи на результати 
інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтеле-
ктуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. 

Чинне законодавство передбачає захист права інтелектуальної 
власності загальними цивільно-правовими нормами, передбаченими 
ЦК України та спеціальними нормами, передбаченими законами 
України про інтелектуальну власність. 

Значення і роль об'єктів інтелектуальної власності для соціально-
економічного прогресу суспільства неможливо оцінити. Прогресу до-
сягають там, де цінують інтелектуальну діяльність і вміло використо-

                                                           
9 Пропрієтарний (від англ. proprietary) – приватний, патентований, у влас-
ності. 
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вують її здобутки. На рахунку України багато досягнень світового рі-
вня, вона мала і має великий інтелектуальний потенціал, спостеріга-
ється постійна динаміка соціально-економічного прогресу суспільст-
ва, хоча не завжди досягнення були спрямовані на користь нашого 
народу. 
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1. Поняття авторського права 
Найпоширенішою діяльністю людини зі створення об'єктів інте-

лектуальної власності є духовна творча діяльність, тобто в галузі лі-
тератури, мистецтва, музики, наукова діяльність. Результати цієї дія-
льності невичерпні за формами, прийомами, способами об'єктивного 
вираження, а їх створення й використання потребує відповідного 
правового регулювання та надійної правової охорони. Традиційно ре-
зультати духовної творчості відносять до об'єктів авторського права. 

Завдання авторського права полягає у тому, щоб належним чи-
ном поєднувати інтереси автора і суспільства, аби, з одного боку, 
стимулювати творчу діяльність авторів, а з іншого – забезпечити 
примноження духовних цінностей, якими володіє суспільство, не до-
зволяючи надмірне обмеження у доступі до цих цінностей. 

Враховуючи положення законодавства, авторське право можна 
витлумачити як особисті немайнові права і майнові права авторів 
та їх правонаступників, пов'язані зі створенням та використанням 
творів науки, літератури і мистецтва, зміст яких визначається за-
конодавством. 

Термін «авторське право» вживається в об'єктивному і суб'єк-
тивному значеннях. Авторське право в об'єктивному значенні – це 
інститут права інтелектуальної власності, що регулює відносини, 
які складаються у зв'язку зі створенням і використанням творів лі-
тератури, науки і мистецтва. 

У суб'єктивному значенні авторське право – це ті особисті 
немайнові та майнові права, що належать особам, які створили твір 
літератури, науки і мистецтва, або їх правонаступникам чи іншим 
суб'єктам авторського права. 

Джерелами авторського права є різноманітні нормативно-
правові акти. Як і для будь-якої галузі права, основним нормативно-
правовим актом у сфері авторського права є Конституція України, 
яка проголошує свободу творчої діяльності. Основні положення щодо 
регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності в цілому і, 
зокрема, авторського права містить ЦК України від 16 січня 2003 р. 
(глави 35, 36). 

Спеціальним законом у сфері авторсько-правових відносин є За-
кон України «Про авторське право та суміжні права» (від 23 грудня 
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1993 р.). Норми авторського права містять також Закони України 
«Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фоно-
грам, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» (від 23 березня 
2000 р.), «Про кінематографію» (від 13 січня 1998 р.), «Про телеба-
чення і радіомовлення» (від 21 грудня 1993 р.), «Про видавничу спра-
ву» (від 5 червня 1997 р.), «Про театри і театральну справу» (від 31 
травня 2005 р.), «Про особливості державного регулювання діяльно-
сті суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експор-
том, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» (від 17 січня 
2002 р.) та ін. 

Важливе значення у регулюванні відносин авторського права 
мають і підзаконні нормативно-правові акти, наприклад, постанови 
Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію авторського 
права і договорів, які стосуються права автора на твір» (від 27 грудня 
2001 р.), «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) 
за використання об'єктів авторського права і суміжних прав» (від 18 
січня 2003 р.), «Про затвердження правил роздрібної торгівлі примір-
никами аудіовізуальних творів і фонограм» (від 4 листопада 1997 р.). 

Особливу групу джерел сучасного авторського права становлять 
міжнародні договори: Бернська конвенція з охорони літературних та 
художніх творів (1886); Всесвітня конвенція про авторське право 
(1952); Римська конвенція з охорони прав артистів-виконавців, виро-
бників фонограм, а також виробників організацій мовлення (1961); 
Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незакон-
ного відтворення їх фонограм (1971); Договір Всесвітньої організації 
інтелектуальної власності про авторське право (1996); Договір Все-
світньої організації інтелектуальної власності про виконання і фоно-
грами (1996); Угода про співробітництво в галузі охорони авторсько-
го права і суміжних прав, укладена в рамках СНД (1993), та ін. Якщо 
міжнародним договором, учасником якого є Україна, встановлені ін-
ші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про авто-
рське право, то застосовуються правила міжнародного договору (ст. 5 
Закону України «Про авторське право і суміжні права»). 

Особливістю авторського права на твір є те, що воно виникає 
незалежно від виконання будь-яких формальностей, немає необхід-
ності в експертизі твору з боку держави, його реєстрації або іншому 
оформленні. Підставою виникнення авторського права на твір є 
факт його створення. Моментом створення твору слід вважати на-
дання йому такої об'єктивної форми, яка придатна для сприйняття 
твору іншими особами та його відтворення. Твір, який уже створений 
автором (вірш, музика), але ще не втілений у матеріальну форму, не 
може бути об'єктом правової охорони. 
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Авторське право виникає у особи, яка зазначена на оригіналі або 
примірнику твору. Якщо інша особа вважає себе автором твору, вони 
повинна це довести у судовому порядку. 

Автор твору або особа, яка має авторські права на твір, для спо-
віщення про свої права може використовувати знак охорони авторсь-
кого права. Цей знак складається з таких елементів: 

1) латинська літера «с», обведена колом (©); 
2) ім'я особи, яка має авторське право; 
3) рік першої публікації твору. 
Для сповіщення про авторське право цей знак проставляється на 

оригіналі і кожному примірнику твору. 
При опублікуванні твору анонімно чи під псевдонімом (винят-

ком є випадок, коли псевдонім однозначно ідентифікує автора), вида-
вець твору (його ім'я чи назва мають бути зазначені на творі) вважа-
ється представником автора і має право захищати права останнього. 
Коли автор твору розкриє своє ім'я і заявить про своє авторство, дія 
захисту його представника вважається припиненою. 

Автор твору або особа, яка отримала авторське майнове право 
на підставі договору чи закону, для засвідчення авторського права на 
твір може зареєструвати своє авторське право у відповідних держав-
них реєстрах. Зробити це можна протягом усього строку дії правової 
охорони твору, який може бути як оприлюднений, так і неоприлюд-
нений. Державна реєстрація авторського права і договорів, які стосу-
ються права автора на твір, здійснювалося до серпня 2016 р. Держав-
ною службою інтелектуальної власності. 23 серпня 2016 постановою 
№ 585 Кабінет Міністрів України ліквідував Державну службу інте-
лектуальної власності і поклав на Міністерство економічного розвит-
ку і торгівлі завдання і функції з реалізації державної політики у сфе-
рі інтелектуальної власності та визначив це міністерство правонасту-
пником цієї служби в частині реалізації державної політики у сфері 
інтелектуальної власності10. Порядок такої реєстрації затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію 
авторського права і договорів, які стосуються права авторства на 
твір» (від 27.12.2001 р.).  

                                                           
10 11 травня 2017 р. постановою № 320 Кабінет Міністрів України передав 
Мінекономрозвитку функції з реалізації державної політики у сфері інтелек-
туальної власності, які до цього здійснювала Державна служба інтелектуаль-
ної власності, а також припинив чинність Положення про ДСІВ. У структурі 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України утворений Департа-
мент інтелектуальної власності, до якого перейшли функції колишньої ДСІВ. 
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Авторське право і право власності на матеріальний об'єкт, в 
якому втілено твір, не залежать одне від одного. Відчуження матеріа-
льного об'єкта, в якому втілено твір, не означає відчуження авторсь-
кого права і навпаки. 

Авторське право має територіальний характер. Як проголошено 
в ст. 3 Закону України «Про авторське право і суміжні права», право-
ва охорона надається: 

• творам, авторами яких або особами, яким належить авторське 
право на них, є фізичні особи, які є громадянами України або не є та-
кими, але мають постійне місце проживання на території України, 
або юридичні особи, які мають місцезнаходження на території Украї-
ни. У цьому випадку місце першого оприлюднення твору не має зна-
чення, правова охорона надається, навіть якщо твір не оприлюдне-
ний, але знаходиться в об'єктивній формі на території України; 

• творам, уперше оприлюдненим на території України або не 
оприлюдненим, але таким, що знаходяться в об'єктивній формі на те-
риторії України, або вперше оприлюдненим за межами України, але 
після цього протягом тридцяти днів оприлюдненим на території 
України; 

• творам архітектури й скульптури, які об'єктивно знаходяться 
на території України. 

Правова охорона творів громадян іноземних країн або осіб без 
громадянства, які вперше оприлюднені на території іншої держави 
або не оприлюднені, але знаходяться в об'єктивній формі на території 
іншої держави, надається відповідно до міжнародних договорів Укра-
їни. Згідно з положеннями Бернської конвенції про охорону літерату-
рних і художніх творів кожна держава-учасниця конвенції надає гро-
мадянам інших держав-учасниць Конвенції таку саму охорону авто-
рських прав, як і власним громадянам. 

 
2. Об'єкти авторського права 
Авторським правом охороняються твори у різноманітних галу-

зях людської діяльності (науки, літератури, мистецтва). Твір – це ре-
зультат творчої праці, комплекс ідей, образів, поглядів. 

Правова охорона надається не будь-якому твору, а лише тому, 
який має встановлені законом ознаки. Так, по-перше, об'єктом авто-
рського права може бути лише твір, який є результатом творчої дія-
льності. Творіння, яке не є результатом творчої праці, наприклад, 
будь-яка технічна робота – передрук на друкарській машинці, набір 
на комп'ютері чужого твору чи його літературна обробка та інше, не 
визнається об'єктом авторського права. 
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По-друге, твір має бути виражений у будь-якій об'єктивній фор-
мі. Не визнається об'єктом авторського права задум творця, який 
склався в його свідомості в закінчену форму чи образ. Головне, щоб 
він був виражений в об'єктивній формі. Ця форма може бути найріз-
номанітнішою (усною чи письмовою) – рукопис, ноти, креслення, 
схеми, запис на магнітну плівку, фотографії та інше. 

По-третє, твір визнається об'єктом правової охорони незалежно 
від призначення, художнього рівня, цінності або достоїнства, змісту, 
жанру, обсягу, мети (реклама, освіта, інформація, розваги тощо). Не 
впливає на це спосіб чи форма його вираження. Проте слід мати на 
увазі, що деякі твори, які порушують права людини на таємницю її 
особистого і сімейного життя, завдають шкоди громадському поряд-
ку, здоров'ю та моральності населення, заборонено публікувати. Це, 
зокрема, твори, в яких містяться заклики до зміни конституційного 
строю, війни, геноцид, твори, які розкривають державну або комер-
ційну таємницю, таємницю всиновлення або іншу інформацію, яка не 
підлягає оприлюдненню. 

По-четверте, не має значення, опублікований (оприлюднений) 
твір чи ні. Навіть неопублікований твір підлягає правовій охороні. 
Проте така охорона значно ускладнюється, оскільки у разі викраден-
ня неопублікованого твору у справжнього автора процес доведення 
його авторства є складним. Правовій охороні підлягає також незаве-
ршений твір, а також частина твору, яка може використовуватися са-
мостійно, у тому числі й оригінальна назва твору.  

Правова охорона твору поширюється лише на форму його вира-
ження. На будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, проце-
си, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони вираже-
ні, описані, пояснені, проілюстровані у творі, правова охорона не 
поширюється. Так, якщо викласти певну ідею, розкриту у науковій 
статті, іншим чином, то це не буде порушенням авторського права, 
оскільки власне стаття або її частина не була використана, а лише 
ідея втілена в неї. 

Не поширюється авторське право на інші об'єкти інтелектуаль-
ної власності, зокрема відкриття, винаходи, корисні моделі, промис-
лові зразки, сорти рослин, породи тварин, торговельні марки, комер-
ційні найменування та інші, оскільки ці об'єкти охороняються інши-
ми нормами законодавства про інтелектуальну власність. 

Цивільне законодавство поділяє твори на певні види. 
Так, у ЦК України (ст. 433) усі твори розподілено на три групи. 
Літературні та художні твори. До цієї групи належать біль-

шість творів, які створюються у процесі творчої діяльності: романи, 
поеми, статті та інші письмові твори; лекції, промови, проповіді та 
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інші усні твори; драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, 
хореографічні, інші сценічні твори; музичні твори (з текстом або без 
тексту); аудіовізуальні твори; твори живопису, архітектури, скульп-
тури та графіки; фотографічні твори; твори ужиткового мистецтва; 
ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються 
географи, топографії, архітектури або науки. 

Окрему групу складають так звані «похідні» твори, до яких на-
лежать переклади, адаптації, аранжування та інші переробки літера-
турних або художніх творів, а також збірники творів. Переклад твору 
є творчим процесом, за допомогою якого відтворюється твір, що пе-
рекладається, в іншій мовній формі. Тому він є самостійним об'єктом 
авторського права. Проте можливі переклади, які не мають творчого 
характеру. У цьому разі вони не визнаються об'єктами авторського 
права (дослівний переклад без належної наукової і літературної обро-
бки). Не визнається об'єктом авторського права переклад офіційних 
документів, якщо сам переклад має також офіційний характер. 

Законодавство розрізняє також «складені» твори – збірники, ен-
циклопедії та інше. Збірники творів є об'єктами авторського права, 
якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є ре-
зультатом інтелектуальної діяльності. Сутність творчої діяльності 
при укладанні таких збірників полягає в тому, що автор збірника са-
мостійно відбирає матеріал, розташовує його за своєю оригінальною 
системою і часто піддає його певній обробці, наприклад, адаптує ста-
родавній текст відповідно до сучасних вимог, супроводжує його ко-
ментарями, посиланнями, предметним чи іменним покажчиком.  

До складених творів належать аудіовізуальні твори, правовий 
режим яких має певні особливості. Аудіовізуальний твір – це твір, що 
фіксується на певному матеріальному носії (кіноплівці, магнітній 
плівці чи магнітному диску, компакт-диску тощо) і сприйняття якого 
є можливим виключно за допомогою того чи іншого виду екрана. 
Видами аудіовізуального твору є кінофільми, телефільми, відеофіль-
ми, діафільми, слайд-фільми тощо. Авторами аудіовізуального твору 
є режисер-постановник, автор сценарію і текстів, діалогів, автор спе-
ціально створеного для аудіовізуального твору музичного твору з те-
кстом або без нього, художник-постановник, оператор-постановник. 
Одна особа може суміщати зазначені функції. Якщо автори аудіовізу-
ального твору зробили внесок у його створення і передали майнові 
права продюсеру або іншій особі, яка здійснює виробництво твору, 
вони не можуть заперечувати проти його використання, окрім вико-
ристання окремо музичного твору, що входить до цього аудіовізуаль-
ного твору. При цьому за ними зберігається право на справедливу 
винагороду за його використання. Вони також зберігають право на 
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використання незалежно своїх творів, якщо інше не передбачено до-
говором. 

Комп'ютерна програма – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, 
кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у 
формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у 
дію для досягнення певної мети або результату. В умовах ринкової 
економіки комп'ютерні програми (програми для ЕОМ) набули зна-
чення товарної продукції, що високо цінується. Ця продукція поєднує 
в собі результати інтелектуальної творчості й технічної праці високої 
складності. Комп'ютерні програми є особливим та порівняно новим 
для нашого законодавства об'єктом авторського права. 

ЦК України визнає комп'ютерні програми об'єктами авторського 
права і за правовим режимом прирівнює їх до літературних творів. 
Правова охорона поширюється на всі види комп'ютерних програм, у 
тому числі на операційні системи і програмні комплекси, які можуть 
бути виражені будь-якою мовою і в будь-якій формі. Проте поза охо-
роною залишаються ідеї і принципи, які лежать в основі програм, у 
тому числі ідеї і принципи організації інтерфейсу11 й алгоритму12, а 
також мови програмування. 

Компіляції (бази) даних – це сукупність творів, даних або 
будь-якої іншої незалежної інформації у довільній формі, в тому чис-
лі електронній, підбір і розташування складових частин якої та її 
упорядкування є результатом творчої праці, і складові частини якої 
є доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою 
спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів (ком-
п'ютера) чи інших засобів. 

Компіляції даних є об'єктом авторського права, якщо вони за 
добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом тво-
рчої діяльності. Творчий характер цього об'єкта проявляється в особ-
ливому, оригінальному підборі й організації даних, незалежно віл то-
го, чи є ці дані об'єктом авторського права. Правова охорона компі-
ляції даних не поширюється на самі дані, втілені в цю компіляцію. 

Перелік не є вичерпним, що можна пояснити практичною немо-
жливістю перелічити всі можливі твори, створити які здатна людина. 

                                                           
11 Інтерфейс (від англ. Interface – поверхня розділу, перегородка) – сукуп-
ність засобів, методів і правил взаємодії (управління, контролю і т. д.) між 
елементами системи. Під інтерфейсом розуміють не тільки пристрої, але й 
правила (протокол) взаємодії цих пристроїв.  
12 Алгоритм – набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, Для 
комп'ютерних програм алгоритм є списком деталізованих інструкцій, що ре-
алізують процес обчислення.  
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Існує група творів, які за своїми формальними ознаками відпові-
дають вимогам закону, але з певних причин вони не визнаються об'-
єктами охорони авторським правом. До таких належать: 

• усі видані органами державної влади у межах їх повноважень 
офіційні документи політичного, адміністративного, законодавчого 
характеру та їх офіційні переклади. Це можуть бути закони, укази, 
постанови, судові рішення, державні стандарти та інше. Це поясню-
ється необхідністю вільного розповсюдження зазначених об'єктів се-
ред населення без будь-яких обмежень. Розробники проектів мають 
право авторства на ці документи до їх офіційного видання; 

• державні символи України, державні нагороди; символи і зна-
ки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військо-
вих формувань; символіка територіальних громад; символи та знаки 
підприємств, установ та організацій; грошові знаки. Використання 
таких об'єктів підлягає особливому правовому режиму, який регулю-
ється спеціальним законодавством. Проекти зазначених символів і 
знаків розглядаються як твори до їх офіційного затвердження і охо-
роняються авторським правом; 

• повідомлення про новини дня, поточні події або інші факти, 
що мають характер звичайної прес-інформації; 

• твори народного фольклору. їх автори невідомі, що зумовило 
визнання цих творів суспільним надбанням; 

• розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопере-
дач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відпо-
відають критеріям оригінальності. На відміну від компіляцій (баз) 
даних, які визнаються об'єктами авторського права, ці об'єкти не ма-
ють ознаки оригінальності, що зумовило їх винесення за межи дії ав-
торського права. 

 
3. Суб'єкти авторського права 
Суб'єктами авторського права є особи, яким належать визначені 

законодавством особисті немайнові та майнові права інтелектуальної 
власності на твори. 

Законодавство (ст. 435 ЦК України) поділяє суб'єктів авторсько-
го права на дві групи: первинних і вторинних. До первинних суб'єктів 
належать автори творів – фізичні особи, творчою працею яких 
створено твір. Автором може бути тільки фізична особа, яка влас-
ною і обов'язково творчою працею створила об'єкт авторського пра-
ва. Автором вважається особа, зазначена на оригіналі або примірнику 



 40 

твору, тобто діє презумпція авторства13. Якщо дійсним автором твору 
вважає себе особа, яка не зазначена на оригіналі або примірнику тво-
ру, вона повинна довести своє авторство. 

Для визнання особи автором не має значення її вік або стан діє-
здатності. Відповідно до ст. 31 ЦК України особи, які не досягли чо-
тирнадцяти років (малолітні), можуть здійснювати особисті немайно-
ві права на твори науки, літератури і мистецтва, на об'єкти промисло-
вої власності або інші результати своєї творчої діяльності, що охоро-
няються законом. У малолітніх або недієздатних осіб, які створили 
твір, виникають право авторства та інші особисті немайнові права. 
Майнові права на ці твори здійснюють від їх імені родичі та опікуни. 

Особи, дієздатність яких обмежена, здійснюють свої майнові 
права інтелектуальної власності тільки за згодою їх піклувальників. 
Стаття 32 ЦК України встановлює, що особи віком від 14 до 18 років 
(неповнолітні) самостійно здійснюють свої права на результати інте-
лектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом, тобто не-
повнолітні особи можуть, окрім немайнових, здійснювати майнові 
права на твори. 

Нарівні з громадянами України мають права іноземні громадяни 
та особи без громадянства. 

Вторинними суб'єктами авторського права є інші фізичні або 
юридичні особи, які не брали участі у створенні твору, але набули 
особисті немайнові або майнові права на твір за договором або за-
коном. Так, майнові права на твір можуть перейти особі у порядку 
спадкування, причому як на підставі заповіту, так і на підставі зако-
ну. Особисті немайнові права автора не входять до складу спадщини  
й у  порядку спадкування не переходять. Проте спадкоємці мають 
право захищати від посягань авторство на твір і недоторканність тво-
ру, тобто протидіяти перекрученню, спотворенню чи іншій зміні тво-
ру, а також будь-якому іншому посяганню на твір, що може завдати 
шкоди честі та репутації автора. 

Іншими суб'єктами, в яких авторське право виникає на підставі 
закону, можуть бути роботодавець або замовник. Відповідно до ста-
тей 429, 430 ЦК України майнові права на твір, створений у зв'язку з 
виконанням трудового договору або за замовленням, належать пра-

                                                           
13 Презумпція авторства – норма в авторському праві, згідно з якою авторс-
тво визнається юридично достовірним доти, поки не буде доведено зворотне. 
В основі презумпції лежить ідея про те, що первинним суб'єктом, якому на-
лежить авторське право, є автор твору. За відсутності доказів іншого автором 
твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику тво-
ру. Це положення застосовується також у разі опублікування твору під псев-
донімом, який ідентифікує автора.  
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цівникові, який створив цей твір, та юридичній або фізичній особі, де 
або в якої він працює, або замовнику, спільно. Своєю домовленістю 
автор і роботодавець чи замовник можуть змінити це положення. 
Слід зазначити, що чинний Закон України «Про авторське право і су-
міжні права» досі не приведений у відповідність до ЦК України і ви-
знає майнові права на такі твори за роботодавцем. 

Особисті немайнові права на твір, створений у зв'язку з вико-
нанням трудового договору та за замовленням, належать автору 
твору. Проте згідно зі ст. 439 ЦК України у випадку смерті автора 
недоторканність твору може охоронятися зацікавленими особами, зо-
крема роботодавцем і замовником. 

Суб'єктами авторського права можуть бути й будь-які інші 
особи, які набули майнові права на твір на підставі договору. Відно-
сини з приводу розпорядження майновими правами інтелектуальної 
власності на твір регулюються главою 75 ЦК України та іншими но-
рмативно-правовими актами. Так, особа, яка має майнові права на 
твір, може повністю або частково передати їх іншій особі за догово-
ром. 

Цивільне законодавство (статті 421, 435 ЦК України) серед су-
б'єктів авторського права називає лише осіб. У зв'язку з цим постає 
питання щодо територіальної громади, держави або інших публічних 
утворень як суб'єктів права інтелектуальної власності, у тому числі 
прав на твір. Такі публічні утворення можуть бути суб'єктами прав на 
спадщину за заповітом, до складу якої можуть входити права інтеле-
ктуальної власності.  

Якщо твір створюється творчою працею двох або кількох ав-
торів (співавторів), то така спільна творча праця зі створення 
твору називається співавторством. Цивільне законодавство розріз-
няє нероздільне і роздільне співтовариство. Нероздільне співавторс-
тво існує, коли неможливо виділити працю кожного співавтора. Роз-
дільне співавторство має місце в разі, якщо складові твору чітко ви-
значені та відомо, який зі співавторів створив кожну частину. 

Проте авторське право на весь твір, створений у співавторстві, 
належить усім співавторам (при будь-якому виді співавторства). Але 
й кожний співавтор зберігає право авторства на створену ним части-
ну, якщо її можна виділити. 

Праця кожного співавтора має бути творчою. Не може бути ви-
знана співавтором особа, яка надавала організаційну, технічну або 
матеріальну допомогу, однак не робила особистого творчого внеску. 
Співавторство має бути добровільним. Винагорода за використання 
об'єкта авторського права належить усім співавторам у рівних част-
ках, якщо інше не передбачено угодою між ними. 
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Якщо твір, створений у співавторстві, складається з частин, ко-
жна з яких має самостійне значення, то кожен зі співавторів має пра-
во використовувати створену ним частину твору на власний розсуд, 
якщо інше не передбачено угодою між співавторами. Відносини між 
співавторами визначаються угодою, укладеною ними. Право опублі-
кування та іншого використання твору в цілому належить усім спів-
авторам. Якщо твір, створений у співавторстві, утворює одне нероз-
ривне ціле, то жоден зі співавторів не може без достатніх підстав 
відмовити іншим у дозволі на опублікування, інше використання або 
зміну твору. У разі порушення спільного авторського права кожен 
співавтор може доводити своє право в судовому порядку. 

Окрім безпосередніх володільців особистих немайнових і май-
нових прав інтелектуальної власності на твори у відносинах з приво-
ду використання творів, реєстрації авторських прав, захисту цих 
прав, можуть брати участь й інші учасники. До таких, зокрема, мож-
на відвести орган, що здійснює державну реєстрацію авторських 
прав, організації колективного управління, представників володільців 
авторських прав. 

Володілець авторських прав на твір має право особисто надавати 
дозвіл на використання свого твору, отримувати за це винагороду, а 
також забороняти використання свого твору без відповідного дозво-
лу. Однак на практиці дуже складно слідкувати за використанням 
свого твору будь-якими особами, організаціями на усій території 
України, а також за її межами. Для виконання цих функцій існують 
організації колективного управління майновими правами, яким су-
б'єкти авторського права доручають управління своїми майновими 
правами на твори на підставі відповідних договорів у письмовій фор-
мі. 

Повіреним суб'єкта авторського права може бути будь-яка осо-
ба, проте найчастіше ними є представники у справах інтелектуальної 
власності – патентні повірені. 

 
4. Зміст авторського права 
Зміст авторського права становлять особисті немайнові права 

та майнові права, які виникають у автора в результаті створення тво-
ру. 

Особисті немайнові права нерозривно пов'язані з автором твору, 
завжди належать йому протягом життя, є невідчужуваними, тобто не 
передаються ані у спадок, ані за договором. Вони не залежать від 
майнових прав на твір і у разі передання права на використання твору 
іншій особі залишаються за автором. У випадку смерті автора особи-
сті немайнові права на твір можуть захищатися його спадкоємцями 
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або іншими уповноваженими на це особами. Особисті немайнові пра-
ва автора охороняються безстроково. 

Проте у більшості випадків творці об'єктів авторського права 
створюють свої твори з метою здобуття певної вигоди для себе або 
своїх близьких. Засобом отримання такої вигоди слугують майнові 
права автора на твір. Майнові права на твір можуть бути відчужені, 
зокрема, бути предметом різноманітних цивільно-правових угод, бу-
ти предметом застави або вкладом до статутного капіталу юридичної 
особи, використовуватися в інших цивільних правовідносинах. 

Основним особистим немайновим правом є право на визнання 
людини автором твору, яке полягає в тому, що тільки дійсний тво-
рець може називати себе автором твору. Це право засвідчує факт 
створення твору конкретною людиною. Його можна визначити як 
юридичну можливість особи вважати себе автором твору і вимагати 
визнання цього факту від інших осіб. Право авторства є абсолютним, 
не потребує будь-якого формального затвердження і породжується 
фактом створення твору. Його не можна передати та не можна від 
нього відмовитися. 

В Україні діє презумпція авторства, тобто за відсутності до-
казів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор 
на оригіналі або примірнику твору. 

Право авторства знаходить свій прояв або конкретизується в ін-
ших особистих немайнових правах. Так, автор твору має право вима-
гати зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору, якщо це 
практично можливо. Автор має вимагати зазначення свого імені при 
кожному використанні твору, тобто на кожному примірнику, при ко-
жному публічному виконанні та інше. Його ім'я може зазначатися 
прізвищем та ініціалами або іменем і прізвищем. Також можуть на-
водитися звання і титули автора. Ім'я не згадується тільки у випадках, 
коли це неможливо з технічних причин. При створенні твору кілько-
ма авторами їхні імена зазначаються послідовно, за їх згодою. 

Автор твору може вимагати збереження його анонімності. Він 
має право обнародувати свій твір узагалі без згадування свого імені. 
Якщо автор з будь-яких причин не бажає розкривати своє ім'я, він 
може заборонити його згадування при кожному використанні твору. 

Автор твору може використовувати не лише своє власне ім'я, а 
й вигадане – псевдонім. Співавтори також можуть користуватися псе-
вдонімом. Автор може зазначати свій псевдонім на творі або на його 
примірниках, а також вимагати цього при кожному використанні 
твору. Право на позначення твору псевдонімом може бути обмежено, 
наприклад, виходячи з норм моралі. Не можна використовувати як 
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псевдонім ім’я відомого автора, тому що воно може ввести спожива-
ча в оману. 

Одним з основних особистих немайнових прав автора є право на 
недоторканність твору. Воно полягає у можливості автора протиді-
яти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або 
будь-якому іншому посяганню на його твір, що може зашкодити чес-
ті й репутації автора, а також супроводженню твору без його згоди 
ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями тощо. Справа 
в тому, що у творі проявляється індивідуальність автора, його світо-
сприйняття. При створенні будь-якого твору автор реалізує свій тво-
рчий задум, досягає певної мети. Тому автор не може допустити, щоб 
прояв його індивідуальності, його бачення реальності було переіна-
чене іншою особою. 

Право на недоторканність твору фактично охоплює дві право-
мочності автора. 

По-перше, автор має право заборонити супроводження твору 
ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями тощо, неза-
лежно від того, чи можуть завдати або завдали шкоди такі дії честі та 
репутації автора. 

По-друге, автор може заборонити перекручення, спотворення, 
зміну твору або будь-які інші дії, які посягають на твір, лише у випа-
дку, якщо ці дії можуть завдати шкоди честі та репутації автора. Вра-
ховуючи процесуальне правило про те, що кожна особа повинна до-
вести ті обставини, на які посилається, автору необхідно буде довес-
ти в судовому порядку, що ті чи інші дії щодо твору можуть завдати 
шкоди його честі або репутації. Проте у законодавстві не існує кри-
теріїв визначення шкідливості дій стосовно твору. Суб'єктивної дум-
ки автора в цьому випадку, очевидно, буде замало і, найвірогідніше, 
судді повинні будуть зважати на думки фахівців відповідної галузі 
(мистецтвознавців, літературознавців тощо), а також виходити із 
принципу розумності та свого особистого світосприйняття.  

Дії, що посягають на твір, можуть стосуватися не лише змісту 
твору, а також його назви та позначення імені автора. Це може бути 
зміна, видалення частини літературного або музичного твору, демон-
страція лише фрагменту художнього твору або навпаки – поєднання 
останнього з іншими предметами, зміна кольорової гамми твору та 
будь-які інші дії.  

Право на недоторканність твору має певні межі. Не визнається 
порушенням цього права творча інтерпретація твору виконавцем або 
режисером-постановником, відтворювання частин твору з інформа-
ційною метою або використання його з навчальною метою, пародії і 
стилізації твору. У законодавстві передбачено деякі винятки з цього 
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права. Враховуючи специфічність таких об'єктів авторського права, 
як комп'ютерні програми, законодавство дозволяє їх зміну за дотри-
мання певних умов (ст. 24 Закону України «Про авторське право і 
суміжні права»). 

За життя автора право на недоторканність твору захищає він 
особисто. Як і будь-яке особисте немайнове право, зазначене право 
не може бути передане іншій особі або перейти у спадщину. Однак 
після смерті автора недоторканність твору може захищати спеціально 
уповноважена на це автором особа або організація колективного 
управління. 

Якщо автор не уповноважив на захист свого твору нікого, то не-
доторканність твору повинні захищати спадкоємці. Це можуть роби-
ти також будь-які інші зацікавлені особи, зокрема родичі автора, які 
не є спадкоємцями, особи, які мають майнові права на твір, та інші. 

Перелік особистих немайнових прав, які містить цивільне зако-
нодавство, не є вичерпним. Автор твору може мати й будь-які інші 
особисті немайнові права інтелектуальної власності на твір: право на 
вилучення твору з обігу, право на використання знака охорони авто-
рського права, право доступу до твору образотворчого мистецтва, 
право на створення копії твору образотворчого мистецтва та інші не-
майнові права. 

Право доступу до твору образотворчого мистецтва (ст. 26 Зако-
ну) полягає у можливості автора вимагати доступу до цього твору з 
метою його використання для відтворення (виготовлення примірни-
ків, слайдів, карток, переробок тощо), якщо такий твір переданий ін-
шій особі. Особа, яка володіє твором образотворчого мистецтва, не 
має право відмовляти автору у доступі без достатніх підстав. У свою 
чергу, автор не може вимагати доставки йому твору, а також порушу-
вати законні права та інтереси володільця твору образотворчого мис-
тецтва. 

Також автору твору образотворчого мистецтва чи архітектури 
належить право на викуп матеріального об'єкта, в якому втілено ори-
гінал такого твору, за ціною, що не перевищує вартості матеріалів, 
витрачених на його створення, у разі, коли власник цього матеріаль-
ного об'єкта не бажає більше мати його у володінні або бажає зруй-
нувати. Якщо збереження об'єкта, в якому втілено оригінал твору, є 
неможливим, власник матеріального об'єкта, в якому виражено ори-
гінал твору, повинен дозволити авторові зробити копію твору у від-
повідній формі, а якщо це стосується архітектурної споруди – фото-
графії твору. 

Серед основних майнових прав на твір цивільне законодавство 
називає право на використання твору, виключне право дозволяти ви-
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користання твору, право перешкоджати неправомірному використан-
ню твору, в тому числі забороняти таке використання.  

Усі майнові права інтелектуальної власності законодавство по-
діляє на дві групи: виключні та невиключні (або звичайні). Виключні 
права можуть належати лише одній особі – авторові або іншій особі, 
яка є володільцем авторського права на твір, зокрема, виключне пра-
во дозволяти використання твору. З іншого боку, звичайне право ви-
користання твору може належати одразу декільком особам, при цьо-
му способи такого використання можуть співпадати у різних осіб. 
Майнові права на твір можуть належати автору твору, його спадко-
ємцям та особам, яким ці права передані за договором.  

Основним майновим правом є право на використання твору. 
Право на використання – це вилучення із твору його корисних якос-
тей. Способи використання можуть бути найрізноманітнішими, голо-
вне, щоб вони не суперечили закону. У статті 441 ЦК України наве-
дено перелік дій, які вважаються використанням твору, однак цей пе-
релік не є вичерпним, тому що сучасні технічні засоби дозволяють 
використовувати твір ще й іншими способами, кожний з яких не мо-
жливо передбачити в законі. Якщо особа отримала від суб'єкта авто-
рського права право на використання твору, то робити це можна ли-
ше у спосіб, зазначений в ліцензійному договорі. Способи виконання 
твору, згадані у договорі, вважаються такими, що не передані. Автор 
твору може його використовувати будь-яким способом за своїм ба-
жанням.  

Першим способом використання твору є його опублікування 
або випуск його у світ. Опублікування твору – це повідомлення його 
невизначеному колу осіб (ст. 442 ЦК України). Способами такого по-
відомлення є видання, публічне виконання, публічний показ, переда-
ча по радіо чи телебаченню, відображення у загальнодоступних елек-
тронних системах інформації.  

Усі дії щодо доведення твору до публіки мають здійснюватися 
таким чином, щоб твір міг бути сприйнятий необмеженою кількістю 
осіб, які не належать до звичайного кола сім'ї чи близьких знайомих 
сім'ї автора. Перелік цих дій не є вичерпним. 

Цивільне законодавство встановлює обмеження щодо опубліку-
вання твору, який порушує права людини на таємницю її особистого і 
сімейного життя, завдає шкоди громадському порядку, здоров'ю та 
моральності населення. Це положення конкретизується у багатьох 
нормах національного законодавства шляхом надання особі прав на 
таємницю певної інформації, встановлення заборон на розповсю-
дження певних матеріалів та інформації на телебаченні, радіо, у засо-
бах масової інформації, при виданні друкованої та електронної про-
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дукції та опублікування іншим чином, а також шляхом встановлення 
відповідальності за порушення цих прав та заборон.  

Так, законодавство охороняє таємницю певної інформації про 
особисте й сімейне життя людини, яка може бути розголошена у тому 
числі й шляхом опублікування твору. На це спрямовані права люди-
ни, зокрема, право на таємницю стану здоров'я (ст. 286 ЦК України), 
право на таємницю особистого життя (ст. 301, ч. 1 ст. 302 ЦК Украї-
ни), право на особисті папери (ст. 303 ЦК України), право на таємни-
цю кореспонденції (ст. 306 ЦК України), захист інтересів фізичної 
особи, яка знімається на фото-, кіно-, відеоплівку або зображена в ху-
дожніх творах (статті 307, 308 ЦК України) та ін. 

Публікація твору може завдати шкоди й громадському порядку, 
здоров'ю та моральності населення. Тому особа може бути притягну-
та до відповідальності, наприклад, за розповсюдження матеріалів (у 
тому числі творів) із закликами до повалення конституційного ладу 
або повалення державного ладу, до посягання на територіальну ціліс-
ність або недоторканність України, до терористичного акту, до дій, 
що погрожують громадському порядку, що пропагують культ наси-
льства і жорстокості, мають порнографічний характер, за розголо-
шення даних судового слідства або пропаганду війни (статті 109, 110, 
2582, 295, 300, 301, 387, 436 КК України) та за інші діяння з опубліку-
вання творів, що посягають на громадський порядок і мораль, честь, 
гідність. 

Право на опублікування твору перш за все належить авторові 
твору, якщо на підставі закону або договору воно не перейшло до ін-
ших осіб. Право на опублікування твору може належати роботодавцю 
автора або замовнику твору, особі, якій перейшли виключні майнові 
права на твір за договором або майнові права на використання твору 
за ліцензійним договором. Після смерті автора майнові права на твір, 
у тому числі право на опублікування твору, переходять його спадко-
ємцям. Однак автор твору може заборонити його опублікування після 
своєї смерті. 

Другим способом використання твору є його відтворення будь-
яким способом та у будь-якій формі. Відтворення твору можна також 
назвати правом на повторне надання твору об'єктивної форми або 
створення його копії. Завдяки відтворенню твір стає доступним ін-
шим особам. Відтворенням є не тільки надання твору об'єктивної фо-
рми, а й втілення його в іншу форму. 

Закон України «Про авторське право і суміжні права» визначає 
відтворення як виготовлення одного або більше примірників твору, 
відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх 
запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у 
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тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитува-
ти комп'ютер. 

Упродовж усього строку чинності авторського права існує право 
на переклад твору. Переклад твору належить до похідних творів, 
тобто є результатом творчої переробки існуючого твору іншою мо-
вою. Перекладати твір можна лише за умови отримання дозволу на 
це від автора оригінального твору. При цьому автор і перекладач йо-
го твору не є співавторами. Переклад можна робити не тільки з твору, 
а й з перекладу. Дозволити такий переклад може автор твору і автор 
перекладу. Наявність перекладу твору не перешкоджає іншим особам 
робити переклади цього. 

Перекладачі користуються авторським правом на створений 
ними переклад. Проте розповсюдження перекладу можливе лише з 
дозволу автора оригінального твору. Тому при отриманні права на 
переклад найчастіше набувається і право на використання перекладу. 

Ще одним способом використання твору є його переробка, ада-
птація, аранжування, анотація, обробка фольклору та інші поді-
бні зміни. Ці дії також породжують нові об'єкти авторського права – 
похідні твори. За таких змін твору головним є дотримання прав авто-
ра на оригінальний твір, тобто отримання його дозволу на відповідну 
переробку. Право на переробку належить також самому автору. Пе-
реробка твору має бути оригінальною, тобто бути творчою. 

Автору відповідної переробки належить авторське право на 
створений ним твір. Це не перешкоджає іншим особам переробляти 
оригінальний твір за умови дотримання прав автора. 

До способів використання твору належить його включення як 
складової до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій та ін-
ших складених творів. Авторові збірника та інших складених творів 
належить авторське право на здійснені ним підбір і розташування 
творів, за умови що його діяльність має творчий характер. Упоряд-
ник збірника користується авторським правом за умови дотримання 
ним прав авторів кожного з творів, включених до складеного твору. 
Іншими словами, упорядник збірника має отримати дозвіл на викори-
стання кожного твору, що міститься в його збірнику. При цьому ав-
тори творів мають право використовувати свої твори незалежно від 
складеного твору. Проте договором з упорядником збірника це поло-
ження може бути змінено, і право на використання може належати 
виключно йому. 

До складених творів належать будь-які збірники, періодичні ви-
дання, аудіовізуальні твори, бази даних та інші подібні. Правова охо-
рона баз даних не поширюється на самі дані чи іншу інформацію. 
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Особливий правовий режим у законодавстві передбачений для 
періодичних видань, зокрема енциклопедій, енциклопедичних слов-
ників, періодичних збірників, збірників наукових праць, газет, жур-
налів. Видавці цих збірників, на відміну від інших упорядників, ма-
ють лише виключне майнове право на використання таких видань у 
цілому. Також вони мають право при кожному використанні видання 
зазначати своє ім'я або вимагати його зазначення.  

Наступним способом використання твору є його публічне вико-
нання – це подання за згодою суб'єктів авторського права творів, ви-
конань, фонограм, передач організацій мовлення шляхом декламації, 
гри, співу, танцю та іншим способом як безпосередньо (у живому ви-
конанні), так і за допомогою будь-яких пристроїв і процесів (за виня-
тком передачі в ефір чи по кабелях) у місцях, де присутні чи можуть 
бути присутніми особи, які не належать до звичайного кола сім'ї або 
близьких знайомих цієї сім'ї, незалежно від того, чи прикуті вони в 
одному місці і в один і той самий час або в різних місцях в різний 
час. Отже, публічним буде визнано виконання твору серед кола осіб, 
не пов'язаних родинними зв'язками або знайомствами.  

Відповідно до ст. 442 ЦК України публічне виконання є одним зі 
способів опублікування твору. Проте правомочність щодо публічного 
виконання є окремою від опублікування твору. Таким чином, особа 
повинна отримати окремий дозвіл на публічне виконання твору, на-
віть якщо має дозвіл на його опублікування. 

Способом використання твору законодавство визнає його про-
даж, передання в найом (оренду). Такий вираз є не зовсім коректним, 
оскільки продаватися або здаватися у найом можуть примірники тво-
ру. У Законі України «Про авторське право і суміжні права» передба-
чено правомочність на розповсюдження примірників твору шляхом 
їх продажу, здавання у найом або іншого відчуження. Це право су-
б'єкта авторського права спрямоване передусім на отримання прибу-
тку. 

Прокат примірників творів навіть після їх першого продажу 
можливий тільки з дозволу суб'єкта авторського права. Проте це 
стосується лише аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм, баз 
даних, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих 
у фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує комп'ютер. 

До способів використання твору належить імпорт примірників 
творів, його перекладів або переробок. Оскільки авторське право має 
територіальний характер, його чинність поширюється лише на тери-
торію, де воно виникло. Тому суб'єкт авторського права може забо-
ронити імпорт примірників творів, його перекладів або переробок, 
тобто ввезення цих об'єктів на територію України. Отже, навіть якщо 
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твір або його переклад, обробка були відтворені за кордоном з дозво-
лу суб'єкта авторського права, їх ввезення на територію України без 
його дозволу є порушенням авторських прав. Це, наприклад, може 
призвести до зниження попиту на примірники, які розповсюджують-
ся на території Україні. 

Виключне право дозволяти використання твору – це можливість 
особи, яка має авторське право на твір, отримати певний прибуток за 
використання твору іншою особою. Право дозволяти використання 
твору належить авторові твору, якщо він не передав це виключне 
право іншій особі на підставі договору про передання виключних 
майнових прав інтелектуальної власності (ст. 1113 ЦК України). 

Дозволити використання твору іншій особі можна на підставі 
ліцензії або ліцензійного договору (щодо творів він має назву автор-
ський договір). 

Безперечно, у більшості випадків суб'єкт авторського права дає 
дозвіл на використання твору з метою отримання винагороди. Отже, 
це право є одним з найважливіших майнових прав. Творча діяльність 
є одним із способів добування коштів. 

Особа, якій належить авторське право на твір, має право 
отримувати винагороду за будь-яке використання твору, окрім ви-
падків вільного використання творів без згоди автора і без виплати 
йому винагороди. Якщо твір створений у співавторстві, то винагорода 
належить співавторам у рівних частках, якщо вони своєю угодою не 
передбачили інший її розподіл. 

Автор твору має право отримувати винагороду за кожний про-
даж оригіналу художнього твору чи оригіналу рукопису літературно-
го твору. Таке право автора має назву право слідування і полягає у 
можливості отримання винагороди у розмірі 5 % від суми кожного 
продажу оригіналу художнього або оригіналу рукопису літературно-
го твору, наступного за відчуженням оригіналу, здійсненим автором. 
Виплата зазначеної винагороди може здійснюйтеся аукціонами, гале-
реями, салонами, крамницями тощо, де був здійснений такий продаж, 
або іншими організаціями чи фізичними особами. 

Незважаючи на те, що право слідування належить до майнових 
прав, воно є невідчужуваним. Проте після смерті автора твору це 
право переходить до його спадкоємців і діє упродовж строку дії май-
нових прав на твір, тобто протягом сімдесяти років, що обчислюють-
ся з першого січня року, наступного за роком смерті автора чи остан-
нього зі співавторів твору. 

Суб'єкту авторського права належить право перешкоджати не-
правомірному використанню його твору, у тому числі забороняти 
таке використання. Перешкоджати неправомірному використанню 
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можна шляхом сповіщення про свої права, яке здійснюється за допо-
могою попереджувального маркування твору знаком охорони авто-
рського права. 

Якщо неправомірне використання твору вже відбувається, су-
б'єкт авторського права може безпосередньо повідомити порушника 
про існування авторських прав на твір і про можливі наслідки непра-
вомірного використання та заборонити йому це робити. 

Якщо ж порушник не припинить неправомірні дії, суб'єкт авто-
рського права може задіяти юрисдикційні способи захисту своїх прав. 
Захищати авторське право можливо в порядку, передбаченому циві-
льним, кримінальним та адміністративним законодавством. 

Можливості суб'єкта авторського права щодо заборони викорис-
тання твору не є безмежними. Цивільне законодавство передбачає так 
звані випадки правомірного використання твору без дозволу су-
б'єкта авторського права і без виплати йому винагороди (статті 21-
25 Закону), які умовно можна поділити на п'ять груп. 

Перша група передбачає загальні випадки вільного використан-
ня будь-яких творів різноманітними способами, а саме: 

o використання цитат (коротких уривків) з опублікованих тво-
рів в обсязі, виправданому поставленою метою, у тому числі циту-
вання статей з газет і журналів у формі оглядів преси, якщо воно зу-
мовлено критичним, полемічним, науковим або інформаційним хара-
ктером твору, до якого цитати включаються; вільне використання ци-
тат у формі коротких уривків з виступів і творів, включених до фоно-
грами (відеограми) або програми мовлення; 

o використання літературних і художніх творів в обсязі, випра-
вданому поставленою метою, як ілюстрацій у виданнях, передачах 
мовлення, звукозаписах чи відеозаписах навчального характеру; 

o відтворення у пресі, публічне виконання чи публічне спові-
щення попередньо опублікованих у газетах або журналах статей з по-
точних економічних, політичних, релігійних та соціальних питань чи 
публічно сповіщених творів такого ж самого характеру у випадках, 
коли право на таке відтворення, публічне сповіщення або інше публі-
чне повідомлення спеціально не заборонено автором; 

o відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами 
фотографії або кінематографії, публічне сповіщення або інше публіч-
не повідомлення творів, побачених або почутих під час перебігу та-
ких подій, в обсязі, виправданому інформаційною метою; 

o відтворення у каталогах творів, виставлених на доступних 
публіці виставках, аукціонах, ярмарках або у колекціях для висвіт-
лення зазначених заходів, без використання цих каталогів у комер-
ційних цілях; 
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o видання випущених у світ творів рельєфно-крапковим шриф-
том для сліпих; 

o відтворення творів для судового і адміністративного прова-
дження в обсязі, виправданому цією метою; 

o публічне виконання музичних творів під час офіційних і ре-
лігійних церемоній, а також похоронів, в обсязі, виправданому харак-
тером таких церемоній; 

o відтворення з інформаційною метою у газетах та інших пері-
одичних виданнях, передача в ефір або інше публічне сповіщення 
публічно виголошених промов, звернень, доповідей та інших подіб-
них творів у обсязі, виправданому поставленою метою.  

Інші групи випадків вільного використання творів є спеціальни-
ми і стосуються лише певних суб'єктів використання або певних тво-
рів чи способів їх використання. Так, до другої групи належать випа-
дки вільного використання творів бібліотеками та архівами, діяль-
ність яких не спрямована на отримання прибутку, і лише шляхом ре-
прографічного відтворення (найчастіше це ксерокопія) одного примі-
рника. Це можливо за таких умов: 

• у разі, коли відтворюваним твором є окрема опублікована 
стаття та інші невеликі за обсягом твори чи уривки з письмових тво-
рів (за винятком комп'ютерних програм і баз даних), з ілюстраціями 
чи без них, і коли це відтворення здійснюється за запитами фізичних 
осіб за умови, що бібліотека та архів мають достатньо підстав вважа-
ти, що такий примірник використовуватиметься з метою освіти, на-
вчання і приватного дослідження; відтворення твору є поодиноким 
випадком і не має систематичного характеру;  

• у разі, коли відтворення здійснюється для збереження або за-
міни загубленого, пошкодженого та непридатного примірника даної 
бібліотеки чи архіву або для відновлення загубленого, пошкодженого 
або непридатного примірника з фонду аналогічної бібліотеки чи архі-
ву, а одержання такого примірника іншим шляхом неможливе, а та-
кож коли відтворення твору є поодиноким випадком і не має систе-
матичного характеру. 

Третя група стосується випадків вільного відтворення творів 
для навчання. До таких випадків належать: 

• відтворення уривків з опублікованих письмових творів, аудіо-
візуальних творів як ілюстрацій для навчання за умови, що обсяг та-
кого відтворення відповідає зазначеній меті;  

• репрографічне відтворення навчальними закладами для ауди-
торних занять опублікованих статей та інших невеликих за обсягом 
творів, а також уривків з письмових творів з ілюстраціями або без 
них за умови, коли: обсяг такого відтворення відповідає зазначеній 
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меті; відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематич-
ного характеру. 

Четверта група стосується вільного використання комп'ютер-
них програм. Враховуючи особливості таких об'єктів авторського 
права, як комп'ютерні програми, законодавець дозволяє певне коло 
дій користувачу цієї програми, а саме: 

• внести до комп'ютерної програми зміни (модифікації) з метою 
забезпечення її функціонування на технічних засобах особи, яка ви-
користовує ці програми, і вчинення дій, пов'язаних з функціонуван-
ням комп'ютерної програми відповідно до її призначення, зокрема 
запис і збереження в пам'яті комп'ютера, а також виправлення явних 
помилок, якщо інше не передбачено угодою з автором чи іншою осо-
бою, яка має авторське право; 

• виготовити одну копію комп'ютерної програми за умови, що ця 
копія призначена тільки для архівних цілей або для заміни правомір-
но придбаного примірника у випадках, якщо оригінал комп'ютерної 
програми буде втраченим, знищеним або стане непридатним для ви-
користання. При цьому копія комп'ютерної програми не може бути 
використана для інших цілей, крім зазначених вище, і має бути зни-
щена у разі, якщо володіння примірником цієї комп'ютерної програ-
ми перестає бути правомірним; 

• декомпілювати комп'ютерну програму (перетворити її з об'єкт-
ного коду у вихідний текст) з метою одержання інформації, необхід-
ної для досягнення її взаємодії із незалежно розробленою комп'ютер-
ною програмою, за дотримання таких умов: інформація, потрібна для 
досягнення здатності до взаємодії, раніше не була доступною цій 
особі з інших джерел; зазначені дії здійснюються тільки щодо тих ча-
стин комп'ютерної програми, які необхідні для досягнення здатності 
до взаємодії; інформація, одержана в результаті декомпіляції, може 
використовуватися лише для досягнення здатності до її взаємодії з 
іншими програмами, але не може передаватися іншим особам, крім 
випадків, якщо це необхідно для досягнення здатності до взаємодії з 
іншими програмами, а також не може використовуватися для розроб-
лення комп'ютерної програми, схожої на декомпільовану комп'ютер-
ну програму, або для вчинення будь-якої іншої дії, що порушує авто-
рське право; 

• спостерігати, вивчати, досліджувати функціонування комп'юте-
рної програми з метою визначення ідей і принципів, що лежать в її 
основі, за умови, що це робиться в процесі виконання будь-якої дії із 
завантаження, показу, функціонування, передачі чи запису в пам'ять 
(збереження) комп'ютерної програми. 
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Використання комп'ютерної програми зазначеними способами 
не повинно завдавати шкоди використанню комп'ютерної програми і 
не повинно обмежувати законні інтереси суб'єкта авторського права. 

П'яту групу утворюють випадки вільного використання твору 
шляхом їх відтворення виключно в особистих цілях або для звичай-
ного кола сім'ї, крім: 

• творів архітектури у формі будівель і споруд; 
• комп'ютерних програм, за винятком випадків, передбачених ст. 

24 Закону; 
• репрографічного відтворення книг, нотних текстів і оригіналь-

них творів образотворчого мистецтва, за винятком випадків, передба-
чених статтями 22, 23 Закону. 

Також твори дозволяється використовувати без дозволу суб'єкта 
авторського права, але з виплатою йому винагороди. Таке викорис-
тання стосується лише творів, зафіксованих у фонограмах або відеог-
рамах, і здійснюється шляхом їх відтворення виключно в особистих 
цілях у домашніх умовах. Проте виплата винагороди суб'єктам авто-
рського права здійснюється не безпосередньо, а у спеціально перед-
баченому порядку. Вона здійснюється у формі відрахувань (відсот-
ків) від вартості обладнання або матеріальних носіїв виробниками 
або імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням 
яких можна здійснити відтворення виключно в особистих цілях у до-
машніх умовах творів, зафіксованих у фонограмах і відеограмах, 
крім:  

— професійного обладнання та (або) матеріальних носіїв, не 
призначених для використання в домашніх умовах;  

— обладнання і матеріальних носіїв, що експортуються за митну 
територію України; 

— обладнання і матеріальних носіїв, що ввозяться фізичною 
особою на митну територію України виключно в особистих цілях і 
без комерційної мети. 

Слід зауважити, що при кожному вільному використанні твору 
необхідно зазначати джерело запозичення та ім'я автора, якщо воно 
зазначено в такому джерелі. 

На відміну від особистих немайнових прав на твір, які охороня-
ються безстроково, строк дії майнових прав на твір не є безмежним. 
Майнові права на твір чинні протягом усього життя автора, а також 
упродовж 70 років після смерті автора. Цей строк обчислюється з 
першого січня року, наступного за роком смерті автора.  

Якщо твір оприлюднений анонімно або під псевдонімом, чин-
ність майнових прав на твір завершується через сімдесят років після 
оприлюднення твору. Винятком з цього правила є випадок, коли взя-
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тий автором псевдонім не викликає сумніву щодо особи автора або 
коли анонімний твір чи твір, оприлюднений під псевдонімом, роз-
кривається не пізніше ніж через сімдесят років після оприлюднення 
твору. У цьому випадку застосовується загальний строк дії майнових 
прав. 

Якщо твір створений у співавторстві, то майнові права на нього 
діють протягом життя співавторів і сімдесяти років після смерті 
останнього співавтора. 

Якщо твір публікується частинами, томами, випусками, серіями 
тощо, то строк дії майнових прав на нього визначається окремо для 
кожної опублікованої частини твору. 

Майнові права на твори посмертно реабілітованих авторів 
охороняються протягом сімдесяти років після їх реабілітації. Якщо 
твір був опублікований упродовж тридцяти років після смерті автора, 
то майнові права на нього є чинними протягом сімдесяти років від 
дати правомірного опублікування твору. 

Може статися так, що твір не оприлюднюється упродовж усього 
строку його правової охорони. У цьому випадку, якщо будь-яка особа 
оприлюднює твір після закінчення цього строку, то вона отримує за-
хист майнових прав. Строк цього захисту становить 25 років від дати 
оприлюднення. 

Після спливу строку дії майнових прав на твір він переходить у 
суспільне надбання. Це означає, що такий твір може вільно, тобто без 
дозволу і без виплати авторської винагороди використовувати будь-
яка особа. Вимогою до цієї особи буде дотримання особистих немай-
нових прав автора, тобто права авторства, право на ім'я, права на не-
доторканність твору та інших. 

Твір, що перейшов у суспільне надбання, можна використовува-
ти без виплати винагороди, але за винятками, передбаченими зако-
ном. Таким винятком є можливість Кабінету Міністрів України вста-
новлювати спеціальні відрахування до фондів творчих спілок Украї-
ни за використання на території України творів, які перейшли у сус-
пільне надбання. Ці відрахування встановлені постановою Кабінету 
Міністрів України «Про розміри відрахувань до фондів творчих спі-
лок України за використання творів літератури та мистецтва» (від 
03.03.1992 р.). 

 
Методичні рекомендації 

Авторське право представляє собою не розрізнену сукупність ді-
ючих на певний момент часу нормативних актів, а достатньо складну 
й цілісну систему. 
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ЦК України присвятив авторському праву 36 главу «Право інте-
лектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авто-
рське право), яка складається з 16 статей. Стаття 433 ЦК України на-
дає перелік об’єктів авторського права. 

Правова охорона зазначених у ЦК України об’єктів здійснюється 
рядом Законів України про інтелектуальну власність. Авторське пра-
во охороняє форму твору, а не його зміст. Забезпечуючи свободу тво-
рчості, авторське право охороняє всі твори: наукові, літературні та 
мистецькі незалежно від їх призначення, достоїнств і способу вира-
ження. 

Студент повинен знати, що об’єктом авторського права може бути 
не будь-який твір, а лише той, який має певні, встановлені Законом 
України ознаки. Об’єкти авторських прав можуть бути зареєстровані 
в установленому законом порядку, однак автори не зобов’язані здійс-
нювати реєстрацію. 

Певна категорія творів не визнається об’єктами авторського пра-
ва. ЦК України передбачає перелік творів, які не визнаються 
об’єктами авторського права. 
Найважливішими суб’єктами авторського права є автори тво-

рів. Необхідно чітко усвідомити, що автором твору може бути тільки 
людина, але авторське право може переходити й до інших осіб. Сту-
денту також слід визначити види співавторства. 

Студенту слід докладно знати зміст законодавства про авторське 
право. ЦК України містить нові положення, які не містилися в Законі 
України «Про авторське право і суміжні права». 

В усіх суб’єктів права інтелектуальної власності виникають пра-
ва, які прийнято поділяти на дві основні групи: особисті немайнові 
права і майнові права на об’єкти інтелектуальної власності. 

Потрібно детально розібратися в особистих немайнових авто-
рських правах, оскільки дуже часто виникають спори щодо них. Сту-
дент має визначити, що таке право авторства, право на недоторка-
ність товару, право на ім’я, право автора на обнародування твору, яке 
належить до числа найважливіших його прав, оскільки напряму зачі-
пає його майнові інтереси. 

Суб’єктами авторського права після смерті автора стають 
його спадкоємці. Студенту необхідно зупинитись коротко на тих осо-
бливостях спадкування авторських прав, котрі представляють найбі-
льший інтерес. Перш за все необхідно уточнити, які авторські права 
переходять у спадок.  Чи може спадкоємець, наприклад, обнародува-
ти твір, проти чого за життя заперечував автор?  

Майнові права поділяються на виключні майнові права інтелек-
туальної власності на твори і невиключні майнові права, що закріп-
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лено в ЦК України. Слід виділити, які авторські майнові права нале-
жать до виключних, а які до невиключних. Майнові права на викори-
стання твору можуть вільно переходити до інших осіб на підставі ав-
торських договорів. 

Майнове право носить строковий характер. Строк чинності ав-
торських майнових прав на твори у ЦК України не досить чітко ви-
кладений, тому студенту потрібно в них розібратись. Чинність авто-
рських майнових прав на твори починається з моменту створення 
твору та вираження його в об’єктивній формі та діє протягом життя 
автора. Строк чинності спливає через 70 років, що відліковуються з 1 
січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього зі спів-
авторів. 

Використання твору автора іншими особами здійснюється на 
підставі авторського договору. Авторські договори можуть поділяти-
ся на окремі групи в залежності від виду твору, з приводу якого він 
укладається. Слід знати які саме розрізняють авторські договори. 

Обмеження авторських майнових прав передбачено ЦК України 
та Законом України «Про авторське право і суміжні пра-
ва».Необхідно визначити в чому саме полягають обмеження і віднос-
но яких об’єктів авторського права. Також слід знати в яких випадках 
дозволяється вільне використання твору, тобто без згоди автора. 

 

ТЕМА 3 

СУМІЖНІ ПРАВА 

 
ПЛАН 

1. Поняття та об'єкти суміжних прав 
2. Права суб'єктів суміжних прав 
3. Колективне управління авторськими та суміжними правами 
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1. Поняття та об'єкти суміжних прав 
Для того, щоб донести свій твір до широкої аудиторії, автору ча-

сто потрібне сприяння посередників (музикантів, продюсерів, видав-
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ців), які, використовуючи свої професійні якості, можуть представити 
твір у формі, найбільш цікавій і доступній для сприйняття. Для вре-
гулювання відносин між авторами і посередниками у національному 
законодавстві у галузі авторського права з'явилося положення про 
суміжні права. Саме тому у багатьох країнах світу було запроваджено 
новий правовий інститут – суміжні права. 

Суміжні права називають також примикаючими або родинними. 
Словосполучення «суміжні права» означає те, що ці права 
перебувають поруч із авторськими правами. Однак це не зовсім так, 
оскільки суміжні права деякою мірою вторинні стосовно авторських 
прав. Вони виникають, як правило, коли автор передає своє право на 
виконання виконавцеві свого твору (наприклад, автор музики має 
договір з музикантом-виконавцем), а виробник фонограми, 
організація ефірного або кабельного мовлення одержують свої права 
від виконавця й автора записаного на фонограмі або переданого в 
ефір або по кабелях твору.  

В Україні регулювання суміжних прав здійснюється з 1994 р., а 
ці права виникають з відносин, які вже давно існують у творчому 
житті нашого суспільства. Охорона суміжних прав здійснюється від-
повідно до положень Конституції України, ЦК України, законів 
України «Про авторське право і суміжні права», «Про розповсю-
дження примірників аудіовізуальних творів та фонограм». Крім того, 
на міжнародному рівні діють Міжнародна конвенція (Римська контія) 
про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій 
мовлення (1961 р.), Женевська конвенція про охорону інтересів виро-
бників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм (1971 
р.), Брюссельська конвенція про розповсюдження несучих програми 
сигналів, що передаються через супутники (1947 р.), Договір Всесві-
тньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) про виконання і 
фонограми (1996 р.), Угода Світової організації торгівлі (СОТ) 
ТРІПС (1994 р.). 

Суміжними є права на результати творчої діяльності виконавців, 
виробників фонограм та відеограм, організацій мовлення, пов'язані з 
використанням творів літератури та мистецтва, авторські права на які 
належать іншим особам.  

Суміжні права – це права виконавців на результати творчої ді-
яльності, їх спадкоємців та осіб, яким на законних підставах переда-
но майнові права щодо виконання; права виробників фонограм, відео-
грам, їх спадкоємців (правонаступників) та осіб, яким на законних 
підставах передано суміжні майнові права щодо фонограм та відео-
грам; а також права організацій мовлення та їх правонаступників, 
які охороняються авторським правом. 
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Отже, особливістю цих прав є те, що вони ґрунтуються на вико-
ристанні об'єктів авторських прав. Суміжні права випливають із тво-
рчої діяльності з реалізації, інтерпретації, використання уже оприлю-
днених творів літератури і мистецтва. Наприклад, поет написав слова 
пісні, композитор – музику до неї. Але пісня може бути донесена до 
слухачів (користувачів) тільки певним виконавцем – співаком. Твор-
чість співака є суміжною творчою діяльністю з реалізації самої пісні. 
Це не просто використання чужого твору, а його реалізація, якою 
може бути інтерпретація, подання тощо. 

Суміжні права поділяють на чотири самостійні категорії: 1) 
права виконавців; 2) права виробників фонограм; 3) права виробників 
відеограм; 4) права організацій мовлення. 

Відповідно до ЦК України (ст. 449), Закону України «Про авто-
рське право і суміжні права» об'єктами суміжних прав, незалежно від 
призначення, змісту, оцінки, способу і форми вираження, є: виконан-
ня літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хо-
реографічних, фольклорних та інших творів; фонограми, відеограми; 
передачі (програми) організацій мовлення14. 

Виконання – це доведення до відома публіки літературних, му-
зичних з текстом та без тексту, музичних, драматичних, музично-
драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів у будь-
який спосіб та в будь-якій формі за допомогою художніх, фізичних, 
професійних можливостей, притаманних виконавцю. Виконання 
здійснюють фізичні особи, які мають для цього відповідну фахову 
підготовку. Виконання можуть бути сприйняті на слух, зорово або на 
слух і зорово. 

Фонограма – звукозапис на відповідному носії (магнітній стрі-
чці чи магнітному диску, грамофонній платівці, компакт-диску тощо) 
виконання або будь-яких звуків, крім звуків у формі запису, що вхо-
дить до аудіовізуального твору. Звукозапис одного звуку не може 
вважатися фонограмою. Фонограма є вихідним матеріалом для виго-
товлення її примірників (копій). 

Відеограма – відеозапис на відповідному матеріальному носії 
(магнітній стрічці, магнітному диску, компакт-диску тощо) виконан-
ня або будь-яких рухомих зображень (зі звуковим супроводом чи без 
нього), крім зображень у вигляді запису, що входить до аудіовізуаль-
ного твору. Відеограма є вихідним матеріалом для виготовлення її 
копій. 

                                                           
14 Право інтелектуальної власності: академ. курс: підруч. / за ред. 
О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. К.: Ін Юре, 2004. С. 148. 
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Програма (передача) організації мовлення – програма (пере-
дача), створена самою організацією мовлення, а також на її замов-
лення і за рахунок її коштів іншою організацією. У програмах часто 
використовуються об'єкти авторського права, які організація придба-
ла на законних підставах. Передача організації мовлення є, безпереч-
но, результатом творчої діяльності певного колективу творців.  

Первинними суб'єктами суміжних прав є: виконавець, вироб-
ник фонограми чи відеограми, організація мовлення. Крім того, су-
б'єктами суміжних прав можуть бути також інші особи, які набули 
такі права відповідно до договору чи закону. 

Виконавець – актор (театру, кіно тощо), співак, музикант, тан-
цюрист або інша особа, яка виконує роль, співає, читає, декламує, 
грає на музичному інструменті, танцює чи будь-яким іншим спосо-
бом виконує твори літератури, мистецтва чи твори народної творчос-
ті, циркові, естрадні, лялькові номери, пантоміми тощо, а також ди-
ригент музичних і музично-драматичних творів. Виконавцем можуть 
бути лише фізичні особи – громадяни України, іноземці, особи без 
громадянства. При здійсненні суміжних прав фізична особа-
виконавець може використовувати власне ім'я, псевдонім або діяти 
без зазначення імені. 

Виробник відеограми – фізична або юридична особа, яка взяла 
на себе ініціативу і несе відповідальність за перший відеозапис вико-
нання або будь-яких рухомих зображень (як зі звуковим супроводом, 
так і без нього). 

Виробник фонограми – фізична або юридична особа, яка взяла 
на себе ініціативу і несе відповідальність за перший звукозапис вико-
нання або будь-яких звуків. 

Виробниками фонограми і відеограми можуть бути тільки діє-
здатні фізичні особи та підприємства, установи й організації, які ви-
знані в установленому порядку юридичними особами і занесені до 
відповідних державних реєстрів. Виготовлення матеріальних носіїв 
та запис на них виконань, фонограм і відеограм здійснюється відпо-
відно до Закону України «Про особливості державного регулювання 
діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, 
експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» (від 
17 січня 2002 р.).  

Організацією мовлення є юридична особа – організація ефір-
ного мовлення чи організація кабельного мовлення. Відповідно, орга-
нізацією ефірного мовлення визнається телерадіоорганізація, що 
здійснює публічне сповіщення радіо- чи телевізійних передач і про-
грам мовлення шляхом передачі в ефір за допомогою радіохвиль у 
будь-якому частотному діапазоні, а організацією кабельного мовлен-
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ня – телерадіоорганізація, що здійснює публічне сповіщення радіо- 
чи телевізійних передач і програм мовлення шляхом передачі на від-
даль сигналу за допомогою того чи іншого виду наземного, підземно-
го чи підводного кабелю. 

 
2. Права суб'єктів суміжних прав 
Суміжне право виникає внаслідок факту виконання твору, виро-

бництва фонограми, виробництва відеограми, оприлюднення переда-
чі організації мовлення. Надання правової охорони об'єкту суміжних 
прав не потребує виконання будь-яких формальностей щодо них не-
залежно від їх призначення, змісту, цінності, а також способу чи фо-
рми їх вираження. 

Право інтелектуальної власності на виконання виникає з момен-
ту його першого здійснення. Юридичним фактом виникнення суміж-
них прав на виконання є вчинок – певні дії, яким притаманний твор-
чий характер. Юридичним фактом виникнення інших видів суміжних 
прав – на фонограму, відеограму, програму організації мовлення – 
виступає договір. 

Відповідно до Закону України «Про авторське право та суміжні 
права» виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми для 
сповіщення про свої суміжні права, на фонограмах, відеограмах і всіх 
їх примірниках, що розповсюджуються серед публіки на законних 
підставах, або їх упаковках можуть використовувати знак охорони 
суміжних прав, який складається з таких елементів: латинської літери 
«Р», яка обведена колом; імені (найменування) володільця суміжних 
прав; року першої публікації фонограми (відеограми). За відсутності 
доказів іншого виконавцем, виробником фонограми чи відеограми 
вважаються особи, імена (назви) яких зазначені на фонограмі, відеог-
рамі та їх примірниках або на їх упаковці. 

Римська конвенція про охорону прав виконавців, виробників фо-
нограм і органів мовлення (1961 р.) визначає мінімальний термін охо-
рони для суміжних прав протягом 20 років з кінця року, в якому було 
зроблено фіксацію, – для фонограми і виконань, що містяться в ній; 
мало місце виконання – для виконань, що не містяться у фонограмі; 
мала місце передача – для мовлення. Термін охорони, що надається 
виконавцям за Договором Всесвітньої організації інтелектуальної 
власності щодо виконання і фонограми (1996 р.), продовжується до 
кінця періоду в 50 років, рахуючи з кінця року, в якому виконання 
було записано на фонограму. Термін охорони, що надається вироб-
никам фонограм за цим Договором, продовжується до періоду в 50 
років, рахуючи з кінця року, в якому фонограма опублікована, або (за 
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відсутності такого опублікування протягом 50 років з моменту запису 
фонограми) – 50 років з кінця року, якому було проведено запис.  

Права виконавців. Виконавцям належать особисті немайнові 
й майнові права. До немайнових прав виконавців належать право на 
ім’я, на охорону своїх виступів від спотворення, право згадувати 
своє ім'я у зв'язку з використанням виконання. Виконавцями можуть 
бути як неповнолітні, так і малолітні особи.  

Виконавцям належить виключне право дозволяти чи забороня-
ти особам:  

o публічне сповіщення своїх незафіксованих виконань (прямий 
ефір);  

o фіксацію у фонограмах чи відеограмах своїх раніше зафіксо-
ваних виконань;  

o відтворення своїх виконань, зафіксованих без їх згоди у фоно-
грамі чи відеограмі, чи за їх згодою, але якщо відтворення здійсню-
ється з іншою метою, ніж та, на яку вони дали свою згоду;  

o розповсюдження своїх виконань, зафіксованих у фоно- чи від-
еограмі, шляхом першого продажу або іншої передачі права власнос-
ті у разі, коли вони при першій фіксації виконання не дали дозволу 
виробнику фонограми (виробнику відеограми) на її дальше відтво-
рення;  

o комерційний прокат, майновий найом своїх виконань, зафік-
сованих у фонограмі чи відеограмі, якщо при фіксації не було їх зго-
ди на комерційний прокат і майновий найом, навіть розповсюдження 
виконань, здійсненого виробником фонограми (відеограми) або за 
його дозволом;  

o розповсюдження своїх виконань, зафіксованих у фонограмах 
чи відеограмах, через будь-які засоби зв'язку таким чином, що будь-
яка особа може отримати до них доступ з будь-якого місця і в будь-
який час за їх власним вибором, якщо при першій фіксації виконання 
не було їх згоди на такий вид розповсюдження. 

Майнові права виконавців можуть передаватися (відчужуватися) 
іншим особам на підставі договору, в якому визначаються спосіб ви-
користання виконань, розмір і порядок виплати винагороди, строк дії 
договору і використання виконань, територія, на яку розповсюджу-
ються передані права, тощо. 

У разі, коли виконання використовується в аудіовізуальному 
творі, вважається, що виконавець передає організації, яка здійснює 
виробництво аудіовізуального твору, або продюсеру аудіовізуального 
твору всі майнові права на виконання, якщо інше не передбачено до-
говором. У разі, коли виконавець під час першої фіксації виконання 
безпосередньо дозволить виробнику фонограми чи виробнику відеог-
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рами її подальше відтворення, вважається, що виконавець передав 
виробнику фонограми чи виробнику відеограми виключне право на 
розповсюдження фонограм, відеограм та їх примірників способом 
першого продажу або іншої передачі у власність чи володіння, а та-
кож способом здавання у майновий найом, комерційний прокат та 
іншої передачі. При цьому виконавець зберігає право на одержання 
справедливої винагороди за зазначені види використання свого вико-
нання через організації колективного управління або іншим спосо-
бом. Порядок виплати винагороди за використання опублікованих з 
комерційною метою фонограм і відеограм визначається Постановою 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження розміру винагороди 
(роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фоно-
грами і відеограм та порядку її виплат» (від 18 січня 2003 р.). 

Виконавцеві не надається охорона від наслідування. Естрадний 
співак, музикант або актор не можуть заборонити будь-кому з інших 
виконавців запозичити їх манеру і форму виконання. 

Права виробників фонограм і виробників відеограм. До май-
нових прав виробників фонограм і виробників відеограм належить їх 
виключне право на використання своїх фонограм, відеограм і виклю-
чне право дозволяти чи забороняти іншим особам. А саме:  

• відтворення (пряме і (або) опосередковане) своїх фонограм і 
відеограм у будь-якій формі й будь-яким способом;  

• розповсюдження серед публіки фонограм, відеограм та їх 
примірників шляхом першого продажу або іншої передачі права вла-
сності;  

• комерційний прокат фонограм, відеограм і їх примірників, на-
віть після їх розповсюдження, здійсненого виробником фонограми чи 
відеограми або за їх дозволом;  

• публічне сповіщення фонограм, відеограм та їх примірників 
через будь-які засоби зв'язку таким чином, що будь-яка особа може 
отримати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за їх 
власним вибором;  

• будь-яку видозміну своїх фонограм, відеограм;  
• ввезення на митну територію України фонограм, відеограм та 

їх примірників з метою їх поширення серед публіки. 
Майнові права виробників фонограм і виробників відеограм мо-

жуть передаватися (відчужуватися) іншим особам на підставі догово-
ру, в якому визначаються спосіб використання фонограми (відеогра-
ми), розмір і порядок виплати винагороди, строк дії договору, строк 
використання фонограми (відеограми), територія, на яку розповсю-
джуються передані права, тощо. Визначені договором ставки винаго-
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роди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені Ка-
бінетом Міністрів України.  

Якщо фонограми, відеограми чи їх примірники введені вироб-
ником фонограми (відеограми) чи за його згодою у цивільний обіг 
шляхом їх першого продажу в Україні, то допускається їх наступне 
розповсюдження шляхом продажу, дарування тощо без згоди вироб-
ника фонограми (відеограми) чи його правонаступника і без виплати 
йому винагороди. Проте й у цьому випадку право здавання таких 
примірників фонограм (відеограм) у майновий найом чи комерційний 
прокат залишається виключно правом виробника фонограми (відеог-
рами). 

Права організацій мовлення. Уперше на міжнародному рівні 
права організації мовлення були визнані та закріплені Міжнародною 
конвенцією про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і 
організацій мовлення. Стаття 11 bis Бернської конвенції про охорону 
літературних та художніх творів також містила деякі норми стосовно 
прав організацій ефірного мовлення. 

Положенням Угоди ТРІПС «організація мовлення» визначалася 
як організація ефірного, кабельного та супутникового мовлення. Це 
положення відтворено і в законодавстві України. 

Організації мовлення, до яких належать телерадіоорганізації, 
мають виключні права щодо використання своїх програм у будь-якій 
формі, можуть дозволяти чи забороняти публічне сповіщення своїх 
програм у будь-якій формі, дозволяти чи забороняти публічне спові-
щення своїх програм шляхом їх ретрансляції, фіксації на матеріаль-
ному носії, відтворення своїх передач, сповіщення в ефір і по прово-
дах, публічного сповіщення передач у місцях з платним входом, а та-
кож забороняти поширення на території України чи з території Укра-
їни сигналу, що несе програми, органом, який поширював цей сигнал 
і для якого він не призначався. 

Організаціям мовлення належить право на одержання винагоро-
ди за будь-яке використання їх передач. 

Вільне використання об'єкта суміжних прав. Об'єкти суміж-
них прав у передбачених законом випадках можуть використовувати-
ся без згоди виконавця, виробника фонограми, організації ефірного й 
кабельного мовлення і, як правило, без виплати їм винагороди. Таке 
використання встановлено в інтересах суспільства, яке зацікавлене у 
вільному розповсюдженні інформації, розвитку науки й освіти. Пе-
редбачені законом обмеження суміжних прав не підлягають якому-
небудь широкому, вільному тлумаченню. Вільне використання об'єк-
тів суміжних прав не повинне завдавати шкоди нормальному їх вико-
ристанню і зачіпати законні інтереси виконавця, виробника фоногра-
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ми, організації ефірного і кабельного мовлення, а також авторів тво-
рів, що передаються. 

Обмеження прав виконавця, виробника фонограм, організації 
ефірного або кабельного мовлення зводяться до того, що:  

� допускається вільне використання виконання, передачі в ефір, 
передачі по кабелю та їх записів, а також відтворення фонограм для 
включення в огляд про поточні події невеликих уривків з виконання, 
передачі в ефір або по кабелю;  

� використання невеликих уривків з виконання, фонограми, пе-
редачі в ефір або по кабелю для цитування за умови, що таке циту-
вання здійснюється в інформаційних цілях;  

� використання об'єктів суміжних прав будь-якими заінтересо-
ваними особами з метою навчання або наукового дослідження.  

Допускається без згоди виконавця, виробника фонограми, орга-
нізації ефірного або кабельного мовлення використання передачі в 
ефір або по кабелю і її запису, а також відтворення фонограми в осо-
бистих цілях. Не потрібний дозвіл виконавця, виробника фонограми 
й організації ефірного мовлення на здійснення записів короткостро-
кового користування виконання або передачі, на відтворення фоно-
грами, опублікованої з комерційною метою, якщо запис короткостро-
кового користування або відтворення здійснюється організацією ефі-
рного мовлення за допомогою її власного обладнання і для її власної 
передачі за умови попереднього отримання такою організацією до-
зволу на передачу в ефір виконання або передачі, щодо яких здійс-
нюється запис короткострокового користування або відтворення та-
кого запису, а також його знищення в межах шестимісячного терміну 
після його виготовлення, якщо більш тривалий термін не було узго-
джено з володільцями прав на запис. Якщо єдиний примірник запису 
має виключно документальний характер, він може бути збережений в 
офіційних архівах. Вільне використання об'єктів суміжних прав до-
зволяється також у випадках, установлених щодо творів науки, літе-
ратури і мистецтва. Деякі з них рівною мірою стосуються як авторсь-
ких творів, так і об'єктів суміжних прав. 

 
3. Колективне управління авторськими та суміжними 
правами 
Сьогодні колективне управління правами розглядається як один 

із засобів забезпечення поваги до використовуваних творів та справе-
дливої винагороди за творчу працю їхнім творцям, а також відкриває 
широкий та швидкий доступ публіки до культурного багатства, яке 
постійно зростає. Тому особливо актуальним в Україні є питання 
вдосконалення системи колективного управління авторськими пра-



 67 

вами, налагодження ефективного збору, розподілу і виплати авторсь-
кої винагороди за використання творів вітчизняних та іноземних ав-
торів. 

Становлення та розбудова колективного управління авторськи-
ми правами в Україні, підтримка державою діяльності організацій 
колективного управління є одним із пріоритетних напрямів у сфері 
авторського права та суміжних прав. 

Порядок створення та діяльності організацій колективного 
управління авторськими правами передбачено в Законі України «Про 
авторське право і суміжні права», а також в підзаконних актах, які 
визначають правила реєстрації організацій колективного управління 
та встановлюють уповноважених організацій колективного управлін-
ня. 

Організації колективного управління створюються суб'єктами 
авторського права і (або) суміжних прав та мають статус юридичної 
особи згідно із законом. Відповідно до ст. 49 Закону України «Про 
авторське право і суміжні права» організація колективного управлін-
ня після її державної реєстрації зобов'язана стати на облік. Таким чи-
ном, спочатку організація має отримати статус, наприклад, громадсь-
кої організації, після державної реєстрації в Міністерстві юстиції 
України, а потім лише стати на облік в установі. 

Взаємовідносини між організаціями колективного управління 
авторськими правами та суб'єктами авторських прав, які надають в 
управління права, оформлюються договором, в якому обов'язково 
мають бути визначені права, які надаються в управління. На основі 
одержаних повноважень організації колективного управління нада-
ють будь-яким особам шляхом укладання з ними договорів невиклю-
чні права на використання об'єктів авторського права та (або) суміж-
них прав. Слід зазначити, що положення Закону України «Про авто-
рське право і суміжні права» щодо договорів, які укладаються орга-
нізаціями колективного управління авторськими правами з іншими 
особами, є неузгодженими, що може негативно позначатися на пра-
возастосовній практиці. 

Закон передбачає передання організаціями колективного управ-
ління третім особам невиключного права на об'єкти авторського пра-
ва, тоді як така категорія в тексті Закону відсутня. Якщо виходити з 
того, що під невиключним правом, як і в ст. 32 Закону, розуміється 
право використовувати твір певним способом і у встановлених ме-
жах, зі збереженням за особою, яка передає невиключне право, права 
на використання твору і на передачу невиключного права, то таке по-
ложення логічно відповідатиме повноваженням організацій колекти-
вного управління. Відповідно до ст. 49 Закону умови договорів про 
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використання прав, переданих в управління, які може укладати орга-
нізація управління авторськими правами, повинні відповідати поло-
женням статей 31-33 цього Закону, що знов-таки неправильно, адже 
ст. 31 Закону визначає поняття договору про передання (відчуження) 
авторських прав, на укладання якого за загальним правилом органі-
зації колективного управління не мають права. Отже, в Законі Украї-
ни «Про авторське право і суміжні права» необхідно передбачити 
право організацій колективного управління на укладання ліцензійних 
договорів відповідно до положень ЦК України. 

Чітке формулювання умов договору є однією з обов'язкових ви-
мог. Невизначеність переліку прав, які передаються за договором, а 
також об'єктів, права на які видаються за договором між організацією 
колективного управління та користувачами, призводить до визнання 
таких договорів неукладеними. 

Допускається утворення окремих організацій, які управляють 
певними категоріями майнових прав певних категорій суб'єктів авто-
рського права і (або) суміжних прав, або організацій, які управляють 
різними майновими правами в інтересах різних категорій суб'єктів 
авторського права і (або) суміжних прав. Організації колективного 
управління не мають права займатися комерційною діяльністю чи ви-
користовувати будь-яким способом об'єкти авторського права і (або) 
суміжних прав, доручених їм для управління. 

У світовій практиці склалися певні правила формування та фун-
кціонування організацій з колективного управління майновими пра-
вами авторів та суміжних прав. У чинному законодавстві України 
вказано на можливість діяльності декількох організацій колективного 
управління в одній сфері, а тому часто користувачу незрозуміло, ко-
му платити винагороду, коли до нього звертаються кілька організацій 
колективного управління з метою укладання договору з отримання 
дозволу на використання, наприклад, творів, і виплати винагороди. 

Особливості виплати винагороди за використання об'єктів авто-
рського права і суміжних прав через організації колективного управ-
ління полягають у тому, що розмір винагороди (ставки або тарифи) 
встановлюються окремо кожною організацією колективного управ-
ління. Так, відповідно до законодавства Угорщини організації розро-
бляють ставки винагороди (тарифи) і подають їх на погодження до 
Міністерства культури. Тарифи набирають чинності після такого уз-
годження і опублікування. У Чехії та Франції величину цих тарифів 
не погоджують з відповідним міністерством. Важливо, що виплата 
винагороди здійснюється на договірній основі між користувачами 
(телерадіоорганізаціями, кафе, барами, дискотеками тощо) та органі-
заціями колективного управління. В Україні ситуація з визначенням 
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ставок винагороди відрізняється від європейської. Розміри винагоро-
ди за використання об'єктів авторського права і суміжних прав (міні-
мальні ставки) затверджені постановою Кабінету Міністрів України 
№ 72 від 18.01.2003 р. Розмір ставок, не передбачених цією постано-
вою, встановлюється на підставі договірних відносин між користува-
чем та безпосередньо суб'єктом авторського права і суміжних прав 
або організацією колективного управління. Визначення розміру ста-
вок винагороди в Україні на рівні постанови Уряду виправдано часом 
та практикою. Однак міжнародний досвід свідчить про ефективність 
вирішення всіх питань шляхом договірних відносин. Тому доцільно 
надалі враховувати ці положення при доопрацюванні національного 
законодавства. 

Збір, розподіл та виплата винагороди за використання об'єктів 
авторського права і суміжних прав – це основні функції організації 
колективного управління.  

Державне підприємство «Українське агентство з авторських та 
суміжних прав» – єдина в Україні організація, яка має міжнародне 
визнання, є постійним і повноважним членом Міжнародної конфеде-
рації авторських та композиторських товариств, що об'єднує 217 ав-
торсько-правових товариств у 116 країнах світу. У рамках співпраці з 
членами конфедерації ДП «Українське агентство з авторських та су-
міжних прав» укладено 87 договорів з організаціями колективного 
управління іноземних держав (США, Великої Британії, Німеччини, 
Франції, Росії, Італії, Іспанії та ін.) про взаємне представництво інте-
ресів із забезпечення охорони майнових прав авторів та їх правона-
ступників. ДП «Українське агентство з авторських та суміжних прав» 
передано в управління майнові права на використання музичних тво-
рів від найпотужніших світових правоволодільців, і таким чином ДП 
«Українське агентство з авторських та суміжних прав» здійснює 
управління найбільшим каталогом музичних творів в Україні, який 
охоплює близько 95 відсотків музичних творів світу. 

Слід зазначити, що окрім управління авторськими правами, ор-
ганізації колективного управління наділені відповідно до Закону 
України «Про авторське право і суміжні права» правом вчиняти дії, 
передбачені чинним законодавством, необхідні для захисту прав, 
управління якими здійснює організація, у тому числі звертатися до 
суду за захистом прав суб'єктів авторського права та (або) суміжних 
прав відповідно до статутних повноважень та доручення суб'єктів, які 
передали їм свої права в управління.  

Як визначено в Оглядовому листі Вищого господарського суду 
України «Про практику застосування господарськими судами зако-
нодавства про захист прав на об'єкти авторського права і суміжних 
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прав» від 06.05.2005 р. № 01-8/784, за наявності договорів з авторами 
творів на управління їх майновими правами організації колективного 
управління як суб'єкти авторського права мають право звертатися до 
господарського суду з позовами відшкодування збитків (матеріальної 
шкоди), включаючи упущену вигоду або стягнення доходу, отрима-
них порушником унаслідок порушення ним авторського права та 
(або) суміжних прав, і у тому випадку, коли з порушником авторсь-
кого права організацією колективного управління не укладено будь-
якої угоди. ДП «Українське агентство з авторських та суміжних 
прав» одним із пріоритетних напрямів роботи визначає правовий за-
хист авторів, які довірили свої права цьому агентству, по всій терито-
рії України. Для цього в ньому створене і працює юридичне управ-
ління. Юридичний департамент у разі порушення прав авторів агент-
ства вживає відповідних заходів для їх відновлення. 

 
Методичні рекомендації 

Перш за все потрібно дати визначення, що таке суміжні права.  
Істотною особливістю більшості суміжних прав є їх походження 

і залежність від прав автора творів, тому їх і називають суміжними 
правами. Під суміжними правами маються на увазі права виконавців, 
виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення. Порядок ви-
никнення і здійснення суміжних прав закріплено в ЦК України. Для 
того, щоб запобігти отриманню доходів з чужої майстерності, талан-
ту було запроваджено охорону суміжних прав.  

Перелік об’єктів суміжних прав зазначений у ЦК України. Ви-
значення об’єктів суміжних прав надає Закон України «Про авторсь-
ке право і суміжні права». Як і твори науки, літератури і мистецтва, 
об’єкти суміжних прав у передбачених законом випадках можуть ви-
користовуватись без згоди виконавця, виробника фонограм, відеог-
рам і організацій мовлення.  

ЦК України визнає суб’єктами суміжних прав виконавців, виро-
бників фонограми, відеограми та організацію мовлення. Закон Украї-
ни «Про авторське право і суміжні права» дає визначення понять 
суб’єктів суміжних прав. Суб’єкти суміжних прав наділяються осо-
бистими немайновими та майновими правами інтелектуальної влас-
ності на об’єкти суміжних прав, поділяються на виключні та невик-
лючні. Студент повинен знати способи використання суміжних прав, 
а також строки чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
об’єкти суміжних прав, оскільки часові рамки дії суміжних прав істо-
тно звужені в порівнянні з авторськими. 

Суб’єкти авторського права і (або) суміжних прав можуть дору-
чати управління своїми майновими правами організаціям колектив-
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ного управління. Студент повинен знати правовий статус таких орга-
нізацій колективного управління та їх функції. 
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ОХОРОНА ПАТЕНТНИХ ПРАВ 

 
ПЛАН 

1. Поняття патентного права 
2. Об'єкти патентного права 
3. Суб'єкти патентного права 
4. Оформлення патентних прав 
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6. Припинення чинності патенту 
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1. Поняття патентного права 
Сьогодні патентне право належить до ефективних механізмів ре-

гулювання соціальної, економічної, науково-технічної, інноваційної 
та ринкової політики світової спільноти. Це спричинено впливом 
процесів зі встановлення економічних зв'язків, збільшення кількості 
комерційних і виробничих операцій, створення і розвитку регіональ-
них та світових ринків, що сприяє розширенню іноземного патенту-
вання. Саме патентування є передумовою передання чи отримання 
нової техніки і технологій. При цьому інформація про винаходи, що 
стала в результаті патентування надбанням суспільства, сприяє ство-
ренню на її основі нових технічних рішень, у тому числі тих, що сто-
суються засобів іншого призначення та в інших галузях техніки. Па-
тентне законодавство є стимулюючим фактором технічного про-
гресу в тому випадку, якщо воно відображає баланс інтересів пате-
нтоволодільця і суспільства в цілому. Від його дієвості, здатності га-
рантувати права патентоволодільця залежить зацікавленість остан-
нього в наданні суспільству інформації про винахід. 

Патентне право є інститутом права інтелектуальної власнос-
ті. Слід також зазначити, що термін «право промислової власності» 
охоплює ширше коло об'єктів, ніж патентне право, а тому патентне 
право є складовою права промислової власності. 

Патентне право в об'єктивному значенні – це система (сукуп-
ність) правових норм, що регулюють майнові та особисті немайнові 
відносини, які виникають у зв'язку з визнанням авторства та охоро-
ною винаходів, корисних моделей і промислових зразків, шляхом 
встановлення правового режиму їх використання, матеріального та 
морального стимулювання, а також захисту прав їх творців (винахід-
ників) і патентоволодільців. 

Патентне право в суб'єктивному значенні – це майнові та осо-
бисті немайнові патентні права конкретного суб'єкта, що пов'язані з 
певним винаходом, корисною моделлю або промисловим зразком. 
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Сучасне патентне право в об'єктивному значенні є своєрідною, 
впорядкованою, неоднорідною сукупністю правових норм, які необ-
хідно враховувати в процесі створення, визнання, використання нау-
ково-технічних і художньо-конструкторських рішень. Зазначена су-
купність правових норм покликана забезпечити усталеність і керова-
ність функціонування системи матеріалізації інформації у сфері про-
мислового виробництва та економічного обороту. 

Сфера відносин, що складаються у зв'язку з використанням нау-
ково-технічних і художньо-конструкторських новацій, становить 
предмет патентного права.  

Предмет патентного права – це врегульована ним сукупність 
майнових та особистих немайнових відносин, пов'язаних зі створен-
ням та використанням винаходів, корисних моделей та промислових 
зразків. Основною функцією патентного права є охорона науково-
технічних і художньо-конструкторських рішень. 

Об'єктами патентного права є результати науково-технічної 
творчості та художнього конструювання – винаходи, корисні моделі 
промислові зразки. Охорона об'єктів патентного права передбачає 
формалізацію у законі їх ознак, дотримання спеціального порядку ви-
значення пріоритету, перевірку новизни та встановлення особливого 
режиму їх використання. В основу правової охорони зазначених 
об’єктів покладено те, що виникнення прав на них пов'язане з одер-
жанням охоронного документа, яким засвідчуються права на винахо-
ди, корисні моделі та промислові зразки – патенту. Об'єкти патентно-
го права створюються з метою підвищення конкурентоспроможності 
промислового виробництва і продукції. 

Патентні права є елементом цілого комплексу правовідносин, 
що виникають у цій сфері: створення винаходів, корисних моделей, 
промислових зразків; кваліфікації об'єктів патентного права; видання 
патенту; використання об'єктів патентного права; передання прав на 
об’єкти патентного права; припинення дії патенту; визнання патенту 
дійсним; захист патентних прав. 

Ознаками (особливостями) патентного права є такі:  
1) нематеріальний характер об'єктів патентного права;  
2) об'єкти патентного права – це штучно створені новації, які не 

існували до акту творчості;  
3) виключний характер патентних прав, що належать патентово-

лодільцю;  
4) об'єкти патентного права є результатами розумової, інтелек-

туальної, творчої діяльності, ідеальними рішеннями певних науково-
технічних і художньо-конструкторських задач (пізніше, в процесі їх 
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впровадження, вони втілюються в конкретні пристрої, механізми, 
процеси, речовини тощо);  

5) охорона змісту творчого результату (технічного рішення);  
6) потенційна повторюваність об'єктів патентного права (мож-

ливість одночасного створення за умови паралельної незалежної тво-
рчої діяльності);  

7) надання правової охорони лише тим об'єктам, які відповіда-
ють передбаченим законодавством вимогам (умовам патентоздатнос-
ті);  

8) для виникнення патентних прав, крім створення відповідних 
об'єктів, необхідно також одержання охоронного документа (патен-
ту), що видається компетентним органом державної влади (патент-
ним відомством) за результатами проведеної експертизи (реєстрацій-
на система виникнення патентних прав);  

9) відчужуваність майнових патентних прав;  
10) строковий і територіальний характер дії патентних прав. 
Право на патент передбачає юридично забезпечену можливість 

суб'єкта звернутися до компетентного органу державної влади (пате-
нтного відомства) з вимогою про видачу патенту на створений вина-
хід, корисну модель, промисловий зразок. При цьому відносини, що 
виникають між особою, яка подала заявку про видачу патенту, та 
компетентним державним органом при здійсненні права на патент, 
мають публічно-правовий характер. 

Патент – це охоронний документ, що засвідчує пріоритет, ав-
торство та права на винахід, корисну модель, промисловий зразок. 
За своєю суттю патент є, фактично, своєрідною формою взаємної 
«угоди» між його володільцем і державою, відповідно до якої патен-
товолоділець розкриває зміст творчої розробки, отримуючи в обмін 
на це забезпечену державою можливість монопольного використання 
запатентованого об'єкта протягом певного строку дії патенту.  

Отже, латентна форма охорони результатів науково-технічної і 
художньо-конструкторської творчості зосереджує в собі, з одного бо-
ку, приватні інтереси патентоволодільця, а з іншого боку – публічні 
(суспільні) інтереси держави. 

Щодо патентних прав (прав з патенту) елемент «виключності» 
полягає в тому, що особа, яка отримала охоронний документ (патент), 
на відміну від особи, яка його не отримала, може його виключно ви-
користовувати, розпоряджатися. У цьому контексті виключне патен-
тне право є різновидом легальної монополії, що надана державою па-
тентоволодільцеві в певному обсязі, на певний строк та на певній те-
риторії, в межах якої патентоволоділець реалізує своє право на вико-
ристання запатентованого об'єкта, незважаючи навіть на конкурентне 
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(антимонопольне) законодавство, а також своє право на заборону чи 
дозвіл такого використання третім особам. Видання патенту, що під-
тверджує виключні права, – це своєрідна винагорода патентоволоді-
льцеві за створення та розкриття винаходу суспільству. 

Суб'єктами патентного права є первинні суб'єкти – особи, твор-
чою працею яких створено винахід, корисну модель (винахідник), 
промисловий зразок (художник-конструктор, дизайнер); а також 
вторинні (похідні) суб'єкти – особи, які набули патентних прав за до-
говором чи законом (патентоволодільці, правонаступники, спадкоєм-
ці); роботодавці щодо службових об'єктів патентного права; патентні 
довірені; патентне відомство (орган державної влади, що здійснює 
державну реєстрацію патентних прав). 

Принципи патентного права – це основоположні ідеї, що прони-
зують систему патентно-правових норм і є основою для її подальшо-
го розвитку. Основними принципами патентного права є такі:  

1) визнання за патентоволодільцем виключного права на вико-
ристання запатентованого об'єкта;  

2) дотримання балансу індивідуальних інтересів патентоволоді-
льців і публічних інтересів суспільства;  

3) надання правової охорони лише тим об'єктам, які у встанов-
леному законом порядку визнані патентоздатними; 

4) надання правової охорони в обсязі, що визначається форму-
лою поданої заявки;  

5) надання суб'єктам патентного права особистих немайнових і 
майнових прав;  

6) територіальна і строкова дія патенту;  
7) охорона лише нових творчих результатів.  
На міжнародному рівні також ще виокремлюють: принцип наці-

онального режиму, принцип незалежності патентів, принцип тимча-
сової охорони. 

Патентне право, об'єктивно існуючи як цілісне явище соціальної 
дійсності, має певні форми свого зовнішнього вираження. Ці форми 
іменуються джерелами патентного права і становлять внутрішньо уз-
годжену та структурно впорядковану систему.  

Джерела патентного права – це нормативно-правові акти ор-
ганів державної влади, що містять правові норми, які регулюють 
відносини, пов'язані зі створенням та використанням винаходів, ко-
рисних моделей та промислових зразків. Джерелами патентного 
права є закони, підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні до-
говори, а також судова практика і правові звичаї. 
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Законодавча регламентація відносин, які виникають у зв'язку з 
набуттям, реалізацією, припиненням прав на винахід, корисну мо-
дель, промисловий зразок, здійснюється:  

1) Цивільним кодексом (глава 39);  
2) Господарським кодексом (глава 16);  
3) законами України «Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі», «Про охорону прав на промислові зразки»;  
4) підзаконними нормативно-правовими актами, зокрема: Пра-

вилами складання, подання і розгляду заявок на винаходи, корисні 
моделі, промислові зразки, затвердженими наказами Міністерства 
освіти і науки України;  

5) міжнародними договорами у сфері патентного права, зокрема: 
Паризькою конвенцією про охорону промислової власності (1883 р.), 
Договором про патентну кооперацію (РСТ) (1970 р.), Договором про 
патентне право (2000 р.), Гаазькою угодою про міжнародну реєстра-
цію промислових зразків (1925 р.), Будапештським договором про 
міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патент-
ної процедури (1977 р.), Страсбурзькою угодою про міжнародну па-
тентну класифікацію (1971 р.), Локарнською15 угодою про Міжнаро-
дну класифікацію промислових зразків (1968 р.). 

 
2. Об'єкти патентного права 
Згідно зі ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і 

корисні моделі» (від 15.12.1993 р.) винаходом визнається результат 
інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Де-
що інше визначення закріплено в Правилах розгляду заявки на вина-
хід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства 
віти і науки України від 15.03.2002 р., відповідно до якого винахід – 
це технологічне (технічне) вирішення, що відповідає умовам патенто-
здатності. 

Винахід визнається патентоздатним, якщо він: 
• є новим, тобто якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, 

що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу 
мають враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає і відо-
мості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки 
до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету; 

• має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очеви-
дним, тобто не випливає явно із рівня техніки; 

                                                           
15 Локарн – муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-
д'Армор.  
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• визнається промислово придатним, якщо його може бути ви-
користано у промисловості або в іншій сфері діяльності.  

Об'єкти винаходу, до яких віднесено продукт (пристрій, ре-
човина тощо) або процес у будь-якій сфері технології: 

1. Продукт як об'єкт технології – це матеріальний об'єкт як ре-
зультат діяльності людини. Таким продуктом, зокрема, є пристрій, 
механізм, система (комплекс) взаємодіючих пристроїв, споруда, ви-
ріб, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тва-
рини та інший біологічний матеріал, у тому числі трансгенна16 рос-
лина і тварина. 

2. Пристрій – це споруда, виріб, які є конструктивним елемен-
том або сукупністю конструктивних елементів, що перебувають у 
функціонально-конструктивній єдності й задовольняють певну по-
требу суспільства в результаті свого функціонування або викорис-
тання. 

3. Під речовиною розуміють індивідуальні сполуки, до яких та-
кож належать високомолекулярні сполуки та об'єкти генної інжене-
рії; композиції (склади, суміші). 

4. Процес як об'єкт технології – це дія або сукупність дій, вико-
нуваних щодо продуктів та інших матеріальних об'єктів за допомо-
гою принаймні одного продукту і спрямованих на досягнення певно-
го технічного результату. Такими процесами, зокрема, є виготовлен-
ня, обробка, переробка продукту та контролювання його якості, пере-
творення речовини, енергії, даних, вимірювання параметрів, діагнос-
тування, лікування, керування процесом, який є об'єктом технології. 

5. Під технічним результатом розуміють виявлення нових вла-
стивостей або покращення характеристик відомих властивостей об'-
єкта винаходу (корисної моделі), що можуть бути одержані при здій-
сненні винаходу (корисної моделі). 

Технічний результат може бути виражений, наприклад, у зни-
женні чи підвищенні коефіцієнта тертя, зменшенні чи збільшенні ча-
стоти або амплітуди коливань, у зменшенні спотворювань сигналу, у 
структурному перетворенні в процесі кристалізації, у поліпшенні ко-
нтакту робочого органу із середовищем тощо. Технічним результатом 
може бути одержання технічних засобів певного призначення впер-
ше. 

                                                           
16 Генетично модифікований організм (ГМО) – це організм, генотип якого 
було змінено за допомогою методів генної інженерії. Генетична модифікація 
відрізняється від природного та штучного мутагенезу саме направленою змі-
ною генотипу.  
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Законом можуть встановлюватися продукти та процеси, які не є 
придатними до набуття права інтелектуальної власності на них. Об'-
єкти, яким не надається охорона як винаходу, визначені, зокрема, в 
Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». 
Так, відповідно до ст. 6 Закону правова охорона не надається винахо-
дам, які суперечать публічному порядку, принципам гуманності і мо-
ралі. 

Також у Законі передбачено перелік об'єктів технології, які не 
визнаються винаходами і до яких належать: сорти рослин і породи 
тварин; біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин та тва-
рин, що не належать до небіологічних та мікробіологічних процесів; 
топографії інтегральних мікросхем; результати художнього констру-
ювання. 

Відповідно до п. 2.5 Правил складання і подання заявки на вина-
хід та заявки на корисну модель (від 22.01.2001 р.) не визнаються ви-
находами (корисними моделями) відкриття, наукові теорії та матема-
тичні методи; методи інтелектуальної, господарської, організаційної 
та комерційної діяльності (планування, фінансування, постачання, 
обліку, кредитування, прогнозування, нормування тощо); правила 
виконання фізичних вправ, проведення ігор, конкурсів, аукціонів; 
проекти та схеми планування споруд, будинків, територій; умовні 
значення (дорожні знаки, маршрути, коди, шрифти тощо), розклади, 
інструкції; комп'ютерні програми; форма представлення інформації 
(наприклад, у вигляді таблиці, діаграми, графіка, за допомогою акус-
тичних сигналів, вимовляння слів, візуальних демонстрацій, книг, ау-
діо- та відеодисків). 

Поняття та ознаки патентоздатності корисної моделі закріп-
лені в Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні мо-
делі». Слід зауважити, що в Законі визначення понять «корисна мо-
дель», «винахід» є тотожними. У Правилах розгляду заявки на вина-
хід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства 
освіти і науки України від 15.03.2002 р., корисна модель – це нове 
промислово придатне конструктивне виконання пристрою. 

Для корисної моделі встановлено такі самі умови патентоздат-
ності, що й для винаходу, за виключенням винахідницького рівня.  

Перелік об'єктів корисної моделі є тотожним переліку об'єктів 
винаходу і включає продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у 
будь-якій сфері технології. Також відповідно до Закону України «Про 
охорону прав на винаходи і корисні моделі» правова охорона поши-
рюється на такі об'єкти технології: сорти рослин і породи тварин; 
біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що 
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не належать до небіологічних та мікробіологічних процесів; топогра-
фії інтегральних мікросхем; результати художнього конструювання. 

Промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини 
у галузі художнього конструювання. У загальноприйнятому розумін-
ні промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини, 
спрямований на надання естетичного вигляду (декоративності) або 
ергономічності виробам масового виробництва. Об'єктом правової 
охорони промислового зразка є не вироби або продукти, а зображен-
ня, яке застосовується або втілюється в таких виробах чи продуктах. 

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на 
промислові зразки» критерієм придатності промислового зразка для 
набуття права інтелектуальної власності на нього є його новизна, 
крім того, згідно із Законом правова охорона надається промислово-
му зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуман-
ності й моралі. Аналогічний критерій патентоздатності промислового 
зразка передбачено і в Угоді ТРІПС17, за ст. 25 якої охорона надаєть-
ся незалежно створеним новим та оригінальним промисловим зраз-
кам. Зразки не є новими та оригінальними, якщо вони суттєво не від-
різняються від уже відомих зразків або від комбінацій їхніх характе-
рних рис. 

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на про-
мислові зразки» промисловий зразок визнається новим, якщо сукуп-
ність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати 
подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її 
пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового 
зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою за-
явок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликани-
ми або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі 
патентів і вичерпано можливості оскарження таких рішень. На ви-
знання промислового зразка патентоспроможним не впливає роз-
криття інформації про нього автором або особою, яка одержала від 
автора прямо чи опосередковано таку інформацію протягом шести 
місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріо-
ритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин 

                                                           
17 Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (англ. 
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, скорочено 
TRIPS, звідки походить український варіант назви ТРІПС) – міжнародна 
угода, що адмініструється Світовою організацією торгівлі та встановлює мі-
німальні стандарти для визнання та захисту основних об'єктів інтелектуаль-
ної власності. Цю угоду було прийнято під час Уругвайського раунду Гене-
ральної угоди по тарифам та торгівлі (ГАТТ) у 1994 р.  
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розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у засто-
суванні цього пункту. 

У пункті 8.1.4.1 Правил складання і подання заявки на промис-
ловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 
України від 18.02.2002 р., закріплено, що суть промислового зразка 
характеризується сукупністю відображених на зображеннях його сут-
тєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетич-
ними та/або ергономічними особливостями. Ознака належить до сут-
тєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виро-
бу, якому притаманна така ознака. Для розкриття суті промислового 
зразка описується сукупність його суттєвих ознак, відображених на 
зображеннях, з посиланням на них (а також на креслення загального 
вигляду, ергономічну схему, карту, якщо вони є в матеріалах заявки). 

Як зазначено в Оглядовому листі Вищого Господарського суду 
України «Про практику застосування господарськими судами зако-
нодавства про захист прав на промисловий зразок та прав на раціона-
лізаторську пропозицію» від 17.04.2006 р. № 01-8/844, питання щодо 
новизни промислового зразка потребує спеціальних знань у сфері ін-
телектуальної власності. Для визнання промислового зразка новим 
має значення відсутність загальнодоступності саме сукупності його 
суттєвих ознак, а не кожної з них окремо. 

Секретні винаходи та корисні моделі. Правові засади охорони 
прав на секретні винаходи та секретні корисні моделі визначено в За-
коні України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Від-
повідно до Закону секретним визнається винахід (секретна корисна 
модель), що містить інформацію, віднесену до державної таємниці. 

Згідно із Законом України «Про державну таємницю» держав-
на таємниця – це вид таємної інформації, що охоплює відомості у 
сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, дер-
жавної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може 
завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, 
встановленому цим Законом, державною таємницею і підлягають 

охороні державою. Перелік відомостей, які згідно з рішенням держа-
вних експертів з питань таємниць становлять державну таємницю у 
визначених Законом сферах, закріплено у Зводі відомостей, що ста-
новлять державну таємницю. 

Враховуючи, що секретні винаходи та секретні корисні моделі 
містять інформацію, яка віднесена до державної таємниці, передба-
чено спеціальні умови отримання патентів та розпорядження правами 
на такі об'єкти права промислової власності з метою нерозголошення 
інформації з обмеженим доступом. 
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Реєстрація секретних винаходів і секретних корисних моделей і 
пов'язані з веденням реєстру, виконуються за наявності рішення 
Державного експерта з питань таємниць про віднесення винаходу до 
державної таємниці. 

Відомості про видачу патенту на секретний винахід і деклара-
ційного патенту на секретну корисну модель не публікуються. 

Володілець патенту на секретний винахід чи деклараційного па-
тенту на секретну корисну модель може видати ліцензію на викорис-
тання його винаходу (корисної моделі) тільки особі, що має дозвіл 
доступу до цього винаходу (корисної моделі) від Державного експер-
та. 

Якщо зазначена особа не може досягти з володільцем такого па-
тенту згоди щодо видачі ліцензії, Кабінет Міністрів України має пра-
во дозволити їй використання секретного винаходу (корисної моде-
лі). 

На відміну від володільців простих патентів на винаходи та ко-
рисні моделі, володільці патентів на секретні винаходи та секретні 
корисні моделі не мають право подавати до Установи для офіційної 
публікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на 
використання запатентованого винаходу (корисної моделі). 

 
3. Суб'єкти патентного права 
У відносинах, які виникають у зв'язку зі створенням, реєстраці-

єю, використанням винаходів, корисних моделей, промислових зраз-
ків, беруть участь різні суб'єкти права – як фізичні та юридичні осо-
би, так і держава в особі уповноважених органів. У науковій доктрині 
при класифікації суб'єктів права інтелектуальної власності прийнято 
поділяти їх на дві основні категорії: первинні, до яких відносять ви-
нахідника та автора промислового зразка, та похідні, якими вважають 
правонаступників, роботодавців, замовників тощо.  

Відповідно до ст. 463 ЦК України виділяють дві категорії су-
б'єктів права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та 
промисловий зразок: винахідник, автор промислового зразка; інші 
особи, які набули прав на винахід, корисну модель та промисловий 
зразок за договором чи законом. 

Винахідники, автори промислового зразка. Первинним су-
б'єктом права інтелектуальності власності на винаходи, корисні мо-
делі є винахідник – людина, інтелектуальною, творчою діяльністю 
якої створено винахід. 

У Законі України «Про охорону прав на промислові зразки» ви-
вчено автора промислового зразка як людину, творчою працею якої 
створено промисловий зразок. 
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Таким чином, винахідником та автором промислового зразка 
може виступати лише фізичні особи. Чинне законодавство не перед-
бачає спеціальних вимог щодо особи винахідника чи автора. Однак 
певні умови передбачено щодо здійснення правомочностей окремих 
категорій суб'єктів права інтелектуальної власності. 

Так, відповідно до ЦК України фізична особа, яка не досягла 14 
років (малолітня особа), має право здійснювати особисті немайнові 
права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охоро-
няються законом (ст. 31). Право самостійно здійснювати права на ре-
зультати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються зако-
ном, фізична особа набуває з 14 років (ст. 32 ЦК України). 

Співавтори. До первинних суб'єктів права інтелектуальної вла-
сності також належать співавтори – фізичні особи, спільною твор-
чою працею яких створено винахід, корисну модель, промисловий зра-
зок. 

Відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону України «Про охорону прав на 
винаходи і корисні моделі», ч. 2 ст. 7 Закону України «Про охорону 
прав на промислові зразки» винахідники, автори промислових зраз-
ків, які спільно створили винахід, корисну модель, промисловий зра-
зок, мають однакові права на одержання патенту, якщо інше не пе-
редбачено угодою між ними. Окрім права на одержання патенту, 
співавтори мають право й на захист їхніх прав від порушення, в тому 
числі брати участь у судових засіданнях при розгляді справ, які сто-
суються прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, які є 
результатом їх творчої інтелектуальної діяльності. 

Іноземні суб'єкти. Відповідно до міжнародних актів (Паризької 
конвенції про охорону власності, Угоди ТРІПС) передбачається на-
дання іноземним громадянам національного режиму охорони прав ін-
телектуальної власності, згідно з яким такі громадяни користуються 
тими самими привілеями, що надаються тепер чи будуть надаватися 
згодом відповідними законами власним громадянам, не обмежуючи 
при цьому прав, спеціально передбачених цією Конвенцією.  

Згідно із законодавством України іноземні особи та особи без 
громадянства мають рівні з особами України права, передбачені цим 
Законом, відповідно до міжнародних договорів України чи на основі 
принципу взаємності. 

Правонаступники. Відповідно до законодавства правонаступ-
ництво може виникати як у фізичних, так і юридичних осіб. За зага-
льним правилом до правонаступників можуть переходити лише май-
нові права в межах строку їх чинності. До правонаступників можуть 
переходити як права на об'єкт, засвідчений патентом, так і саме право 
на отримання патенту. 
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Так, правонаступниками є: по-перше, спадкоємці суб'єкта права 
інтелектуальної власності фізичної особи, а також правонаступники 
юридичної особи, які можуть виникати внаслідок її реорганізації; по-
друге, це особи, до яких перейшло право на одержання патенту від 
винахідника або роботодавця; по-третє, особи, яким володілець па-
тенту передав на підставі договору майнові права на винахід (корис-
ну модель). Укладання договору про передання виключних майнових 
прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які 
були укладені раніше. Для недопущення порушення як нового набу-
вача за договором, так і існуючих ліцензіатів, важливо перед укла-
данням договору про передання виключних майнових прав попере-
дити набувача про існуючі обмеження цих прав, укладені ліцензійні 
договори тощо. 

Роботодавці. Одним із суб'єктів, які можуть набувати майнові 
права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки, є роботода-
вці. Трудові відносини, які виникають між працівниками – винахід-
никами, авторами та роботодавцями, регулюються, зокрема, в Кодек-
сі законів про працю України (далі – КЗпП України). Так, відповідно 
до ст. 42 КЗпП України при скороченні чисельності або штату пра-
цівників підприємства у зв'язку зі змінами в організації виробництва і 
роботи переважне право, за рівних умов продуктивності роботи і ква-
ліфікації, продовжувати роботу надається авторам винаходів, корис-
них моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій. 
Згідно зі ст. 126 КЗпП України за працівниками – авторами винахо-
дів, корисних моделей, промислових зразків зберігається середній за-
робіток при звільненні з основної роботи для участі в упровадженні 
винаходів, корисної моделі, промислового зразка або раціоналізатор-
ської пропозиції на тому ж підприємстві, в установі, організації тощо.  

Відповідно до законів України «Про охорону прав на винаходи і 
корисні моделі» та «Про охорону прав на промислові зразки» право 
на одержання патенту на службовий винахід, корисну модель, про-
мисловий зразок має роботодавець винахідника, автора, якщо інше не 
передбачено договором між ними. На відміну від законів, у ст. 429 
ЦК України передбачено належність майнових прав інтелектуальної 
власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового до-
говору, працівнику, який створив цей об'єкт, та юридичній особі, де 
він працює, спільно, якщо інше не передбачено договором. 

Слід наголосити, що положення законів і ЦК України містять 
диспозитивні норми та передбачають можливість сторін самостійно 
визначати умови використання та розподілу майнових прав інтелек-
туальної власності за взаємною домовленістю. 
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Ліцензіати. Одним із виключних майнових прав володільця па-
тенту є право надавати дозвіл на використання об'єкту права інтелек-
туальної власності. Такий дозвіл може бути надано шляхом видачі 
ліцензії, укладання ліцензійного договору. Відповідно, ліцензіат – це 
фізична або юридична особа, яка отримала письмове повноваження 
володільця патенту, що надає їй право на використання об'єкта пра-
ва інтелектуальної власності в певній обмеженій сфері. За письмо-
вою згодою ліцензіара ліцензіат може видавати субліцензії – письмо-
ве повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної вла-
сності іншим суб'єктам. 

Представники у справах інтелектуальної власності (патентні 
повірені). Отримання патентів на винаходи, корисні моделі, промис-
лові зразки, захист прав володільців патентів, а також розв'язання ін-
ших питань, пов'язаних з реалізацією прав інтелектуальної власності, 
доволі часто вимагають володіння спеціальними знаннями як у від-
повідної сфері науки та техніки, так і у сфері правового регулювання 
інтелектуальної власності, якими суб'єкти не завжди наділені повною 
мірою. У зв'язку з цим важливе значення має діяльність представни-
ків у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про за-
твердження Положення про представників у справах інтелектуаль-
ної власності (патентних повірених)» (від 10.08.1994 р.) патентний 
повірений надає фізичним та юридичним особам (далі – особи, які він 
представляє) допомогу і послуги, пов'язані з охороною прав на об'єк-
ти інтелектуальної власності, представляє інтереси зазначених осіб у 
департаменті інтелектуальної власності в Мінекономрозвитку18, а та-
кож судових органах, кредитних установах, у відносинах з іншими 
фізичними та юридичними особами. Для здійснення представницьких 
функцій патентний повірений у межах доручення особи, яку він 
представляє, має право: 1) підписувати заяви, клопотання, описи, 
формули винаходів тощо; 2) подавати та одержувати матеріали, що 
стосуються охоронних документів; 3) виконувати платіжні операції; 
4) вносити зміни до опису винаходів і креслень; 5) відкликати заявки 
на видачу охоронних документів на об'єкти промислової власності; 6) 
подавати доповнення, заперечення, скарги; 7) вживати заходів для 
підтримання чинності охоронних документів; 8) проводити науково-
дослідні роботи, частиною яких є патентні дослідження; 9) представ-
ляти інтереси власників прав на об'єкти інтелектуальної власності в 
державних і судових органах тощо. 

                                                           
18 Мінекономрозвитку – Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України. 
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Представницькі функції патентний повірений здійснює за дору-
ченням особи, яку він представляє. Це доручення засвідчується дого-
вором, довіреністю або іншим документом, що підтверджує його по-
вноваження відповідно до законодавства. Повноваження патентного 
повіреного можуть бути засвідчені також шляхом зазначення його 
прізвища та реєстраційного номера в заявці на видачу охоронного 
документа на об'єкт промислової власності, якщо заявка підписана 
заявником. 

Передавати свої повноваження іншому патентному повіреному 
патентний повірений має право за погодженням з особою, яку він 
представляє, та сповістивши про це Мінекономрозвтитку. 

 
4. Оформлення патентних прав 
Право інтелектуальної власності на результати технічної твор-

чості – винахід, корисну модель, промисловий зразок – набувається 
лише після їхньої кваліфікації як таких державними органами та 
отримання спеціального документа – патенту. Державна кваліфікація 
об'єкта, що заявляється, здійснюється Укрпатентом19.  

Патент – це охоронний документ, який засвідчує визнання заяв-
леної пропозиції винаходом, корисною моделлю чи промисловим зраз-
ком, авторство на них, пріоритет і право інтелектуальної власності 
на ці об'єкти. 

Зазначимо, що між поданням заявки на винахід і державною ре-
єстрацією прав на винахід може минути дуже значний час, за який 
інші особи зможуть використовувати винахід, тому законодавство 
передбачає можливість тимчасової чинності майнових прав на вина-
хід до їх державної реєстрації. Для корисних моделей і промислових 
зразків тимчасової чинності майнових прав на них законом не перед-
бачено.  

Майнові права тимчасово набувають чинності після опубліку-
вання Установою у своєму офіційному бюлетені відомостей про за-
явку за умови, що вона не відкликана, не вважається відкликаною або 

                                                           
19 Український інститут інтелектуальної власності (також відомий як 
«Укрпатент») – державне підприємство, що входить до структури Міністер-
ства економічного розвитку і торгівлі в Україні і відповідає за проведення 
формальної та кваліфікаційної експертизи заявок на об'єкти промислової 
власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і 
послуг, топографії інтегральних мікросхем та зазначення походження това-
рів) на відповідність умовам надання правової охорони, виносить рішення 
щодо видачі охоронних документів, забезпечує здійснення державної реєст-
рації об'єктів промислової власності та офіційної публікації відомостей про 
них.  
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за нею не прийнято рішення про відмову у видачі патенту. Такі відо-
мості публікуються через 18 місяців від дати подання заявки на вида-
чу патенту на винахід, а якщо заявлено пріоритет20 – то від дати її 
пріоритету. За клопотанням заявника Установа публікує відомості 
про заявку раніше зазначеного строку. Опубліковані таким чином ві-
домості про заявку на одержання патенту на винахід надають тимча-
сову правову охорону винаходу. 

Тимчасова правова охорона надає можливість заявнику отрима-
ти відповідну компенсацію за збитки, завдані будь-якою особою ви-
користанням винаходу без дозволу, якщо ця особа дійсно знала чи 
одержала письмове повідомлення про те, що відомості про заявку на 
винахід опубліковані. Зазначена компенсація може бути одержана за-
явником тільки після одержання ним патенту на винахід. 

Дія тимчасової чинності майнових прав припиняється від дати 
публікації в офіційному бюлетені Установи відомостей про видачу 
патенту на винахід чи повідомлення про припинення діловодства що-
до заявки. 

Майнові права діють лише за умови підтримання їх чинності, 
тобто чинності патенту, за що його володілець повинен сплачувати 
щорічні збори. Ці збори сплачуються відповідно до «Порядку сплати 
зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної 
власності» від 23 грудня 2004 р. 

Право на отримання патенту перш за все належить автору відпо-
відного винаходу, корисної моделі або промислового зразка. 

Малолітні або недієздатні особи можуть отримати патент через 
своїх законних представників – батьків (усиновлювачів), опікунів. 
Неповнолітні підлітки можуть самостійно подати заявку та отримати 
відповідний патент. На рівні з громадянами України отримати патент 
на об'єкти промислової власності можуть іноземні громадяни та осо-
би без громадянства. Якщо іноземці й особи без громадянства мають 
постійне місце проживання поза межами України, то вони реалізують 
свої права через представників у справах інтелектуальної власності 
(патентних повірених). 

Право на подання заявки на отримання патенту на об'єкт проми-
слової власності може також належати будь-якій особі, яка є пранас-
тупником винахідника, роботодавця, замовника. Таке право виникає 

                                                           
20 Право пріоритету – концепція права інтелектуальної власності, що поля-
гає у наданні винахіднику обмеженого у часі переважного права на отриман-
ня патенту або іншого правоохоронного документу внаслідок того, що вина-
хідник вже подав заявку на подібний об'єкт у іншій країні. Зазвичай пріори-
тет складає 6 місяців для промислових зразків та торговельних марок і 12 мі-
сяців для корисних моделей.  



 87 

у порядку спадкоємства або у порядку правонаступництва при реор-
ганізації чи ліквідації юридичної особи. 

Окрім цього, право на подання заявки будь-яка особа може 
отримати за договором від особи, яка набула це право за законом або 
також за договором. 

Оформлення патентних прав відбувається у декілька етапів. По-
перше, необхідно подати заявку до Установи.  

Наступним етапом є проведення експертизи заявленої пропо-
зиції на предмет визнання її винаходом, корисною моделлю, промис-
ловим зразком.  

За результатами формальної експертизи (для промислових зраз-
ків – експертизи) Установа приймає рішення про видачу патенту на 
корисну модель або патенту на промисловий зразок, а також рішення 
про можливість проведення кваліфікаційної експертизи заявки на 
отримання патенту на винахід.  

Заявки на винаходи підлягають перевірці на відповідність вста-
новленим вимогам патентоспроможності. Здійснюється це під час 
кваліфікаційної експертизи, яка проводиться за клопотанням заявни-
ка лише стосовно винаходів і метою якої є встановлення відповіднос-
ті заявленої пропозиції вимогам новизни, винахідницького рівня та 
придатності до промислового використання. За результатами квалі-
фікаційної експертизи Установа приймає рішення про видачу патенту 
чи про відмову у видачі патенту на винахід. На підставі рішення про 
видачу патенту здійснюється державна реєстрація патенту, для чого 
вносяться належні відомості до Державного реєстру. Одночасно з ре-
єстрацією Установа публікує відомості про видачу патенту на вина-
хід, корисну модель чи промисловий зразок. Видача патенту здійс-
нюється Установою у місячний строк після його державної реєстра-
ції. 

Патент на об'єкт промислової власності має регіональний харак-
тер, тобто забезпечує охорону прав на відповідний об'єкт лише на те-
риторії його дії. Тому в особи, яка має право на патентування вина-
ходу, корисної моделі або промислового зразка, може виникнути не-
обхідність запатентувати відповідний об'єкт не лише в Україні, а й в 
інших державах. Щодо промислових зразків, то їх можна патентувати 
за кордоном без будь-яких обмежень. Запатентувати за кордоном ви-
находи або корисні моделі можливо лише за умови попереднього по-
дання заявки на них до Установи. Якщо протягом трьох місяців від 
Установи не надійде повідомлення про віднесення заявленого об'єкта 
патентування до державної таємниці, особа може почати процедуру 
патентування за кордоном. За клопотанням заявника він може отри-



 88 

мати повідомлення про можливість закордонного патентування рані-
ше зазначеного строку. 

Нерідко виникає необхідність патентування технічного рішення 
в декількох країнах одночасно. Однак процедура патентування має 
довгостроковий характер та потребує значних витрат. З метою спрос-
тити цю процедуру, коли вона здійснюється в декількох країнах од-
ночасно, та щоб зробити її більш економічною, фахівцями патентного 
права світу було розроблено Договір про патентну кооперацію від 19 
червня 1970 р. 

Відповідно до цього нормативно-правового акта можна подати 
міжнародну заявку на отримання правової охорони винаходу (корис-
ної моделі). Міжнародна заявка має відповідати вимогам Договору і 
може бути подана до Установи. У міжнародній заявці обов'язково за-
значаються держави, в яких заявник бажає отримати правову охорону 
технічного рішення. За кожною міжнародною заявкою на основі фо-
рмули винаходу проводиться міжнародний пошук, метою якого є ви-
явлення рівня техніки. Про проведення міжнародного пошуку скла-
дається звіт. 

Окрім цього, на вимогу заявника за його міжнародною заявкою 
проводиться попередня міжнародна експертиза. Її метою є складання 
попереднього та необов'язкового висновку щодо того, чи подається 
заявлений винахід новим, чи відповідає він винахідницькому рівню (є 
неочевидним) і чи може бути промислово придатним. На підставі зві-
тів про міжнародний пошук і міжнародну попередню експертизу за-
явник може вносити певні зміни до формули винаходу або інших 
складових заявки та обирати держави, в яких бажає отримати правову 
охорону винаходу. 

 
5. Права та обов'язки патентоволодільців 
Майнові права патентоволодільців. Необхідною умовою по-

стійного розвитку діяльності щодо розроблення та запровадження 
нових винаходів, корисних моделей та промислових зразків є наді-
лення їх винахідників та авторів правами, реалізація яких дозволила б 
авторам отримати матеріальні вигоди від їх діяльності, забезпечити 
виключну можливість використовувати створені об'єкти, вимагати 
від необмеженого кола осіб дотримання їх прав та у разі порушення 
звернутися за захистом до уповноважених органів державної влади. 

Відповідно до ст. 28 Угоди ТРІПС патент має надавати його 
володільцю такі виключні права: перешкоджати третім сторонам, які 
не мають дозволу патентоволодільця, виробляти, використовувати, 
пропонувати до продажу, продавати або імпортувати для цих цілей 
продукт, який є об'єктом патенту, а також використовувати процес, 
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який є об'єктом патенту. Володільці патенту також повинні мати пра-
во передавати або передавати у спадщину патент чи укладати ліцен-
зійні угоди. 

У частині 1 ст. 464 ЦК України передбачено невичерпний перелік 
майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну дель, 
промисловий зразок, до яких віднесено: право на використання вина-
ходу, корисної моделі та промислового зразка, виключне право до-
зволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зра-
зка (видавати ліцензії), виключне право перешкоджати неправомір-
ному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, 
у тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інте-
лектуальної власності, встановлені законом.  

Одним із майнових прав інтелектуальної власності на зазначені 
об'єкти інтелектуальної власності є право на їх використання. Відпо-
відно до ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і ко-
рисні моделі» використанням винаходу та корисної моделі визнаєть-
ся: 

• виготовлення продукту із застосуванням запатентованого ви-
находу, корисної моделі, застосування такого продукту, пропонуван-
ня для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезен-
ня ) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого 
продукту в зазначених цілях.  

• застосування процесу, що охороняється патентом, або пропо-
нування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує 
цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без зго-
ди володільця патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним. 
Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо 
використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту форму-
ли винаходу, або ознаку, еквівалентну їй. 

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про охорону прав на про-
мислові зразки» використанням промислового зразка визнається ви-
готовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового 
зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в 
тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введен-
ня його в цивільний обіг або зберігання такого виробу в зазначених 
цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентова-
ного промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві 
ознаки промислового зразка. 

Зміст використання винаходу, корисної моделі, промислового 
зразка у сфері господарювання розкрито в ч. 3 ст. 156 Господарського 
кодексу України (ГК України). 
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У тому випадку, якщо патент на винахід, корисну модель чи 
промисловий зразок належить кільком особам, взаємовідносини при 
використанні винаходу, корисної моделі, промислового зразка визна-
чаються угодою між ними. За відсутності такої угоди кожний володі-
лець патенту може використовувати винахід, корисну модель, проми-
словий зразок на свій розсуд, але жоден з них не має права давати до-
звіл (видавати ліцензію) на використання зазначених об'єктів інтеле-
ктуальної власності та передавати право на винахід, корисну модель, 
промисловий зразок іншій особі без згоди інших патентоволодільців. 

Володільцю патенту на винахід, корисну модель, промисловий 
зразок надано право подати до Мінекономрозвитку для офіційної пу-
блікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на ви-
користання запатентованого винаходу (корисної моделі). Порядок 
подання заяви та публікації відомостей визначено в наказі Міністерс-
тва освіти і науки України «Про затвердження Інструкції про офіцій-
ну публікацію заяви про надання будь-якій особі дозволу на викорис-
тання запатентованого промислового зразка та клопотання про її від-
кликання» (від 03.08.2001 р.) та наказі Міністерства освіти і науки 
України «Про затвердження Інструкції про офіційну публікацію за-
яви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання 
запатентованого винаходу (корисної моделі) та клопотання про її 
відкликання» (від 16.07.2001 р.). Дії, пов'язані з поданням такої заяви 
(клопотання), можуть здійснювати: патентоволоділець, представник у 
справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша до-
вірена особа за дорученням володільця патенту. У цьому разі до за-
яви (клопотання) додається довіреність, оформлена з дотриманням 
вимог чинного законодавства. Розгляд та офіційна публікація заяви 
(клопотання) здійснюються протягом двох місяців від дати її надхо-
дження до Мінекономрозвитку.  

Порядок та умови надання дозволу на використання винаходу, 
корисної моделі та промислового зразка закріплено в главі 75 ЦК 
України, ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові 
зразки» та у ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і 
корисні моделі». Дозвіл на використання винаходу, корисної моделі, 
промислового зразка надається на підставі ліцензійного договору, 
видачі ліцензії. 

Відповідно до ст. 1108 ЦК України ліцензія – це письмове пов-
новаження, яке надає особі право на використання об'єкта інтелек-
туальної власності в певній обмеженій сфері. Ліцензія може бути 
оформлена як окремий документ або бути складовою ліцензійного 
договору.  
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Одним із виключних майнових прав, наданих патентоволоділь-
цю, є виключне право перешкоджати неправомірному використанню 
винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забо-
роняти таке використання. Як зазначено у п. 56 Рекомендацій прези-
дії Вищого господарського суду України «Про деякі питання практи-
ки вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної 
власності» від 10.06.2004 р. № 04-5/1107, за патентно-правовою сис-
темою охорони захист прав інтелектуальної власності надається про-
ти будь-якого несанкціонованого використання іншою особою об'єк-
та права інтелектуальної власності, зокрема промислового зразка, ко-
рисної моделі, винаходу (крім передбачених законом випадків віль-
ного використання чужих охоронюваних об'єктів), незалежно від то-
го, чи був цей охоронюваний зразок, модель, винахід свідомо вико-
ристаний іншою особою або ці об'єкти були створені іншою особою в 
результаті її власної творчої діяльності, але вже після публікації ві-
домостей про видачу відповідного патенту про їх охорону.  

Реалізувати це право володілець патенту може, зокрема, шляхом 
звернення до судових органів з позовом про заборону подальшого 
використання винаходу, корисної моделі чи розповсюдження виро-
бів, які виготовлені з використанням промислового зразка без отри-
мання дозволу патентоволодільця, тощо.  

Окрім передбачених у ЦК України та зазначених законах май-
нових прав інтелектуальної власності, патентоволодільці відповідно 
до чинного законодавства наділені й іншими правами.  

Так, відповідно до ст. 156 ГК України володілець патенту може 
передавати свої права щодо використання винаходу, корисної моделі 
промислового зразка як вклад у статутний фонд підприємства, відпо-
відно до ст. 13 Закону України «Про господарські товариства» вкла-
дом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства 
можуть бути майнові чи інші відчужувані права. Грошова оцінка 
вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою 
учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона під-
лягає незалежній експертній перевірці. Оцінка майнових прав, які пе-
редаються як вклад у статутний фонд підприємства, може бути про-
ведена за домовленістю сторін. У частині 1 ст. 11 Закону України 
«Про акціонерні товариства» (від 17.09.2008 р.) передбачено мож-
ливість оплати акцій, що розміщуються під час заснування акціонер-
ного товариства, майновими правами, що мають оцінку.  

Немайнові права. Особистим немайновим правам інтелектуа-
льної власності притаманні ті самі ознаки, що й іншим особистим 
немайновим правам: відсутність економічного змісту, тісний зв'язок 
із фізичною особою, неможливість відмови від них або позбавлення 
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цих прав, специфіка об'єкта цих прав, умов їх виникнення та припи-
нення, неможливість звернення стягнення на об’єкт особистого пра-
ва. 

Разом із тим, розвиток способів і сфер використання об'єктів па-
тентного права обумовлює певну специфіку немайнових прав інтеле-
ктуальної власності. Зокрема, закріплюючи одну з характерних рис 
немайнових прав інтелектуальної власності, а саме їх невідчужува-
ність, ст. 423 ЦК України передбачає можливість їх передання іншим 
особам у випадках, встановлених законом, а також можливість їх на-
лежності іншим, крім творця, особам. Питання щодо можливості пе-
редання немайнових прав інтелектуальної власності є дискусійним у 
колі науковців. Вважається, що в сучасних умовах використання об'-
єктів права інтелектуальної власності більш прийнятною є точка зору 
щодо доцільності поділу прав інтелектуальної власності немайнового 
характеру на особисті немайнові та немайнові. До особистих немай-
нових прав творців відносять лише ті права, які за жодних умов не 
можуть відчужуватися, оскільки це призвело б до розірвання зв'язку 
між автором і створеним ним об'єктом, а саме: права визнаватися 
творцем та права на ім'я. Інші немайнові права інтелектуальної влас-
ності, безперечно, також належатимуть творцям, але з їхньої волі за 
договорами такі права могли б відчужуватися, або у випадках, перед-
бачених законом, належати іншим особам. 

На міжнародному рівні немайнові права на об'єкти патентного 
права передбачені, зокрема, в Паризькій конвенції про охорону про-
мислової власності (від 20 березня 1883 р.).  

Загальні положення про особисті немайнові права інтелектуаль-
ної власності передбачені в ст. 423 ЦК України. Зокрема, до них від-
несено: право на визнання людини творцем (винахідником) об'єкта 
права інтелектуальної власності; право перешкоджати будь-якому 
посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати 
шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної влас-
ності; інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, вста-
новлені законом. 

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і 
корисні моделі» винахіднику належить право авторства, яке є від'єм-
ним особистим правом і охороняється безстроково, а також право на 
присвоєння свого імені створеному ним винаходу (корисної моделі). 
Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» також за-
кріплює за авторами право авторства на промислові зразки. 

Право на ім'я тісно пов'язане з правом авторства. Право на ім'я 
дає винахіднику можливість за власним бажанням бути зазначеним 
як автор в офіційних документах (наприклад, бути зазначеним як ви-
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нахідник чи автор патентів) та у наукових працях, статтях, в яких за-
значається про винахід чи корисну модель. Також право на ім'я дає 
автору можливість, навпаки, не дозволяти зазначати його ім'я як ав-
тора певного об'єкта промислової власності. Крім того, винахідникам 
також надано право на присвоєння власного імені винаходу або кори-
сної моделі. Чинне законодавство не передбачає можливості присво-
єння винахідником назви винаходу, корисній моделі, але й не встано-
влює такої заборони. Відповідно, надання винахідником назви, від-
мінної від його імені, винаходу або корисній моделі, є цілком право-
мірним. 

 
6. Припинення чинності патенту 
Дія будь-якого патенту на винаходи, корисні моделі, промислові 

зразки є обмеженою у часі. Із закінченням строку, на який видано па-
тент, припиняється також його чинність. Відповідно до чинного за-
конодавства сплив строку не є єдиною підставою для припинення 
чинності патенту. Законодавством передбачено декілька підстав 
припинення чинності патенту, а саме: 

— незалежно від волі володільця патенту або третіх осіб (з об'-
єктивних підстав), наприклад, у зв'язку із закінченням строку, на який 
патент було видано; 

— за рішенням володільця патенту, наприклад, відмова від па-
тенту патентоволодільця, непідтримання чинності патенту; 

— за рішенням суду про визнання патенту недійсним. 
Одним із прав, якими наділено патентоволодільців на винаходи, 

корисні моделі, промислові зразки, є право на відмову від патенту до 
спливу строку його чинності. 

Право володільця патенту на відмову в будь-який час від патен-
ту на винахід, корисну модель та промисловий зразок повністю або в 
частині закріплено в ст. 32 Закону України «Про охорону прав на ви-
находи і корисні моделі» та ст. 24 Закону України «Про охорону прав 
на промислові зразки». Підставою для дострокового припинення май-
нових прав у цьому випадку є заява, яка подається до Мінекономроз-
витку. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відо-
мостей про це в офіційному бюлетені Установи. 

У законодавстві встановлено також певні обмеження щодо реа-
лізації права на відмову від патенту. Так, відповідно до ст. 466 ЦК 
України особа, якій належать майнові права інтелектуальної власнос-
ті, може достроково припинити їх, тільки якщо це не суперечить 
умовам договору. Згідно з ч. 1 ст. 32 Закону України «Про охорону 
прав на винаходи і корисні моделі» не допускається повна або частко-
ва відмова від патенту без попередження особи, якій надано право 
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використання винаходу за ліцензійним договором, зареєстрованим в 
Установі. Також відповідно до ст. 32 Закону України «Про охорону 
прав на винаходи і корисні моделі» не допускається повна або част-
кова відмова від патенту у разі накладення арешту на майно, описане 
за борги, якщо до його складу входять права, що засвідчуються пате-
нтом. 

— Однією з підстав дострокового припинення дії патенту на 
винахід, корисну модель та промисловий зразок є несплата у встанов-
лений строк річного збору за підтримання чинності патенту. Відпові-
дно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні мо-
делі» документ про першу сплату збору має надійти до Установи не 
пізніше 4 місяців від дати публікації відомостей про видачу патенту, 
документ про сплату збору за кожний наступний рік має надійти або 
бути відправленим до Установи до кінця поточного року дії патенту 
за умови сплати збору протягом його останніх 4 місяців. Дещо інші 
строки встановлено для внесення плати за патент на промислові зра-
зки, а саме: документ про першу сплату річного збору за патент має 
надійти до Установи одночасно з документом про сплату збору вида-
чу патенту. Документ про сплату збору за кожний наступний рік має 
надійти до Установи до кінця поточного року, за умови сплати збору 
протягом двох останніх його місяців. Якщо володілець патенту не 
здійснює річної сплати, дія патенту припиняється з першого дня ро-
ку, за який збір не сплачено. Патентоволодільцям на винахід та кори-
сну модель надається право відновити дію патенту, якщо річний 
збір за підтримання чинності патенту буде сплачено протягом 12 мі-
сяців після закінчення встановленого строку (ст. 32 Закону України 
«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). Для промислових 
зразків встановлено 6-місячний строк для внесення щорічної плати за 
патент після закінчення строку сплати (ст. 24 Закону України «Про 
охорону прав на промислові зразки»). Згідно з ч. 2 ст. 34 Закону 
України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» якщо збір 
не сплачено протягом цих 12 місяців, Установа публікує у своєму 
офіційному бюлетені інформацію про припинення дії патенту. Слід 
зазначити, що відповідно до Закону збір за підтримку чинності пате-
нту на секретний винахід чи патенту на секретну корисну модель не 
сплачується.  

Визнання патенту недійсним. У законах України «Про охорону 
прав на винаходи і корисні моделі» (ст. 33) та «Про охорону прав на 
промислові зразки» (ст. 25) встановлено підстави для визнання патен-
ту на винахід, корисну модель, промисловий зразок повністю або ча-
стково недійсним. 
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У ЦК України передбачено можливість визнання недійсними 
прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промис-
ловий зразок. 

Згідно з чинним законодавством патент може бути визнано у 
судовому порядку недійсним повністю або частково у певних випад-
ках. 

o По-перше, у разі невідповідності запатентованого винаходу, 
корисної моделі, промислового зразка умовам патентоспроможності, 
визначеним Законом. 

Законодавством передбачено проведення двох експертиз, а саме: 
кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) – експертиза, що 
встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новиз-
ні, винахідницькому рівню, промисловій придатності), та формальна 
експертиза (експертиза за формальними ознаками) – така, в ході якої 
встановлюється належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку 
об'єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), 
і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам. За 
формальними ознаками проводиться також експертиза заявки на 
отримання патенту на промисловий зразок. 

На практиці проведення формальної експертизи призводить до 
того, що видаються патенти на об'єкти промислової власності, які не 
є новими, внаслідок чого порушуються права осіб, які отримали па-
тенти раніше, а також інших користувачів та споживачів. 

o По-друге, у разі наявності у формулі винаходу (корисної моде-
лі), а також у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, 
яких не було у поданій заявці. 

o По-третє, у разі видачі патенту внаслідок подання заявки з по-
рушенням прав інших осіб. Враховуючи, що у законодавстві не зна-
чено права, порушення яких є підставою для визнання патенту недій-
сним, важливе значення для їх розкриття має аналіз судової практи-
ки.  

Згідно із законодавством патент на винахід, корисну модель, 
промисловий зразок може бути визнаний недійсним повністю або в 
частині лише в судовому порядку. 

При визнанні патенту чи його частини недійсними Мінеконом-
розвитку повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. 

Дії, що не визнаються порушенням прав патентоволодільця. 
В законах України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» 
та «Про охорону прав на промислові зразки» встановлено випадки, в 
яких використання винаходів, корисних моделей та промислових зра-
зків без попереднього отримання дозволу патентоволодільця не ви-
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знається порушенням його прав. До таких випадків належать, зок-
рема: 

o по-перше, це використання винаходу, корисної моделі в конс-
трукції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, 
який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному прос-
торі чи на території України, за умови, що винахід (корисна модель) 
використовується виключно для потреб зазначеного засобу. 

o по-друге, використання без комерційної мети; 
o по-третє, використання з науковою метою або в порядку екс-

перименту; 
o по-четверте, використання за надзвичайних обставин (стихій-

не лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням володільця па-
тенту одразу, як це стане практично можливим, та виплатою йому 
відповідної компенсації. 

 
Методичні рекомендації 

Промислова власність є частиною інтелектуальної власності й 
безпосередньо відноситься до науково-технічних витворів людини. 

Студент повинен знати законодавство про промислову влас-
ність, яке складається з ЦК України, Законів України «Про охорону 
прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промисло-
ві зразки», інших законодавчих та нормативних актів. Необхідно дати 
визначення поняттям «винахід», «корисна модель», «промислові зна-
ки». Найбільш поширеними об’єктами промислової власності є па-
тенти на винаходи, корисні моделі, товарні знаки і промислові зраз-
ки. Слід знати їх правові ознаки. 

У відносинах, пов’язаних зі створенням, реєстрацією і викорис-
танням винаходів, корисних моделей та промислових зразків, бере 
участь велика кількість суб’єктів, представлених як громадянами, так 
і юридичними особами, в тому числі й державою. 

Права на промислову власність, основані на виданому компете-
нтним державним органом спеціальному охоронному документі (па-
тенті), мають тимчасовий характер, тобто діють у межах передбаче-
ному законом строку. Оформлення прав на об’єкти промислової вла-
сності  являє собою складну процедуру. Студенту необхідно 
з’ясувати питання, що собою представляє заявка, куди вона подається 
і на підставі чого видається патент. Які права закріплює за заявником 
патент? У всіх державах були, є і будуть секретні об’єкти промисло-
вої власності. На такі об’єкти видається деклараційний патент, поря-
док видачі котрого закріплений у Законі України «Про охорону прав 
на винаходи і корисні моделі». Студенту слід розібратися в строках 
дії патентів, які мають різні терміни дії та в строках припинення чин-
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ності патенту. Законодавство України передбачає два способи при-
пинення правової охорони об’єктів промислової власності, які саме і 
потрібно з’ясувати. 

Патент наділяє заявника суб’єктивними правами, котрі поді-
ляються на майнові та немайнові. Майнові права поділяються на ви-
ключні та невиключні, у відмінностях між ними студенту і слід розі-
братись. Законодавством України також  передбачено обмеження 
майнових прав. 

Порушенням патенту вважається недозволене використання 
ким-небудь запатентованого об’єкту промислової власності. Студе-
нту потрібно визначити які саме дії не визнаються порушенням пате-
нтних прав. За порушення патентних прав передбачена відповідаль-
ність. Слід визначити обсяг відповідальності й у чому полягає особ-
ливість захисту права промислової власності. 

Патентування винаходів, корисних моделей та промислових зра-
зків у зарубіжних країнах є способом їх використання. Відсутність 
нині державної монополії зовнішньої торгівлі в Україні означає, що 
вітчизняні фізичні та юридичні особи можуть укладати ліцензійні 
угоди із зарубіжними партнерами безпосередньо. Патент без ринку 
уявити неможливо. 

 
ТЕМА 5 

 
ПРАВОВА ОХОРОНА КОМЕРЦІЙНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 
ПЛАН 

1. Комерційні (фірмові) найменування 
2. Торговельні марки (знаки для товарів і послуг) 
3. Географічні зазначення (зазначення походження товарів) 
 
Література 
1. Бойко Д. К вопросу о соотношении доменных имен и имен 

физических лиц. Підприємництво, господарство і право. 2002. № 12. 
С. 34-37. 
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О. О. Кулініч, Л. Д. Романадзе та ін.; за заг. ред. О. І. Харитонової. К.: 
Хрінком Інтер, 2016. 540 с. 

18. Романадзе Л. Д. Товарний знак в международном частном 
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Відповідно до Паризької конвенції з охорони промислової влас-

ності від 20 березня 1883 р. об'єктами охорони промислової власності 
є патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні 
знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування, зазначення по-
ходження чи найменування місця походження, а також припинення 
недобросовісної конкуренції. Минуло більше століття з часу прийн-
яття цього акта, і сьогодні можна констатувати, що з права промис-
лової власності виділилася окрема група об'єктів, які створюють 
окрему групу прав – правові засоби індивідуалізації учасників циві-
льного обороту, товарів і послуг. До останніх, враховуючи терміно-
логію України, належать: комерційні найменування, торговельні мар-
ки та географічні зазначення. 

Мета зазначених об'єктів – виділити учасників цивільного обо-
роту, їх товари та послуги серед інших. Оскільки цю функцію може 
виконувати вже існуюче позначення (наприклад, назва населеного 
пункту, якщо говорити про географічне зазначення, чи певне слово – 
стосовно торговельної марки), то творчість тут взагалі може бути від-
сутньою. У зв'язку з цим, на відміну від інших результатів творчої ді-
яльності, на комерційні найменування, торговельні марки та геогра-
фічні зазначення особисті немайнові права не виникають. 

Так, відповідно до ч. 1 ст. 418 ЦК України, право інтелектуаль-
ної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої 
діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, ви-
значений цим Кодексом та іншим законом. Тобто всі об'єкти інтелек-
туальної власності за наявністю чи відсутністю творчості дня їх ство-
рення можна поділити на дві групи: 1) ті, які є результатами творчої 
діяльності (об'єкти авторського, патентного права тощо), та 2) ті, які 
не є результатами творчої діяльності (комерційні найменування, тор-
говельні марки та географічні зазначення). 

Оскільки як результати творчої діяльності (твори науки, 
літератури, мистецтва, винаходи, корисні моделі, промислові зразки 
тощо) так і засоби індивідуалізації (комерційні найменування, торго-
вельні марки та географічні зазначення) є нематеріальними об'єкта-
ми, які надають певні переваги їх правоволодільцям, то з метою еко-
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номії правових норм має місце їх спільне правове регулювання в ра-
мках права інтелектуальної власності. 

 
1. Комерційні (фірмові) найменування 
Поняття комерційного найменування. Паризька конвенція з 

охорони промислової власності від 20 березня 1883 р. серед об'єктів 
зазначає «trade name». Цей термін був перекладений з англійської мо-
ви як «фірмове найменування» і набув широкого використання за ча-
сів Радянського Союзу. Однак, якщо здійснити дослівний переклад, 
то слід було б говорити про торговельне або комерційне найменуван-
ня. Можливо, враховуючи саме цю обставину, ЦК України при регу-
люванні цього об'єкта використав термін «комерційне найменуван-
ня». 

Відповідно до ст. 489 ЦК, правова охорона надається комерцій-
ному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу 
з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її 
діяльності. Таким чином, основною функцією комерційного на-
йменування є індивідуалізація суб'єктів – учасників цивільного обо-
роту. 

Комерційне найменування – це найменування, під яким особа 
виступає у цивільному обороті й яке індивідуалізує цю особу серед 
інших його учасників. 

Суб'єктами прав на комерційне найменування є юридичні та фі-
зичні особи – підприємці. 

Відповідно до ч. 1 ст. 90 ЦК України юридична особа повинна 
мати своє найменування, яке містить інформацію про її організацій-
но-правову форму. У той же час ч. 2 цієї статті передбачає, що юри-
дична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комер-
ційне (фірмове) найменування. Як бачимо, без найменування юриди-
чна особа існувати не може.  

Звичайно, щоб виник новий суб'єкт права, потрібно, щоб він мав 
своє ім'я. Це обумовлено перш за все такою прагматичною метою, як 
потреба обліку осіб, тобто мова передусім іде про адміністративні 
відносини. Отже, найменування юридичної особи відіграє роль іден-
тифікатора суб'єкта подібно імені фізичної особи. 

Що стосується підприємницьких юридичних осіб, то особли-
вість їх діяльності полягає, зокрема, в тому, що вони досить часто 
вступають у правовідносини з різноманітними особами, які є спожи-
вачами їх товарів та послуг. У цій сфері зазначення свого наймену-
вання не завжди є вдалим, наприклад, із маркетингової позиції. Під-
приємці зацікавлені використовувати позначення, які б легко могли 
запам'ятати споживачі, що дозволяє в подальшому бути їх постійни-
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ми клієнтами. Саме тому суб'єктам підприємництва поряд із на-
йменуванням надається можливість використання комерційного на-
йменування, тобто позначення, яке дає можливість вирізнити їх з-
поміж інших осіб.  

У цьому випадку можна провести аналогію з ім'ям фізичної осо-
би. Відповідно до ст. 28 ЦК фізична особа набуває прав та обов'язків і 
здійснює їх під своїм ім'ям, яке за загальним правилом складається із 
прізвища, власного імені та по батькові. Однак при здійсненні окре-
мих цивільних прав фізична особа, відповідно до закону, може вико-
ристовувати псевдонім (вигадане ім'я) або діяти без зазначення імені. 
Досить наглядно це можна проілюструвати на прикладі сфери авто-
рського права. Стаття 14 Закону України «Про авторське право і су-
міжні права» (від 23 грудня 1993 р.) серед особистих немайнових 
прав автора закріплює право вибирати псевдонім, зазначати і вимага-
ти зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і 
його примірниках і під час будь-якого його публічного використання. 
Отже, створюючи твір науки, літератури чи мистецтва, автор має 
можливість скористатися своїм ім'ям. Однак з певних причин за на-
явності бажання він може зазначити не дійсне своє ім'я, а вигадане 
ім'я, тобто псевдонім. 

Аналогічна ситуація можлива і з суб'єктами підприємництва. 
При здійсненні своєї діяльності вони можуть виступати під своїм 
власним ім'ям (найменуванням юридичної особи чи ім'ям фізичної 
особи – підприємця) чи під вигаданим ім'ям (своєрідним комерцій-
ним псевдонімом). Таким вигаданим ім'ям для суб'єкта підприємниц-
тва може служити, зокрема, комерційне найменування, тобто певне 
позначення, яке дозволяє вирізнити цю особу з-поміж інших та не 
вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.  

Якщо юридична особа при здійсненні підприємницької діяльно-
сті використовує лише своє найменування, то воно виконує також 
функцію комерційного найменування (тобто найменування юридич-
ної особи і комерційне найменування збігаються). У цьому випадку в 
юридичної особи виникає право інтелектуальної власності на комер-
ційне найменування. 

Коли мова йде про фізичних осіб, то ЦК України відносить пра-
во на ім'я до особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне 
буття фізичної особи. Відповідно до ч. 1 ст. 296 ЦК України фізична 
особа має право використовувати своє ім'я у всіх сферах своєї діяль-
ності. 

Як було вже зазначено, стосовно об'єктів авторського права осо-
ба може використовувати вигадане ім'я, тобто літературний псевдо-
нім. Якщо ж мова йде про здійснення підприємницької діяльності, то 
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в цьому випадку фізична особа – підприємець також може не обме-
жуватися використанням свого імені, а скористатися комерційним 
найменуванням. На сьогодні ми досить часто можемо спостерігати 
картину, коли фізичні особи – підприємці при здійсненні підприєм-
ницької діяльності досить широко використовують певні позначення, 
які відрізняються від їх імені. Особливо наглядно це видно при від-
критті такими особами магазинів, кафе, ресторанів тощо. 

Отже, комерційне найменування не зводиться до найменування 
юридичної особи чи імені фізичної особи, оскільки ним може бути й 
інше позначення, яке використовується для вирізнення особи у сфері 
підприємництва. 

До комерційного найменування висуваються певні вимоги. 
Принцип істинності полягає в тому, що найменування повинне від-
повідати виду діяльності юридичної особи і не вводити в оману спо-
живачів. Відповідно до принципу виключності найменування пови-
нно відрізнятися від інших, щоб не допускати змішування. Однак у 
деяких випадках допускається виняток із цього правила: особи мо-
жуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в 
оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалі-
зовують, та послуг, які ними надаються. Це можливо, зокрема, коли 
суб'єкти діють у різних сферах. Постійність комерційного наймену-
вання полягає у тому, що право на нього строком не обмежене.  

Майнові права на комерційне найменування. На відміну від 
інших правових засобів індивідуалізації для набуття права інтелекту-
альної власності на комерційне найменування не вимагається вико-
нання формальних дій. Воно є чинним із моменту першого викорис-
тання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання 
заявки на нього чи його реєстрації. 

Майновими правами інтелектуальної власності на комерційне 
найменування є:  

— право на використання комерційного найменування; 
— право перешкоджати іншим особам неправомірно викорис-

товувати комерційне найменування, у тому числі забороняти таке ви-
користання; 

— інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені 
законом. 

Законодавець визначає обмеження щодо розпорядження майно-
вими правами інтелектуальної власності на комерційне найменуван-
ня: вони можуть бути передані іншій особі лише разом з єдиним май-
новим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповід-
ною частиною. Це пояснюється недопустимістю введення споживачів 
в оману. Тому в разі ліквідації юридичної особи чинність майнових 
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прав інтелектуальної власності на комерційне найменування припи-
няється. 

 
2. Торговельні марки (знаки для товарів і послуг) 
Поняття та види торговельних марок. У наш час торговельні 

марки стійко ввійшли в повсякденне життя. Зараз намітилася тенден-
ція, згідно з якою кожен суб'єкт підприємницької діяльності прагне 
мати такий правовий засіб індивідуалізації товарів та послуг, як 
торговельна марка. Пояснюється це тим, що господарська діяльність 
пов'язана з необхідністю використання різного роду позначень, які 
дають можливість розрізняти як суб'єктів, так і результати їх діяльно-
сті. Можна стверджувати, що зараз торговельні марки – це візитні ка-
ртки у світі бізнесу. З їх допомогою відбувається зв'язок між вироб-
ником і споживачем, вони виступають невід'ємними елементами рин-
кових відносин та добросовісної конкуренції. 

Паризька конвенція по охороні промислової власності передба-
чає правове регулювання товарного знака і знака обслуговування. 
Світова практика для індивідуалізації учасників цивільного обороту, 
товарів та послуг пішла шляхом використання обох зазначених об'єк-
тів. Розмежування між ними проводиться за призначенням: товарні 
знаки відрізняють товари, а знаки обслуговування – послуги. Законо-
давець України поєднав ці два об'єкти інтелектуальної власності й 
передбачив правову охорону знака для товарів та послуг. Відповідно 
до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 
(від 15.12.1993 р.), знак для товарів та послуг – позначення, за яким 
товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших 
осіб. ЦК передбачає право інтелектуальної власності на торговельну 
марку. Однак зміна назви не вплинула на суть об'єкта. 

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або 
будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів 
та послуг, що виробляються та надаються однією особою, від това-
рів та послуг, що виробляються та надаються іншими особами. Та-
кими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зо-
бражувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 ЦК). 

Найбільш широкого поширення набула класифікація торговель-
них марок залежно від використовуваних позначень. 

Словесні марки – це марки у вигляді сполучень літер, слів чи 
фраз. Основна вимога до цього виду марок – легка вимова на різних 
мовах. Вони набули найбільшої популярності, оскільки легко запа-
м'ятовуються і зручні у рекламі. Це можуть бути як існуючі, так і 
штучно створені слова (наприклад, «Soni»). Для реєстрації торгове-
льної марки разом із зображенням подається опис позначення.  
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Зображувальні марки – це позначення у вигляді графічних ком-
позицій будь-яких форм на площині. Сама назва свідчить про те, що 
вони втілюються у малюнок, креслення і т. ін. У цьому випадку мо-
жуть бути використані як існуючі об'єкти, так і абстрактні зображен-
ня і всілякі символи. Для найбільшої ефективності зображувальна 
марка не повинна бути складною і перевантаженою деталями, а на-
впаки, вирізнятися простотою і помітністю.  

Об'ємні марки – це марки у вигляді фігур або їх композицій у 
трьох вимірах – довжині, висоті і ширині. Предметом може бути, зо-
крема, оригінальна форма виробу або його упаковка. Однак об'ємні 
торговельні марки, по-перше, не можуть просто повторювати зовні-
шній вигляд відомого предмета, а мають бути новими й оригінальни-
ми, а по-друге, оскільки марка повинна виділяти виріб конкретного 
виготовлювача з ряду інших товарів, то форма виробу не повинна ви-
значатися винятково його функціональним призначенням. 

Нетрадиційні торговельні марки – світлові, звукові, ароматичні 
та інші марки. Правила складання, подання та розгляду заявки на 
видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені 
наказом Держпатенту України від 28.07.1995 р. № 116 (у редакції на-
казу Держпатенту від 20.08.1997 р. № 72), передбачають, зокрема, що 
зазначені марки реєструються Установою за наявності технічної мо-
жливості внесення їх до Реєстру та оприлюднення інформації стосов-
но їх реєстрації. 

Умови надання правової охорони торговельним маркам. Мар-
ці може бути надана правова охорона у випадку додержання таких 
основних вимог: вона не повинна суперечити суспільним інтересам, 
принципам гуманності й моралі та на неї не поширюються підстави 
для відмови в наданні правової охорони. Підстави для відмови в на-
данні правової охорони сформульовані в законодавстві шляхом пере-
рахування позначень, які не підлягають правовій охороні як торгове-
льна марка. 

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для 
товарів і послуг» не можуть набути правової охорони позначення, 
що: 

1)  не можуть бути у винятковому використанні окремих осіб 
(однак такі позначення можуть бути включені у знак як неохороню-
вані елементи, якщо на це мається згода відповідного компетентного 
органу або їх власників): державні герби, прапори та інші державні 
символи (емблеми); офіційні назви держав; емблеми, скорочені чи 
повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні 
контрольні, гарантійні і пробірні клейма, печатки; нагороди та інші 
відзнаки; 
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2)  з огляду на об'єктивні причини не зможуть виконувати фун-
кції торговельної марки, оскільки: звичайно не мають розрізняльної 
здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються 
лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і 
послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є 
описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і по-
слуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кі-
лькість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і 
час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими 
або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або 
особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з по-
значень, що є загальновживаними символами і термінами; відобра-
жають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи не-
обхідністю отримання технічного результату або яка надає товарові 
істотної цінності; 

3)  тотожні або схожі настільки, що їх можна сплутати з: ма-
рками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Укра-
їні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених із ними това-
рів і послуг; марками інших осіб, якщо вони охороняються без реєст-
рації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, 
зокрема, визнаними добре відомими відповідно до ст. 6 bis Паризької 
конвенції про охорону промислової власності21; комерційними (фір-
мовими) найменуваннями, що відомі в Україні й належать іншим 
особам, які набули на них право до дати подання до Установи заявки 
щодо таких же або споріднених із ними товарів і послуг; кваліфіко-
ваними зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та 
алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України 
«Про охорону прав на зазначення походження товарів»; знаками від-

                                                           
21 Паризька конвенція про охорону промислової власності підписана у 
Парижі 20 березня 1883 р. (11 країнами: Бельгія, Бразилія, Гватемала, Іспа-
нія, Італія, Нідерланди, Португалія, Сальвадор, Сербія, Франція та Швейца-
рія) є однією з найперших та найважливіших міжнародних угод у сфері інте-
лектуальної власності. За цією конвенцією патенти будь-якої країни-учасниці 
є доступними всім іншим учасникам цієї конвенції. Окрім того, ця конвенція 
встановила так зване право пріоритету: воно забезпечує, що подавач заявки 
в одній з країн-членів конвенції може використовувати дату своєї першої за-
явки (що подана у межах однієї з країн-членів) як дату наступної заявки до 
будь-якої іншої держави-учасниці конвенції, якщо він подав цю наступну за-
явку у межах 6 (для торговельних марок та промислових зразків) або 12 мі-
сяців (для патентів та корисних моделей) з дати першої заявки. За станом на 
21 вересня 2013 р., країнами-членами даної конвенції є 175 країн світу. На-
буття чинності для України – 25 грудня 1991 р.  
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повідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встанов-
леному порядку; 

4)  відтворюють: промислові зразки, права на які належать в 
Україні іншим особам; назви відомих в Україні творів науки, літера-
тури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх 
фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонасту-
пників; прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і 
факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди. 

Законодавство України закріплює принцип не абсолютної, а від-
носної новизни позначень, що заявляються як торговельні марки, 
тобто новизна позначення обмежується територією України. Це, зок-
рема, означає, що реєстрація того чи іншого позначення як марки в 
інших країнах не перешкоджає визнанню даного чи подібного позна-
чення маркою в Україні, якщо тільки інше не випливає з міжнарод-
них угод, учасником яких є Україна. 

Ознака новизни тісно пов'язана із поняттям пріоритету. Новиз-
на марки визначається на дату пріоритету, яка, у свою чергу, встано-
влюється за загальним правилом за датою надходження правильно 
оформленої заявки на реєстрацію марки до Установи. Поряд із цим 
пріоритет марки може встановлюватися за датою подачі першої заяв-
ки на марку в іншій країні – учасниці Паризької конвенції з охорони 
промислової власності (конвенційний пріоритет}), якщо в Установу 
України заявка надійшла протягом 6 місяців із зазначеної дати. Ви-
ставочний пріоритет може встановлюватися за датою початку 
відкритого показу експоната на виставці, якщо в Установу України 
заявка на марку надійшла протягом 6 місяців із зазначеної дати. 
Пріоритет марки може встановлюватися також за датою міжнародної 
реєстрації товарного знаку відповідно до міжнародних договорів 
України. 

Заявник, що бажає скористатися правом пріоритету, протягом 
трьох місяців із дати подачі заявки до Установи подає заяву про пріо-
ритет із посиланням на дату подачі і номер попередньої заявки та її 
копію з перекладом українською мовою або документ, що підтвер-
джує показ зазначеної марки знака на виставці, якщо ці дії мали місце 
у державі – учасниці Паризької конвенції з охорони промислової вла-
сності. Якщо матеріали подано несвоєчасно, то право на пріоритет 
заявки вважається втраченим, про що заявнику направляється повід-
омлення. 

Обсяг правової охорони торговельної марки. Позначення роз-
глядається як торговельна марка тільки у взаємозв'язку з товарами і 
послугами, для розрізнення яких вона використовується. Тому обсяг 
наданої правової охорони торговельної марки визначається наведе-
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ним у свідоцтві зображенням марки і переліком товарів і послуг, вне-
сених до Реєстру, якщо інше не встановлено законом. Отже, якщо 
особа зареєструвала марку для певної групи товарів і послуг, то її 
виключні права поширюються лише на використання цієї марки сто-
совно зазначених товарів та послуг. Що стосується інших груп това-
рів і послуг, то таке позначення вправі використовувати будь-яка 
особа. 

Суб'єкти права на торговельну марку. Закон України «Про 
охорону прав на знаки для товарів і послуг» у ч. 5 ст. 5 передбачає, 
що право на одержання свідоцтва має будь-яка особа, об'єднання осіб 
або їх правонаступники. Відповідно до ч. 1 ст. 493 ЦК України су-
б'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є 
фізичні та юридичні особи. Тобто законодавець України не пов'язує 
виникнення права на торговельну марку із зайняттям підприємниць-
кою діяльністю. 

Не існує обмеження і стосовно кількості осіб, які можуть мати 
права на марку, – право інтелектуальної власності на певну торгове-
льну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) 
юридичним особам. 

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну 
марку та строки їх чинності. Відповідно до ст. 495 ЦК України 
майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку 
є:  

1) право на використання торговельної марки;  
2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;  
3) виключне право перешкоджати неправомірному використан-

ню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;  
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені за-

коном. 
Зазначені права належать володільцю відповідного свідоцтва; 

володільцю міжнародної реєстрації; особі, торговельну марку якої 
визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше 
не встановлено договором. 

Майнові права на торговельну марку, як і на інші об'єкти інте-
лектуальної власності, мають строковий характер: вони є чинними 
протягом 10 років з дати, наступної за датою подання заявки на 
торговельну марку в установленому законом порядку, якщо інше не 
встановлено законом. Однак, на відміну від прав на інші об'єкти, за-
значений строк може бути продовженим щоразу на десять років у по-
рядку, встановленому законом. 

Законодавець передбачає випадки дострокового припинення 
чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну 
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марку (ст. 497 ЦК України, ст. 18 Закону України «Про охорону прав 
на знаки для товарів та послуг»). 

По-перше, такою підставою є перетворення торговельної марки 
у загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг після 
дати подання заявки. Зазначена обставина має бути встановлена в рі-
шенні суду. Прикладами перетворення торговельних марок в родове 
поняття можуть служити: нейлон, целофан, термос, диктофон, еска-
латор, примус. На сьогодні подібне розмивання функцій торговельної 
марки можна спостерігати стосовно знаку «Хегох». 

По-друге, майнові права інтелектуальної власності на торгове-
льну марку можуть бути припинені повністю або частково за ініціа-
тивою особи, якій вони належать. Такі активні дії можуть бути вчи-
нені лише за умови, що при цьому не будуть порушені права інших 
осіб. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомос-
тей про це в офіційному бюлетені Мінекономрозвитку.  

По-третє, дія свідоцтва припиняється у разі несплати збору за 
продовження строку його дії. Зазначена підстава має місце при паси-
вній поведінці правоволодільця, яка фактично свідчить про втрату ін-
тересу до продовження чинності майнових прав інтелектуальної вла-
сності на торговельну марку. Дія свідоцтва припиняється з першого 
дня періоду строку дії свідоцтва, за який збір не сплачено (п. 2 ст. 18 
Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»).  

По-четверте, якщо торговельна марка не використовується в 
Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і 
послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про вида-
чу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа 
має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення 
дії свідоцтва повністю або частково. 

Право на подання позову про дострокове припинення дії свідоц-
тва чи міжнародної реєстрації має будь-яка особа, але задовольняєть-
ся позов лише тієї особи, права якої порушені або оспорюються, або 
яка має реальний інтерес до такого дострокового припинення чинно-
сті прав (ст. 1 ГПК). Прикладом доказу зацікавленості особи може 
бути подача заявки на видачу свідоцтва стосовно тотожної або схо-
жої торговельної марки. 

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на 
знаки для товарів та послуг» за цією підставою дія свідоцтва може 
бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник 
свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Та-
кими поважними причинами, зокрема, є: а) обставини, що перешко-
джають використанню торговельної марки незалежно від волі влас-
ника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів 
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і послуг, встановлені законодавством; б) можливість введення в ома-
ну щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час вико-
ристання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою 
щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинен-
ня дії свідоцтва. 

Якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності виключних 
майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку за-
вдано збитків особі, якій було надано дозвіл на її використання, такі 
збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо 
інше не встановлено договором чи законом. Достроково припинені 
виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну 
марку за заявою особи, якій ці права належали у момент їх припи-
нення, можуть бути відновлені у порядку, встановленому законом. 

Права інтелектуальної власності на торговельну марку мо-
жуть бути визнані недійсними з підстав та в порядку, встановле-
них законом. Так, відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону 
прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво може бути визнано в 
судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невід-
повідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; 
б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку това-
рів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва вна-
слідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Свідоцтво або 
його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набра-
ли чинності від дати подання заявки. 

Право попереднього користувача на торговельну марку. Від-
повідно до ст. 500 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання 
заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до 
дати пріоритету заявки, в інтересах своєї діяльності добросовісно ви-
користала торговельну марку в Україні або здійснила значну й серйо-
зну підготовку для такого використання, має право на безоплатне 
продовження такого використання або використання, яке передбача-
лося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). 
Право попереднього користувача може передаватися або переходити 
до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою 
або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було 
використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну під-
готовку для такого використання. 

 
3. Географічні зазначення (зазначення походження товарів) 
За умов ринкової економіки досить часто на попит продукції 

впливає місце її походження. Пояснюється це тим, що в більшості 
випадків особливі властивості товару, його певні якості, репутація чи 
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інші характеристики обумовлені впливом природного і людського 
фактора. 

ЦК України передбачає право інтелектуальної власності на гео-
графічне зазначення (глава 45). Закон України «Про охорону прав на 
зазначення походження товарів» (від 16.06.1999 р.) під зазначенням 
товару розуміє просте зазначення походження товару і кваліфіковане 
зазначення походження товару. 

Від зазначень походження товарів варто відрізняти видову назву 
товару, тобто застосовувану в назві товару назву географічного місця, 
в якому спочатку товар цього виду вироблявся, але яка згодом стала 
загальновживаною в Україні як позначення (назва) певного виду то-
вару безвідносно до конкретного місця його походження. Наприклад, 
швейцарський сир, маргарин «Ленінградський» тощо. Якщо видова 
назва товару відображає передусім зв'язок «товар – якість», то зазна-
чення походження товару відображає зв'язок «місце – товар». 

Просте зазначення походження товару – будь-яке словесне чи 
зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано 
вказує на географічне місце походження товару. Прикладом словес-
них позначень може бути: «Зроблено в Україні», «Виготовлене в м. 
Харкові», «Оливки з Іспанії». Графічні зображення Ейфелевої вежі 
асоціюються з Парижем, пірамід – з Єгиптом, Кремля – з Москвою, 
статуї Свободи – зі США, Золотих воріт – з Києвом і т.д. 

Основна функція простого зазначення походження товару – ін-
формативна – визначити географічне місце, де вироблений товар чи 
надана послуга. Правова охорона простого зазначення походження 
товару надається без реєстрації на підставі його використання і поля-
гає в недопущенні використання позначень, що є фальшивими чи та-
кими, що вводять споживачів в оману щодо дійсного географічного 
місця походження товару. 

Стосовно такого об'єкта інтелектуальної власності, як географі-
чне зазначення, на сьогодні має місце певна термінологічна невідпо-
відність. Так, ЦК України передбачає право інтелектуальної власнос-
ті на географічне зазначення, а Закон України «Про охорону прав на 
зазначення походження товарів» (від 16.06.1999 р.) – на зазначення 
походження товару, під яким розуміє просте зазначення походження 
товару і кваліфіковане зазначення походження товару, яке включає 
назву місця походження товару і географічне зазначення походження 
товару. 

Кваліфіковане зазначення походження товарів відбиває більш 
складний зв'язок «місце – особливі властивості, конкретні якості чи 
репутація, інші характеристики товару». У цьому випадку передбача-
ється прямий зв'язок між якістю продукту, наявністю в нього конкре-
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тних особливостей або інших характеристик і місцем його виробниц-
тва. До того ж наявність цих якостей у товарі є постійною й обумов-
лена природними умовами чи характерним для даного географічного 
місця людським фактором, що об'єктивно існує в зазначеному гео-
графічному місці. 

Кваліфіковане зазначення походження товару включає назву мі-
сця походження товару і географічне зазначення походження товару. 

Назва місця походження товару – назва географічного місця, 
яка вживається для позначення товару, що походить із зазначеного 
географічного місця та має особливі властивості, виключно або голо-
вним чином зумовлені характерними для даного географічного місця 
природними умовами або поєднанням цих природних умов із харак-
терним для даного географічного місця людським фактором. 

Географічне зазначення походження товару – назва географіч-
ного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із 
цього географічного місця та має певні якості, репутацію або інші ха-
рактеристики, в основному зумовлені характерними для даного гео-
графічного місця природними умовами чи людським чинником або 
поєднанням цих природних умов і людського чинника. 

Розмежування між назвою місця походження та географічним 
зазначенням походження проводиться насамперед за ступенем зале-
жності особливих характеристик товару від природних умов місця 
походження товару. Для назви місця походження ця залежність обо-
в'язкова: хоча особливі властивості товару, позначеного цією назвою, 
можуть залежати і від людського фактора, характерного для даної мі-
сцевості, однак обов'язково в поєднанні з природними умовами (ви-
користанням місцевої сировини, кліматичних умов, корисних копа-
лин тощо). 

До географічного зазначення походження висуваються більш 
лояльні вимоги. Особливі характеристики, якість і репутація можуть 
залежати як від природних умов, так і від людського фактора, а також 
можуть бути обумовлені поєднанням природних умов і професійного 
досвіду, традицій і етнографічних особливостей, характерних для да-
ної місцевості. 

Також обов'язковою для назви місця походження є вимога, що 
властивості товару виключно або головним чином зумовлені самою 
природою та людським фактором. Для географічного зазначення по-
ходження у цьому ж контексті використовується термін «в основно-
му», тобто допускається менш тісний зв'язок. Таким чином, прикла-
дом назви місця походження є мінеральна вода «Миргородська», 
Краснодарський чай тощо, а географічного зазначення походження – 
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Петриківський дерев'яний розписний посуд, вологодські мережива 
тощо. 

До того ж виробництво (видобування) і переробка товару, по-
значуваного назвою місця походження, здійснюються в межах зазна-
ченого географічного місця, а для географічного зазначення похо-
дження – достатньо, щоб хоча б основна складова позначеного цією 
назвою товару вироблялася або перероблялася в межах зазначеного 
географічного місця. Отже, для географічного зазначення походжен-
ня сировина може бути привезена з інших регіонів і піддатися істот-
ній переробці, достатній для надання характерних рис готовому това-
ру. 

Таким чином, якщо взяти географічне місце м. Миргород, то 
прикладом простого зазначення походження товару буде: м. Мирго-
род Полтавської області або сільгосппродукти з Миргорода, а квалі-
фікованого – Миргородська мінеральна вода (назва місця походжен-
ня товару) та Миргородський фарфоровий посуд (географічне зазна-
чення походження). 

На підставі наведених положень можна зробити висновок, що 
термін ЦК України «географічне зазначення» за змістом відповідає 
передбаченому Законом України «Про охорону прав на зазначення 
походження товарів» (від 16.06.1999 р.) поняттю «кваліфіковане за-
значення походження товару». Отже, якщо зазначений Закон розгля-
дав географічне зазначення походження товару поряд із назвою місця 
походження товару як різновид кваліфікованого зазначення похо-
дження товару, то можна констатувати, що у зв'язку з прийняттям ЦК 
України відбулося розширення поняття географічного зазначення. 

Реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару і 
(та) права на його використання. Оскільки кваліфіковане 
зазначення походження товару є об'єктивно існуючою реальністю, 
що обумовлена самою природою, то право на цей засіб 
індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг не 
може належати одній особі. У зв'язку з цим існує необхідність внести 
кваліфіковане зазначення походження товару до Державного реєстру 
України кваліфікованих зазначень походження товару, і тільки потім 
зацікавленим особам за наявності необхідних умов може бути видане 
свідоцтво на право використання кваліфікованого зазначення 
походження товару. 

Таким чином, існує два етапи в одержанні прав: реєстрація ква-
ліфікованого зазначення походження товару та надання права на ви-
користання зареєстрованого зазначення походження товару. 
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Відповідно до ст. 501 ЦК України право інтелектуальної власно-
сті на географічне зазначення виникає з дати державної реєстрації 
цього права, якщо інше не встановлено законом. 

ЦК України до суб'єктів права інтелектуальної власності на гео-
графічне зазначення відносить виробників товарів, асоціації спожи-
вачів, інших осіб, визначених законом. Закон України «Про охорону 
прав на зазначення походження товарів» розрізняє суб'єктів права на 
реєстрацію і суб'єктів права на його використання. Так, право на ре-
єстрацію кваліфікованого зазначення походження товару мають: 
особа чи група осіб, які в заявленому географічному місці виробля-
ють товар, особливі властивості, певні якості, репутація або інші ха-
рактеристики якого пов'язані з цим географічним місцем; асоціації 
споживачів; установи, що мають безпосереднє відношення до вироб-
лення чи вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних 
процесів або географічних місць. Відповідно право на використання 
зареєстрованої назви місця походження товару або зареєстрованого 
географічного зазначення походження товару мають за умови реєст-
рації цього права виробники, які в географічному місці, зазначеному 
в Реєстрі, виробляють товар, особливі властивості, певні якості чи 
інші характеристики якого відповідають тим, що внесені до Реєстру. 

Обидва етапи реєстрації можуть бути здійснені одночасно: якщо 
заявка на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару 
подається особою, яка виробляє товар, для якого заявляється зазна-
чення, заявка вважається одночасно і заявкою на реєстрацію права на 
використання цього зазначення (п. 1 ст. 10 Закону України «Про охо-
рону прав на зазначення походження товарів»). 

Реєстрація проводиться шляхом внесення до Реєстру необхідних 
даних про кваліфіковане зазначення походження товару і/та осіб, що 
мають право на використання зареєстрованого зазначення походжен-
ня товару. Дані про реєстрацію кваліфікованого зазначення похо-
дження товару і/чи права на його використання публікуються в офі-
ційному бюлетені Українського інституту інтелектуальної власності 
(Укрпатент) Мінекономрозвитку «Промислова власність». 

Заявка на реєстрацію в іноземній державі кваліфікованого зазна-
чення походження товару, пов'язаного з географічним місцем на те-
риторії України, може бути подана тільки після його реєстрації в 
Україні (ст. 16 Закону України «Про охорону прав на зазначення по-
ходження товарів»). 

Право інтелектуальної власності на географічне зазначення є 
чинним з дати, наступної за датою державної реєстрації, і охороня-
ється безстроково за умови збереження характеристик товару (послу-
ги), позначених цим зазначенням (ст. 504 ЦК України). 
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Що стосується права на використання зареєстрованого зазна-
чення походження товару, то воно засвідчується свідоцтвом про ре-
єстрацію права на використання кваліфікованого зазначення похо-
дження товару і обмежено в часі строком дії свідоцтва – 10 років з 
дати подачі заявки. Термін дії свідоцтва може бути продовжений 
Укрпатентом на наступні 10 років на підставі заяви, поданої власни-
ком свідоцтва, протягом останнього року його дії за умови надання 
підтвердження спеціально уповноваженого органа, що власник сві-
доцтва робить товар у географічному місці, зазначеному в Реєстрі, а 
характеристики товару відповідають характеристикам, внесеним до 
Реєстру. Заява власника свідоцтва про продовження терміну його дії 
може бути подана протягом шести місяців після закінчення строку дії 
свідоцтва за умови сплати за цей строк збору, збільшеного на 50 від-
сотків. 

Права і обов'язки, що випливають із реєстрації 
кваліфікованого зазначення походження товару і (чи) права на 
його використання. Істотні відмінності у природі правової охорони 
кваліфікованого зазначення походження товару та інших об'єктів 
інтелектуальної власності й породжують відмінності в 
повноваженнях їх користувачів. 

Наприклад, власник свідоцтва на торговельну марку, маючи ви-
ключне право, може самостійно його реалізувати, забороняючи ін-
шим особам його використання, а також передати права на марку ін-
шій особі чи видати ліцензію на її використання. Зовсім інший харак-
тер прав у користувача зазначення походження товару. По-перше, ре-
єстрація чи надання права користування кваліфікованим зазначенням 
походження товарів одній особі не обмежує права інших осіб на ре-
єстрацію їх прав на його використання. По-друге, особа, що одержала 
право на користування кваліфікованим зазначенням походження то-
варів, не може видавати ліцензію на його використання іншим осо-
бам. По-третє, власник свідоцтва на використання кваліфікованого 
зазначення походження товару не може забороняти (перешкоджати) 
спеціально уповноваженим органам здійснювати контроль за наявні-
стю в товарі особливих властивостей і інших характеристик, на під-
ставі яких зареєстроване кваліфіковане зазначення походження това-
ру та/або право на його використання. 

Обсяг правової охорони географічного зазначення визначається 
характеристиками товару (послуги) і межами географічного місця йо-
го (її) походження, зафіксованими державною реєстрацією права ін-
телектуальної власності на географічне зазначення. 

Відповідно до ст. 503 ЦК України правами інтелектуальної вла-
сності на географічне зазначення є: 1) право на визнання позначення 
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товару (послуги) географічним зазначенням; 2) право на використан-
ня географічного зазначення; 3) право перешкоджати неправомірно-
му використанню географічного зазначення, в тому числі забороняти 
таке використання. 

Права інтелектуальної власності на географічне зазначення, що 
належать окремим суб'єктам права інтелектуальної власності на гео-
графічне зазначення, встановлюються законом. 

Реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару може 
бути визнана судом недійсною у разі його невідповідності умовам 
надання правової охорони. Підставою визнання недійсним права на 
використання кваліфікованого зазначення походження товару та сві-
доцтва, що його посвідчує, може служити порушення вимог законо-
давства при їх реєстрації. Визнані недійсними реєстрація кваліфіко-
ваного зазначення походження товару, реєстрація права на викорис-
тання кваліфікованого зазначення походження товару та свідоцтва, 
що посвідчує це право, вважаються такими, що не набрали чинності. 

Дія реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару 
може бути припинена судом у разі втрати характерних для даного 
географічного місця умов і можливостей виготовлення товару, опи-
саного в Реєстрі, а також визнання цього зазначення видовою назвою 
товару. Що стосується реєстрації кваліфікованого зазначення похо-
дження товару, пов'язаного з географічним місцем в іноземній дер-
жаві, то її дія припиняється також у зв'язку з припиненням правової 
охорони цього зазначення у країні походження. 

Право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазна-
чення походження товару може бути припинено: а) за рішенням су-
ду у зв'язку з втратою товаром особливих властивостей або інших ха-
рактеристик, описаних у Реєстрі, від дати, встановленої судом; б) у 
разі ліквідації юридичної особи або смерті фізичної особи, що є влас-
ником свідоцтва; в) у разі подання власником свідоцтва заяви до 
Установи про відмову від права на використання цього зазначення 
(право припиняється з дня офіційної публікації відомостей про це); г) 
у разі несплати збору за продовження строку дії свідоцтва (право 
припиняється з першого дня дії наступного строку, за який збір не 
сплачено). 

 
Методичні рекомендації 

Основним призначенням права на комерційне найменування 
(фірму) є індивідуалізація учасників цивільного обороту, товарів і 
послуг. У цивільному законодавстві поки що немає такого інституту, 
проте необхідність у його розробці й прийнятті дуже актуальна. Для 
того щоб виконувати функцію індивідуалізації учасників цивільного 
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обороту, комерційне найменування повинно бути новим і відмінним 
від уже використаних найменувань. 

Суб'єктом права на комерційне найменування може бути будь-
яка юридична особа. Студенту слід з'ясувати чи може бути суб'єктом 
права на комерційне найменування фізична особа? Чинність права на 
комерційне найменування (фірму) виникає з дати державної 
реєстрації найменування в Україні. 

Істотною особливістю права на використання комерційного 
найменування є те, що водночас воно виступає і в якості зобов'язання 
юридичної особи. Тобто юридична особа не тільки вправі виступати 
в цивільному обороті під власним комерційним найменуванням, але і 
зобов'язана це робити. Під своїм комерційним найменуванням 
юридична особа здійснює цивільно-правові угоди й інші юридичні 
дії, здійснює особисті немайнові права, захищає свої порушені або 
оспорювані права та інше. 

Недопустимо відчуження комерційного найменування окремо 
від підприємства. 

Другим цивільно-правовим інститутом, завданням якого є 
індивідуалізація учасників цивільного обороту, товарів і послуг є 
право на торговельну марку. Торговельна марка – це знак, який 
допомагає відрізнити товар одного виробника від товару іншого 
виробника. 

Правова охорона торговельної марки здійснюється ЦК України, 
Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». 
Необхідною умовою правової охорони товарного знаку є його 
новизна, при цьому це не означає, що товарним знаком може бути 
тільки оригінальне і раніше нікому невідоме умовне позначення. Цим 
закріплений принцип не абсолютної, а відносної новизни. Об'єктом 
знака, як зазначено в Законі, може бути будь-яке позначення або 
будь-яка комбінація позначень. Перелік позначень, які не можуть 
бути визнані як знаки для товарів і послуг докладно викладений у 
Законі. 

Позначення може вважатись товарним знаком лише тоді, коли 
воно в установленому законом порядку зареєстровано. Право 
власності на знак засвідчується свідоцтвом. Особа, яка бажає 
отримати свідоцтво, подає до визначеного державою органу заявку. 
Суб'єктами права на подання заявки на знак для товарів і послуг 
можуть бути будь-які особи. Студент повинен знати порядок 
складання заявки, які документи вона має містити. Дата подання 
заявки визначається за днем надходження до уповноваженого 
державного органу заявочних матеріалів. Слід мати на увазі, що 
заявник може скористатись правом на пріоритет. За позитивним 
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результатом експертизи заявки по суті приймається рішення і після 
державної реєстрації знака заявнику видається свідоцтво. 

Володілець товарного знаку має майнові права інтелектуальної 
власності на нього, які поділяються на виключні та невиключні. 
Студенту слід звернути увагу на строки чинності майнових прав, які 
становлять 10 років від дати подання заявки і продовжуються за 
клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років. Порядок 
продовження строку встановлюється уповноваженим державою 
органом. ЦК України передбачає дострокове припинення чинності та 
відновлення чинності достроково припинених виключних майнових 
прав. 

Загальним порядком захисту порушених прав власника 
свідоцтва є їх цивільно-правовий захист, передбачений чинним 
законодавством України. 

 
 

ТЕМА 6 
 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ 

ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 
ПЛАН 

1. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття 
2. Право інтелектуальної власності на компонування інтеграль-

ної мікросхеми 
3. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську про-

позицію 
4. Право інтелектуальної власності на селекційні досягнення 
5. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю 
6. Право інтелектуальної власності на «ноу-хау» 
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1. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття 
Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуаль-

ної власності22 до об'єктів інтелектуальної власності відносить науко-
ві відкриття. 

Науковим відкриттям є встановлення невідомих раніше, але об'-
єктивно існуючих закономірностей, властивостей та явищ матеріаль-
ного світу, які вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання 
(ст. 457 ЦК України). 

Основними ознаками відкриття є світова новизна, вірогідність 
і фундаментальність.  

Особливість наукового відкриття порівняно з іншими об'єктами 
інтелектуальної власності полягає в тому, що, по-перше, відкриття як 

                                                           
22 Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної 
власності була підписана в Стокгольмі 14 липня 1967 р. і змінена 2 жовтня 
1979 р. Штаб-квартира організації знаходиться в Женеві. Станом на 
01.01.2012 року ВОІВ нараховує 188 членів. Дата набуття Україною членст-
ва: 12.04.1970 р. 
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об'єкт пізнання є цінним само по собі, незалежно від можливостей 
його безпосереднього використання, і по-друге, відкриття є надбан-
ням людства, у зв'язку з чим не може бути об'єктом виключного пра-
ва певних осіб, і тому будь-яка особа може безоплатно використову-
вати його на свій розсуд. 

До особистих немайнових прав автора наукового відкриття на-
лежать право авторства, пріоритет, право на найменування відкриття 
(автор наукового відкриття має право надати науковому відкриттю 
своє ім'я або спеціальну назву). 

До майнових прав автора наукового відкриття можна віднести 
право на винагороду за здійснене відкриття у формі матеріального 
заохочення, інші права та пільги, встановлені державою за заслуги в 
розвитку науки. 

Документом, що підтверджує право на відкриття, є диплом. Він 
видається на ім'я автора і засвідчує визнання виявлених закономірно-
стей, властивостей і явищ матеріального світу науковим відкриттям; 
пріоритет та авторство на наукове відкриття. Оскільки для наукового 
відкриття необхідна світова новизна, то законодавче закріплення 
державної реєстрації наукових відкриттів дає можливість закріпити 
пріоритет не лише автора наукового відкриття, а й держави в цілому. 

 
2. Право інтелектуальної власності на компонування 
інтегральної мікросхеми 

Поняття зазначеного об'єкта інтелектуальної власності міститься 
в Законі України «Про охорону прав на топографії інтегральних мік-
росхем» (від 05.10.1997 р.). 

Інтегральна мікросхема (далі – ІМС) – мікроелектронний виріб 
кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функцій 
електронної схеми, елементи і з'єднання якого неподільно сформова-
ні в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого 
виробу, незалежно від способу його виготовлення. 

Компонування (топографія) ІМС – зафіксоване на матеріаль-
ному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елемен-
тів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними. 

Законодавець висуває вимогу оригінальності компонування ін-
тегральної мікросхеми для того, щоб бути придатним для набуття 
права інтелектуальної власності на нього. Компонування ІМС визна-
ється оригінальним, якщо воно не створене шляхом прямого відтво-
рення (копіювання) іншого компонування ІМС, має відмінності, що 
надають йому нові властивості, і не було відомим у галузі мікроелек-
троніки до дати подання заявки до Установи або до дати його першо-
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го використання. Існує презумпція23 оригінальності компонування 
ІМС доти, доки не доведено протилежне. 

Обсяг правової охорони компонування ІМС визначається зобра-
женням цього компонування на матеріальному носієві. 

Суб'єктами права інтелектуальної власності на компонування 
ІМС є автор та інші особи, які набули прав на об'єкт за договором чи 
законом, зокрема роботодавець, правонаступник тощо. 

Майновими правами інтелектуальної власності на компонування 
ІМС є: 1) право на використання компонування ІМС; 2) виключне 
право дозволяти використання компонування ІМС; 3) виключне пра-
во перешкоджати неправомірному використанню компонування ІМС, 
у тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права ін-
телектуальної власності, встановлені законом 

Права інтелектуальної власності на компонування ІМС засвід-
чуються свідоцтвом, а тому майнові права на компонування ІМС на-
лежать володільцю відповідного свідоцтва, якщо інше не встановле-
но законом чи договором. Зазначені права є чинними з дати, наступ-
ної за датою їх державної реєстрації. Строк чинності виключних май-
нових прав інтелектуальної власності на компонування ІМС спливає 
через 10 років, що відліковуються від дати подання заявки на компо-
нування ІМС в установленому законом порядку. 

Можливе дострокове припинення чинності майнових прав на 
компонування ІМС за ініціативою особи, якій вони належать, якщо 
це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, перед-
бачених законом. Якщо у зв'язку з цим завдано збитків особі, якій бу-
ло надано дозвіл на його використання, такі збитки відшкодовуються 
особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено до-
говором чи законом. 

У разі припинення чинності виключних майнових прав на ком-
понування ІМС воно переходить у суспільне надбання і може вільно 
та безоплатно використовуватися будь-якою особою, за винятками, 
встановленими законом. Однак чинність достроково припинених ви-
ключних майнових прав на компонування ІМС може бути відновлено 
у порядку, встановленому законом, за заявою особи, якій ці права на-
лежали в момент їх припинення. 

Права інтелектуальної власності на компонування ІМС можуть 
бути визнані недійсними з підстав та в порядку, встановлених зако-
ном. 

                                                           
23 Презумпція – припущення, котре без доказів вважається істинним доти, 
доки його неправдивість не буде безспірно доведено.  
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Законодавець передбачає право попереднього користувача на 
компонування ІМС, яке за своєю суттю аналогічне правам попере-
днього користувача на об'єкти патентного права. 

 
3. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську 
пропозицію 

Раціоналізаторською пропозицією є визнана юридичною особою 
пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне 
рішення у будь-якій сфері її діяльності (ч. 1 ст. 481 ЦК України). 

Об'єктом раціоналізаторської пропозиції може бути матеріаль-
ний об'єкт або процес. Як правило, за допомогою раціоналізаторсь-
ких пропозицій відбувається удосконалення уже існуючих технічних 
чи організаційних рішень, пристосування їх до конкретних умов фу-
нкціонування юридичної особи. 

Раціоналізаторська пропозиція повинна: 1) належати до профілю 
діяльності юридичної особи, якій вона подана; 2) бути новою; 3) бути 
корисною підприємству. 

Перш за все необхідно, щоб раціоналізаторська пропозиція сто-
сувалася будь-якої сфери діяльності тієї юридичної особи, якій вона 
подається. Для визнання пропозиції об'єктом інтелектуальної власно-
сті достатньо місцевої новизни, тобто відсутності інформації про неї 
у даної юридичної особи. Що стосується корисності, то використання 
пропозиції юридичною особою повинно дати змогу отримати еконо-
мічний, технічний чи інший позитивний ефект. 

Обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції визнача-
ється її описом, а також кресленнями, якщо вони подані. 

Суб'єктами права інтелектуальної власності на раціоналіза-
торську пропозицію є її автор та юридична особа, якій ця пропозиція 
подана. Автором може бути фізична особа, творчою працею якої 
створено зазначений об'єкт інтелектуальної власності, незалежно від 
того, працює вона на цьому підприємстві чи ні. 

До особистих немайнових прав автора належить право авторст-
ва, пріоритет, право на найменування раціоналізаторської пропозиції, 
а до майнових – право на добросовісне заохочення від юридичної 
особи, якій ця пропозиція подана. 

Юридична особа, яка визнала пропозицію раціоналізаторською, 
має право на використання цієї пропозиції у будь-якому обсязі (ч. 2 
ст. 484 ЦК України). 

 
4. Право інтелектуальної власності на селекційні досягнення 

Селекційними досягненнями є результати селекційної діяльності 
у вигляді сортів та гібридів рослин і порід тварин із заданими озна-
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ками. Правовому регулюванню селекційних досягнень присвячено 
главу 42 ЦК України, Закон України «Про охорону прав на сорти ро-
слин» (від 21.04.1993 р. у ред. Закону від 17.01.2002 р. ) та Закон 
України «Про племінне тваринництво» (від 15.12.1993 р. у ред. Зако-
ну від 21.12.1999 р.). 

Селекційним досягненням у рослинництві є новий сорт. Сорт 
рослин – окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, 
популяція) у рамках нижчого із відомих ботанічних таксонів24, яка, 
незалежно від того, задовольняє вона повністю або ні умови надання 
правової охорони: може бути визначена ступенем прояву ознак, що є 
результатом діяльності даного генотипу25 або комбінації генотипів; 
може бути відрізнена від будь-якої іншої групи рослин ступенем про-
яву принаймні однієї з цих ознак; може розглядатися як єдине ціле з 
точки зору її придатності для відтворення в незмінному вигляді цілих 
рослин сорту. 

Сорт вважається охороноздатним, тобто придатним для набуття 
права на нього як на об'єкт інтелектуальної власності, якщо за про-
явом ознак, породжених певним генотипом чи певною комбінацією 
генотипів, він є новим, вирізняльним, однорідним та стабільним. 

Сорт вважається новим, якщо до дати, на яку заявка вважається 
поданою, заявник (селекціонер) чи інша особа за його дозволом не 
продавали чи будь-яким іншим способом не передавали матеріал со-
рту для комерційного використання: на території України – за рік до 
цієї дати; на території іншої держави – щодо деревних та чагарнико-
вих26 культур і винограду за шість років і щодо рослин інших видів за 
чотири роки до цієї дати. 

На відміну від патентного права при визначенні новизни селек-
ційних досягнень у рослинництві до уваги береться не відомість об'-
єкта суспільству, а поширення його селекціонером. Тому новизна со-
рту не втрачається, якщо навіть до зазначених дат будь-який його ма-
теріал збувався:  

o на виконання договору про передачу права на подання заяв-
ки;  

o на виконання договору про розмноження відтворювального 
матеріалу сорту і його випробування,  

o за умови, що зібраний внаслідок цього матеріал передавався 
лише заявникові й не вик 

o використовувався для виробництва іншого сорту;  
                                                           

24 Таксон – одиниця класифікації; назва роду рослин. 
25 Генотип – сукупність генів даного організму. 
26 Чагарни́к – 1) те саме, що кущ; 2) ландшафт, де панівною формою рос-
линності є кущі.  
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o на виконання визначених законодавством заходів, зокрема 
щодо біологічної безпеки чи формування Реєстру сортів;  

o як побічний або відхідний продукт, отриманий під час ство-
рення чи поліпшення сорту, без посилань на сорт і лише для спожи-
вання. 

Сорт відповідає умові вирізняльності, якщо за проявом його 
ознак він чітко відрізняється від будь-якого іншого сорту, загальнові-
домого до дати, на яку заявка вважається поданою.  

Сорт, що протиставляється заявленому, вважається загальнові-
домим, якщо:  

а) він поширений на певній території в будь-якій державі;  
б) відомості про прояви його ознак стали загальнодоступними у 

світі, зокрема шляхом їх опису в будь-якій оприлюдненій публікації;  
в) він представлений зразком у загальнодоступній колекції;  
г) йому надана правова охорона і/або він внесений до офіційного 

реєстру сортів в будь-якій державі, при цьому він вважається загаль-
новідомим від дати подання заявки на надання права чи внесення до 
реєстру. 

Сорт вважається однорідним, якщо з урахуванням особливостей 
його розмноження рослини цього сорту залишаються достатньо схо-
жими за своїми основними ознаками, відзначеними в описі сорту. 

Сорт вважається стабільним, якщо його основні ознаки, відзна-
чені в описі сорту, залишаються незмінними після неодноразового 
розмноження чи у разі особливого циклу розмноження в кінці кожно-
го такого циклу. 

Сортові присвоюється назва, яка повинна його однозначно іден-
тифікувати і відрізнятися від будь-якої іншої назви існуючого в Укра-
їні й державах-учасниках сорту того ж чи спорідненого виду. Назва 
сорту включає його родове чи видове позначення і власну назву. 

Сорт може бути внесений до Реєстру сортів, якщо він є охороно-
здатним, придатним для поширення в Україні та йому присвоєно на-
зву. 

У місячний строк від дати державної реєстрації прав на сорт ав-
торові видається свідоцтво про авторство на сорт, а якщо у заявці бу-
ло виражене прохання видачі охоронного документа, то заявникові 
видається патент. Якщо авторів декілька, то кожен із них отримує 
свідоцтво про авторство на сорт. Якщо майнове право на сорт мають 
кілька осіб, то патент на сорт рослин видається особі, яка зазначена у 
заявці першою, якщо договором між заявниками не передбачено ін-
ше. 

Патенти на сорти, що не підлягають державному випробуванню, 
видаються під відповідальність заявників за відповідність сорту кри-



 124 

теріям, визначеним законодавством. У таких патентах відзначається, 
що вони мають деклараційний характер. 

Державна реєстрація майнових прав інтелектуальної власності 
на сорт рослин здійснюється на підставі рішення про державну ре-
єстрацію прав на сорт шляхом внесення відомостей до Державного 
реєстру прав інтелектуальної власності на сорти рослин. 

Особистих немайнових прав інтелектуальної власності на сорт 
рослин набуває особа, яка його створила, від дати державної реєстра-
ції прав на сорт.  

Саме автору сорту належить право авторства, у зв'язку з чим він 
має право:  

а) перешкоджати іншим особам привласнювати та спотворювати 
його авторство;  

б) вимагати не розголошувати його ім'я як автора сорту й не за-
значати його у публікаціях;  

в) вимагати зазначення свого імені під час використання сорту, 
якщо це практично можливо. 

Майновими правами інтелектуальної власності на сорт рослин, 
засвідченими патентом, є право на використання сорту та виключне 
право на дозвіл чи заборону використання сорту іншими особами. 

Виключне право на дозвіл чи заборону використання сорту поля-
гає в тому, що ніхто без дозволу володільця патенту не може здійс-
нювати щодо посадкового матеріалу сорту такі дії:  

а) виробництво або відтворення (з метою розмноження);  
б) доведення до кондиції з метою розмноження;  
в) пропонування до продажу;  
г) продаж або інший комерційний обіг;  
д) вивезення за межі митної території України;  
е) ввезення на митну територію України;  
є) зберігання для будь-якої із вищезазначених цілей. 
Зазначене виключне право на дозвіл чи заборону використання 

сорту застосовується і щодо сорту:  
а) який є похідним в основному від сорту патентовласника (сут-

тєво успадковує ознаки сорту), за умови, що сорт патентовласника не 
є похідним в основному від іншого сорту;  

б) який нечітко відрізняється від сорту патентовласника;  
в) виробництво якого потребує багаторазового використання со-

рту патентовласника. 
Обсяг правової охорони сорту, на який видано патент, визнача-

ється сукупністю ознак, викладених у занесеному до Реєстру патентів 
описі сорту. 
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Селекційним досягненням у тваринництві є створена в результа-
ті цілеспрямованої творчої діяльності група племінних тварин (поро-
да, порідний тип, лінія, родина тощо), яка має нові високі генетичні 
ознаки та стійко передає їх нащадкам. 

Племінна тварина – чистопородна або одержана за затвер-
дженою програмою породного вдосконалення тварина, що має пле-
мінну (генетичну) цінність і може використовуватися в селекційно-
му процесі відповідно до діючих загальнодержавних програм селекції.  

Об'єктами племінної справи у тваринництві є велика рогата ху-
доба, свині, вівці, кози, коні, птиця, риба, бджоли, шовкопряди, хут-
рові звірі, яких розводять із метою одержання від них певної продук-
ції. 

Суб'єктами племінної справи у тваринництві є: власники пле-
мінних (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 особи, 
які надають відповідні послуги та беруть участь у створенні та вико-
ристанні племінних (генетичних) ресурсів; власники неплемінних 
тварин – споживачі племінних (генетичних) ресурсів та замовники 
послуг із племінної справи у тваринництві. 

Стосовно селекційних досягнень законодавство передбачає ре-
єстраційний принцип для племінних тварин та племінних стад. Однак 
єдиний реєстр відсутній. Державна реєстрація племінних тварин 
здійснюється шляхом внесення відповідних даних про них до держа-
вних книг племінних тварин, суб'єктів племінної справи – до Держа-
вного реєстру суб'єктів племінної справи у тваринництві, селекційних 
досягнень – до Державного реєстру селекційних досягнень у тварин-
ництві. Державна реєстрація проводиться з метою формування інфо-
рмаційних автоматизованих баз даних про племінні (генетичні) ре-
сурси.  

Закон України «Про племінну справу у тваринництві» (від 
15.12.1993 р.) на відміну від ЦК України не передбачає можливості 
видачі патенту на селекційні досягнення у тваринництві і надання 
відповідних прав. 

Власники племінних (генетичних) ресурсів зобов'язані мати 
племінні свідоцтва (сертифікати), які є документальним підтвер-
дженням якості належних їм племінних тварин, сперми, ембріонів, 
яйцеклітин. 

Племінне свідоцтво (сертифікат) – документ встановленої 
форми про походження, продуктивність, тип та інші якості тва-
рин, сперми, ембріонів, яйцеклітин, складений на основі даних офі-
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ційного обліку продуктивності, імуногенетичного контролю та офі-
ційної класифікації (оцінки) за типом. Зазначений документ є осно-
вою для визначення цінності племінних (генетичних) ресурсів і гара-
нтує певний рівень ефективності їх використання при дотриманні 
споживачем цих ресурсів вимог, встановлених цим Законом.  

Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин 
за ЦК України становлять:  

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

2) майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, по-
роду тварин, засвідчені патентом;  

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

Суб'єктами права на сорт рослин, породу тварин є автор сорту 
рослин, породи тварин та інші особи, які набули майнових прав інте-
лектуальної власності на сорт рослин, породу тварин за договором чи 
законом. 

Майновими правами інтелектуальної власності на сорт рослин, 
породу тварин, засвідченими патентом, є:  

1) право на використання сорту рослин, породи тварин, придат-
них для поширення в Україні;  

2) виключне право дозволяти використання сорту рослин, по-
роди тварин; 

3) виключне право перешкоджати неправомірному використан-
ню сорту рослин, породи тварин, у тому числі забороняти таке вико-
ристання; 

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені 
законом. 

Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу 
тварин належать володільцю патенту, якщо інше не встановлено до-
говором чи законом, і є чинними з дати, наступної за датою їх держа-
вної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно 
до закону. 

Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної влас-
ності на сорт рослин, породу тварин спливає через 30 років, а щодо 
дерев та винограду – через 35 років, що відліковуються з 1 січня ро-
ку, наступного за роком державної реєстрації цих прав. 

Чинність виключних майнових прав інтелектуальної власності 
на сорт рослин, породу тварин може бути припинено достроково або 
поновлено у випадках та у порядку, встановлених законом. 
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Право на поширення сорту рослин, породи тварин є чинним з 
дати, наступної за датою його державної реєстрації, та діє безстроко-
во за умови підтримання чинності цього права відповідно до закону. 

 
5. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю 
Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в то-

му 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 існу-
ючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих 
особою, яка законно контролює цю інформацію (ст. 505 ЦК України). 

Ознаки комерційної таємниці:  
1) інформація має комерційну цінність;  
2) інформація, що становить комерційну таємницю, не відома 

іншим особам та відсутній вільний доступ до неї на законних підста-
вах;  

3) вжито заходів для охорони конфіденційності інформації. 
Комерційна таємниця як об'єкт інтелектуальної власності має 

свої особливості. По-перше, вона відрізняється найбільшою універса-
льністю, оскільки комерційною таємницею можуть бути відомості 
технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого 
характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути 
віднесені до комерційної таємниці. По-друге, для виникнення прав на 
комерційну таємницю не вимагається виконання будь-яких формаль-
ностей, офіційного визнання її охороноздатності та державної реєст-
рації. По-третє, оскільки в її основі лежить фактична монополія пе-
вної особи на деякі знання, то строк чинності права інтелектуальної 
власності на комерційну таємницю чітко не визначений і обмежуєть-
ся строком існування сукупності зазначених ознак комерційної таєм-
ниці. 

Майновими правами інтелектуальної власності на комерційну 
таємницю є:  

1) право на використання комерційної таємниці;  
2) виключне право дозволяти використання комерційної таєм-

ниці;  
3) виключне право перешкоджати неправомірному розголо-

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

законом. 
Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємни-

цю належать особі, яка правомірно визначила інформацію комерцій-
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ною таємницею, якщо інше не встановлено договором. Саме ця особа 
може розпорядитися належним їй об'єктом, зокрема, шляхом роз-
криття відомостей невизначеному колу осіб, що потягне за собою 
припинення монопольних прав. 

Такі самі наслідки настають і у випадку, якщо іншим особам ця 
інформація стала відома з інших правомірних джерел, наприклад, у 
зв'язку з паралельним винахідництвом. Відповідно порушенням пра-
ва на комерційну таємницю є заволодіння відомостями, що станов-
лять комерційну таємницю, за допомогою незаконних методів. 

Органи державної влади зобов'язані охороняти від недобросові-
сного комерційного використання інформацію, яка є комерційною та-
ємницею та створення якої потребує значних зусиль і яка надана їм із 
метою отримання встановленого законом дозволу на діяльність, по-
в'язану з фармацевтичними, сільськогосподарськими, хімічними про-
дуктами, що містять нові хімічні сполуки. Ця інформація охороняєть-
ся органами державної влади також від розголошення, крім випадків, 
коли розголошення необхідне для забезпечення захисту населення 
або не вжито заходів щодо її охорони від недобросовісного комер-
ційного використання. Органи державної влади зобов'язані охороняти 
комерційну таємницю також в інших випадках, передбачених зако-
ном (ст. 507 ЦК України). 

 
6. Право інтелектуальної власності на «ноу-хау» 

Термін «ноу-хау» («know-how» – у перекладі з англ. – знати як) 
виник із судової практики США і спочатку означав додаткову 
інформацію, придбання якої дозволяло особі, яка мала право на 
використання запатентованого технічного рішення, самостійно 
налагодити відповідне виробництво. Саме так «ноу-хау» залучалося 
до товарообороту, стаючи об'єктом договорів, безпосередньо 
пов'язаних із впровадженням технічних нововведень, а отже, стаючи 
й об'єктом правового регулювання. Згодом ноу-хау» стало 
розглядатись як спеціальний правовий режим, що являв собою 
альтернативний спосіб охорони винаходів27. 

Термін «ноу-хау» розглядається як конфіденційна інформація 
технічного, організаційного (управлінського), комерційного, виробни-
чого та іншого характеру. Виходячи з такого розуміння «ноу-хау», 
виникає питання щодо співвідношення його з поняттям «комерційна 
таємниця». 

                                                           
27 Див.: Дердь Чечі. Правочини у сфері промислової власності в угорському 
праві та проблеми договорів щодо ноу-хау. Актуальні проблеми цивільного 
права і процесу в Україні. К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України, 2005. С. 367. 



 129 

Центральним, тобто таким, що об'єктивно впливає на відмін-
ність досліджуваних понять, є питання про те, який із цих об'єктів є 
результатом інтелектуальної творчої діяльності й, отже, може бути 
віднесений до об'єктів права інтелектуальної власності. Законодавець 
дійшов висновку, що це – комерційна таємниця, хоча з цим навряд чи 
можна погодитись. 

Безумовно, «ноу-хау» не завжди може бути результатом творчої 
діяльності людини, проте це завжди – результат інтелектуальної дія-
льності, яка відрізняється лише якісною новизною своїх форм і ре-
зультату, оскільки у певних випадках «ноу-хау» не є якісно новим. 
Таким чином, на відміну від комерційної таємниці, «ноу-хау» завжди 
є результатом інтелектуальної діяльності людини, пов'язаної з вико-
ристанням здатностей свого раціонального пізнання, здійсненням ра-
ціональних, логічних висновків. У разі ж збереження в секреті неза-
патентованих, але патентоздатних технічних рішень «ноу-хау» ви-
ступатиме як результат інтелектуальної, творчої діяльності. 

«Ноу-хау» відрізняється від комерційної таємниці також і тим, 
що в його основі завжди лежить інформація зі сфери техніки та 
технологій. Тому це єдиний вид комерційної таємниці, який за своєю 
суттю є рішенням. Уся інша інформація, що становить комерційну 
таємницю, – це інформація про факти. 

Зазначені об'єкти розрізняються за формою існування. Так, сис-
темне тлумачення статей 200 і 505 ЦК України, а також ст. 1 Закону 
України «Про інформацію» дозволяє дійти висновку, що комерційна 
таємниця завжди є інформацією, що об'єктивувалася, тоді як «ноу-
хау» може бути і незадокументованою інформацією та існувати у ви-
гляді досвіду і навичок. 

Різницю між «ноу-хау» і комерційною таємницею можна визна-
чити за обсягом змісту. Поняття комерційної таємниці є істотно ши-
ршим за поняття «ноу-хау», оскільки воно, крім відомостей, що сто-
суються результатів інтелектуальної діяльності, може включати і ві-
домості, які мають суто інформаційне і навіть пізнавальне значення. 

Якщо володільцем комерційної таємниці є спеціальний суб'єкт – 
особа, що здійснює підприємницьку діяльність, то відносно «ноу-
хау» таке обмеження не діє. Тому за межами комерційної таємниці 
виявляється інформація, що відповідає ознакам «ноу-хау», права на 
яку належать несуб'єктам підприємницької діяльності. Таким чином, 
потенційна цінність «ноу-хау» на відміну від комерційної таємниці 
не завжди пов'язана з підприємницькою діяльністю володільця права 
на «ноу-хау». 

«Ноу-хау» на відміну від комерційної таємниці може складати-
ся з даних, що загальновідомі нарізно самі по собі, але які станов-
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лять виняткову цінність у своїй сукупності саме в певному поєднан-
ні. 

Ураховуючи наведене, можна дійти висновку, що «ноу-хау» – 
це частина комерційної таємниці, яка є результатом інтелектуальної 
або інтелектуальної творчої діяльності у сфері техніки та технологій 
у вигляді сукупності технічних знань, інформації, практичних 
навичок (досвіду), яка є секретною, істотною, ідентифікованою, 
практично застосовною, конфіденційність якої забезпечується її 
законним володільцем. 

Ознаками «ноу-хау» є:  
� секретність інформації, що його становить;  
� забезпечення секретності законним володільцем права на 

«ноу-хау» і додержання режиму секретності третіми особами (напри-
клад, особами, яким дана інформація стала відома через службове 
положення або виконувані професійні службові функції, контраген-
тами за договором тощо);  

� істотність (цінність) інформації, що його становить; 
� ідентифікованість, тобто фіксованість у такий спосіб, який до-

зволяє перевірити додержання критеріїв секретності й істотності;  
� практична застосовність 
До особливостей «ноу-хау», які у своїй сукупності виділяють 

цей нетрадиційний об'єкт права інтелектуальної власності, нале-
жать:  

o його нематеріальна природа;  
o режим конфіденційності як основа надання правової охоро-

ни;  
o відсутність строку охорони;  
o відсутність офіційного визнання охороноздатності та держа-

вної реєстрації. 
Суб'єкти права на «ноу-хау». Право на «ноу-хау» визнається 

за будь-якою фізичною особою незалежно від того, чи є вона підпри-
ємцем, тоді як можливість фактичної реалізації деяких з цих прав за-
лежить від можливості використання «ноу-хау», тобто від статусу 
володільця права на «ноу-хау». Останній визначається двома основ-
ними чинниками – підставою виникнення права на «ноу-хау» і зміс-
том цього права. Залежно від підстав виникнення права на «ноу-хау» 
розрізняють первинних і похідних його правоволодільців. 

Первинним правоволодільцем є творець, у ролі якого завжди 
виступають фізичні особи, творчою інтелектуальною працею яких 
створено «ноу-хау». Проте й особа, яка завдяки самостійній сумлін-
ній праці отримала нове творче рішення певного практичного за-
вдання, яке в іншої особи охороняється як «ноу-хау», визнається са-
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мостійним його правоволодільцем і має право використовувати 
останнє на свій розсуд без будь-яких обмежень і виплати винагороди. 
У відносинах, що виникають у зв'язку зі створенням «ноу-хау», таке 
рішення здається єдино можливим. При цьому не можна не зазначити 
певного зв'язку, який спостерігається між «ноу-хау» та об'єктами у 
сфері промислової власності, де подібні відносини є винятком і опо-
середковуються інститутом попереднього користування. 

Можливість наявності декількох володільців права на «ноу-хау», 
а також відсутність серед них фігури автора є основною рисою су-
б'єктного складу правовідносин, пов'язаних з охороною, передачею і 
використанням «ноу-хау». Саме це і відрізняє дані відносини від та-
ких відносин у сфері інтелектуальної власності, як патентне і авто-
рське право, в яких завжди присутній первинний творець – автор ви-
находів, корисних моделей, промислових зразків, творів науки, літе-
ратури та мистецтва тощо. 

Якщо в творчому процесі по створенню інтелектуального про-
дукту брали участь спільно кілька творців, всі вони незалежно від 
ступеня творчої участі стають співволодільцями права на «ноу-
хау». 

За загальним правилом первісне виникнення майнових інтелек-
туальних прав одночасно у декількох осіб можливо також у випадках 
створення інтелектуального продукту на замовлення (ст. 430 ЦК 
України) або у зв'язку з виконанням творцем обов'язків, що покладені 
на нього трудовим договором (ст. 429 ЦК України). 

Відповідно до загальних положень стосовно права інтелектуаль-
ної власності, майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, 
створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать пра-
цівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, 
де або в якої він працює, спільно, якщо інше не передбачено догово-
ром (ст. 429 ЦК України). Стосовно замовника діє аналогічне прави-
ло (ст. 430 ЦК України). Таким чином, і роботодавець, і замовник по-
винні придбати право на об'єкт інтелектуальної власності в його тво-
рця. 

Стосовно «ноу-хау» дане правило не може бути застосоване. 
Тільки роботодавець може ухвалити рішення про поширення на 
створене технічне рішення режиму «ноу-хау», тому він і стає право-
володільцем створеного працівником «ноу-хау» в момент ухвалення 
такого рішення. 

Що ж до створення «ноу-хау» за замовленням, то здається, що 
ставити питання в такому ключі взагалі не можна. Створити можна 
охороноздатне рішення – винахід, блок інформації з проблематики, 
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що цікавить замовника, і т. ін. При цьому створений об'єкт не набуває 
режиму «ноу-хау» без відповідних дій зацікавлених у цьому осіб. 

Похідними володільцями права на «ноу-хау» є особи, до яких 
права на цей об'єкт переходять або на основі цивільно-правових до-
говорів, або в порядку сингулярного28 правонаступництва (спадку-
вання). 

Зміст права на «ноу-хау». У змісті права на «ноу-хау» можна 
виділити три базові правомочності правоволодільця: правомочність 
на здійснення власних фактичних і юридично значущих дій; 
правомочність вимоги певної поведінки від зобов 'язаних осіб; 
правомочність на захист суб'єктивного права на «ноу-хау». 

Правомочність на здійснення власних дій володільцем права на 
«ноу-хау» забезпечена покладанням на необмежене коло третіх осіб 
юридичного обов'язку щодо стримування від набуття «ноу-хау» в не-
законний спосіб. Дана правомочність включає можливість викорис-
тання відомостей, що становлять «ноу-хау» (правомочність викорис-
тання), і можливість розпорядження відомостями, що становлять 
«ноу-хау» (правомочність розпорядження). Правомочність викорис-
тання права на «ноу-хау» належить виключно його правоволодільцю. 
Проте з часом кількість осіб, які правомірно володіють відомостями, 
що становлять зміст «ноу-хау», може зрости, тому вказана правомоч-
ність надалі може належати одночасно декільком особам (наприклад, 
первинному правоволодільцю та особам, яким використання «ноу-
хау» було надане за договором, і т. ін.). 

При цьому слід враховувати, що коли особа, яка використовує 
«ноу-хау», є добросовісною, тобто вона не знала і не повинна була 
знати про неправомірність передання їй «ноу-хау», правоволоділець 
не має права вимагати від неї припинення використання «ноу-хау» 
або пред'явити в суді до неї вимогу про заборону цього. Він може 
пред'явити лише вимогу про відшкодування збитків особою, що не-
правомірно розголосила відомості, які становлять зміст «ноу-хау». 
Таким чином, припинення використання «ноу-хау» можна вимагати 
лише від особи, яка є недобросовісним користувачем. 

У разі розпорядження правомочністю використання «ноу-хау» 
правоволоділець має чітко визначити коло можливостей щодо вико-
ристання «ноу-хау», що є гарантією безпеки відомостей, які його ста-
новлять. 

Розпорядження правомочністю використання «ноу-хау» має дві 
форми: 1) відчуження і 2) надання правомочності використання із 
збереженням його в цілому за володільцем права. Ці відносини регу-

                                                           
28 Сингулярний (від лат. singularis) – єдиний, особливий. 
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люються договором про передачу «ноу-хау». Проте збільшення числа 
суб'єктів права на «ноу-хау» допустимо до тих пір, поки воно відоме 
обмеженому колу осіб, тобто поки відомості, що становлять «ноу-
хау», залишаються незагальновідомими. 

Розпорядження правомочністю використання «ноу-хау» не об-
межується зазначеними можливостями. Так, відповідно до чинного 
законодавства володільцю права на «ноу-хау» надано можливість 
брати участь цим правом у створенні господарського товариства. 

Правомочність вимоги певної поведінки від зобов'язаних осіб ре-
алізується у певних (обов'язкових) правових діях. Зміст їх полягає 
перш за все у правомірності вимагати від третіх осіб утримання від 
здійснення певних дій (наприклад, від розголошення «ноу-хау» без 
згоди на це його правоволодільця, використання «ноу-хау» з пору-
шенням встановленого порядку і т. ін.). Проте ця правомочність має 
певну особливість, яка пов'язана з тим, що володілець права на «ноу-
хау» має лише фактичну, а не юридичну монополію на використання 
«ноу-хау», оскільки не може протистояти отриманню третіми особа-
ми таких відомостей у законний спосіб. 

Указана правомочність може бути виражена у вимозі до третьої 
особи виконати певну дію (сплатити гроші, вжити адекватних за об-
сягом заходів з охорони конфіденційності інформації). Це характерно 
для тих випадків, коли має місце передання на відплатній основі пра-
ва на «ноу-хау». 

Правомочність на захист суб'єктивного права на «ноу-хау» яв-
ляє собою можливість застосування відносно правопорушника захо-
дів примусової дії (самозахист) або можливість уповноваженої особи 
звернутися до компетентний органів з вимогою примушення зо-
бов’язаної особи до певної поведінки. 

 
Методичні рекомендації 

Студенти, у результаті опанування темою, мають орієнтуватися 
в такому.  

1. Під терміном «відкриття», як правило, розуміють результати 
принципово нових наукових знань. Особливість результатів таких 
наукових знань полягає в тому, що вони одержуються тільки за пев-
них умов, якими є фундаментальні теоретичні дослідження. Зазначені 
дослідження можуть проводитися в будь-якій галузі знань. У їх ре-
зультаті встановлюються нові наукові факти, які дають нову інфор-
мацію про матеріальний світ, створюють принципово нові засоби 
впливу на природу, життя людини. Вершиною фундаментальних до-
сліджень, як правило, є наукові відкриття. Наукове відкриття як ре-
зультат складної специфічної і глибоко інтелектуальної праці люди-
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ни, яка не властива абсолютно всім людям, належить до нетрадицій-
них результатів інтелектуальної діяльності. 

Якщо такі результати інтелектуальної діяльності, як винаходи, 
корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції 
можуть покращити умови життя людини, засоби виробництва тощо, 
то наукові відкриття здійснюють певні прориви в науково-технічному 
прогресі, розвитку людства в цілому. 

2. Топографія інтегральної мікросхеми – це зафіксоване на ма-
теріальному носієві просторово-геометричне розміщення сукупності 
елементів ІМС та з'єднань між ними. Згідно із Законом України «Про 
охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» (від 05.11.1997 
р.) топографії ІМС можна надати охорону, якщо ІМС оригінальна. 
Виключне право на використання топографії ІМС засвідчує свідоцт-
во, яке діє протягом 10 років зазвичай від дати подання заяви на оде-
ржання свідоцтва. 

3. Відповідно до ст. 481 ЦК України – раціоналізаторською 
пропозицією є визнана юридичною особою пропозиція, яка містить 
технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері 
її діяльності. Ця стаття визначає, що об'єктом раціоналізаторської 
пропозиції може бути матеріальний об'єкт або процес. Раціоналіза-
торська пропозиція має стосуватися виробів, технології, задіяної тех-
ніки або складу матеріалів. Її об'єктом можуть бути конструктивні 
рішення виробів, технологічні процеси, а також будь-які організацій-
ні рішення, які можуть сприяти підвищенню ефективності виробни-
чої чи будь-якої іншої доцільної діяльності людини. Кодекс визнає 
раціоналізаторськими пропозиції в будь-якій сфері суспільно-
корисної діяльності людини незалежно від того, хто їх вносить. Це 
дає можливість зробити висновок, що межі й можливості раціоналі-
заторської діяльності практично не обмежені. 

Раціоналізаторська пропозиція має бути визнана юридичною 
особою, якій вона подана. До раціоналізаторської пропозиції встано-
влюються певні умови її охороноздатності. Так, щоб отримати право-
ву охорону, раціоналізаторська пропозиція повинна, зокрема: стосу-
ватися профілю підприємства; бути новою; бути корисною для під-
приємства, на якому вона подана. 

4. У міру пізнання законів природи людина отримує дедалі бі-
льші можливості цілеспрямовано впливати на розвиток рослин у по-
трібному їй напрямі, створюючи нові сорти з певними властивостя-
ми. 

Сорт – це штучно відібрана сукупність рослин у межах одного й 
того самого ботанічного таксона з властивими їм біологічними озна-
ками й властивостями, що характеризують їх спадковість, яка має хо-
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ча б одну відмінність від відомих сукупностей рослин того ж ботані-
чного таксона і може вважатися єдиною з погляду придатності для 
відтворювання сорту. 

5. Комерційна таємниця – це будь-яка інформація, що має спра-
вжню або потенційну комерційну цінність через її невідомість та не-
доступність третім особам, до якої не існує вільного доступу на за-
конних підставах і відносно якої власник інформації вживає заходів 
щодо її конфіденційності. 

Як об'єкт інтелектуальної власності комерційна таємниця має 
ряд специфічних особливостей, однією з яких є її універсальність. 
Комерційною таємницею може бути будь-яка інформація, яка стосу-
ється особливостей виробництва, технології, управління, фінансів, 
інноваційної та іншої діяльності підприємства і яка дає змогу підпри-
ємству мати перевагу перед конкурентами. При цьому комерційною 
таємницею, яка за умови дотримання певних вимог до її збереження 
діє протягом необмеженого часу, можуть бути також охороноспро-
можні рішення, одержання патентних прав на які з тих чи тих причин 
визнається недоцільним (класичний приклад – комерційна таємниця 
на склад напою Соса-Соlа, патентування якого неодмінно призвело б 
до його розкриття та можливості неконтрольованого використання 
іншими виробниками напоїв). 

До комерційної таємниці не можуть належати статутні докумен-
ти підприємства; відомості за встановленими формами звітності про 
фінансово-господарську діяльність та інші відомості, потрібні для 
перевірки правильності обчислення і сплати податків та інших обо-
в'язкових платежів; відомості про забруднення навколишнього сере-
довища, порушення антимонопольного законодавства, недотримання 
умов безпеки праці, реалізацію продукції, що завдає шкоди здоров'ю 
населення; бухгалтерська звітність та деякі інші відомості. 

6. «Ноу-хау» на відміну від комерційної таємниці може склада-
тися з даних, що загальновідомі нарізно самі по собі, але які станов-
лять виняткову цінність у своїй сукупності саме в певному поєднанні. 

«Ноу-хау» – це частина комерційної таємниці, яка є результатом 
інтелектуальної або інтелектуальної творчої діяльності у сфері 
техніки та технологій у вигляді сукупності технічних знань, 
інформації, практичних навичок (досвіду), яка є секретною, істотною, 
ідентифікованою, практично застосовною, конфіденційність якої 
забезпечується її законним володільцем. 
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1. Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності 
В Україні створено сучасну законодавчу базу щодо захисту прав 

інтелектуальної власності, яка узгоджується із загальновизнаними на 
міжнародному рівні підходами до забезпечення такого захисту. Зде-
більшого право на захист пов'язується з порушенням прав та інтере-
сів правоволодільців і виявляється у можливості самому обирати аде-
кватні порушенню засоби самозахисту чи звернутися до державних 
органів і отримувати у них своєчасну, ефективну і реальну допомогу 
в реалізації одного чи декількох способів захисту. 

Право громадян на захист інтелектуальної власності, моральних 
і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами 
інтелектуальної діяльності, закріплено в ст. 54 Конституції України. 

Загальні засади захисту цивільних прав передбачено в главі 3 
ЦК України, відповідно до ст. 15 якого кожна особа має право на за-
хист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або 
оспорювання.  

Загальні способи захисту цивільних прав, які можуть бути за-
стосовані судом, у тому числі й при здійсненні захисту прав інтеле-
ктуальної власності, передбачені ст. 16 ЦК України та включають: 
1) визнання права, 2) визнання правочину недійсним, 3) припинення 
дії, яка порушує право, 4) відновлення становища, яке існувало до 
порушення, 5) примусове виконання обов'язку в натурі, 6) зміна пра-
вовідносин, 7) припинення правопорушення, 8) відшкодування збит-
ків та інші способи відшкодування майнової шкоди, 9) відшкодуван-
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ня моральної (немайнової) шкоди, 10) визнання незаконними рішен-
ня, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу місцевого 
самоврядування, їх посадових та службових осіб. Наведений перелік 
способів захисту не є вичерпним з огляду на наявний у цій же статті 
припис про те, що суд може захистити цивільне право або інтерес 
іншим способом, встановленим договором або законом. 

Спеціальні способи захисту прав інтелектуальної власності пе-
редбачені в ч. 2 ст. 432 ЦК України, відповідно до якої у випадках та 
порядку, встановлених законом, суд може постановити рішення, зо-
крема, про: 

1. Застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню 
права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів. 
За своєю правовою природою запобіжні заходи – це заходи, спрямо-
вані на збереження відповідних доказів та на запобігання правопору-
шенню з метою якнайшвидшого реагування на протиправні дії, а за-
ходи до забезпечення позову за своїм змістом застосовуються як га-
рантія реального виконання рішення суду. 

2. Вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або 
введених у цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної 
власності. Одним із порушень прав інтелектуальної власності є виго-
товлення продукції із застосуванням об'єктів інтелектуальної власно-
сті без отримання відповідних дозволів правоволодільців. Як зазна-
чено в рекомендаціях Вищого господарського суду України від 
10.06.2004 р. № 04-5/1107, суду надано право прийняти рішення про 
вилучення чи конфіскацію контрафактних примірників творів, фоно-
грам, відеограм чи програм мовлення незалежно від наявності відпо-
відного клопотання позивача. 

3. Вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які ви-
користовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням 
прав інтелектуальної власності.  

4. Застосування разового грошового стягнення замість відшко-
дування збитків за неправомірне використання об'єкта інтелектуаль-
ної власності. Особливість зазначеного способу захисту полягає в то-
му, що, по-перше, застосовується лише у випадках, передбачених за-
коном; по-друге, застосовується замість відшкодування збитків; по-
третє, компенсація підлягає виплаті у разі доведення факту пору-
шення майнових прав суб'єкта авторського права, а не розміру запо-
діяних збитків. Таким чином, для задоволення вимоги про виплату 
компенсації достатньо наявності доказів вчинення особою дій, які ви-
знаються порушенням авторського права. Так, виплата компенсації 
передбачена, зокрема, Законом України «Про авторське право і сумі-
жні права» у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат. У 
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Законі України «Про охорону прав на сорт рослин» стягнення компе-
нсації, що визначається судом у розмірі від 10 до 50000 мінімальних 
заробітних плат, застосовується з урахуванням того, чи було вчинене 
порушення без умислу чи навмисно. 

5. Опублікування в засобах масової інформації відомостей про 
порушення прав інтелектуальної власності та зміст судового рішення 
щодо такого порушення. 

Способи захисту прав інтелектуальної власності передбачені та-
кож у законах України «Про авторське право і суміжні права», «Про 
охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на 
промислові зразки» тощо. 

Суб'єкти права інтелектуальної власності, права яких порушено, 
можуть скористатися неюрисдикційною формою захисту права інте-
лектуальної власності, яка передбачає позасудовий захист, але в ме-
жах закону. Він вимагає вчинення певних дій самим суб'єктом, права 
якого порушені, чи його представником. Такі дії можуть бути вчинені 
як унаслідок правопорушення, так і до його здійснення або під час 
його здійснення. 

Право учасників цивільних правовідносин на самозахист – це їх 
можливість у разі порушення свого цивільного права або інтересу, 
цивільного права чи інтересу іншої особи, створення реальної загрози 
такого порушення застосувати доцільну та адекватну протидію, яка 
не заборонена законом і не суперечить моральним засадам суспільст-
ва та спрямована на попередження або припинення цього порушення 
чи ліквідацію його наслідків. 

Відповідно до визначення, закріпленого в ЦК України, самоза-
хист – це застосування особою засобів протидії, які не заборонені за-
коном та не суперечать моральним засадам суспільства. 

Самозахист може відбуватися такими способами, що передба-
чені для судового захисту:  

1) припинення дії, яка порушує право;  
2) відновлення становища, яке існувало до порушення;  
3) зміна правовідносин;  
4) припинення правовідносин;  
5) відшкодування збитків та інші способи відшкодування май-

нової шкоди. Інші способи передбачають необхідність винесення рі-
шення юрисдикційними органами. 

Право на захист свого порушеного права або усунення загрози 
його порушення правоволоділець може реалізувати шляхом звернен-
ня до порушника з відповідною вимогою у претензійному порядку. 

У сфері регулювання використання об'єктів інтелектуальної вла-
сності як один зі способів самозахисту може використовуватися від-
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мова від договору. В ЦК України передбачено можливість припинен-
ня та зміни правовідносин за рішенням суду (ст. 12). Як спосіб само-
захисту сторонами може бути передбачено можливість односторон-
ньої відмови та розірвання авторського договору або ліцензійного 
достроково, якщо одна зі сторін не виконує або неналежно виконує 
вимоги договору. 

Зміна умов договору може створити додаткові або припинити 
існуючі права й обов'язки сторін договору, перенести строк чи зміни-
ти виконання договору. Тому на практиці сторони вдаються до змін 
саме тих умов договору, збереження яких порушує (порушило, по-
рушуватиме) їх суб'єктивні права. Шляхом зміни умов договору сто-
рони за взаємною згодою без звернення до судових органів обирають 
та формулюють оптимальні, на їхню думку, правила поведінки, за-
безпечуючи тим самим самозахист цивільного права від його пору-
шення. Застосування зміни та припинення договірних правовідносин 
(договірного зобов'язання) як спосіб захисту цивільного права дозво-
ляє сторонам договору максимально ефективно використовувати 
принцип свободи договору, керуючись при цьому також принципами 
справедливості, добросовісності та розумності. 

Зміна умов зобов'язання визначається у п. 2 ст. 611 ЦК України 
як один із можливих правових наслідків порушення зобов'язань, 
встановлених договором або законом. Відповідно до ст. 615 ЦК 
України у разі порушення зобов'язання однією стороною друга сто-
рона має право частково відмовитися від зобов'язання, якщо це вста-
новлено договором чи законом. У разі порушення зобов'язання одні-
єю стороною друга сторона має право частково відмовитися від зобо-
в'язання, якщо це встановлено договором чи законом. Можливість 
односторонньої відмови від договору повністю або частково перед-
бачена в ст. 651 ЦК України. 

 
2. Відшкодування шкоди як спосіб захисту прав інтелектуа-
льної власності 
Загальні положення про відшкодування шкоди як способу за-

хисту прав інтелектуальної власності. Відповідно до ст. 431 ЦК 
України порушення права інтелектуальної власності, в тому числі не-
визнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відпові-
дальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором. 

Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності може 
бути здійснено насамперед судом. Згідно зі ст. 432 ЦК України кожна 
особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелек-
туальної власності відповідно до ст. 16 ЦК України. 
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Вибір конкретного способу захисту із числа можливих надається 
самому потерпілому, однак зазвичай він визначений характером здій-
сненого правопорушення. 

Спори щодо інтелектуальної власності поділяються на дві групи. 
До першої належать спори про визнання результату інтелектуальної 
діяльності об'єктом інтелектуальної власності. Друга група охоплює 
спори, що стосуються порушення прав, зокрема відшкодування збит-
ків та інші способи відшкодування майнової шкоди; відшкодування 
моральної (немайнової) шкоди. 

Право на відшкодування завданої шкоди суб'єктам права інтеле-
ктуальної власності окремо згадується у спеціальному законодавстві. 
Так, відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні 
права» порушенням авторського права та (або) суміжних прав, що 
дає підстави для судового захисту, є, наприклад: а) вчинення будь-
якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб'єктів 
авторського права та (або) суміжних прав, та їх майнові права; б) пі-
ратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав – опубліку-
вання, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення 
з митної території України і розповсюдження контрафактних примір-
ників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фоно-
грам, відеограм і програм організацій мовлення; в) плагіат – оприлю-
днення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під 
іменем особи, яка не є автором цього твору, та низка інших пору-
шень. 

У разі порушення будь-якою особою авторського права та (або) 
суміжних прав особа, права якої порушено, має право, зокрема: 

— подавати позови про відшкодування моральної (немайнової) 
шкоди; 

— подавати позови про відшкодування збитків (майнової шко-
ди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого 
порушником унаслідок порушення ним авторського права та (або) 
суміжних прав, або виплату компенсацій. 

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки 
для товарів і послуг» (від 15 грудня 1993 р.) на вимогу володільця 
свідоцтва України на знак для товарів і послуг порушення (будь-яке 
посягання на права володільця свідоцтва) має бути припинено, а по-
рушник зобов'язаний відшкодувати володільцю свідоцтва заподіяні 
збитки. 

Згідно зі ст. 26 Закону України «Про охорону прав на промислові 
зразки» (від 15 грудня 1993 р.), ст. 34 Закону України «Про охорону 
прав на винаходи і корисні моделі» (від 15 грудня 1993 р.) будь-яке 
посягання на права патентоволодільця вважається порушенням прав 
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володільця патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чин-
ним законодавством України. На вимогу патентоволодільця таке по-
рушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшко-
дувати володільцю патенту заподіяні збитки. 

Таким чином, з факту порушення права інтелектуальної власно-
сті можуть виникати відносини відшкодування шкоди (недоговірні 
охоронні правовідносини)29. 

Відшкодування майнової шкоди, завданої внаслідок пору-
шення права інтелектуальної власності. Під шкодою взагалі розу-
міють зменшення або знищення майнових чи немайнових (особис-
тих) благ, що охороняються законом. Майновою вважається шкода, 
яка зменшує наявні майнові, особисті блага, має певну економічну 
цінність і може бути виражена в грошах30.  

Матеріальна шкода може виражатися у знищенні або пошко-
дженні майна, упущеній вигоді, позбавленні доходу або його части-
ни, необхідності зазнати додаткових витрат та в інших збитках. 

У ч. 2 ст. 22 ЦК України, яка називається «Відшкодування збит-
ків та інші способи відшкодування майнової шкоди», йдеться про 
зміст та обсяг збитків, які підлягають відшкодуванню.  

Про тісний зв'язок понять «майнова шкода» та «збитки» свідчать 
положення ст. 1192 ЦК України «Способи відшкодування шкоди, за-
вданої майну потерпілого», яка передбачає, що з урахуванням обста-
вин справи суд за вибором потерпілого може зобов'язати особу, яка 
завдала шкоди майну, відшкодувати її в натурі (передати річ того са-
мого роду і такої ж якості, полагодити пошкоджену річ тощо) або 
відшкодувати завдані збитки у повному обсязі. Розмір збитків, що 
підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до 
реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або 
виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженої речі. 

Згідно з поширеною у цивілістиці думкою збитками визнається 
грошове вираження майнової шкоди. 

                                                           
29 Враховуючи концепцію ЦК України, можна дійти висновку, що у 
вітчизняному цивільному законодавстві розрізняють договірні та недоговірні 
охоронні правовідносини. Перші з них виникають як наслідок порушення 
прав та обов'язків учасниками договірних відносин, у результаті чого 
регулятивні правовідносини трансформуються в охоронні. Недоговірні 
охоронні правовідносини виникають через порушення абсолютних прав 
(права власності та інших речових прав, права інтелектуальної власності, 
особистих немайнових прав тощо). 
30 Щодо порушення прав інтелектуальної власності майнова шкода може, на-
приклад, полягати у тому, що привласнення чужого авторства позбавляє ав-
тора можливості одержати авторський гонорар. 
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Відповідно до ст. 22 ЦК України збитками є: 
1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або по-

шкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зро-
бити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 

2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних об-
ставин, якби її право не було порушене (упущена вигода). 

Тобто у ст. 22 ЦК України не міститься загального поняття зби-
тків особи, чиє право порушене, а лише визначено його складові: ре-
альний збиток та неодержаний дохід (упущена вигода). 

Відповідно до загального правила збитки відшкодовуються в 
повному обсязі. 

Згідно з пунктом «г» ч. 1 ст. 52 Закону України «Про авторське 
право і суміжні права» суб'єкт авторського права та (або) суміжних 
прав має право подавати позови про відшкодування збитків (матеріа-
льної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, 
отриманого порушником унаслідок порушення ним авторського пра-
ва та (або) суміжних прав, або виплату компенсацій. 

Таким чином, крім відшкодування збитків як загального способу 
захисту порушених прав, суб'єкт авторського права та (або) суміжних 
прав може вимагати виплати компенсації замість відшкодування зби-
тків або стягнення доходу. 

При визначенні компенсації, яка має бути виплачена замість 
відшкодування збитків чи стягнення доходу, суд зобов'язаний у ме-
жах від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат визначити розмір 
компенсації, враховуючи обсяг порушення та (або) наміри відповіда-
ча. 

Відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої вна-
слідок порушення права інтелектуальної власності. Ще одним 
способом захисту прав інтелектуальної власності є відшкодування 
моральної (немайнової) шкоди в розмірі, що визначається судом. 

Згідно з п. 9 ч. 2 ст. 16 ЦК України кожна особа може звернути-
ся до суду з вимогою про відшкодування моральної шкоди, заподія-
ної внаслідок порушення права інтелектуальної власності. Моральна 
шкода полягає, зокрема, у душевних стражданнях, яких фізична осо-
ба зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою, в приниженні честі, 
гідності, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи, а 
її відшкодування здійснюється грішми, іншим майном або в інший 
спосіб (ст. 23 ЦК України). 

Немайнова шкода є результатом порушення нематеріальних 
благ (наприклад, честі й гідності особистості). Хоча можливі випад-
ки, коли в результаті того самого діяння може виникнути одночасно 
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як одна, так й інша шкода, а зазіхання на немайнове благо тягне, по-
ряд з немайновою, матеріальну шкоду й навпаки. 

Основна відмінність відшкодування майнової шкоди від мораль-
ної полягає в тому, що остання не піддається точному грошовому 
підрахунку і стягується виключно з метою пом'якшення важкого 
емоційно-психологічного стану потерпілого. 

На підставі аналізу ст. 23 ЦК України можна дійти висновку, що 
у вітчизняному цивільному законодавстві моральна шкода стосовно 
фізичної особи розуміється як порушення не взагалі її особистих не-
майнових прав та інтересів, а тільки тих, що знайшли вираження у 
болю, стражданнях та приниженнях, згаданих у статті. 

Під немайновою шкодою, завданою юридичній особі, відповідно 
до роз'яснення Верховного Суду слід розуміти втрати немайнового 
характеру, що настали у зв'язку з приниженням її ділової репутації, 
посяганням на фірмове найменування, товарний знак, виробничу ма-
рку, розголошенням комерційної таємниці, а також вчиненням дій, 
спрямованих на зниження престижу чи підрив довіри до її діяльності 
(у редакції постанови Пленуму Верховного Суду України від 25 тра-
вня 2001 р. № 5). 

Розмір компенсації визначається судом з урахуванням ступеня 
цих страждань, провини порушника та інших обставин, що заслуго-
вують на увагу. 

Розмір відшкодування моральної шкоди встановлюється залеж-
но від типу та обсягу страждань (фізичних, душевних, психічних то-
що), яких зазнав позивач, характеру немайнових втрат (їх тривалості, 
можливості відновлення тощо) та з урахуванням інших обставин. Зо-
крема, до уваги беруться стан здоров'я потерпілого, тяжкість виму-
шених змін у його життєвих і виробничих відносинах, ступінь зни-
ження престижу, ділової репутації, час та зусилля, необхідні для від-
новлення попереднього стану. При цьому суд має виходити із засад 
розумності, добросовісності та справедливості. 

 
3. Кримінально-правовий захист прав інтелектуальної влас-
ності 
Кримінальним кодексом України встановлено кримінальну від-

повідальність за порушення прав інтелектуальної власності у вигля-
ді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю, виправних робіт, конфіскації майна, обмеження 
або позбавлення волі на певний строк. 

Кримінальна відповідальність за порушення прав інтелектуаль-
ної власності настає, якщо правоволодільцю завдано матеріальну 
шкоду у значному, великому або в особливо великому розмірі, встано-
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влених законом, або якщо злочин вчинено повторно або з викорис-
танням службового становища. 

Так, у ст. 176 КК України (Порушення авторського права і су-
міжних прав) викладено таке: 

1. Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літера-
тури і мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, незаконне від-
творення виконань, фонограм, відеограм і програм організацій мов-
лення, їх незаконне тиражування і розповсюдження на аудіо- та від-
еокасетах, дискетах, інших носіях інформації або інше умисне пору-
шення авторського права і суміжних прав, якщо це завдало матеріа-
льної шкоди у значному розмірі, визнаються злочином і караються 
штрафом – від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян або виправними роботами на строк до двох років чи 
позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією всіх примір-
ників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, 
виконань, фонограм, відеограм, програм організацій мовлення, а та-
кож знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для їх ви-
готовлення.  

2. Якщо ж такі дії вчинені повторно або за попередньою змовою 
групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, – 
караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох 
років чи позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіс-
кацією усіх примірників творів, матеріальних носіїв тощо, а також 
знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для їх вигото-
влення. 

3. Якщо зазначені дії вчинені службовою особою з використан-
ням службового становища щодо підлеглої особи або організованою 
групою або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо вели-
кому розмірі, –караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч не-
оподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі 
на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати пе-
вні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років 
або без такого і з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних 
носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеог-
рам, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально вико-
ристовувалися для їх виготовлення31.  

                                                           
31 Матеріальна шкода вважається завданою в значному розмірі, якщо її роз-
мір у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян, у великому розмірі – якщо її розмір у двісті і більше разів переви-
щує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо 
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Об'єктами кримінально-правової охорони у ст. 176 КК України 
визначено: твори науки, літератури і мистецтва, комп'ютерні програ-
ми, бази даних, виконання, фонограми, відеограми і програми мов-
лення, а також інші об'єкти авторського права і суміжних прав. 

Статтею 176 КК України охороняються всі об'єкти авторського 
права і суміжних прав, перелік яких наведений у ЦК України та За-
коні України «Про авторське право і суміжні права». У ст. 176 КК 
України виділено три види порушень: 1) відтворення; 2) розповсю-
дження; 3) тиражування; 4) інше умисне порушення права. 

Під іншим умисним порушенням прав слід розуміти викорис-
тання об'єктів авторського права та суміжних прав без дозволу осіб, 
які мають зазначені права, зокрема: оприлюднення, опублікування, 
публічне виконання і публічне сповіщення творів; публічний показ; 
будь-яке повторне публічне сповіщення в ефірі чи по проводах уже 
переданих в ефір творів, якщо воно здійснюється іншою організаці-
єю; переклади творів; переробки, аранжування та інші подібні зміни 
творів; здачу в найом після першого продажу, відчуження іншим 
способом примірників аудіовізуальних творів, музичних творів у но-
тній формі, а також творів, зафіксованих на фонограмі або у формі, 
яку читає машина, якщо такі дії заподіяли матеріальну шкоду автору. 

Злочин є закінченим з моменту настання матеріальної шкоди у 
великому розмірі. Це означає, зокрема, що ст. 176 КК України охоро-
няє лише майнові права автора. Звичайний плагіат, якщо ним не за-
подіяно зазначеної матеріальної шкоди автору, не є злочином і квалі-
фікується за ст. 512 КУпАП. Суб'єктом злочину є будь-яка особа, яка 
досягла 16 років, у тому числі службова особа чи один із співволоді-
льців патенту (свідоцтва) на об'єкт правової охорони.  

Об'єктами кримінально-правової охорони у ст. 177 КК Укра-
їни є: 1) винахід; 2) корисна модель; 3) промисловий зразок; 4) топо-
графія інтегральної мікросхеми; 5) сорт рослин; 6) раціоналізаторська 
пропозиція. Всі ці об'єкти належать до групи об'єктів промислової 
власності. 

У ст. 229 КК України передбачено відповідальність за незаконне 
використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, 
кваліфікованого зазначення походження товару. Комерційна таємни-
ця є об'єктом кримінально-правової охорони за статтями 231, 232 КК 
України. 

                                                                                                                         
великому розмірі – якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує неопо-
датковуваний мінімум доходів громадян. 
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Міри кримінально-правової відповідальності можуть бути засто-
совані лише за порушення прав на ті об'єкти, яким надана правова 
охорона відповідно до чинного законодавства. 

У ст. 177 КК України виділено три види порушень: 1) незаконне 
використання; 2) привласнення авторства; 3) інше умисне порушення 
права. Під незаконним використанням винаходу, корисної моделі, 
промислового зразка, топографії інтегральних мікросхем, сорту рос-
лин, раціоналізаторської пропозиції слід розуміти вчинення дій, які 
законами та іншими нормативно-правовими актами визначаються як 
використання таких об'єктів з порушенням підстав та порядку їх вчи-
нення, і якими порушуються права володільця патенту (свідоцтва). 
Час, протягом якого незаконно використовується об'єкт промислової 
власності, для кваліфікації дій винного у ст. 177 КК України не вста-
новлено. 

Привласнення авторства – це незаконне, умисне, всупереч волі 
справжнього автора одержання документів, що посвідчують авто-
рство на зазначені об'єкти. Спосіб вчинення злочину у цій формі 
значення не має. 

Іншим умисним порушенням прав на об'єкти промислової влас-
ності є будь-яке, пов'язане чи не пов'язане з незаконним використан-
ням або привласненням авторства посягання на законні майнові та 
немайнові права авторів. Умисним порушенням права на об'єкти 
промислової власності є, зокрема, невключення особи, яка брала 
участь у створенні об'єкта, до числа співавторів, відмова у видачі до-
кументів, що посвідчують авторство, чи документів, необхідних для 
подання для реєстрації авторства та права власності на створений об'-
єкт промислової власності, тощо. Суб'єктом злочину є будь-яка осо-
ба, яка досягла 16 років, у тому числі службова особа чи один із спів-
володільців патенту (свідоцтва) на відповідний об'єкт. 

 
4. Адміністративно-правовий захист прав інтелектуальної 
власності 
Адміністративно-правовий захист прав інтелектуальної влас-

ності полягає в розгляді та вирішенні суперечки органом державного 
управління. Процедура розгляду набагато простіша, ніж у цивільному 
судочинстві. Правовою основою є КУпАП, а також закони України 
«Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про авторське право 
і суміжні права», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», 
«Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на зна-
ки для товарів і послуг», «Про охорону прав на сорти рослин» тощо. 

Адміністративна відповідальність за порушення прав інтелекту-
альної власності, передбачена КУпАП, застосовується, зокрема, при 
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порушенні прав інтелектуальної власності; здійсненні дій, що стано-
влять акти недобросовісної конкуренції; незаконному розповсю-
дженні примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 
комп'ютерних програм, баз даних; порушенні законодавства, що ре-
гулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчи-
тування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробницт-
ва. 

Адміністративна відповідальність за порушення прав інтелек-
туальної власності включає всі властиві юридичній відповідальності 
основні ознаки:  

o по-перше, є державно-правовим примусом;  
o по-друге, нормативно виражена і проявляється у застосуван-

ні, реалізації санкцій правових норм;  
o по-третє, має чітку підставу – правопорушення;  
o по-четверте, накладається у суворо встановленому процесуа-

льному порядку;  
o по-п'яте, пов'язана з обтяжливими наслідками майнового, 

морального, особистісного та іншого характеру для правопорушника. 
До характерних рис адміністративної відповідальності варто 

віднести, насамперед, те, що її підставою є особливий вид правопо-
рушення – адміністративний проступок. Своє вираження адмініст-
ративна відповідальність знаходить у застосуванні певних видів ад-
міністративних стягнень, специфічних за змістом і відмінних від за-
ходів кримінального покарання, дисциплінарного впливу і майнової 
відповідальності. Адміністративні стягнення накладаються великою 
кількістю органів, яким таке право надано законодавством України і 
перелік яких міститься в КУпАП і деяких інших законодавчих актах. 

Незважаючи на те, що все частіше адміністративні стягнення за-
стосовуються судами (суддями), адміністративна відповідальність є 
позасудовим видом правової відповідальності. Між органами держа-
вного управління (посадовими особами), що накладають адміністра-
тивні стягнення, і правопорушниками відсутні відносини підпорядко-
ваності. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності 
особливий, він істотно відрізняється від кримінального, цивільного 
процесів і дисциплінарного провадження. 

Нарешті, адміністративну відповідальність врегульовано норма-
ми адміністративного права, що містять вичерпні переліки адмініст-
ративних проступків, адміністративних стягнень і органів, уповнова-
жених їх застосовувати, детально регулюють цей вид провадження і в 
сукупності утворюють її нормативну основу. 

Стаття 512 КУпАП передбачає відповідальність за незаконне 
використання об'єкта прав інтелектуальної власності (літературного 
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чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачі організації 
мовлення, комп'ютерної програми, бази даних, наукового відкриття, 
винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і 
послуг, топографії інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської про-
позиції, сорту рослин тощо), привласнення авторства на такий об'єкт 
або інше умисне порушення прав на об'єкт права інтелектуальної 
власності, що охороняється законом. 

Видами таких порушень є: незаконне використання, привлас-
нення авторства; інше умисне порушення прав. 

Під незаконним використанням слід розуміти вчинення дій, які 
законами та іншими нормативно-правовими актами визначаються як 
використання таких об'єктів з порушенням підстав та порядку їх вчи-
нення і якими порушуються права правоволодільця. 

Привласнення авторства – це незаконне, умисне, всупереч волі 
справжнього автора одержання документів, а також іншим чином за-
свідчення авторства на об'єкти права інтелектуальної власності. 

Іншим умисним порушення прав є будь-яке, пов'язане чи не по-
в'язане з незаконним використанням або привласненням авторства, 
посягання на законні майнові та немайнові права авторів. 

Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції», ст. 
1643 КУпАП передбачають відповідальність за дії, що є недобросові-
сною конкуренцією та порушують права інтелектуальної власності. 
Незаконними визнаються такі дії: 

• незаконне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформ-
лення, а також імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншо-
го підприємця, самовільне використання його імені; 

• умисне поширення неправдивих або неточних відомостей, які 
можуть завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам ін-
шого підприємця. 

• отримання, використання, розголошення комерційної таємни-
ці, а також конфіденціальної інформації з метою заподіяння шкоди 
діловій репутації або майну іншого підприємця. 

Видами адміністративних стягнень у сфері інтелектуальної 
власності є:  

• штраф у розмірі від 10 до 200 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян;  

• конфіскація незаконно виготовленої продукції та обладнання і 
матеріалів, які призначені для її виготовлення;  

• відшкодування шкоди;  
• спростування неправдивих, неточних або неповних відомос-

тей.  
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Органами, які мають право застосовувати адміністративно-
правову відповідальність, є: суд, Антимонопольний комітет України, 
Державна служба інтелектуальної власності, державні інспектори у 
справах інтелектуальної власності. 

 
5. Митні засоби захисту прав інтелектуальної власності 
На митні органи України покладено завдання щодо сприяння за-

хисту прав інтелектуальної власності, вжиття заходів для запобігання 
переміщенню через митний кордон України товарів з порушеннями 
охоронюваних законом прав інтелектуальної власності. 

Положеннями глави 57 (статті 397-402) новий Митний кодекс 
України (від 13 березня 2012 р. № 4495-У) визначає загальний поря-
док митного контролю та митного оформлення товарів, що містять 
об'єкти права інтелектуальної власності, випадки та процедуру при-
зупинення митного оформлення товарів, переміщення яких порушує 
права правоволодільців на об'єкти права інтелектуальної власності, 
спрощену процедуру знищення товарів, митне оформлення яких при-
зупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності, а 
також взаємодію митних органів з іншими органами державної влади 
у сфері захисту права інтелектуальної власності. 

Відповідно до ст. 397 Кодексу митний контроль і митне оформ-
лення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, які 
охороняються відповідно до закону, та ввозяться на митну територію 
України або вивозяться з митної території України, здійснюються в 
загальному порядку з урахуванням особливостей, встановлених цим 
Кодексом та іншими законами України. 

Порядок виконання митних формальностей під час здійснення 
митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на 
бланку єдиного адміністративного документа затверджений наказом 
Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 р. № 631 та зареєс-
трований у Міністерстві юстиції України 10 серпня 2012 р. за № 
1360/21672. Згідно з підпунктом 4.5.8 зазначеного Порядку при здій-
сненні митного оформлення митної декларації передбачено виконан-
ня, зокрема, перевірки наявності задекларованих товарів у митному 
реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності. 

При цьому, відповідно до пункту 4.6 Порядку, за наявності до-
статніх підстав вважати, що товари переміщуються через митний ко-
рдон України з порушенням прав інтелектуальної власності, митне 
оформлення цих товарів призупиняється у випадках і порядку, визна-
чених законодавством. 

Також ст. 397 Кодексу визначено, що заходи, пов'язані з призу-
пиненням митного оформлення відповідно до положень цього розді-
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лу, застосовуються митними органами щодо товарів, які ввозяться на 
митну територію України для вільного обігу або вивозяться для віль-
ного обігу за межі митної території України, за винятком: 

• особистих речей громадян; 
• товарів, які містять об'єкти права інтелектуальної власності, 

що охороняються відповідно до закону, та які переміщуються через 
митний кордон України для власного використання громадянами і не 
призначені для виробничої чи іншої підприємницької діяльності, су-
марна вартість та/або вага яких не перевищує обмежень, встановле-
них у ч. 1 ст. 374 цього Кодексу. 

Статтею 374 Кодексу визначаються умови ввезення (переси-
лання) громадянами товарів на митну територію України. 

Товари (за винятком підакцизних), сумарна фактурна вартість 
яких не перевищує еквівалент 1000 євро, що ввозяться громадянами 
на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжу-
ваному багажі через пункти пропуску через державний кордон Укра-
їни, відкриті для повітряного сполучення, та товари (крім підакциз-
них), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 
євро та/або сумарна вага яких не перевищує 50 кг, що ввозяться гро-
мадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у су-
проводжуваному багажі через інші, ніж відкриті для повітряного спо-
лучення, пункти пропуску через державний кордон України, не під-
лягають письмовому декларуванню (за винятком товарів, на які від-
повідно до ст. 197 цього Кодексу встановлено обмеження щодо пере-
міщення громадянами через митний кордон України, і випадків, пе-
редбачених ч. 2 цієї статті) та не є об'єктами оподаткування митними 
платежами. 

У статті 197 Кодексу встановлюються обмеження щодо пере-
міщення окремих товарів через митний кордон України. 

У випадках, передбачених законом, на окремі товари встанов-
люються обмеження щодо їх переміщення через митний кордон 
України. Пропуск таких товарів через митний кордон України та їх 
митне оформлення здійснюються митними органами на підставі 
отриманих з використанням засобів інформаційних технологій доку-
ментів, які підтверджують дотримання зазначених обмежень, вида-
них державними органами, уповноваженими на здійснення відповід-
них контрольних функцій, іншими юридичними особами, уповнова-
женими на їх видачу, якщо подання таких документів митним орга-
нам передбачене законами України. 

Вивезення з митної території у незмінному вигляді товарів, мит-
не оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав ін-
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телектуальної власності, забороняється до завершення процедури та-
кого призупинення. 

У ст. 398 Кодексу зазначено, що Держмитслужба України веде 
митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності, які охороня-
ються відповідно до закону (далі – митний реєстр), на підставі заяв 
правоволодільців. 

Правоволоділець, який має підстави вважати, що під час пере-
міщення товарів через митний кордон України порушуються чи мо-
жуть бути порушені його права на об'єкт права інтелектуальної влас-
ності, має право подати до центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної 
справи (Держмитслужби України), заяву про сприяння захисту нале-
жних йому майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності шля-
хом внесення відповідних відомостей до митного реєстру об'єктів 
права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до за-
кону. Порядок реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелекту-
альної власності, які охороняються відповідно до закону, включаючи 
форму заяви, перелік інформації та документів, які додаються до за-
яви, порядок подання і розгляду заяви та ведення реєстру, визнача-
ються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання та реалізує державну політику у сфері фінансів. 

На виконання положень Митного кодексу України та законодав-
чих актів у сфері охорони прав інтелектуальної власності розроблено 
Порядок реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної 
власності, які охороняються відповідно до закону, затверджений на-
казом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 р. № 648 
«Про затвердження Порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів 
права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до за-
кону» (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 червня 
2012 р. за № 1034/21346, набув чинності 13 липня 2012 р.). Цей поря-
док встановлює процедуру подання і розгляду документів та форму 
заяви на реєстрацію у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної 
власності, а також визначає заходи щодо ведення митного реєстру. 

Слід зазначити, що в Митному кодексі від 11 липня 2002 р. 
йшлося про те, що об'єктами права інтелектуальної власності, які 
вносяться до Митного реєстру, можуть бути об'єкти авторського пра-
ва і суміжних прав, промислові зразки, торговельні марки і географі-
чні зазначення. У новому Митному кодексі прямо не названі об'єкти, 
які можуть бути внесені до Митного реєстру. У відповідних статтях 
фігурує досить загальне поняття «об'єкт права інтелектуальної влас-
ності, що охороняється відповідно до закону». Водночас, у ст. 4 Ко-
дексу, де містяться визначення згадуваних у ньому термінів, встанов-
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лено, що під об'єктом права інтелектуальної власності маються на 
увазі об'єкти авторського права і суміжних прав, винаходи, корисні 
моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення 
(зазначення походження товарів) і сорти рослин. Розуміючи, що пе-
релік «об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються 
відповідно до закону» набагато ширший за зазначений у ст. 4 Кодек-
су, найімовірніше, законодавець встановив, що до обсягу поняття об'-
єкта права інтелектуальної власності Митний кодекс відносить саме 
згадані вище об'єкти. 

Зважаючи на це визначення, можна дійти висновку, що згідно з 
положеннями нового Митного кодексу у Митному реєстрі, окрім 
уже звичних об'єктів, можна буде реєструвати винаходи, корисні 
моделі і сорти рослин. 

Слід зазначити, що реєстрація проводиться безкоштовно і не пе-
редбачає внесення грошової застави або гарантії банку. 

Реєстр товарів, що містять об'єкт інтелектуальної власності, ве-
деться Держмитслужбою в електронному вигляді за допомогою спе-
ціалізованого програмно-інформаційного комплексу Єдиної автома-
тизованої інформаційної системи Держмитслужби України для забез-
печення оперативної передачі інформації про зареєстрований товар, 
включаючи його графічне зображення. 

Таким чином, правоволоділець може надати якомога більше ін-
формації про товар, що містить об'єкт інтелектуальної власності, для 
того щоб при проведенні митного контролю легше було відрізнити 
контрафактну продукцію від оригінальної. 

Після реєстрації об'єкта права інтелектуальної власності в Мит-
ному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороня-
ються відповідно до закону, митні органи на підставі даних такого 
реєстру вживають заходів щодо запобігання переміщенню через мит-
ний кордон України контрафакгних товарів. 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію 
державної політики у сфері державної митної справи (Держмитслуж-
ба України), забезпечує оприлюднення переліку об'єктів права інте-
лектуальної власності, включених до Митного реєстру об'єктів права 
інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, на 
своєму офіційному сайті. 

Правоволоділець зобов'язаний повідомити центральний орган 
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у 
сфері державної митної справи, про припинення чинності чи визнан-
ня недійсним права інтелектуальної власності, а також про часткову 
або повну передачу прав на об'єкт права інтелектуальної власності, 
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відомості щодо якого внесені до Митного реєстру об'єктів права інте-
лектуальної власності, які охороняються відповідно до закону. 

Статтею 399 Кодексу визначена процедура призупинення мит-
ного оформлення товарів на підставі даних Митного реєстру. 

У разі якщо митний орган на підставі даних Митного реєстру 
об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповід-
но до закону, виявляє ознаки порушення прав інтелектуальної влас-
ності щодо товарів, пред'явлених до митного контролю та митного 
оформлення, їх митне оформлення призупиняється, а товари підля-
гають розміщенню на складі цього органу. 

Рішення про призупинення митного оформлення товарів на 
строк до 10 робочих днів і в разі необхідності продовження цього 
строку не більш як на 10 робочих днів приймає керівник митного ор-
гану або особа, яка виконує його обов'язки (керівники митниць, мит-
них постів або особи, які виконують їхні обов'язки). 

У разі призупинення митного оформлення швидкопсувних това-
рів строк призупинення становить три робочі дні та не може бути 
продовжений. 

Датою отримання повідомлення правоволодільцем вважається 
день, коли митним органом таке повідомлення надіслано засобами 
факсимільного та/або електронного зв'язку. 

У разі якщо протягом перших 10 робочих днів після отримання 
повідомлення про призупинення митного оформлення товарів право-
володілець письмово не поінформує митний орган, що призупинив 
митне оформлення таких товарів, про звернення до суду з метою за-
безпечення захисту прав інтелектуальної власності або не звернеться 
до такого митного органу з письмовим вмотивованим клопотанням 
про продовження строку призупинення митного оформлення, то за 
відсутності ознак порушення митних правил товари, митне оформ-
лення яких було призупинено, підлягають митному оформленню в 
установленому порядку. 

Якщо протягом перших 10 робочих днів після отримання повід-
омлення про призупинення митного оформлення товарів правоволо-
ділець письмово поінформує митний орган про звернення до суду з 
метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності або звер-
неться до такого митного органу з письмовим вмотивованим клопо-
танням про продовження строку призупинення митного оформлення, 
то призупинення митного оформлення зазначених товарів може бути 
продовжено митним органом, але не більш як на 10 робочих днів. 

У разі призупинення митним органом митного оформлення то-
варів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, за відсут-
ності вагомих причин вважати такі товари контрафактними, правово-



 155 

лоділець протягом вищезазначених строків може звернутися до мит-
ного органу з письмовою заявою про надання згоди на поновлення 
митного оформлення таких товарів. У такому разі правоволоділець не 
має права вимагати знищення такого товару від його власника. 

Стаття 400 Кодексу регламентує процедуру призупинення ми-
тного оформлення товарів за ініціативою митного органу. За наявно-
сті достатніх підстав вважати, що внаслідок переміщення через мит-
ний кордон України товарів, щодо яких правоволодільцем не подано 
заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об'єкт 
права інтелектуальної власності відповідно до ст. 398 Кодексу, мо-
жуть бути порушені такі права, митний орган може за власною ініціа-
тивою призупинити митне оформлення зазначених товарів. 

На виконання вимог цієї статті прийнято постанову Кабінету 
Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 432 «Про затвердження 
переліку підстав для призупинення митного оформлення товарів, що-
до яких правоволодільцем не подано заяву про сприяння захисту на-
лежних йому майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власнос-
ті, за ініціативою митного органу», яка набула чинності з 1 червня 
2012 р. 

Згідно із зазначеною постановою такими підставами є: 
� подана до митного органу або Держмитслужби України заява 

особи, якій відповідно до закону належать майнові права на об'єкт 
права інтелектуальної власності, що не включений до митного реєст-
ру об'єктів права інтелектуальної власності, або особи, яка діє від її 
імені в межах наданих повноважень; 

� інформація про порушення прав інтелектуальної власності, 
отримана митними органами від правоохоронних та контролюючих 
органів; митних органів України та інших країн; міжнародних органі-
зацій, до компетенції яких належать питання захисту прав інтелекту-
альної власності; 

� декларування товару з торговельною маркою, яка відрізня-
ється від торговельної марки, наявної в митному реєстрі, лише окре-
мими елементами та є схожою з нею настільки, що їх можна сплута-
ти. 

Митний орган вживає заходів щодо призупинення за власною 
ініціативою митного оформлення товарів, що містять об'єкти права 
інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, 
виключно за умови наявності відомостей про правоволодільця. 

У разі ввезення на митну територію України або вивезення за її 
межі вищезазначених товарів митний орган, що здійснює їх митне 
оформлення, у той же день засобами факсимільного та/або електро-
нного зв'язку надсилає правоволодільцю та декларанту повідомлення, 
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зазначене у ч. З ст. 399 Кодексу. Датою отримання правоволодільцем 
та декларантом повідомлення вважається день, коли таке повідом-
лення надіслано митним органом 

Якщо правоволоділець протягом трьох робочих днів подасть 
митному органу, що надіслав йому повідомлення, заяву про сприяння 
захисту належних йому майнових прав на об'єкт права інтелектуаль-
ної власності, то митне оформлення таких товарів призупиняється на 
строк, передбачений ч. 2 ст. 399 Кодексу, а декларант невідкладно 
інформується про причини призупинення, після чого вчиняються дії 
згідно з положеннями частин 7-15 ст. 399 Кодексу. 

У разі призупинення митного оформлення товарів, зазначених у 
ст. 399 Кодексу, відшкодування митним органам, володільцю товарів 
та декларанту витрат, пов'язаних із зберіганням цих товарів, здійсню-
ється за рахунок правовласника. 

Якщо правоволоділець у визначений ч. 5 ст. 399 Кодексу строк 
не подасть митному органу заяву про сприяння захисту належних 
йому майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності, то 
митне оформлення товарів, що містять такий об'єкт права інтелектуа-
льної власності, здійснюється в установленому порядку. 

Статтею 401 Кодексу передбачено спрощену процедуру зни-
щення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у 
порушенні прав інтелектуальної власності у досудовому порядку. 

Відповідно до ст. 476 Кодексу ввезення на митну територію 
України або вивезення за межі цієї території товарів, призначених 
для виробничої або іншої підприємницької діяльності, з порушенням 
охоронюваних законом прав інтелектуальної власності тягнуть за со-
бою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з конфіскацією товарів, що переміщу-
ються з порушенням права інтелектуальної власності. 

Згідно зі ст. 243 Кодексу товари, конфісковані за рішенням суду 
відповідно до ст. 476 Кодексу, у строки, встановлені законодавством 
для виконання судових рішень, підлягають безоплатному переданню 
для потреб лікувальних, навчальних закладів, закладів та установ со-
ціально-культурної сфери, інших закладів та установ, що фінансу-
ються за рахунок державного чи місцевих бюджетів, або переробці, 
утилізації чи знищенню. 

Таким чином, саме на вдосконалення процедур митного контро-
лю за переміщенням через митний кордон України товарів, що міс-
тять об'єкти права інтелектуальної власності та спроможність їх реа-
лізації, спрямовані новації митного законодавства у сфері захисту 
прав інтелектуальної власності. 
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6. Захист від недобросовісної конкуренції у сфері інтелектуа-
льної власності 
В умовах економічної нестабільності посилюється боротьба за 

ринок, інструментами якої часом виступають недобросовісна конку-
ренція і порушення у сфері інтелектуальної власності. Це, зокрема, 
недобросовісна реєстрація об'єктів, використання чужих позначень, 
етикеток, упаковок – торговельних марок, промислових зразків, ко-
мерційних найменувань та ін.  

Поширеність недобросовісної конкуренції у сфері інтелектуаль-
ної власності обумовлена кількома чинниками.  

По-перше, не всі суб'єкти господарювання піклуються про ство-
рення чесної репутації, оскільки вони не планують своє існування 
протягом тривалого часу, а після вчинення недобросовісних дій при-
пиняють свою діяльність.  

По-друге, споживачі не мають достатньої інформації про товари 
навіть після їхньої купівлі й використання.  

По-третє, іноді на тому чи іншому ринку немає достатньої ко-
рисної інформації про характеристики товарів.  

По-четверте, споживачі іноді не мають можливості довідатися 
про ціну і якість, запропоновані різними конкурентами.  

Недобросовісна конкуренція може бути класифікована за різни-
ми критеріями: за суб'єктами, проти яких недобросовісна конкурен-
ція спрямована – проти споживачів, конкурентів або громадськості в 
цілому; за об'єктами, стосовно яких вона відбувається (товари, по-
слуги, фірмові найменування, товарні знаки тощо); за сферою госпо-
дарювання (підприємництва), в якій недобросовісна конкуренція 
здійснюється (у виробничому або комерційному господарюванні 
(підприємництві). 

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про захист від недобросо-
вісної конкуренції» неправомірним є використання без дозволу упов-
новаженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків 
для товарів і послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, 
упаковки товарів, назв літературних, художніх творів, періодичних 
видань, назв місць походження товарів, що може призвести до змі-
шування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання, який має 
пріоритет на їх використання. 

Результати роботи або зусилля підприємця можуть бути захи-
щені відповідно до застосовного права про інтелектуальну власність, 
зокрема патентом, найменуванням або законами про авторське право. 
Якщо такого захисту немає, то кожний, у принципі, вільний відтво-
рювати, копіювати товари конкурента. Згідно із законодавством про 
недобросовісну конкуренцію така поведінка суб'єкта господарювання 
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підпадає під дію цього законодавства, тільки якщо його потенційний 
результат стосовно конкурента, а також його дії і наміри охоплюють-
ся поняттям «недобросовісна конкуренція». У цьому складі правопо-
рушення недобросовісна конкуренція збігається з порушенням ви-
ключного права на об'єкти інтелектуальної власності (у тому числі 
винаходи, корисні моделі, знаки для товарів і послуг, назви місць по-
ходження товарів, фірмові найменування). Позначення, що вводять в 
оману, – це позначення, що породжують у свідомості споживача асо-
ціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів 
і послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають 
цьому. 

Під час аналізу ст. 4 Закону термін «використання» слід розумі-
ти як виготовлення, застосування, ввіз, пропозицію до продажу, про-
даж, інше введення в господарський обіг або зберігання з цією метою 
товару. На відміну від контрафакції32, за якої правопорушенням ви-
знається ряд контрафактних дій щодо використання чужих об'єктів 
(виготовлення, застосування, ввіз, пропозиція до продажу, продаж 
тощо), у галузі недобросовісної конкуренції не допускається лише 
незаконний продаж товару з втіленими в ньому об'єктами інтелектуа-
льної власності за умови конкурентних відносин між позивачем і від-
повідачем. 

Слід наголосити, що неправомірне використання чужого на-
йменування в конкуренції охоплює не всі порушення права на чуже 
фірмове найменування, а тільки ті, що можуть призвести до змішу-
вання з діяльністю іншого суб'єкта господарювання і, отже, ввести в 
оману споживачів. Наприклад, позначення, що становлять виключну 
прерогативу фірмових найменувань юридичних осіб інших організа-
ційно-правових форм, використання термінів, які закріплені винятко-
во за юридичними особами певних видів, суперечать законодавству, 
однак не належать до аналізованого правопорушення. Для юридичної 
класифікації дій, пов'язаних із використанням чужого фірмового на-
йменування, немає значення, добросовісним або недобросовісним 
було використання. Важливо інше: чи застосовувалося ідентичне або 
подібне найменування і чи є конкурентами на ринку суб'єкти з іден-
тичним або подібним найменуванням. 

Підприємство, яке незаконно використовує позначення джерела 
і назву місця походження, крім того, що вводить споживача в оману, 

                                                           
32 Порушення авторського права (контрафакція; піратство, якщо мова 
йде про порушення майнових авторських прав) – дії, спрямовані на проти-
правне використання об'єктів права інтелектуальної власності, що належать 
іншим особам, умисно вчинені особою, яка розуміє протизаконний характер 
цих дій, з метою отримання матеріальної вигоди.  
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може набути невиправданої переваги перед своїми конкурентами, 
включаючи і конкурентів із того географічного регіону, на який на-
дане позначення, у результаті чого останні згодом можуть цілком або 
частково підірвати свою репутацію і становище на ринку. Тому охо-
рона позначень джерела і назв місць походження може розглядатися 
як окремий аспект захисту проти недобросовісної конкуренції. До на-
ведених у ст. 4 Закону інших позначень слід віднести також символи, 
емблеми, логотипи і девізи, використовувані суб'єктом господарю-
вання для вираження при здійсненні господарської діяльності певної 
індивідуальності стосовно себе самого і своїх товарів. 

Безпосереднім предметом аналізованого правопорушення мо-
жуть бути рекламні матеріали. У цьому правопорушенні йдеться 
про недобросовісну імітацію методів і способів реклами конкурентів. 
Захист згідно зі ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної 
конкуренції» має здійснюватися в тому випадку, якщо комерційна 
реклама включає певні характеристики, що визнані громадськістю та 
асоціюються з певним товаром виробника. Реклама може включати 
специфічний слоган (зазвичай не захищений авторським правом) або 
специфічний дизайн, що виражає певну рекламну ідею. Імітатор діє 
недобросовісно, якщо він створює можливість введення в оману спо-
живача. За такої ситуації імітація рекламного засобу суб'єкта госпо-
дарювання, здійснювана його конкурентом, може порушувати Закон, 
оскільки неправомірно використовує відому рекламну ідею, метод 
або спосіб. 

Упаковка також може бути безпосереднім предметом непра-
вомірного використання ділової репутації. Зазначені в ст. 4 Закону 
України «Про захист від недобросовісної конкуренції» позначення не 
становлять вичерпний перелік тих, що можуть неправомірно викори-
стовуватися в конкуренції, оскільки вони не вичерпують тих позна-
чень, що індивідуалізують і виділяють суб'єкта господарювання у 
відносинах конкуренції на ринку. 

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про захист від недобросо-
вісної конкуренції» неправомірним використанням товару іншого 
виробника є введення в господарський обіг під своїм позначенням то-
вару іншого виробника шляхом змін або зняття позначень виробника 
без дозволу уповноваженої на те особи. Визнання такого викорис-
тання недобросовісним і неправомірним пов'язане з введенням спо-
живачів в оману щодо місця походження товару, коли споживачі по-
зв'язують з цим місцем походження (іншим виробником) уявлення 
особливої якості. Виробник продає чужі товари як свої власні після 
того, як він змінив або зняв оригінальне позначення товару і замінив 
його власним знаком. Такі дії можуть ввести споживачів в оману що-
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до виробника товару, при цьому йдеться, скоріше, про опосередкова-
не використання репутації іншого виробника, оскільки правопоруш-
ник сприяє поліпшенню власної репутації за допомогою чужого то-
вару кращої якості. 

Це правопорушення може бути вчинене шляхом продажу вико-
ристаних товарів, що раніше були у вжитку, як нових або фальсифі-
кованих товарів як оригіналів.  

Випадки підміни товарів можна підрозділити на:  
o заміну більш відомих товарів менш відомими товарами;  
o заміну товарів вищої якості товарами нижчої якості;  
o підміну суб'єктом господарювання своїм товаром товару ін-

шого суб'єкта господарювання.  
Коли менш відомий товар підміняється іншим, більш відомим, 

подібним товаром, то товар, яким замінюється інший товар, не обо-
в'язково має бути гіршої якості. На практиці, однак, менш відомий 
товар часто має гіршу якість, ніж той, стосовно якого відбувається 
підміна. 

Копіювання зовнішнього вигляду виробу з введенням копії в гос-
подарський обіг без зазначення виробника копії завдає шкоди закон-
ному володільцю авторських прав на виріб при повному або частко-
вому копіюванні. У статтях 4, 6 Закону України «Про захист від не-
добросовісної конкуренції» йдеться про експлуатацію ділової репу-
тації конкурента, але, на відміну від правопорушення, передбаченого 
ст. 4 Закону, воно здійснюється не за допомогою використання по-
значення, що належить конкуренту, а шляхом копіювання його виро-
бу, що відоме споживачам як виріб цього конкурента. Ці дії є антико-
нкурентними, оскільки правопорушник використовує зовнішній ви-
гляд виробу як результат чужої діяльності для досягнення переваги 
стосовно своїх конкурентів. 

Захист від недобросовісної конкуренції має надаватися не лише 
в тому разі, коли відтворення зовнішнього вигляду втілене в промис-
ловому зразку, що охороняється патентом, але й коли він не охороня-
ється відповідно до законодавства про інтелектуальну власність. Ін-
шими словами, навіть якщо зразок не охороняється патентом, або те-
рмін його охорони минув, або промисловий зразок визнаний недійс-
ним, тобто з точки зору законодавства про інтелектуальну власність 
немає порушення права на такий зразок, але він відтворюється і вво-
диться в господарський обіг без однозначного зазначення виробника 
копії конкурента, то це слід вважати порушенням ст. 6 Закону Украї-
ни «Про захист від недобросовісної конкуренції». 

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про захист від недоб-
росовісної конкуренції» не визнається неправомірним копіювання зо-
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внішнього вигляду виробу або його частин, якщо таке копіювання 
обумовлене виключно їх функціональним застосуванням. Отже, якщо 
зовнішній вигляд виробу втілений у промисловому зразку, що має 
функціональний характер (тобто його форма продиктована функціо-
нальною необхідністю і нерозривно пов'язана з корисним результа-
том), його копіювання не має підпадати під аналізовану заборону, 
встановлену у ч. 1 ст. 6 Закону. 

Таким чином, копіювання не є недобросовісним, якщо воно 
обумовлене функціональним застосуванням. Навіть якщо певний зо-
внішній вигляд (форма) виробу було розроблено яким-небудь вироб-
ником, копіювання не є недобросовісним, якщо виріб практично мо-
же бути використано тільки в цій формі. Однак у таких випадках ви-
робник, що здійснює копіювання, має вчинити всі необхідні дії (на-
приклад, зазначити себе як виробника), щоб уникнути виникнення 
можливості змішування його діяльності з діяльністю виробника ори-
гінального виробу. Відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону «Про захист від 
недобросовісної конкуренції» дія цієї статті не поширюється на ви-
роби, що мають охорону як об'єкти права інтелектуальної власності. 
Отже, ст. 6 Закону не застосовується тією мірою, якою вироби мають 
охорону як об'єкти права інтелектуальної власності. 

 
Методичні рекомендації 

Захист прав на об'єкти права інтелектуальної власності здійсню-
ється згідно з відповідними Законами України («Про охорону прав на 
винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на знаки для товарів і 
послуг», «Про охорону прав на промислові зразки» та ін.), а також 
порядком, установленим адміністративним, цивільним і криміналь-
ним законодавством. 

Студент має знати, що згідно з Кодексом України про адмініст-
ративні правопорушення (стаття 512 «Порушення прав на об'єкт пра-
ва інтелектуальної власності») незаконне використання об'єкта права 
інтелектуальної власності (літературного чи художнього твору, їх 
виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп'ютерної 
програми, бази даних, наукового відкриття, винаходу, корисної мо-
делі, промислового зразка, знака для товарів і послуг, топографії 
ІМС, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо), привлас-
нення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на 
об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом, – 
тягне за собою накладення штрафу від десяти до двохсот неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно ви-
готовленої продукції та обладнання і матеріалів, призначених для її 
виготовлення. 
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Згідно з Кримінальним кодексом України (ст. 136 «Порушення 
прав на об'єкт права інтелектуальної власності») незаконне викорис-
тання об'єкта права інтелектуальної власності (літературного чи ху-
дожнього твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мов-
лення, комп'ютерної програми, бази даних, наукового відкриття, ви-
находу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і 
послуг, топографії ІМС, раціоналізаторської пропозиції, сорту рос-
лин тощо), привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне 
порушення права на об'єкт права інтелектуальної власності, що охо-
роняється законом, якщо це завдало матеріальної шкоди у великому 
розмірі, караються позбавленням волі на строк до двох років, або ви-
правними роботами на строк до одного року, або штрафом від двох-
сот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 
конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і ма-
теріалів, призначених для їх виготовлення. Ті самі дії, якщо їх вчине-
но повторно або за попереднім зговором групою осіб, або вони за-
вдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі33, караються 
позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, або виправними 
роботами на строк до двох років, або штрафом від однієї до трьох ти-
сяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією 
незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, при-
значених для їх виготовлення. 

Певну відповідальність визначає і Митний кодекс України. Так, 
згідно зі статтею 1161 переміщення через митний кордон України то-
варів або предметів, виготовлених з порушенням прав на об'єкт права 
інтелектуальної власності, що охороняється законом, тягне за собою 
накладення штрафу на громадян у розмірі від одного до п'ятисот 
офіційно встановлених на день вчинення порушення митних правил 
мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією товарів, що є 
об'єктами правопорушення, а на службових осіб – від десяти до тися-
чі двохсот офіційно встановлених на день вчинення порушення мит-
них правил мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією за-
значених товарів. 

Найбільш практичну значимість і ефективність серед форм і ви-
дів захисту має цивільно-правовий захист авторських і суміжних 
прав. Студенту слід знати способи захисту, способи забезпечення по-
зову та відповідальність порушників.  

 
                                                           

33 Матеріальну шкоду вважають завданою у великому розмірі, якщо її розмір 
у сто й більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів грома-
дян, а завданою в особливо великому розмірі, якщо її розмір у тисячу й біль-
ше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 
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ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ 
 

1. Що таке «інтелектуальна діяльність»? 
2. Як співвідносяться поняття «інтелектуальна діяльність» та 

«творча діяльність»? 
3. Які характерні ознаки відносин інтелектуальної власності? 
4. У чому полягають особливості методу правового регулюван-

ня відносин інтелектуальної власності в Україні? 
5. Назвіть основні акти законодавства України про інтелектуа-

льну власність. 
6. Дайте визначення поняття права інтелектуальної власності як 

галузі права. 
7. Яке місце посідає право інтелектуальної власності в системі 

галузей права України? 
8. Якою є система права інтелектуальної власності як галузі 

права? 
9. Назвіть елементи державної системи правової охорони інте-

лектуальної власності в Україні. 
10. Назвіть критерії охороноздатності об'єктів авторського пра-

ва. 
11. Як виникає авторське право на твір? 
12. Для яких суб'єктів можуть виникнути права на твір? 
13. У чому полягає сутність немайнових прав на твір? 
14. Які майнові права можуть належати суб'єкту авторського 

права? 
15. Коли і в якому обсязі інші особи можуть використовувати 

твір без дозволу суб'єкта авторського права? 
16. Який строк охорони авторських прав та які наслідки його 

спливу? 
17. Назвіть характерні риси суміжних прав. 
18. Які існують різновиди суміжних прав? 
19. Що таке фонограма? 
20. Який строк чинності суміжних майнових прав встановлено за 

законодавством України? 
21. Назвіть підстави виникнення суміжних прав, передбачені в 

законодавстві. 
22. Чи підлягають обов'язковій реєстрації суміжні права? 
23. Які дії є порушенням суміжних прав? 
24. Чи можливе існування права виконавця, який виконав твір, 

щодо якого закінчився строк дії авторського права?  
25. Що таке «колективне управління» і як воно діє? 
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26. Як визначено поняття «винахід» та «корисна модель» у зако-
нодавстві? У чому полягає різниця між цими об'єктами права проми-
слової власності? 

27. Які умови патентоздатності винаходу, корисної моделі, про-
мислового зразка передбачені у законодавстві?  

28. Що таке секретний винахід та секретна корисна модель?  
29. Хто може бути винахідником?  
30. В яких випадках роботодавець є суб'єктом права інтелектуа-

льної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок? 
31. Чи можуть юридичні особи виступати суб'єктами права про-

мислової власності? 
32. Назвіть випадки, в яких ліцензіати стають учасниками відно-

син у сфері права промислової власності. 
33. Якими правами наділено патентних повірених за законодав-

ством України? 
34. Які майнові права інтелектуальної власності на винахід, ко-

рисну модель, промисловий зразок передбачені за законодавством? 
35. Що таке право попереднього користувача на винахід, корис-

ну модель? 
36. Що таке «торговельна марка»? 
37. Назвіть види торговельних марок. 
38. Що таке «комерційне найменування»? 
39. Чим відрізняються «фірмове» та «комерційне» найменуван-

ня? 
40. Які вимоги висуваються до комерційного найменування? 
41. Розкрийте особливості зазначення походження товару. 
42. У чому полягають майнові права інтелектуальної власності 

на географічне зазначення? 
43. Розкрийте поняття «раціоналізаторська пропозиція». 
44. Як оформлюється право на раціоналізаторську пропозицію? 
45. Що таке наукове відкриття? 
46. Які існують ознаки наукового відкриття? 
47. Назвіть критерії охороноздатності наукового відкриття. 
48. Хто є суб'єктами права інтелектуальної власності на наукове 

відкриття? 
49. У чому полягають особливості правової охорони топографій 

інтегральних мікросхем? 
50. Що розуміють під використанням топографій інтегральних 

мікросхем? 
51. Назвіть критерії охороноздатності сорту рослин, породи тва-

рин.  
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52. Що таке «комерційна таємниця»? 
53. Які існують правомірні способи одержання комерційної тає-

мниці? 
54. Назвіть види захисту прав інтелектуальної власності. 
55. Що таке порушення прав інтелектуальної власності? 
56. У чому може виражатися відповідальність за порушення 

прав інтелектуальної власності? 
57. Назвіть особливості цивільно-правового способу захисту прав 

інтелектуальної власності. 
58. Чим характеризується кримінально-правовий захист прав ін-

телектуальної власності? 
59. Які особливості має адміністративно-правовий захист прав 

інтелектуальної власності? 
60. Назвіть характерні риси захисту від недобросовісної конкуре-

нції у сфері інтелектуальної власності. 
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2. МЕТА Й ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 
2.1. Мета викладання дисципліни: глибоке засвоєння знань 

студентами щодо правового регулювання відносин, які мають місце 
під час виникнення, використання, регулювання та охорони об’єктів 
інтелектуальної власності.. 

Завдання курсу: формування у студентів спеціальних знань що-
до загальних положень права інтелектуальної власності, її видів та 
змісту, поняття об’єктів і суб’єктів права інтелектуальної власності, 
підстав виникнення, умов і порядку використання її результатів, пра-
вового регулювання з урахуванням положень міжнародно-правового 
захисту.  

Предметом є відносини інтелектуальної власності у вузькому 
значенні – особисті немайнові та майнові відносини, що виникають 
стосовно володіння, користування, розпорядження, управління тощо 
результатами інтелектуальної, творчої діяльності з підстав, які не за-
боронені законом, не суперечать моральним засадам суспільства і 
ґрунтуються на рівності та майновій самостійності їх учасників. 



 168 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 
знати: 
• науково-теоретичні та практичні положення про право інтеле-

ктуальної власності; 
• особливості правового регулювання, основні міжнародно-

правові акти, норми Цивільного і Господарського кодексів України; 
• закони та інші нормативно-правові акти, що регулюють пра-

вовідносини у сфері інтелектуальної власності, порядок їх застосу-
вання, закріплення та правовий захист майнових і немайнових прав 
на об’єкти права інтелектуальної власності; 

• спеціальну науково-методичну та іншу юридичну літературу; 
вміти: 
� правильно визначати види, об’єкти і суб’єкти права інтелекту-

альної власності; 
� забезпечувати юридичне оформлення відповідних прав; 
� тлумачити та застосовувати нормативно-правові акти з метою 

прийняття обґрунтованих рішень у спірних відносинах, що виника-
ють у процесі використання інтелектуальної власності, та її захисту. 

  
2.2. Очікувані результати навчання 
Вивчення даної дисципліни передбачає оволодіння спеціалізо-

ваними компетентостями (СК 10, СК 11, СК 12), зокрема: 
а) діловодсько-кадровими (знання, вміння та навички щодо ком-

плексного оволодіння сучасними системами управління документоо-
бігом та системами інформаційно-документаційного забезпечення 
управлінської діяльності організацій різних галузей і форм власності, 
враховуючи усі діловодсько-кадрові операції, процеси та функції); 

б) організаційно-управлінськими (знання та вміння організацій-
но-управлінської праці на рівні підрозділу, організації, органу управ-
ління; здатність формувати гнучкий стиль керівництва, виконувати 
управлінські операції планування та звітування, здійснювати конт-
роль за якістю інформаційно-документного забезпечення управління; 
сприяння високому рівню виконання співробітниками своїх службо-
вих обов’язків, трудової та виробничої дисципліни); 

в) інформаційно-аналітичними (знання й уміння у галузі теоре-
тичних основ інформатики й практичного використання 
комп’ютерних технологій; здатність застосовувати інформаційні тех-
нології для вирішення практичних завдань в інформаційно-
документній галузі; здатність проводити інформаційний моніторинг 
на базі ресурсів Інтернет за конкретними запитами, аналітико-
синтетичне перетворення документів та інформації, готувати відпові-
дні аналітичні огляди та реферати; здатність застосовувати уміння й 
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навички щодо формування інформаційних ресурсів установи, у тому 
числі з використанням засобів комп’ютерних та Інтернет-технологій 
(електронних продуктів: баз даних, електронних архівів, електронних 
послуг) тощо). 

 
Програмними результатами навчання є: 
ПРН 1. Готовність брати участь у функціонуванні демократич-

них інститутів, аналізуючи державно-політичні, національно-
культурні, соціально-економічні та особистісно значущі процеси, ре-
алізувати свій потенціал через громадянську відповідальність і патрі-
отизм. 

ПРН 3. Здатність аналізувати соціально значущі проблеми і 
процеси, ефективно працювати в умовах ринкової економіки на осно-
ві знань процесів функціонування й розвитку суспільства. 

ПРН 4. Здатність ефективно використовувати правові знання, 
застосовувати законодавчі акти і нормативно-правові документи в 
особистому житті та професійній діяльності, відповідати за прийняті 
рішення та їх реалізацію. 

ПРН 6. Здатність правильно, аргументовано і зрозуміло будува-
ти усну та писемну мову, проводити ділове спілкування, публічні ви-
ступи, презентації, ділове листування; переконливо аргументувати 
свою позицію, володіючи державною та іноземною мовами, викорис-
товуючи різні стилі та ораторське мистецтво і дотримуючись профе-
сійного етикету. 

ПРН 7. Здатність до визначення інформаційної потреби пошуку 
відомостей та їх структурування як у традиційній, так і в електронній 
формах, використовуючи комп’ютерну техніку, телекомунікаційні 
технології; уміння організувати інформацію у спосіб, найбільш спри-
ятливий для аналізу та синтезу, проектування та моделювання органі-
заційних та управлінських процесів у професійній діяльності. 

ПРН 14. Знання нормативних, науково-методичних матеріалів з 
документаційного забезпечення управління, процесів документуван-
ня та організації роботи зі службовими документами в управлінській 
діяльності. 

ПРН 15. Знання порядку планування, проектування і технології 
роботи на базі організаційної та обчислювальної техніки служб доку-
ментаційного забезпечення управління, методів розробки їх оптима-
льних структур. 

ПРН 16. Уміння забезпечити комплекс процесів документування 
управлінської діяльності та організації роботи з документами відпо-
відно до основних положень Єдиної державної системи документа-
ційного забезпечення управління. 
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ПРН 17. Знання технології формування, використання та збері-
гання документних ресурсів (бібліотечних, архівних, музейних, інфо-
рмаційних). 

ПРН 18. Навички складання службових документів усіх видів, 
використовуючи стилістичні норми службових документів, особли-
вості лексичних, морфологічних, синтаксичних засобів ділових доку-
ментів; навички письмової та усної презентації наукового та практи-
чного матеріалу. 

2.3. Передумови для вивчення дисципліни 
Навчальна дисципліна «Інтелектуальна власність та авторське 

право» є однією з провідних загальнопрофесійних дисциплін при під-
готовці фахівців з документознавства. Курс тісно пов'язаний з такими 
загальнопрофесійними та спеціальними дисциплінами, як «Захист 
інформації», «Спеціальне діловодство», «Спеціальне документознав-
ство», «Кадрове діловодство», «Управлінське документознавство» та 
ін. 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Змістовий модуль І 

Тема 1. Загальні засади правового регулювання інтелектуальної 
власності. 

Тема 2. Авторське право. 
Тема 3. Суміжні права. 
Тема 4. Охорона патентних прав. 

Змістовий модуль ІІ 
Тема 5. Правова охорона комерційних позначень. 
Тема 6. Правове регулювання нетрадиційних об’єктів інтелек-

туальної власності. 
Тема 7. Захист прав інтелектуальної власності. 

 
3.2. Структура навчальної дисципліни 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

у тому числі у тому числі 

Назви 
змісто-
вих мо-
дулів і 
тем 

усьо-
го  л п ла

б 
ін
д 

с.р
. 

усьо-
го л п лаб інд с.

р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
11 12 13 

Модуль 1 

Тема 1. 
Загальні 
засади 

10 2 2 - - 6 - - - - - - 
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правово-
го регу-
лювання 
інтелек-
туальної 
власнос-
ті 
Тема 2. 
Авто-
рське 
право 

16 2 4 - - 10 - - - - - - 

Тема 3. 
Суміжні 
права 

12 2 2 - - 8 - - - - - - 

Тема 4. 
Охорона 
патент-
них прав 

12 2 2 - - 8 - - - - - - 

Модуль ІІ 
Тема 5. 
Правова 
охорона 
комер-
ційних 
позна-
чень 

12 2 2 - - 8 - - - - - - 

Тема 6. 
Правове 
регулю-
вання 
нетради-
ційних 
об’єктів 
інтелек-
туальної 
власнос-
ті 

12 2 2 - - 8 - - - - - - 

Тема 7. 
Захист 
прав ін-
телекту-
альної 
власнос-
ті 

16 2 2 - - 12 - - - - - - 

Разом 90 14 16 - - 60 - - - - - - 
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3.3. Тематика і зміст лекцій 
Змістовий модуль І 

Лекція 1. Загальні засади правового регулювання інтелекту-
альної власності (2 год.) 

Поняття та сутність права інтелектуальної власності. Специфіч-
ність та поняття об'єктів права інтелектуальної власності. Загальна 
характеристика інститутів права інтелектуальної власності. Основи 
національного законодавства у сфері інтелектуальної власності. 

Лекція 2. Авторське право (2 год.) 
Поняття, функції авторського права. Загальна характеристика, 

видів та об'єктів авторського права. Характеристика суб'єктів авто-
рського права. Особисті немайнові права, автора та їхня загальна ха-
рактеристика. Майнові права автора та їхня загальна характеристика. 
Обмеження виключних авторських прав. 

Лекція 3. Суміжні права (2 год.) 
Поняття та ознаки суміжних прав. Види суміжних прав. Об’єкти 

суміжних прав – виконання, фонограми, відеограми, програми (пере-
дачі) організацій мовлення. Суб’єкти суміжних прав. Виникнення 
суміжних прав. 

Майнові права інтелектуальної власності на об’єкти суміжних 
прав.  

Використання виконання, фонограми, відеограми та передачі 
(програми) організації мовлення. Строки чинності суміжних майно-
вих прав. Реалізація суміжних прав. 

Лекція 4. Охорона патентних прав (2 год. ) 
Джерела, ознаки та поняття патентного права. Особливості об'-

єктів патентного права. Правова охорона винаходу. Правова охорона 
промислового зразка. Суб'єкти патентного права. Суб'єктивні права 
винахідника. Процедура оформлення прав на винахід, корисну мо-
дель і промисловий зразок. Особливості та процедура захисту патен-
тних прав. 

 
Змістовий модуль ІІ 

Лекція 5. Правова охорона комерційних позначень (2 год.) 
Загальна характеристика та поняття комерційного (фірмового) 

найменування. Правове регулювання торговельної марки. Правова 
охорона географічних зазначень. 

Лекція 6. Правове регулювання нетрадиційних об’єктів інте-
лектуальної власності (2 год.) 

Правове регулювання наукового відкриття. Правове регулюван-
ня компонування інтегральної мікросхеми. Правове регулювання ра-
ціоналізаторських пропозицій. Правове регулювання селекційних до-
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сягнень. Правове регулювання комерційної таємниці. 
Лекція 7. Захист прав інтелектуальної власності (2 год.) 
Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності. Від-

шкодування шкоди як спосіб захисту прав інтелектуальної власності. 
Кримінально-правовий захист прав інтелектуальної власності. Адмі-
ністративно-правовий захист прав інтелектуальної власності. Митні 
засоби захисту прав інтелектуальної власності. Захист від недобросо-
вісної конкуренції у сфері інтелектуальної власності.  

 
3.4. Тематика та зміст практичних (лабораторних) занять 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кіль-
кість 
годин 

1 Практична 1. Загальні засади правового регулю-
вання інтелектуальної власності  
1. Поняття та сутність права інтелектуальної влас-
ності 
2. Специфічність та поняття об'єктів права інтелек-
туальної власності 
3. Загальна характеристика інститутів права інтеле-
ктуальної власності 
4. Основи національного законодавства у сфері ін-
телектуальної власності 

2 

2 Практична 2. Авторське право  
1. Поняття, функції авторського права. Загальна ха-
рактеристика, видів та об'єктів авторського права 
2. Характеристика суб'єктів авторського права 
3. Майнові права автора та їхня загальна характери-
стика 
4. Обмеження виключних авторських прав 

4 

3 Практична 3. Суміжні права  
1. Поняття та ознаки суміжних прав 
2. Види суміжних прав 
3. Об’єкти суміжних прав – виконання, фонограми, 
відеограми, програми (передачі) організацій мовлен-
ня 
4. Суб’єкти суміжних прав.  
5. Виникнення суміжних прав 
6. Майнові права інтелектуальної власності на 
об’єкти суміжних прав 
7. Використання виконання, фонограми, відеограми 
та передачі (програми) організації мовлення 
8. Строки чинності суміжних майнових прав. Реалі-
зація суміжних прав 

2 
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4 Практична 4. Охорона патентних прав  
1. Джерела, ознаки та поняття патентного права 
2. Особливості об'єктів патентного права 
3. Правова охорона винаходу 
4. Правова охорона промислового зразка 
5. Суб'єкти патентного права 
6. Суб'єктивні права винахідника 
7. Процедура оформлення прав на винахід, корисну 
модель і промисловий зразок 
8. Особливості та процедура захисту патентних прав 

2 

5 Практична 5. Правова охорона комерційних по-
значень  
1. Загальна характеристика та поняття комерційного 
(фірмового) найменування 
2. Правове регулювання торговельної марки 
3. Правова охорона географічних зазначень 

2 

6 Практична 6. Правове регулювання нетрадицій-
них об’єктів інтелектуальної власності  
1. Правове регулювання наукового відкриття. 
Правове регулювання компонування 
інтегральної мікросхеми 
2. Правове регулювання компонування 
інтегральної мікросхеми 
3. Правове регулювання раціоналізаторських 
пропозицій 
4. Правове регулювання селекційних досягнень 
5. Правове регулювання комерційної таємниці 

2 

7 Практична 7. Захист прав інтелектуальної влас-
ності  
1. Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної 
власності 
2. Відшкодування шкоди як спосіб захисту прав ін-
телектуальної власності 
3. Кримінально-правовий захист прав інтелектуаль-
ної власності 
4. Адміністративно-правовий захист прав інтелекту-
альної власності 
5. Митні засоби захисту прав інтелектуальної влас-
ності 
6. Захист від недобросовісної конкуренції у сфері 
інтелектуальної власності 

2 

 Разом 16 
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3.5. Самостійна робота 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Загальні засади правового регулювання інтелек-
туальної власності  
Поняття та сутність права інтелектуальної власності. 
Специфічність та поняття об'єктів права інтелектуа-
льної власності. Загальна характеристика інститутів 
права інтелектуальної власності. Основи національ-
ного законодавства у сфері інтелектуальної власнос-
ті. 

6 

2 Авторське право 
Поняття, функції авторського права. Загальна харак-
теристика, видів та об'єктів авторського права. Хара-
ктеристика суб'єктів авторського права. Особисті не-
майнові права, автора та їхня загальна характеристи-
ка. Майнові права автора та їхня загальна характери-
стика. Обмеження виключних авторських прав. 

10 

3 Суміжні права 
Поняття та ознаки суміжних прав. Види суміжних 
прав. Об’єкти суміжних прав – виконання, фоногра-
ми, відеограми, програми (передачі) організацій мов-
лення. Суб’єкти суміжних прав. Виникнення суміж-
них прав. 
Майнові права інтелектуальної власності на об’єкти 
суміжних прав.  
Використання виконання, фонограми, відеограми та 
передачі (програми) організації мовлення. Строки 
чинності суміжних майнових прав. Реалізація суміж-
них прав. 

8 

4 Охорона патентних прав 
Джерела, ознаки та поняття патентного права. Осо-
бливості об'єктів патентного права. Правова охорона 
винаходу. Правова охорона промислового зразка. 
Суб'єкти патентного права. Суб'єктивні права вина-
хідника. Процедура оформлення прав на винахід, 
корисну модель і промисловий зразок. Особливості 
та процедура захисту патентних прав. 

8 

5 Правова охорона комерційних позначень 
Загальна характеристика та поняття комерційного 

(фірмового) найменування. Правове регулювання то-
рговельної марки. Правова охорона географічних за-
значень. 

8 

6 Правове регулювання нетрадиційних об’єктів ін-
телектуальної власності 

8 
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Правове регулювання наукового відкриття. Правове 
регулювання компонування інтегральної мікросхеми. 
Правове регулювання раціоналізаторських пропози-
цій. Правове регулювання селекційних досягнень. 
Правове регулювання комерційної таємниці. 

7 Захист прав інтелектуальної власності 
Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної вла-
сності. Відшкодування шкоди як спосіб захисту прав 
інтелектуальної власності. Кримінально-правовий 
захист прав інтелектуальної власності. Адміністрати-
вно-правовий захист прав інтелектуальної власності. 
Митні засоби захисту прав інтелектуальної власності. 
Захист від недобросовісної конкуренції у сфері інте-
лектуальної власності.  

12 

 Разом 60 
 

4. Теми рефератів 
1. Історія становлення та розвитку правової охорони результа-

тів інтелектуальної власності в Україні та світі 
2. Поняття та види прав інтелектуальної власності 
3. Джерела права інтелектуальної власності 
4. Нормативно-правові акти як джерела права інтелектуальної 

власності 
5. Поняття “співавторство” та його види 
6. Особисті немайнові та майнові права автора: поняття, озна-

ки та види 
7. Набуття авторського права на твір 
8. Охорона прав автора 
9. Винахід і права на нього 
10. Відповідальність за порушення авторських прав 
11. Взаємовідносини автора і користувача, автора і суспільства 
12. Майнові права автора твору 
13. Особисті немайнові права автора 
14. Поняття, ознаки та сутність об’єктів права інтелектуальної 

власності 
15. Літературні та художні твори як об’єкти права інтелектуа-

льної власності: загальна характеристика 
16. Комп’ютерні програми, компіляції даних (бази даних), ком-

понування (топографії) інтегральних мікросхем як об’єкти права ін-
телектуальної власності 

17. Фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій 
мовлення як об’єкти права інтелектуальної власності  

18. Характеристика наукових відкриттів 
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19. Правове регулювання винаходів, корисних моделей, проми-
слових зразків та раціоналізаторських пропозицій  

20. Науково-технічний прогрес як основа інтелектуальної влас-
ності 

21. Комерційна таємниця і права на неї 
22. Контрафактна продукція і плагіат 
23. Корисна модель і права на неї 
24. Правове регулювання комерційних (фірмових) наймену-

вань, торговельних марок, географічних зазначень та комерційної та-
ємниці 

25. Способи використання об’єкта права інтелектуальної влас-
ності 

26. Форми захисту прав інтелектуальної власності: судові та по-
засудові 

27. Суб’єкти звернення за захистом інтелектуальної власності 
28. Охорона прав інтелектуальної власності в адміністративно-

му та кримінальному праві 
29. Процесуальні гарантії захисту прав інтелектуальної власно-

сті 
30. Судовий захист права інтелектуальної власності 
31. Адміністративно-правові засоби захисту авторського права 
32. Система органів державної охорони інтелектуальної власно-

сті 
33. Охороноздатність (за авторським правом) матеріалів, роз-

міщених у мережі Інтернет 
34. Охорона авторським правом творів, розміщених в Інтернеті. 

Види та зміст авторських прав в Інтернеті 
35. Загальна характеристика видів авторських ліцензійних до-

говорів 
36. Відповідальність сторін за неналежне виконання чи невико-

нання авторських договорів 
37. Поняття та ознаки суміжних прав 
38. Поняття та загальна характеристика промислової власності 
39. Правові засади державного регулювання промислової влас-

ності в Україні 
40. Загальна характеристика законодавства України, що закріп-

лює захист від недобросовісної конкуренції  
41. Правова характеристика недобросовісної реклами, демпінгу, 

промислового шпигунства та підкупу покупців конкурента 
42. Поняття та ознаки товарного знака 
43. Комерційні найменування та їх види 
44. Роль і функції товарних знаків у суспільному виробництві 



 178 

45. Патентне право: поняття і предмет 
46. Порядок державної реєстрації авторського права 
47. Права інтелектуальної власності на твір, створений за замо-

вленням 
48. Публічне виконання творів у авторському праві 
49. Реєстрація авторського права на твір 

 
 

5. Інформаційні ресурси 
(нормативна база, джерела Інтернет, адреси бібліотек тощо) 

 
1. Законодавча база Верховної Ради України – 
http://www.zakon.rada.gov.ua  
2. Міністерство освіти і науки України – http://www.mon.gov.ua  
3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського – 
http://www/nbuv.gov.ua  
4. Освітній портал – http://www.osvita.org.ua  
5. Український інститут науково-технічної та економічної інформа-
ції – http://www/uintei.kiev.ua  
6. БД SCOPUS – http://www.scopus.com  
7. Пошукова система GOOGLE АКАДЕМІЯ – 
http://www.scholar.google.com.ua  
8. Веб-сайт Академічна книгарня@онлайн – 
http://www.akbooks.com.ua  
9. Веб-сайт Національної парламентської бібліотеки України (Київ) 
– http://www.nplu.org  
10. Веб-сайт «Бібліотеки в мережі Internet» 
http://library.zntu.edu.ua/res–libr–el.html  
11. Колекція посилань на кращі електронні бібліотеки 
http://lyapota.boom.ru/lib.htm  
12. Інформаційно-довідковий портал «Library.ru» 
http://book.uraic.ru/ssylki/biblioteki  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

1. Критерії оцінювання 
Модульно-рейтингова система оцінювання. 
Відповідність підсумкових рейтингових оцінок у балах оцінкам за 

національною шкалою і шкалою ECTS. 
Види контролю: поточний, підсумковий, самоконтроль. Форми 

контролю: усне та письмове опитування, тестові завдання за допомо-
гою комп’ютера або дистанційних засобів навчання тощо. 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за національною шкалою Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка ECTS 
для екзамену, курсового про-
екту (роботи), практики 

для заліку 

90-100 А відмінно   
82-89 В 
74-81 С 

добре  

64-73 D 
60-63 Е  

задовільно  

 
 

зарахова-
но 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зарахо-
вано з мо-
жливістю 
повторно-
го скла-
дання 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зарахо-
вано з 

обов’язков
им повто-
рним ви-
вченням 
дисциплі-

ни 
 
2. Засоби діагностики результатів навчання – комплекти ін-

дивідуальних завдань, тестових і практичних контрольних завдань 
для підсумкової експертизи знань. Засобами діагностики результатів 
навчання з навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність та авто-
рське право» є: підсумкове тестування; реферати; самостійна робота 
(різноманітні індивідуальні та групові завдання); робота у модульно-
му середовищі. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

База даних (компіляція даних) – сукупність творів, даних або 
будь-якої іншої незалежної інформації в довільній формі, зокрема 
електронною, підбір і розташування складових частин якої, і її впо-
рядкування є результатом творчої роботи, а також складові частини 
якої є доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомо-
гою спеціальної пошукової системи на основі електронних (комп'ю-
тера) або інших засобів. 

Відеограма – це відеозапис на відповідному матеріальному но-
сієві (магнітній стрічці, магнітному диску, компакт-диску і т. д.) ви-
конання або яких-небудь рухомих зображень (зі звуковим супрово-
дом або без нього), окрім зображень у вигляді запису, який входить в 
аудіовізуальний твір. 

Відкриття – встановлення невідомих раніше закономірностей, 
властивостей і явищ матеріального світу. 

Доменне ім'я – це частина URL-адреси, відповідної місцеполо-
женню веб-сторінки/сайту в мережі Інтернет. Як правило, URL скла-
дається з доменів (частин) декількох рівнів. 

Знак – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відріз-
няються від однорідних товарів і послуг інших осіб. 

Інтелектуальна власність – це формалізований результат твор-
чої інтелектуальної діяльності, що надає його автору або особі, яка 
визначена чинним законодавством, право власності на цей результат, 
яке набувається, здійснюється і захищається відповідно до законода-
вчо встановлених норм і правил. 

Комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності – це вза-
ємовигідні (комерційні) дії всіх учасників процесу перетворення ре-
зультатів інтелектуальної праці у ринковий товар. 

Комерційна таємниця – це інформація, яка є секретною в тому 
розумінні, що вона в цілому або в певній формі й сукупності її скла-
дових невідома і недосяжна для осіб, які звичайно мають справу з ви-
глядом інформації, до якої вона відноситься, у зв'язку з цим має ко-
мерційну цінність і була предметом адекватних існуючим обставинам 
заходів щодо збереження її секретності, вживаних особою, яка закон-
но контролює цю інформацію. 

Комп'ютерна програма – це набір інструкцій у вигляді слів, 
цифр, кодів, схем, символів або в будь-якому іншому вигляді, вира-
жених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приво-
дять його в дію для досягнення певної мети або результату (поняття 
охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені 
в початковому або об'єктному кодах). 
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Ліцензіар – особа, яка уступила на підставі ліцензійного дого-
вору іншій особі право на використання патенту, що належить їй, або 
ноу-хау. 

Ліцензіат – особа, яка отримує ліцензію від ліцензіара на умо-
вах ліцензійного договору на використання об'єкта інтелектуальної 
власності. 

Ліцензія – дозвіл, право на використання об'єкта інтелектуаль-
ної власності. 

Науково-технічна інформація – документовані або публічно 
оповіщені відомості про вітчизняні й зарубіжні досягнення науки, 
техніки і виробництва, отримані при виконанні науково-дослідної, 
дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої і су-
спільної діяльності. 

Ноу-хау – технічні знання, досвід, дані, методи або комбінація 
перерахованих об'єктів, що представляють цінність, використовують-
ся або можуть бути використані, відомі лише обмеженому колу екс-
пертів і у своєму повному вигляді ніде не публікувалися і не отрима-
ли захисту як промислова власність. 

Об'єкт знака – словесні, образотворчі, об'ємні та інші позна-
чення або їх комбінації, виконані за допомогою будь-якого кольору 
або поєднання кольорів. 

Об'єкти авторського права – літературні, музичні, художні, 
наукові праці. Захист цих об'єктів передбачає права їхніх авторів ви-
рішувати або забороняти протягом певного періоду часу ті або інші 
види використання їх творів. 

Об'єкти права промислової власності – винаходи, промислові 
зразки, товарні знаки, товарні марки. Їх правовий захист забезпечу-
ється за допомогою патентів. 

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

Патентні дослідження – системний науковий аналіз властивос-
тей об'єкта господарської діяльності впродовж його життєвого циклу, 
за науково-технічною, патентною і кон'юнктурною інформацією. 

Порода тварин – селекційні досягнення у тваринництві. 
Право інтелектуальної власності – це право особи на резуль-

тат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права ін-
телектуальної власності, визначений ЦК України та іншими закона-
ми. 

Право пріоритету – принцип, закладений Паризькою конвенці-
єю. Суть його така: заявка на отримання охоронного документа, по-
дана в одній з держав-членів Союзу, надає право заявникові подати 
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таку саму заявку на той же винахід в будь-якій іншій державі, що є 
членом Союзу протягом певного часу від дати подачі першої заявки. 

Програмне забезпечення – програми для комп'ютера та інші 
матеріали, розроблені для їх використання при роботі з комп'ютера-
ми. Воно включає описи програм і матеріал пояснення, що стосується 
застосування комп'ютерних програм, наприклад описи завдання і 
призначені для користувача інструкції. 

Промислове ноу-хау – технічні знання, досвід, дані, методи або 
комбінація перерахованих об'єктів, які представляють цінність, вико-
ристовуються або можуть бути використані, відомі лише обмежено-
му колу експертів і у своєму повному вигляді ніде не публікувалися і 
не отримали іншого захисту як промислова власність. 

Раціоналізаторською пропозицією – визнана юридичною осо-
бою пропозиція, яка містить у собі технологічне (технічне) або орга-
нізаційне рішення, що стосується будь-якої сфери діяльності. 

Сорт рослин – це окрема група рослин (клон, лінія, гібрид пер-
шого покоління, популяція) у рамках нижчого із відомих ботанічних 
таксонів. 

Технології – це закінчені системи, готові до негайного викорис-
тання з гарантованим результатом. 

Топографія інтегральних мікросхем (ТІМ) – це зафіксоване на 
матеріальному носієві просторово-геометричне розміщення сукупно-
сті елементів інтегральної мікросхеми і з'єднань між ними. 

Торгова марка – будь-яке позначення або будь-яка комбінація 
позначень, які придатні для індивідуалізації товарів (послуг), що на-
лежать або надаються однією особою, відрізняють товари (послуги), 
що належать (надаються) іншими особами. Такими позначеннями 
можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, образотворчі елементи, 
комбінації кольорів. 

Фонд патентної документації суспільного користування 
(ФСК) – призначений для забезпечення доступу широкого кола гро-
мадськості до патентної інформації, необхідної для вивчення та ана-
лізу в процесі створення, правової охорони і використання об'єктів 
промислової власності. 

Фонограма – це звукозапис на відповідному носієві (магнітній 
стрічці або магнітному диску, грамофонній пластинці, компакт-диску 
і т. д.) виконання або яких-небудь звуків, окрім звуків у формі запису, 
який входить в аудіовізуальний твір. 
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ДОДАТКИ 

 

 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
 

Про авторське право і суміжні права 
 

Цей Закон охороняє особисті немайнові права і майнові права 
авторів та їх правонаступників, пов’язані із створенням та викорис-
танням творів науки, літератури і мистецтва – авторське право, і пра-
ва виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій мов-
лення – суміжні права. 

 
Розділ I  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Стаття 1. Визначення термінів 
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 
автор – фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір; 
аудіовізуальний твір – твір, що фіксується на певному матеріа-

льному носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному диску, ком-
пакт-диску тощо) у вигляді серії послідовних кадрів (зображень) чи 
аналогових або дискретних сигналів, які відображають (закодовують) 
рухомі зображення (як із звуковим супроводом, так і без нього), і 
сприйняття якого є можливим виключно за допомогою того чи іншо-
го виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана тощо), на якому ру-
хомі зображення візуально відображаються за допомогою певних 
технічних засобів. Видами аудіовізуального твору є кінофільми, те-
лефільми, відеофільми, діафільми, слайдофільми тощо, які можуть 
бути ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи 
іншими; 

аудіодискрипція (тифлокоментування) – створення окремої зву-
кової доріжки із закадровим описом персонажа, предмета, простору 
або дії у відеопродукції для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з 
дислексією; 

база даних (компіляція даних) – сукупність творів, даних або 
будь-якої іншої незалежної інформації у довільній формі, в тому чис-
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лі – електронній, підбір і розташування складових частин якої та її 
упорядкування є результатом творчої праці, і складові частини якої є 
доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою спе-
ціальної пошукової системи на основі електронних засобів 
(комп’ютера) чи інших засобів; 

веб-сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, 
інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, 
пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту і 
(або) облікового запису власника цього веб-сайту, доступ до яких 
здійснюється через адресу мережі Інтернет, що може складатися з 
доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) числової 
адреси за Інтернет-протоколом; 

веб-сторінка – складова частина веб-сайту, що може містити да-
ні, електронну (цифрову) інформацію, інші об’єкти авторського права 
і (або) суміжних прав тощо; 

виключне право – майнове право особи, яка має щодо твору, ви-
конання, постановки, передачі організації мовлення, фонограми чи 
відеограми авторське право і (або) суміжні права, на використання 
цих об’єктів авторського права і (або) суміжних прав лише нею і на 
видачу лише цією особою дозволу чи заборону їх використання ін-
шим особам у межах строку, встановленого цим Законом; 

виконавець – актор (театру, кіно тощо), співак, музикант, тан-
цюрист або інша особа, яка виконує роль, співає, читає, декламує, 
грає на музичному інструменті, танцює чи будь-яким іншим спосо-
бом виконує твори літератури, мистецтва чи твори народної творчос-
ті, циркові, естрадні, лялькові номери, пантоміми тощо, а також ди-
ригент музичних і музично-драматичних творів; 

виробник відеограми – фізична або юридична особа, яка взяла 
на себе ініціативу і несе відповідальність за перший відеозапис вико-
нання або будь-яких рухомих зображень (як із звуковим супроводом, 
так і без нього); 

виробник фонограми – фізична або юридична особа, яка взяла на 
себе ініціативу і несе відповідальність за перший звукозапис вико-
нання або будь-яких звуків; 

відеограма – відеозапис на відповідному матеріальному носії 
(магнітній стрічці, магнітному диску, компакт-диску тощо) виконан-
ня або будь-яких рухомих зображень (із звуковим супроводом чи без 
нього), крім зображень у вигляді запису, що входить до аудіовізуаль-
ного твору. Відеограма є вихідним матеріалом для виготовлення її 
копій; 

відтворення – виготовлення одного або більше примірників тво-
ру, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх 
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запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у то-
му числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати 
комп’ютер; 

власник веб-сайту – особа, яка є володільцем облікового запису 
та встановлює порядок і умови використання веб-сайту. За відсутнос-
ті доказів іншого власником веб-сайту вважається реєстрант відпові-
дного доменного імені, за яким здійснюється доступ до веб-сайту, і 
(або) отримувач послуг хостингу; 

власник веб-сторінки – особа, яка є володільцем облікового за-
пису, що використовується для розміщення веб-сторінки на веб-сайті, 
та яка управляє і (або) розміщує електронну (цифрову) інформацію в 
межах такої веб-сторінки. Власник веб-сайту не є власником веб-
сторінки, якщо останній володіє обліковим записом, що дозволяє йо-
му самостійно, незалежно від власника веб-сайту, розміщувати інфо-
рмацію на веб-сторінці та управляти нею; 

гіперпосилання – формалізований відповідно до стандартів ме-
режі Інтернет запис адреси веб-сайту або його частини (веб-сторінки, 
даних). У разі якщо гіперпосилання адресує до частини веб-сайту 
(веб-сторінки), то, крім домену і (або) числової адреси за Інтернет-
протоколом, воно може містити додаткові записи про каталоги або 
виклики і умови доступу до веб-сторінки, що може бути відтворена 
або збережена на пристроях, які можуть зчитувати та відтворювати 
електронну (цифрову) інформацію з використанням мережі Інтернет; 

електронна (цифрова) інформація – аудіовізуальні твори, музич-
ні твори (з текстом або без тексту), комп’ютерні програми, фоногра-
ми, відеограми, програми (передачі) організацій мовлення, що знахо-
дяться в електронній (цифровій) формі, придатній для зчитування і 
відтворення комп’ютером, які можуть існувати і (або) зберігатися у 
вигляді одного або декількох файлів (частин файлів), записів у базі 
даних на зберігаючих пристроях комп’ютерів, серверів тощо у мережі 
Інтернет, а також програми (передачі) організацій мовлення, що ре-
транслюються з використанням мережі Інтернет; 

інформація про управління правами – інформація, в тому числі в 
електронній (цифровій) формі, що ідентифікує об’єкт авторського 
права і (або) суміжних прав і автора чи іншу особу, яка має на цей 
об’єкт авторське право і (або) суміжні права, або інформація про 
умови використання об’єкта авторського права і (або) суміжних прав, 
або будь-які цифри чи коди, у яких представлена така інформація, 
коли будь-який із цих елементів інформації прикладений до примір-
ника об’єкта авторського права і (або) суміжних прав або вміщений у 
нього чи з’являється у зв’язку з його повідомленням до загального 
відома; 
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ім’я автора – сукупність слів чи знаків, що ідентифікують авто-
ра: прізвище та ім’я автора; прізвище, ім’я та по батькові автора; іні-
ціали автора; псевдонім автора; прийнятий автором знак (сукупність 
знаків) тощо; 

запис (звукозапис, відеозапис) – фіксація за допомогою спеціа-
льних технічних засобів (у тому числі й за допомогою числового 
представлення) на відповідному матеріальному носії звуків і (або) 
рухомих зображень, яка дозволяє здійснювати їх сприйняття, відтво-
рення або сповіщення за допомогою відповідного пристрою; 

здавання у майновий найм – передача права користування і (або) 
володіння оригіналом чи примірником твору, фонограми, відеограми 
на певний строк з метою одержання прямої чи опосередкованої коме-
рційної вигоди; 

кабельна ретрансляція – прийом і одночасна передача телерадіо-
організаціями, провайдерами програмної послуги та іншими особами 
незалежно від використаних технічних засобів повних і незмінних 
передач (програм) організацій мовлення або їх істотних частин, а та-
кож творів, виконань, фонограм, відеограм, зокрема таких, що міс-
тяться в таких передачах (програмах) організацій мовлення, за умови 
що початкова трансляція такої передачі (програми) здійснена органі-
зацією мовлення, яка не підпадає під юрисдикцію України відповідно 
до закону або міжнародного договору, згода на обов’язковість якого 
надана Верховною Радою України; 

камкординг – відеозапис аудіовізуального твору під час його пу-
блічної демонстрації в кінотеатрах, інших кіновидовищних закладах 
особами, які перебувають у тому самому приміщенні, де відбувається 
така публічна демонстрація, для будь-яких цілей без дозволу суб’єкта 
авторського права або суміжних прав; 

кардшейрінг – забезпечення у будь-якій формі та в будь-який 
спосіб доступу до програми (передачі) організації мовлення, доступ 
до якої обмежений суб’єктом авторського права і (або) суміжних 
прав застосуванням технічних засобів захисту (абонентська карта, 
код тощо), в обхід таких технічних засобів захисту, в результаті чого 
зазначена програма (передача) може бути сприйнята або в інший спо-
сіб доступна без застосування технічних засобів захисту; 

карикатура – твір образотворчого мистецтва, який є творчою пе-
реробкою іншого правомірно оприлюдненого твору, в тому числі пе-
рсонажу твору або імені персонажу твору, що за своїм змістом має 
комічний, сатиричний характер або спрямовується на висміювання 
певних осіб або подій; 

комп’ютерна програма – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, 
кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у 
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формі, придатній для зчитування комп’ютером, які приводять його у 
дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює 
як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихід-
ному або об’єктному кодах); 

контрафактний примірник твору, фонограми, відеограми – при-
мірник твору, фонограми чи відеограми, відтворений, опублікований 
і (або) розповсюджуваний з порушенням авторського права і (або) 
суміжних прав, у тому числі примірники захищених в Україні творів, 
фонограм і відеограм, що ввозяться на митну територію України без 
згоди автора чи іншого суб’єкта авторського права і (або) суміжних 
прав, зокрема з країн, в яких ці твори, фонограми і відеограми ніколи 
не охоронялися або перестали охоронятися; 

обліковий запис – формалізований згідно зі стандартами мережі 
Інтернет запис на комп’ютерному обладнанні (комп’ютерах, серве-
рах), підключеному до мережі Інтернет, що ідентифікує користувача 
(наприклад, власника веб-сайту) на такому обладнанні, включає в се-
бе дані про доступ до частини каталогів і програмного забезпечення 
комп’ютерного обладнання, а також визначає права такого доступу, 
що надають можливість володільцю облікового запису додавати, ви-
даляти, змінювати електронну (цифрову) інформацію і дані веб-
сайту, надавати доступ до веб-сайту або його частин, окремих даних 
іншим особам, припиняти функціонування такого веб-сайту або його 
частини в межах облікового запису; 

оприлюднення (розкриття публіці) твору – здійснена за згодою 
автора чи іншого суб’єкта авторського права і (або) суміжних прав 
дія, що вперше робить твір доступним для публіки шляхом опубліку-
вання, публічного виконання, публічного показу, публічної демон-
страції, публічного сповіщення тощо; 

опублікування твору, фонограми, відеограми – випуск в обіг за 
згодою автора чи іншого суб’єкта авторського права і (або) суміжних 
прав виготовлених поліграфічними, електронними чи іншими спосо-
бами примірників твору, фонограми, відеограми у кількості, здатній 
задовольнити, з урахуванням характеру твору, фонограми чи відеог-
рами, розумні потреби публіки, шляхом їх продажу, здавання в май-
новий найм, побутового чи комерційного прокату, надання доступу 
до них через електронні системи інформації таким чином, що будь-
яка особа може його отримати з будь-якого місця і у будь-який час за 
власним вибором або передачі права власності на них чи володіння 
ними іншими способами. Опублікуванням твору, фонограми, відеог-
рами вважається також депонування рукопису твору, фонограми, від-
еограми у сховищі (депозитарії) з відкритим доступом та можливістю 
одержання в ньому примірника (копії) твору, фонограми, відеограми; 
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організація колективного управління (організація колективного 
управління майновими правами) – організація, що управляє на колек-
тивній основі майновими правами суб’єктів авторського права і (або) 
суміжних прав і не має на меті одержання прибутку; 

організація мовлення – організація ефірного мовлення чи органі-
зація кабельного мовлення; 

організація ефірного мовлення – телерадіоорганізація, що здійс-
нює публічне сповіщення радіо- чи телевізійних передач і програм 
мовлення (як власного виробництва, так і виробництва інших органі-
зацій) шляхом передачі в ефір за допомогою радіохвиль (а також ла-
зерних променів, гамма-променів тощо) у будь-якому частотному ді-
апазоні (у тому числі й з використанням супутників); 

організація кабельного мовлення – телерадіоорганізація, що 
здійснює публічне сповіщення радіо- чи телевізійних передач і про-
грам мовлення (як власного виробництва, так і виробництва інших 
організацій) шляхом передачі на віддаль сигналу за допомогою того 
чи іншого виду наземного, підземного чи підводного кабелю (провід-
никового, оптоволоконного чи іншого виду); 

особа – фізична або юридична особа; 
пародія – твір, який є творчою переробкою іншого правомірно 

оприлюдненого твору або його частини, що за своїм змістом має ко-
мічний, сатиричний характер або спрямовується на висміювання пев-
них подій або осіб; 

попурі – музичний або інший твір, який є творчим підбором і 
розташуванням уривків інших правомірно оприлюднених творів або 
який імітує творчий стиль інших авторів чи виконавців або інших іс-
торичних епох; 

постачальник послуг хостингу – особа, яка надає власникам веб-
сайтів послуги і (або) ресурси для розміщення веб-сайтів або їх час-
тин у мережі Інтернет та із забезпечення доступу до них через мере-
жу Інтернет. Власник веб-сайту, який розміщує свій веб-сайт або йо-
го частину в мережі Інтернет на власних ресурсах і (або) самостійно 
забезпечує доступ до нього з використанням мережі Інтернет, одно-
часно є постачальником послуг хостингу; 

похідний твір – твір, що є творчою переробкою іншого існуючо-
го твору без завдавання шкоди його охороні (анотація, адаптація, 
аранжування, обробка фольклору, інша переробка твору) чи його 
творчим перекладом на іншу мову (до похідних творів не належать 
аудіовізуальні твори, одержані шляхом дублювання, озвучення, суб-
титрування українською чи іншими мовами інших аудіовізуальних 
творів); 
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примірник твору – копія твору, виконана у будь-якій матеріаль-
ній формі; 

примірник фонограми – копія фонограми на відповідному мате-
ріальному носії, яка виконана безпосередньо чи опосередковано із ці-
єї фонограми і містить усі зафіксовані на ній звуки чи їх частину; 

примірник відеограми – копія відеограми на відповідному мате-
ріальному носії, яка виконана безпосередньо чи опосередковано із ці-
єї відеограми і містить усі зафіксовані на ній рухомі зображення чи їх 
частину (як із звуковим супроводом, так і без нього); 

продюсер аудіовізуального твору – особа, яка організує або ор-
ганізує та фінансує створення аудіовізуального твору; 

псевдонім – вигадане ім’я, вибране автором чи виконавцем для 
позначення свого авторства; 

публічне виконання – подання творів, виконань, фонограм, пе-
редач організацій мовлення шляхом декламації, гри, співу, танцю та 
іншим способом як безпосередньо (у живому виконанні), так і за до-
помогою будь-яких пристроїв і процесів (за винятком передачі в ефір 
чи по кабелях) у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми осо-
би, які не належать до кола сім’ ї або близьких знайомих цієї сім’ ї, не-
залежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той са-
мий час або в різних місцях і в різний час; 

публічна демонстрація аудіовізуального твору, відеограми – пу-
блічне одноразове чи багаторазове представлення публіці у примі-
щенні, в якому можуть бути присутніми особи, які не належать до 
кола сім’ ї або близьких знайомих цієї сім’ ї, аудіовізуального твору чи 
зафіксованого у відеограмі виконання або будь-яких рухомих зобра-
жень; 

публічний показ – будь-яка демонстрація оригіналу або примір-
ника твору, виконання, фонограми, відеограми, передачі організації 
мовлення безпосередньо або на екрані за допомогою плівки, слайда, 
телевізійного кадру тощо (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) 
або за допомогою інших пристроїв чи процесів у місцях, де присутні 
чи можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім’ ї чи 
близьких знайомих цієї сім’ ї особи, яка здійснює показ, незалежно 
від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той самий час або 
в різних місцях і в різний час (публічний показ аудіовізуального тво-
ру чи відеограми означає також демонстрацію окремих кадрів аудіо-
візуального твору чи відеограми без дотримання їх послідовності); 

публічне сповіщення (доведення до загального відома) – переда-
ча в ефір за допомогою радіохвиль (а також лазерних променів, гам-
ма-променів тощо), у тому числі з використанням супутників, чи пе-
редача на віддаль за допомогою проводів або будь-якого виду назем-
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ного чи підземного (підводного) кабелю (провідникового, оптоволо-
конного та інших видів) творів, виконань, будь-яких звуків і (або) зо-
бражень, їх записів у фонограмах і відеограмах, програм організацій 
мовлення тощо, коли зазначена передача може бути сприйнята необ-
меженою кількістю осіб у різних місцях, віддаленість яких від місця 
передачі є такою, що без зазначеної передачі зображення чи звуки не 
можуть бути сприйняті; 

репрографічне відтворення (репродукування) – факсимільне від-
творення у будь-якому розмірі (у тому числі збільшеному чи змен-
шеному) оригіналу письмового чи іншого графічного твору або його 
примірника шляхом фотокопіювання або іншими подібними спосо-
бами, крім запису в електронній (у тому числі цифровій), оптичній чи 
іншій формі, яку зчитує комп’ютер; 

розповсюдження об’єктів авторського права і (або) суміжних 
прав – будь-яка дія, за допомогою якої об’єкти авторського права і 
(або) суміжних прав безпосередньо чи опосередковано пропонуються 
публіці, в тому числі доведення цих об’єктів до відома публіки таким 
чином, що її представники можуть здійснити доступ до цих об’єктів з 
будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором; 

службовий твір – твір, створений автором у порядку виконання 
службових обов’язків відповідно до службового завдання чи трудо-
вого договору (контракту) між ним і роботодавцем; 

спеціальний цифровий формат для сліпих, осіб з порушеннями 
зору та осіб з дислексією – цифровий формат для запису аудійованої 
книги, яка має зручну навігацію і сприяє швидкому пошуку необхід-
ного матеріалу (сторінка, розділ, параграф, таблиця тощо); 

суспільне надбання – твори і об’єкти суміжних прав, строк дії 
авторського права і (або) суміжних прав на які закінчився; 

твір архітектури – твір у галузі мистецтва спорудження будівель 
і ландшафтних утворень (креслення, ескізи, моделі, збудовані будівлі 
та споруди, парки, плани населених пунктів тощо); 

твір образотворчого мистецтва – скульптура, картина, малюнок, 
гравюра, літографія, твір художнього (у тому числі сценічного) ди-
зайну тощо; 

твір ужиткового мистецтва – твір мистецтва, в тому числі твір 
художнього промислу, створений ручним або промисловим способом 
для користування у побуті або перенесений на предмети такого кори-
стування; 

технічні засоби захисту – технічні пристрої і (або) технологічні 
розробки, призначені для створення технологічної перешкоди пору-
шенню авторського права і (або) суміжних прав при сприйнятті і 
(або) копіюванні захищених (закодованих) записів у фонограмах 
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(відеограмах) і передачах організацій мовлення чи для контролю до-
ступу до використання об’єктів авторського права і суміжних прав; 

установа – центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері інтелектуальної власності; 

фонограма – звукозапис на відповідному носії (магнітній стрічці 
чи магнітному диску, грамофонній платівці, компакт-диску тощо) ви-
конання або будь-яких звуків, крім звуків у формі запису, що входить 
до аудіовізуального твору. Фонограма є вихідним матеріалом для ви-
готовлення її примірників (копій); 

цитата – порівняно короткий уривок з літературного, наукового 
чи будь-якого іншого опублікованого твору, який використовується, з 
обов’язковим посиланням на його автора і джерела цитування, іншою 
особою у своєму творі з метою зробити зрозумілішими свої твер-
дження або для посилання на погляди іншого автора в автентичному 
формулюванні; 

державна система правової охорони інтелектуальної власності – 
Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних 
та інших державних закладів відповідної спеціалізації, що входять до 
сфери управління Установи. 

Стаття 2. Законодавство України про авторське право і суміжні 
права 

Законодавство України про авторське право і суміжні права ба-
зується на Конституції України і складається з відповідних норм Ци-
вільного кодексу України, цього Закону, законів України, "Про кіне-
матографію", "Про телебачення і радіомовлення", "Про видавничу 
справу", "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів 
та фонограм" та інших законів України, що охороняють особисті не-
майнові права та майнові права суб’єктів авторського права і суміж-
них прав. 

Стаття 3. Сфера дії Закону 
1. Дія цього Закону поширюється на: 
а) твори, зазначені у частині першій статті 8 цього Закону, і 

об’єкти суміжних прав, зазначені у статті 35 цього Закону, незалежно 
від місця їх першого оприлюднення (або не оприлюднені, але знахо-
дяться в об’єктивній формі на території України), авторами яких або 
особами, яким належить авторське право і (або) суміжні права на 
них, є фізичні особи, які є громадянами України або не є її громадя-
нами, але мають постійне місце проживання на території України, 
або юридичні особи, які мають місцезнаходження на території Украї-
ни; 

б) твори, зазначені у частині першій статті 8 цього Закону, і 
об’єкти суміжних прав, зазначені у статті 35 цього Закону, вперше 
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оприлюднені на території України або вперше оприлюднені за межа-
ми України, але після цього протягом 30 днів оприлюднені на тери-
торії України; 

в) передачі організацій мовлення, що мають місцезнаходження 
на території України і здійснюють передачі за допомогою передава-
чів, розташованих на території України; 

г) твори архітектури і скульптури, які об’єктивно знаходяться на 
території України; 

д) твори та об’єкти суміжних прав, які охороняються відповідно 
до міжнародних договорів України. 

2. Положення цього Закону спрямовані на захист особистих не-
майнових прав і майнових прав: 

а) суб’єктів авторського права, зазначених у статті 7 цього Зако-
ну, і суб’єктів суміжних прав, зазначених у частині першій статті 36 
цього Закону, які є громадянами України або не є громадянами Укра-
їни, але мають постійне місце проживання на території України (для 
юридичних осіб – місцезнаходження на території України), незалеж-
но від того, на якій території вперше були оприлюднені їх твори чи 
об’єкти суміжних прав; 

б) суб’єктів авторського права, зазначених у статті 7 цього Зако-
ну, і суб’єктів суміжних прав, зазначених у частині першій статті 36 
цього Закону, незалежно від їх громадянства і постійного місця про-
живання (для юридичних осіб – їх місцезнаходження), твори чи 
об’єкти суміжних прав яких вперше оприлюднені на території Украї-
ни або не оприлюднені, але які знаходяться в об’єктивній формі на 
території України; 

в) суб’єктів авторського права, зазначених у статті 7 цього Зако-
ну, і суб’єктів суміжних прав, зазначених у частині першій статті 36 
цього Закону, незалежно від їх громадянства і постійного місця про-
живання, твори чи об’єкти суміжних прав яких вперше оприлюднені 
в іншій країні та протягом 30 днів після цього оприлюднені на тери-
торії України; 

г) інших осіб, які мають авторське право і (або) суміжні права. 
3. Суб’єктам авторського права і (або) суміжних прав, незалеж-

но від їх громадянства, твори чи об’єкти суміжних прав яких вперше 
оприлюднені на території іншої держави або не оприлюднені, але 
знаходяться в об’єктивній формі на території іншої держави, правова 
охорона надається відповідно до міжнародних договорів України. 

Стаття 4. Повноваження Установи у сфері охорони авторського 
права і суміжних прав 
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1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері 
охорони авторського права і суміжних прав, здійснює свої повнова-
ження у межах, що передбачені законом, і виконує такі функції: 

аналізує стан застосування і дотримання національного законо-
давства і міжнародних договорів у сфері авторського права і суміж-
них прав; 

{Абзац третій частини першої статті 4 виключено на підставі 
Закону № 2415-VIII від 15.05.2018} 

здійснює контроль за виконанням цього Закону у порядку, ви-
значеному Кабінетом Міністрів України; 

{Абзац п’ятий частини першої статті 4 виключено на підставі 
Закону № 2415-VIII від 15.05.2018} 

організує розробку нормативів і таблиць щодо розміру мініма-
льної винагороди і її розподілу між авторами і іншими суб’єктами ав-
торського права і (або) суміжних прав і подає їх для затвердження в 
установленому порядку; 

забезпечує відтворювачів, імпортерів і експортерів примірників 
аудіовізуальних творів, фонограм (відеограм) контрольними марками 
відповідно до Закону України "Про розповсюдження примірників ау-
діовізуальних творів і фонограм", веде Єдиний реєстр одержувачів 
контрольних марок; 

організує приймання і розгляд заявок на державну реєстрацію 
прав автора на твори науки, літератури і мистецтва, а також на реєст-
рацію договорів, які стосуються прав авторів на твори, і здійснення їх 
реєстрації; 

забезпечує складання і періодичне видання каталогів усіх дер-
жавних реєстрацій авторського права; 

організує публікацію офіційного бюлетеня з питань охорони ав-
торського права і суміжних прав; 

забезпечує розробку і реалізацію освітніх програм у сфері охо-
рони авторського права і суміжних прав; 

представляє інтереси України з питань охорони авторського 
права і суміжних прав у міжнародних організаціях відповідно до 
чинного законодавства; 

доручає закладам, які входять до державної системи правової 
охорони інтелектуальної власності, відповідно до їх спеціалізації, ви-
конувати окремі завдання, що визначені цим Законом, Положенням 
про Установу, іншими нормативно-правовими актами у сфері право-
вої охорони інтелектуальної власності; 

{Абзац чотирнадцятий частини першої статті 4 виключено на 
підставі Закону № 2415-VIII від 15.05.2018} 

здійснює інші повноваження відповідно до законів. 
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{Частину другу статті 4 виключено на підставі Закону № 2415-
VIII від 15.05.2018} 

3. Фінансування діяльності Установи провадиться за рахунок 
коштів Державного бюджету України. 

Стаття 5. Застосування правил міжнародного договору 
Якщо чинним міжнародним договором, згода на обов’язковість 

якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, 
ніж ті, що містяться в законодавстві України про авторське право і 
суміжні права, то застосовуються правила міжнародного договору. 

Стаття 6. Права іноземних осіб та осіб без громадянства 
Іноземці та особи без громадянства, відповідно до міжнародних 

договорів чи на основі принципу взаємності, мають однакові з особа-
ми України права, передбачені цим Законом. 

 
Розділ II  

АВТОРСЬКЕ ПРАВО 
Стаття 7. Суб’єкти авторського права 
Суб’єктами авторського права є автори творів, зазначених у час-

тині першій статті 8 цього Закону, їх спадкоємці та особи, яким авто-
ри чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права. 

Стаття 8. Об’єкти авторського права 
1. Об’єктами авторського права є твори у галузі науки, літерату-

ри і мистецтва, а саме: 
1) літературні письмові твори белетристичного, публіцистично-

го, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, 
статті тощо); 

2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори; 
3) комп’ютерні програми; 
4) бази даних; 
5) музичні твори з текстом і без тексту; 
6) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореогра-

фічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки; 
7) аудіовізуальні твори; 
8) твори образотворчого мистецтва; 
9) твори архітектури, містобудування і садово-паркового мисте-

цтва; 
10) фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, 

подібними до фотографії; 
11) твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоратив-

ного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, 
ювелірні вироби тощо; 
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12) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, 
що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та 
інших сфер діяльності; 

13) сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1 цієї частини, і 
обробки фольклору, придатні для сценічного показу; 

14) похідні твори; 
15) збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії 

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

16) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитруван-
ня українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів; 

17) інші твори. 
2. Охороні за цим Законом підлягають всі твори, зазначені у час-

тині першій цієї статті, як оприлюднені, так і не оприлюднені, як за-
вершені, так і не завершені, незалежно від їх призначення, жанру, об-
сягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги тощо). 

3. Передбачена цим Законом правова охорона поширюється 
тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, 
теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, 
концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, 
проілюстровані у творі. 

Стаття 9. Охорона авторського права на частину твору 
Частина твору, яка може використовуватися самостійно, у тому 

числі й оригінальна назва твору, розглядається як твір і охороняється 
відповідно до цього Закону. 

Стаття 10. Об’єкти, що не охороняються 
Не є об’єктом авторського права: 
а) повідомлення про новини дня або поточні події, що мають ха-

рактер звичайної прес-інформації; 
б) твори народної творчості (фольклор); 
в) видані органами державної влади у межах їх повноважень 

офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного 
характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стан-
дарти тощо) та їх офіційні переклади; 

г) державні символи України, державні нагороди; символи і зна-
ки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військо-
вих формувань; символіка територіальних громад; символи та знаки 
підприємств, установ та організацій; 

д) грошові знаки; 
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е) розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопере-
дач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відпо-
відають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-
generis (своєрідне право, право особливого роду). 

Проекти офіційних символів і знаків, зазначених у пунктах "г" і 
"д" частини першої цієї статті, до їх офіційного затвердження розгля-
даються як твори і охороняються відповідно до цього Закону. 

Стаття 11. Виникнення і здійснення авторського права. Презу-
мпція авторства 

1. Первинним суб’єктом, якому належить авторське право, є ав-
тор твору. 

За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, 
зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція ав-
торства). 

Це положення застосовується також у разі опублікування твору 
під псевдонімом, який ідентифікує автора. 

2. Авторське право на твір виникає внаслідок факту його ство-
рення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагаєть-
ся реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а 
також виконання будь-яких інших формальностей. 

3. Особа, яка має авторське право (автор твору чи будь-яка інша 
особа, якій на законних підставах передано авторське майнове право 
на цей твір), для сповіщення про свої права може використовувати 
знак охорони авторського права. Цей знак складається з таких елеме-
нтів: 

латинська літера "c", обведена колом, – (зображення знака не 
наводиться); 

ім’я особи, яка має авторське право; 
рік першої публікації твору. 
Знак охорони авторського права проставляється на оригіналі і 

кожному примірнику твору. 
4. Якщо твір опубліковано анонімно чи під псевдонімом (за ви-

нятком випадку, коли псевдонім однозначно ідентифікує автора), ви-
давець твору (його ім’я чи назва мають бути зазначені на творі) вва-
жається представником автора і має право захищати права останньо-
го. Це положення діє до того часу, поки автор твору не розкриє своє 
ім’я і не заявить про своє авторство. 

5. Суб’єкт авторського права для засвідчення авторства (авто-
рського права) на оприлюднений чи не оприлюднений твір, факту і 
дати опублікування твору чи договорів, які стосуються права автора 
на твір, у будь-який час протягом строку охорони авторського права 
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може зареєструвати своє авторське право у відповідних державних 
реєстрах. 

Державна реєстрація авторського права і договорів, які стосу-
ються права автора на твір, здійснюється Установою відповідно до 
затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку. Установа скла-
дає і періодично видає каталоги всіх державних реєстрацій. 

За підготовку Установою до державної реєстрації авторського 
права і договорів, які стосуються права автора на твір, сплачуються 
збори, розміри яких визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Про реєстрацію авторського права на твір Установою видається 
свідоцтво. За видачу свідоцтва сплачується державне мито, кошти від 
сплати якого перераховуються до Державного бюджету України. 
Розмір і порядок сплати державного мита за видачу свідоцтва визна-
чаються законодавством. 

Особа, яка володіє матеріальним об’єктом, в якому втілено (ви-
ражено) твір, не може перешкоджати особі, яка має авторське право, 
у його реєстрації. 

Стаття 12. Авторське право і право власності на матеріальний 
об’єкт, в якому втілено твір 

1. Авторське право і право власності на матеріальний об’єкт, в 
якому втілено твір, не залежать одне від одного. Відчуження матеріа-
льного об’єкта, в якому втілено твір, не означає відчуження авторсь-
кого права і навпаки. 

2. Власникові матеріального об’єкта, в якому втілено оригінал 
твору образотворчого мистецтва чи архітектури, не дозволяється 
руйнувати цей об’єкт без попереднього пропонування його авторові 
твору за ціну, що не перевищує вартості матеріалів, витрачених на 
його створення. Якщо збереження об’єкта, в якому втілено оригінал 
твору, є неможливим, власник матеріального об’єкта, в якому вира-
жено оригінал твору, повинен дозволити авторові зробити копію тво-
ру у відповідній формі, а якщо це стосується архітектурної споруди – 
фотографії твору. 

Стаття 13. Співавторство 
1. Співавторами є особи, спільною творчою працею яких ство-

рено твір. 
Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить 

всім співавторам незалежно від того, чи утворює такий твір одне не-
розривне ціле або складається із частин, кожна з яких має самостійне 
значення. 

Відносини між співавторами визначаються угодою, укладеною 
між ними. 
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Право опублікування та іншого використання твору в цілому 
належить всім співавторам. 

Якщо твір, створений у співавторстві, утворює одне нерозривне 
ціле, то жоден із співавторів не може без достатніх підстав відмовити 
іншим у дозволі на опублікування, інше використання або зміну тво-
ру. 

У разі порушення спільного авторського права кожен співавтор 
може доводити своє право в судовому порядку. 

2. Якщо твір, створений у співавторстві, складається з частин, 
кожна з яких має самостійне значення, то кожен із співавторів має 
право використовувати створену ним частину твору на власний роз-
суд, якщо інше не передбачено угодою між співавторами. 

3. Співавторством є також авторське право на інтерв’ю. Співав-
торами інтерв’ю є особа, яка дала інтерв’ю, та особа, яка його взяла. 

Опублікування запису інтерв’ю допускається лише за згодою 
особи, яка дала інтерв’ю. 

4. Винагорода за використання твору належить співавторам у рі-
вних частках, якщо в угоді між ними не передбачається інше. 

5. Зазначені положення не поширюються на випадки оприлюд-
нення чи надання інформації на підставі Закону України "Про доступ 
до публічної інформації". 

Стаття 14. Особисті немайнові права автора 
1. Автору належать такі особисті немайнові права: 
1) вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення нале-

жним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого 
публічного використання твору, якщо це практично можливо; 

2) забороняти під час публічного використання твору згадування 
свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом; 

3) вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдо-
німа замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і 
під час будь-якого його публічного використання; 

4) вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-
якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-
якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репута-
ції автора. 

2. Особисті немайнові права автора не можуть бути передані 
(відчужені) іншим особам. 

Стаття 15. Майнові права автора 
1. До майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське 

право) належать: 
а) виключне право на використання твору; 
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б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору 
іншими особами. 

Майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) 
можуть бути передані (відчужені) іншій особі згідно з положеннями 
статті 31 цього Закону, після чого ця особа стає суб’єктом авторсько-
го права. 

2. Виключне право на використання твору автором (чи іншою 
особою, яка має авторське право) дозволяє йому використовувати 
твір у будь-якій формі і будь-яким способом. 

3. Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське 
право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами 
дає йому право дозволяти або забороняти: 

1) відтворення творів; 
2) публічне виконання і публічне сповіщення творів; 
3) публічну демонстрацію і публічний показ; 
4) будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійсню-

ється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднен-
ня; 

5) переклади творів; 
6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни тво-

рів; 
7) включення творів як складових частин до збірників, антоло-

гій, енциклопедій тощо; 
8) розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчужен-

ня іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у про-
кат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників тво-
ру; 

9) подання своїх творів до загального відома публіки таким чи-
ном, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-
якого місця і у будь-який час за їх власним вибором; 

10) здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після 
першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примі-
рників аудіовізуальних творів, комп’ютерних програм, баз даних, му-
зичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у фоно-
грамі чи відеограмі або у формі, яку зчитує комп’ютер; 

11) імпорт примірників творів. 
Цей перелік не є вичерпним. 
4. Виключні права авторів на використання творів архітектури, 

містобудування, садово-паркового мистецтва передбачають і право їх 
участі у реалізації проектів цих творів. 

5. За винятком випадків, передбачених статтями 21-25 цього За-
кону, автор (чи інша особа, яка має авторське право) має право вима-
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гати виплати винагороди за будь-яке використання твору. Винагоро-
да може здійснюватися у формі одноразового (паушального) плате-
жу, або відрахувань за кожний проданий примірник чи кожне вико-
ристання твору (роялті), або комбінованих платежів. 

Розмір і порядок виплати авторської винагороди за створення і 
використання твору встановлюються в авторському договорі або у 
договорах, що укладаються за дорученням суб’єктів авторського пра-
ва організаціями колективного управління з особами, які використо-
вують твори. 

Кабінетом Міністрів України можуть установлюватися мініма-
льні ставки авторської винагороди та порядок їх застосування. 

6. Обмеження майнових прав, встановлені статтями 21-25 цього 
Закону, здійснюються за умови, що вони не завдаватимуть шкоди ви-
користанню твору і не обмежуватимуть безпідставно законні інтере-
си автора. 

7. Якщо примірники правомірно опублікованого твору законним 
чином введені у цивільний обіг шляхом їх першого продажу в Украї-
ні, то допускається їх повторне введення в обіг шляхом продажу, да-
рування тощо без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське 
право) і без виплати авторської винагороди, а щодо творів образотво-
рчого мистецтва – з урахуванням положень статті 27 цього Закону. 
Проте у цьому випадку право здавання у майновий найм чи комер-
ційний прокат залишається виключно за особою, яка має авторське 
право. 

Стаття 16. Авторське право на службові твори 
1. Авторське особисте немайнове право на службовий твір на-

лежить його автору. 
2. Виключне майнове право на службовий твір належить робо-

тодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрак-
том) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодав-
цем. 

3. За створення і використання службового твору автору нале-
жить авторська винагорода, розмір та порядок виплати якої встанов-
люються трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-
правовим договором між автором і роботодавцем. 

Стаття 17. Авторське право на аудіовізуальний твір 
1. Авторами аудіовізуального твору є: 
а) режисер-постановник; 
б) автор сценарію і (або) текстів, діалогів; 
в) автор спеціально створеного для аудіовізуального твору му-

зичного твору з текстом або без нього; 
г) художник-постановник; 
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д) оператор-постановник. 
Одна і та сама фізична особа може суміщати дві або більше із 

наведених у цій частині авторських функцій. 
2. Якщо інше не передбачено у договорі про створення аудіові-

зуального твору, автори, які зробили внесок або зобов’язалися зроби-
ти внесок у створення аудіовізуального твору і передали майнові 
права організації, що здійснює виробництво аудіовізуального твору, 
чи продюсеру аудіовізуального твору, не мають права заперечувати 
проти виконання цього твору, його відтворення, розповсюдження, 
публічного показу, публічної демонстрації, публічного сповіщення, а 
також субтитрування і дублювання його тексту, крім права на окреме 
публічне виконання музичних творів, включених до аудіовізуального 
твору. За оприлюднення і кожне публічне виконання, показ, демон-
страцію чи сповіщення аудіовізуального твору, його здавання у май-
новий найм і (або) комерційний прокат його примірників за всіма ав-
торами аудіовізуального твору зберігається право на справедливу ви-
нагороду, що розподіляється і виплачується організаціями колектив-
ного управління або іншим способом. 

3. Автори, твори яких увійшли як складова частина до аудіовізу-
ального твору (як тих, що існували раніше, так і створених у процесі 
роботи над аудіовізуальним твором), зберігають авторське право ко-
жний на свій твір і можуть самостійно використовувати його незале-
жно від аудіовізуального твору в цілому, якщо договором з організа-
цією, що здійснює виробництво аудіовізуального твору, чи з продю-
сером аудіовізуального твору не передбачено інше. 

Стаття 18. Авторське право на комп’ютерні програми 
Комп’ютерні програми охороняються як літературні твори. Така 

охорона поширюється на комп’ютерні програми незалежно від спо-
собу чи форми їх вираження. 

Стаття 19. Авторське право на збірники та інші складені твори 
1. Авторові збірника та інших складених творів (упорядникові) 

належить авторське право на здійснені ним підбір і розташування 
творів та (або) інших даних, що є результатом творчої праці (упоряд-
кування). 

Упорядник збірника користується авторським правом за умови 
дотримання ним прав авторів кожного з творів, включених до скла-
деного твору. 

Автори творів, включених до складеного твору, мають право ви-
користовувати свої твори незалежно від складеного твору, якщо інше 
не передбачено авторським договором з упорядником збірника. 
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Авторське право упорядника збірника не перешкоджає іншим 
особам здійснювати самостійний підбір або розташування тих самих 
творів та (або) інших даних для створення своїх творів. 

Передбачена цією частиною правова охорона баз даних не по-
ширюється на самі дані чи інформацію і не зачіпає будь-яке авторсь-
ке право, що відноситься до самих даних чи інформації, які містяться 
у базі даних. 

2. Видавцям енциклопедій, енциклопедичних словників, пері-
одичних збірників, збірників наукових праць, газет, журналів та ін-
ших періодичних видань належать виключні права на використання 
таких видань у цілому. Видавець має право за будь-якого викорис-
тання таких видань зазначати в них своє ім’я або вимагати такого за-
значення. 

Автори творів, включених до таких видань, зберігають виключні 
права на використання своїх творів незалежно від видання в цілому, 
якщо інше не передбачено авторським договором. 

Стаття 20. Авторське право перекладачів і авторів інших похід-
них творів 

1. Перекладачам і авторам інших похідних творів належить ав-
торське право на здійснені ними переклад, адаптацію, аранжування 
або іншу переробку. 

Перекладачі і (або) автори інших похідних творів користуються 
авторським правом на створений ними твір за умови дотримання ни-
ми прав автора, твір якого зазнав перекладу, адаптації, аранжування 
або іншої переробки. 

2. Авторське право перекладачів і (або) авторів інших похідних 
творів не перешкоджає іншим особам здійснювати свої переклади і 
переробки тих самих творів. 

Стаття 21. Вільне використання твору із зазначенням імені ав-
тора 

Без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з 
обов’язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, допу-
скається: 

1) використання цитат (коротких уривків) з опублікованих тво-
рів в обсязі, виправданому поставленою метою, в тому числі циту-
вання статей з газет і журналів у формі оглядів преси, якщо воно зу-
мовлено критичним, полемічним, науковим або інформаційним хара-
ктером твору, до якого цитати включаються; вільне використання ци-
тат у формі коротких уривків з виступів і творів, включених до фоно-
грами (відеограми) або програми мовлення; 
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2) використання літературних і художніх творів в обсязі, випра-
вданому поставленою метою, як ілюстрацій у виданнях, передачах 
мовлення, звукозаписах чи відеозаписах навчального характеру; 

3) відтворення у пресі, публічне виконання чи публічне спові-
щення попередньо опублікованих у газетах або журналах статей з по-
точних економічних, політичних, релігійних та соціальних питань чи 
публічно сповіщених творів такого ж самого характеру у випадках, 
коли право на таке відтворення, публічне сповіщення або інше публі-
чне повідомлення спеціально не заборонено автором; 

4) відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами 
фотографії або кінематографії, публічне сповіщення або інше публіч-
не повідомлення творів, побачених або почутих під час перебігу та-
ких подій, в обсязі, виправданому інформаційною метою; 

5) відтворення у каталогах творів, виставлених на доступних пу-
бліці виставках, аукціонах, ярмарках або у колекціях для висвітлення 
зазначених заходів, без використання цих каталогів у комерційних 
цілях; 

6) видання та відтворення випущених у світ творів рельєфно-
крапковим шрифтом для сліпих та аудіотворів (аудіодокументів, ау-
діокниг) з нанесенням спеціального цифрового формату для сліпих, 
осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією, розмітки для зручної 
навігації з метою розповсюдження між особами з інвалідністю по зо-
ру та осіб з дислексією, а також поповнення бібліотечних фондів 
спеціалізованих бібліотек, бібліотек навчальних закладів та центрів 
реабілітації для осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю по зору, 
громадських організацій сліпих, підприємств, установ, організацій, де 
працюють особи з інвалідністю по зору, крім випадків прямого чи 
опосередкованого використання цих творів з комерційною метою; 

7) відтворення творів для судового і адміністративного прова-
дження в обсязі, виправданому цією метою; 

8) публічне виконання музичних творів під час офіційних і релі-
гійних церемоній, а також похоронів в обсязі, виправданому характе-
ром таких церемоній; 

9) відтворення з інформаційною метою у газетах та інших пері-
одичних виданнях, передача в ефір або інше публічне сповіщення 
публічно виголошених промов, звернень, доповідей та інших подіб-
них творів у обсязі, виправданому поставленою метою; 

9-1) використання правомірно оприлюднених літературних, ху-
дожніх, музичних та інших творів для створення на їх основі іншого 
твору в жанрі літературної, музичної або іншої пародії, попурі або 
карикатури; 
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10) відтворення твору в цілях і за умов, передбачених статтями 
22-25 цього Закону; 

11) адаптація існуючих і створюваних аудіовізуальних творів 
для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією шляхом за-
стосування аудіодискрипції (тифлокоментування). 

Цей перелік вільного використання творів є вичерпним. 
Стаття 22. Вільне відтворення бібліотеками та архівами примі-

рників твору репрографічним способом 
Допускається без згоди автора або іншої особи, яка має авторсь-

ке право, репрографічне відтворення одного примірника твору біблі-
отеками та архівами, діяльність яких не спрямована прямо або опосе-
редковано на одержання прибутку, за таких умов: 

1) у разі, коли відтворюваним твором є окрема опублікована 
стаття та інші невеликі за обсягом твори чи уривки з письмових тво-
рів (за винятком комп’ютерних програм і баз даних), з ілюстраціями 
чи без них, і коли це відтворення здійснюється за запитами фізичних 
осіб за умови, що: 

а) бібліотека та архів мають достатньо підстав вважати, що та-
кий примірник використовуватиметься з метою освіти, навчання і 
приватного дослідження; 

б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має система-
тичного характеру; 

{Підпункт "в" пункту 1 статті 22 виключено на підставі Закону 
№ 850-IV від 22.05.2003} 

2) у разі, коли відтворення здійснюється для збереження або за-
міни загубленого, пошкодженого та непридатного примірника даної 
бібліотеки чи архіву або для відновлення загубленого, пошкодженого 
або непридатного примірника з фонду аналогічної бібліотеки чи архі-
ву, а одержання такого примірника іншим шляхом неможливе, а та-
кож коли відтворення твору є поодиноким випадком і не має систе-
матичного характеру. 

Стаття 23. Вільне відтворення примірників твору для навчання 
Допускається без згоди автора чи іншої особи, яка має авторське 

право: 
1) відтворення уривків з опублікованих письмових творів, аудіо-

візуальних творів як ілюстрацій для навчання за умови, що обсяг та-
кого відтворення відповідає зазначеній меті; 

2) репрографічне відтворення навчальними закладами для ауди-
торних занять опублікованих статей та інших невеликих за обсягом 
творів, а також уривків з письмових творів з ілюстраціями або без 
них за умови, коли: 

а) обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті; 
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б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має система-
тичного характеру; 

{Підпункт "в" пункту 2 статті 23 виключено на підставі Закону 
№ 850-IV від 22.05.2003} 

Стаття 24. Вільне копіювання, модифікація і декомпіляція 
комп’ютерних програм 

1. Особа, яка правомірно володіє правомірно виготовленим при-
мірником комп’ютерної програми, має право без згоди автора або 
іншої особи, яка має авторське право на цю програму: 

1) внести до комп’ютерної програми зміни (модифікації) з ме-
тою забезпечення її функціонування на технічних засобах особи, яка 
використовує ці програми, і вчинення дій, пов’язаних з функціону-
ванням комп’ютерної програми відповідно до її призначення, зокрема 
запис і збереження в пам’яті комп’ютера, а також виправлення явних 
помилок, якщо інше не передбачено угодою з автором чи іншою осо-
бою, яка має авторське право; 

2) виготовити одну копію комп’ютерної програми за умови, що 
ця копія призначена тільки для архівних цілей або для заміни право-
мірно придбаного примірника у випадках, якщо оригінал 
комп’ютерної програми буде втраченим, знищеним або стане непри-
датним для використання. При цьому копія комп’ютерної програми 
не може бути використана для інших цілей, ніж зазначено у цьому 
пункті та пункті 1 цієї частини, і має бути знищена у разі, якщо воло-
діння примірником цієї комп’ютерної програми перестає бути право-
мірним; 

3) декомпілювати комп’ютерну програму (перетворити її з 
об’єктного коду у вихідний текст) з метою одержання інформації, не-
обхідної для досягнення її взаємодії із незалежно розробленою 
комп’ютерною програмою, за дотримання таких умов: 

а) інформація, необхідна для досягнення здатності до взаємодії, 
раніше не була доступною цій особі з інших джерел; 

б) зазначені дії здійснюються тільки щодо тих частин 
комп’ютерної програми, які необхідні для досягнення здатності до 
взаємодії; 

в) інформація, одержана в результаті декомпіляції, може вико-
ристовуватися лише для досягнення здатності до її взаємодії з інши-
ми програмами, але не може передаватися іншим особам, крім випад-
ків, якщо це необхідно для досягнення здатності до взаємодії з інши-
ми програмами, а також не може використовуватися для розроблення 
комп’ютерної програми, схожої на декомпільовану комп’ютерну про-
граму, або для вчинення будь-якої іншої дії, що порушує авторське 
право; 
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4) спостерігати, вивчати, досліджувати функціонування 
комп’ютерної програми з метою визначення ідей і принципів, що ле-
жать в її основі, за умови, що це робиться в процесі виконання будь-
якої дії із завантаження, показу, функціонування, передачі чи запису 
в пам’ять (збереження) комп’ютерної програми. 

2. Застосування положень цієї статті не повинно завдавати шко-
ди використанню комп’ютерної програми і не повинно обмежувати 
законні інтереси автора та (або) іншої особи, яка має авторське право 
на комп’ютерну програму. 

Стаття 25. Вільне відтворення творів у особистих цілях 
1. Допускається без дозволу автора (чи іншої особи, яка має ав-

торське право) і без виплати авторської винагороди відтворювати ви-
ключно в особистих цілях або для кола сім’ ї попередньо правомірно 
оприлюднені твори, крім: 

а) творів архітектури у формі будівель і споруд; 
б) комп’ютерних програм, за винятком випадків, передбачених 

статтею 24 цього Закону; 
в) репрографічного відтворення книг, нотних текстів і оригіна-

льних творів образотворчого мистецтва, за винятком випадків, пе-
редбачених статтями 22 і 23 цього Закону; 

{Пункт "г" частини першої статті 25 виключено на підставі За-
кону № 850-IV від 22.05.2003} 

2. Твори і виконання, зафіксовані у фонограмах, відеограмах, їх 
примірниках, а також аудіовізуальні твори та їх примірники допуска-
ється відтворювати у домашніх умовах виключно в особистих цілях 
або для кола сім’ ї без дозволу автора (авторів), виконавців, виробни-
ків фонограм, виробників відеограм, але з виплатою їм винагороди. 
Особливості виплати винагороди у таких випадках визначено стат-
тею 42 цього Закону та Законом України "Про ефективне управління 
майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) 
суміжних прав". 

Стаття 26. Право доступу до твору образотворчого мистецтва 
При передачі твору образотворчого мистецтва чи матеріального 

об’єкта, в якому втілено цей твір, у власність іншій особі автор має 
право вимагати доступу до цього твору з метою його використання 
для відтворення (виготовлення примірників, слайдів, карток, переро-
бок тощо) за умови, що це не порушує законні права та інтереси вла-
сника твору образотворчого мистецтва. Власник не може відмовити 
автору в доступі до твору без достатніх підстав. При цьому від влас-
ника твору не можна вимагати доставки твору авторові. 

Стаття 27. Право слідування 



 214 

Автор твору образотворчого мистецтва, а у разі його смерті – 
спадкоємці впродовж встановленого статтею 28 цього Закону строку 
користуються щодо проданих автором оригіналів творів образотвор-
чого мистецтва невідчужуваним правом на одержання п’яти відсотків 
від ціни кожного наступного продажу твору через аукціон, галерею, 
салон, крамницю тощо, що йде за першим його продажем, здійсне-
ним автором твору (право слідування). Виплата винагороди у цьому 
випадку здійснюється зазначеними аукціонами, галереями, салонами, 
крамницями тощо. 

Збір і виплата винагороди, одержаної в результаті використання 
права слідування, здійснюються особисто автором, через його пові-
реного або через організації колективного управління. 

Стаття 28. Строк дії авторського права 
1. Авторське право на твір виникає внаслідок факту його ство-

рення і починає діяти від дня створення твору. 
2. Авторське право діє протягом усього життя автора і 70 років 

після його смерті, крім випадків, передбачених цією статтею. 
3. Для творів, оприлюднених анонімно або під псевдонімом, 

строк дії авторського права закінчується через 70 років після того, як 
твір було оприлюднено. Якщо взятий автором псевдонім не викликає 
сумніву щодо особи автора або якщо авторство твору, оприлюднено-
го анонімно або під псевдонімом, розкривається не пізніше ніж через 
70 років після оприлюднення твору, застосовується строк, передбаче-
ний частиною другою цієї статті. 

4. Авторське право на твори, створені у співавторстві, діє протя-
гом життя співавторів і 70 років після смерті останнього співавтора. 

5. У разі, коли весь твір публікується (оприлюднюється) не вод-
ночас, а послідовно у часі томами, частинами, випусками, серіями 
тощо, строк дії авторського права визначається окремо для кожної 
опублікованої (оприлюдненої) частини твору. 

6. Авторське право на твори посмертно реабілітованих авторів 
діє протягом 70 років після їх реабілітації. 

7. Авторське право на твір, вперше опублікований протягом 30 
років після смерті автора, діє протягом 70 років від дати його право-
мірного опублікування. 

8. Будь-яка особа, яка після закінчення строку охорони авторсь-
кого права по відношенню до неоприлюдненого твору вперше його 
оприлюднює, користується захистом, що є рівноцінним захисту май-
нових прав автора. Строк охорони цих прав становить 25 років від 
часу, коли твір був вперше оприлюднений. 

9. Строк дії авторського права після смерті автора і строки, 
встановлені частинами третьою - сьомою цієї статті, починаються від 
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дня смерті автора чи з дня настання подій, передбачених у зазначених 
частинах, але відліковуються з 1 січня року, наступного за роком 
смерті чи роком, в якому відбулася зазначена подія. 

10. Особисті немайнові права автора, передбачені статтею 14 
цього Закону, охороняються безстроково. 

Стаття 29. Перехід авторського права у спадщину 
1. Майнові права авторів та інших осіб, які мають виключне ав-

торське право, переходять у спадщину. Не переходять у спадщину 
особисті немайнові права автора. 

2. Спадкоємці мають право захищати авторство на твір і проти-
діяти перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору, а також 
будь-якому іншому посяганню на твір, що може завдати шкоди честі 
та репутації автора. 

Стаття 30. Перехід творів у суспільне надбання 
1. Закінчення строку дії авторського права на твори означає їх 

перехід у суспільне надбання. 
2. Твори, які стали суспільним надбанням, можуть вільно, без 

виплати авторської винагороди, використовуватися будь-якою осо-
бою, за умови дотримання особистих немайнових прав автора, перед-
бачених статтею 14 цього Закону. 

3. Кабінетом Міністрів України можуть встановлюватися спеці-
альні відрахування до фондів творчих спілок України за використан-
ня на території України творів, які стали суспільним надбанням. 

Стаття 31. Передача (відчуження) майнових прав суб’єктів ав-
торського права 

1. Автор (чи інша особа, яка має авторське право) може передати 
свої майнові права, зазначені у статті 15 цього Закону, будь-якій ін-
шій особі повністю чи частково. Передача майнових прав автора (чи 
іншої особи, яка має авторське право) оформляється авторським до-
говором. 

Майнові права, що передаються за авторським договором, ма-
ють бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені в авторсь-
кому договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані. 

2. Майнове право суб’єкта авторського права, який є юридич-
ною особою, може бути передане (відчужене) іншій особі у встанов-
леному законом порядку внаслідок ліквідації цієї юридичної особи – 
суб’єкта авторського права. 

Стаття 32. Передача права на використання твору 
1. Автору та іншій особі, яка має авторське право, належить ви-

ключне право надавати іншим особам дозвіл на використання твору 
будь-яким одним або всіма відомими способами на підставі авторсь-
кого договору. 
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Використання твору будь-якою особою допускається виключно 
на основі авторського договору, за винятком випадків, передбачених 
статтями 21-25 цього Закону. 

2. Передача права на використання твору іншим особам може 
здійснюватися на основі авторського договору про передачу виключ-
ного права на використання твору або на основі авторського догово-
ру про передачу невиключного права на використання твору. 

3. За авторським договором про передачу виключного права на 
використання твору автор (чи інша особа, яка має виключне авторсь-
ке право) передає право використовувати твір певним способом і у 
встановлених межах тільки одній особі, якій ці права передаються, і 
надає цій особі право дозволяти або забороняти подібне використан-
ня твору іншим особам. При цьому за особою, яка передає виключне 
право на використання твору, залишається право на використання 
цього твору лише в частині прав, що не передаються. 

4. За авторським договором про передачу невиключного права 
на використання твору автор (чи інша особа, яка має авторське право) 
передає іншій особі право використовувати твір певним способом і у 
встановлених межах. При цьому за особою, яка передає невиключне 
право, зберігається право на використання твору і на передачу невик-
лючного права на використання твору іншим особам. 

5. Право на передачу будь-яким особам невиключних прав на 
використання творів мають організації колективного управління, 
яким суб’єкти авторського права передали повноваження на управ-
ління своїми майновими авторськими правами. 

6. Права на використання твору, що передаються за авторським 
договором, вважаються невиключними, якщо у договорі не передба-
чено передачі виключних прав на використання твору. 

Стаття 33. Договори на право використання творів 
1. Договори про передачу прав на використання творів уклада-

ються у письмовій формі. В усній формі може укладатися договір про 
використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газе-
тах, журналах тощо). 

2. Договір про передачу прав на використання творів вважається 
укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди щодо всіх істотних 
умов (строку дії договору, способу використання твору, території, на 
яку поширюється передаване право, розміру і порядку виплати авто-
рської винагороди, а також інших умов, щодо яких за вимогою однієї 
із сторін повинно бути досягнено згоди). 

Авторська винагорода визначається у договорі у вигляді відсот-
ків від доходу, отриманого від використання твору, або у вигляді фік-
сованої суми чи іншим чином. При цьому ставки авторської винаго-
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роди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені Ка-
бінетом Міністрів України. 

3. Предметом договору про передачу прав на використання тво-
ру не можуть бути права, яких не було на момент укладання догово-
ру. 

4. Відповідні відомства і творчі спілки можуть розробляти при-
мірні авторські договори (зразки авторських договорів). 

5. Умови договору, що погіршують становище автора (його пра-
вонаступника) порівняно із становищем, встановленим чинним зако-
нодавством, є недійсними. 

6. За авторським договором замовлення автор зобов’язується 
створити у майбутньому твір відповідно до умов цього договору і пе-
редати його замовникові. Договором може передбачатися виплата 
замовником авторові авансу як частини авторської винагороди. 

7. Умови договору, що обмежують право автора на створення 
майбутніх творів на зазначену у договорі тему чи у зазначеній галузі, 
є недійсними. 

8. Усі майнові права на використання твору, які передаються за 
авторським договором, мають бути у ньому визначені. Майнові пра-
ва, не зазначені в авторському договорі як передані суб’єктом авто-
рського права, вважаються такими, що не передані, і зберігаються за 
ним. 

Стаття 34. Відповідальність за невиконання авторського дого-
вору 

1. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зо-
бов’язання за авторським договором, зобов’язана відшкодувати іншій 
стороні всі збитки, в тому числі упущену вигоду. 

2. Якщо автор не передав твір замовникові відповідно до умов 
авторського договору замовлення, він повинен відшкодувати замов-
никові збитки, в тому числі упущену вигоду. 

3. Спори щодо відповідальності за невиконання умов авторських 
договорів вирішуються у суді. 

 
Розділ III  

СУМІЖНІ ПРАВА 
Стаття 35. Об’єкти суміжних прав 
Об’єктами суміжних прав, незалежно від призначення, змісту, 

оцінки, способу і форми вираження, є: 
а) виконання літературних, драматичних, музичних, музично-

драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів; 
б) фонограми, відеограми; 
в) передачі (програми) організацій мовлення. 
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Стаття 36. Суб’єкти суміжних прав 
1. Суб’єктами суміжних прав є: 
а) виконавці творів, їх спадкоємці та особи, яким на законних 

підставах передано суміжні майнові права щодо виконань; 
б) виробники фонограм, їх спадкоємці (правонаступники) та 

особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права 
щодо фонограм; 

в) виробники відеограм, їх спадкоємці (правонаступники) та 
особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права 
щодо відеограм; 

г) організації мовлення та їх правонаступники. 
2. Виконавці здійснюють свої права за умови дотримання ними 

прав авторів виконуваних творів та інших суб’єктів авторського пра-
ва. Виробники фонограм, виробники відеограм повинні дотримувати-
ся прав суб’єктів авторського права і виконавців. Організації мовлен-
ня повинні дотримуватися прав суб’єктів авторського права, вико-
навців, виробників фонограм (відеограм). 

Стаття 37. Виникнення і здійснення суміжних прав 
1. Первинними суб’єктами суміжних прав є виконавець, вироб-

ник фонограми, виробник відеограми, організація мовлення. 
2. Суміжне право виникає внаслідок факту виконання твору, ви-

робництва фонограми, виробництва відеограми, оприлюднення пере-
дачі організації мовлення. 

3. Для виникнення і здійснення суміжних прав не вимагається 
виконання будь-яких формальностей. 

Виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми для 
сповіщення про свої суміжні права на фонограмах, відеограмах і всіх 
їх примірниках, що розповсюджуються серед публіки на законних 
підставах, або їх упаковках можуть використовувати знак охорони 
суміжних прав. Цей знак складається з таких елементів: 

латинська літера "P", обведена колом, – (зображення знака не 
наводиться); 

імена (назви) осіб, які мають щодо цих фонограм (відеограм) 
суміжні права; 

рік першої публікації фонограми (відеограми). 
За відсутності доказів іншого, виконавцем, виробником фоно-

грами чи відеограми вважаються особи, імена (назви) яких зазначені 
на фонограмі, відеограмі та їх примірниках або на їх упаковці. 

4. Кабінетом Міністрів України можуть установлюватися міні-
мальні ставки винагороди за використання об’єктів суміжних прав та 
порядок їх індексації. 
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Стаття 38. Особисті немайнові права виконавців та права на 
ім’я (назву) виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення 

1. Виконавцеві твору належать такі особисті немайнові права: 
а) вимагати визнання того, що він є виконавцем твору; 
б) вимагати, щоб його ім’я або псевдонім зазначалися чи повід-

омлялися у зв’язку з кожним його виступом, записом чи виконанням 
(у разі, якщо це можливо); 

в) вимагати забезпечення належної якості запису його виконан-
ня і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій 
суттєвій зміні, що може завдати шкоди його честі і репутації. 

2. Виробник фонограми, виробник відеограми має право зазна-
чати своє ім’я (назву) на кожному носії запису або його упаковці по-
ряд із зазначенням авторів, виконавців і назв творів, вимагати його 
згадування у процесі використання фонограми (відеограми). 

3. Організація мовлення має право вимагати згадування своєї на-
зви у зв’язку із записом, відтворенням, розповсюдженням своєї пере-
дачі і публічним повторним сповіщенням її іншою організацією мов-
лення. 

Стаття 39. Майнові права виконавців 
1. Майновим правом виконавців є їх виключне право дозволяти 

чи забороняти іншим особам: 
а) публічне сповіщення своїх незафіксованих виконань (прямий 

ефір); 
б) фіксацію у фонограмах чи відеограмах своїх раніше незафік-

сованих виконань; 
в) відтворення (пряме і (або) опосередковане) своїх виконань, 

зафіксованих без їх згоди у фонограмі чи відеограмі, чи за їх згодою, 
але якщо відтворення здійснюється з іншою метою, ніж та, на яку во-
ни дали свою згоду; 

г) розповсюдження своїх виконань, зафіксованих у фонограмі чи 
відеограмі, шляхом першого продажу або іншої передачі права влас-
ності у разі, коли вони при першій фіксації виконання не дали дозво-
лу виробнику фонограми (виробнику відеограми) на її подальше від-
творення; 

д) комерційний прокат, майновий найм своїх виконань, зафіксо-
ваних у фонограмі чи відеограмі, якщо при фіксації не було їх згоди 
на комерційний прокат і майновий найм, навіть після розповсюджен-
ня виконань, здійсненого виробником фонограми (відеограми) або за 
його дозволом; 

е) розповсюдження своїх виконань, зафіксованих у фонограмах 
чи відеограмах, через будь-які засоби зв’язку таким чином, що будь-
яка особа може отримати до них доступ з будь-якого місця і в будь-
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який час за їх власним вибором, якщо при першій фіксації виконання 
не було їх згоди на такий вид розповсюдження. 

2. Майнові права виконавців можуть передаватися (відчужува-
тися) іншим особам на підставі договору, в якому визначаються спо-
сіб використання виконань, розмір і порядок виплати винагороди, 
строк дії договору і використання виконань, територія, на яку розпо-
всюджуються передані права тощо. Визначені договором ставки ви-
нагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені 
Кабінетом Міністрів України. 

3. У разі, коли виконання використовується в аудіовізуальному 
творі, вважається, що виконавець передає організації, яка здійснює 
виробництво аудіовізуального твору, або продюсеру аудіовізуального 
твору всі майнові права на виконання, якщо інше не передбачено до-
говором. 

4. У разі, коли виконавець під час першої фіксації виконання 
безпосередньо дозволить виробнику фонограми чи виробнику відеог-
рами її подальше відтворення, вважається, що виконавець передав 
виробнику фонограми чи виробнику відеограми виключне право на 
розповсюдження фонограм, відеограм і їх примірників способом 
першого продажу або іншої передачі у власність чи володіння, а та-
кож способом здавання у майновий найм, комерційний прокат та ін-
шої передачі. При цьому виконавець зберігає право на одержання 
справедливої винагороди за зазначені види використання свого вико-
нання через організації колективного управління або іншим спосо-
бом. 

Стаття 40. Майнові права виробників фонограм і виробників 
відеограм 

1. До майнових прав виробників фонограм і виробників відеог-
рам належить їх виключне право на використання своїх фонограм, 
відеограм і виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам: 

а) відтворення (пряме і (або) опосередковане) своїх фонограм і 
відеограм у будь-якій формі і будь-яким способом; 

б) розповсюдження серед публіки фонограм, відеограм та їх 
примірників шляхом першого продажу або іншої передачі права вла-
сності; 

в) комерційний прокат фонограм, відеограм і їх примірників, на-
віть після їх розповсюдження, здійсненого виробником фонограми чи 
відеограми або за їх дозволом; 

г) публічне сповіщення фонограм, відеограм та їх примірників 
через будь-які засоби зв’язку таким чином, що будь-яка особа може 
отримати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за їх 
власним вибором; 
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д) будь-яку видозміну своїх фонограм, відеограм; 
е) ввезення на митну територію України фонограм, відеограм та 

їх примірників з метою їх поширення серед публіки. 
2. Майнові права виробників фонограм і виробників відеограм 

можуть передаватися (відчужуватися) іншим особам на підставі до-
говору, в якому визначаються спосіб використання фонограми (відео-
грами), розмір і порядок виплати винагороди, строк дії договору, 
строк використання фонограми (відеограми), територія, на яку розпо-
всюджуються передані права, тощо. Визначені договором ставки ви-
нагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені 
Кабінетом Міністрів України. 

Майнові права виробника фонограми чи відеограми, який є 
юридичною особою, можуть бути також передані (відчужені) іншій 
особі у встановленому законом порядку внаслідок ліквідації юридич-
ної особи – суб’єкта суміжних прав. 

3. Якщо фонограми, відеограми чи їх примірники введені виро-
бником фонограми (відеограми) чи за його згодою у цивільний обіг 
шляхом їх першого продажу в Україні, то допускається їх наступне 
розповсюдження шляхом продажу, дарування тощо без згоди вироб-
ника фонограми (відеограми) чи його правонаступника і без виплати 
йому винагороди. Проте й у цьому випадку право здавання таких 
примірників фонограм (відеограм) у майновий найм чи комерційний 
прокат залишається виключно правом виробника фонограми (відеог-
рами). 

Стаття 41. Майнові права організацій мовлення 
1. До майнових прав організацій мовлення належить їх виключ-

не право на використання своїх програм будь-яким способом і ви-
ключне право дозволяти чи забороняти іншим особам: 

а) публічне сповіщення своїх програм шляхом трансляції і ре-
трансляції; 

б) фіксацію своїх програм на матеріальному носії та їх відтво-
рення; 

в) публічне виконання і публічну демонстрацію своїх програм у 
місцях з платним входом. 

Організація мовлення також має право забороняти поширення 
на території України чи з території України сигналу із супутника, що 
несе їх програми, розповсюджуючим органом, для якого цей сигнал 
із супутника не призначався. 

2. Майнові права організації мовлення можуть передаватися 
(відчужуватися) іншим особам на підставі договору, в якому визна-
чаються спосіб і строк використання програми мовлення, розмір і по-
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рядок виплати винагороди, територія, на яку розповсюджуються пе-
редані права, тощо. 

Майнові права організації мовлення можуть бути також передані 
(відчужені) іншій особі у встановленому законом порядку внаслідок 
ліквідації юридичної особи - суб’єкта суміжних прав. 

Стаття 42. Обмеження майнових прав виконавців, виробників 
фонограм, відеограм і організацій мовлення 

1. Допускаються використання виконань, фонограм, відеограм, 
програм мовлення, їх фіксація, відтворення і доведення до загального 
відома без згоди виконавців, виробників фонограм, відеограм і орга-
нізацій мовлення у випадках, передбачених статтями 21-25 цього За-
кону щодо обмеження майнових прав авторів літературних, художніх 
і наукових творів, якщо задовольняються такі умови: 

а) відтворення зазначених об’єктів здійснюється виключно з ме-
тою навчання чи наукових досліджень; 

б) право на відтворення, передбачене у пункті "а" цієї частини, 
не поширюється на експорт відтворених примірників фонограм, від-
еограм, програм мовлення за межі митної території України; 

в) за суб’єктами суміжних прав зберігається право на справед-
ливу винагороду з урахуванням кількості відтворених примірників. 

Передбачене цією частиною використання об’єктів суміжних 
прав без згоди суб’єктів суміжних прав є можливим лише за умови 
дотримання особистих немайнових прав суб’єктів авторського права і 
суміжних прав, передбачених статтями 14 і 38 цього Закону. 

2. Допускається відтворення в домашніх умовах і виключно в 
особистих цілях творів і виконань, зафіксованих у фонограмах, відео-
грамах, а також репрографічне відтворення літературних, фотографі-
чних, образотворчих та інших подібних творів без згоди суб’єктів ав-
торського права і (або) суміжних прав, але з виплатою їм винагороди 
у порядку, встановленому законом. Особливості виплати винагороди 
у таких випадках визначені Законом України "Про ефективне управ-
ління майновими правами правовласників у сфері авторського права і 
(або) суміжних прав". 

3. Передбачене частинами першою і другою цієї статті викорис-
тання об’єктів суміжних прав без згоди суб’єктів суміжних прав не 
повинно завдавати шкоди нормальній експлуатації виконань, фоно-
грам, відеограм і програм мовлення і зачіпати законні інтереси вико-
навців, виробників фонограм, відеограм і програм мовлення чи інших 
суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав. 

{Частину четверту статті 42 виключено на підставі Закону № 
2415-VIII від 15.05.2018} 
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{Частину п’яту статті 42 виключено на підставі Закону № 2415-
VIII від 15.05.2018} 

{Частину шосту статті 42 виключено на підставі Закону № 2415-
VIII від 15.05.2018} 

{Частину сьому статті 42 виключено на підставі Закону № 2415-
VIII від 15.05.2018} 

Стаття 43. Використання фонограм і відеограм, опублікованих з 
комерційною метою 

1. Допускається без згоди виробників фонограм (відеограм), фо-
нограми (відеограми) яких опубліковані для використання з комер-
ційною метою, і виконавців, виконання яких зафіксовані у цих фоно-
грамах (відеограмах), але з виплатою винагороди, таке пряме чи опо-
середковане комерційне використання фонограм і відеограм та їх 
примірників: 

а) публічне виконання фонограми або її примірника чи публічну 
демонстрацію відеограми або її примірника; 

б) публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі 
чи відеограмі та їх примірниках, в ефір; 

в) публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі 
чи відеограмі та їх примірниках, по проводах (через кабель). 

2. Збирання винагороди за використання фонограм (відеограм), 
що зазначені у частині першій цієї статті, і контроль за їх правомір-
ним використанням здійснюються визначеними Установою уповно-
важеними організаціями колективного управління. Зібрані кошти 
розподіляються між організаціями колективного управління, які є на 
обліку в Установі, на основі договорів, які уповноважені організації 
укладають з усіма організаціями колективного управління. Одержана 
від уповноваженої організації винагорода розподіляється відповід-
ною організацією колективного управління у таких пропорціях: ви-
конавцям – 50 відсотків, виробникам фонограм (відеограм) – 50 від-
сотків. 

3. Розмір винагороди за використання фонограм (відеограм), що 
зазначені у частині першій цієї статті, порядок та умови її виплати 
визначаються Кабінетом Міністрів України. 

4. Особи, які використовують фонограми, відеограми чи їх при-
мірники, повинні надавати організаціям, зазначеним у частині другій 
цієї статті, точні відомості щодо їх використання, необхідні для зби-
рання і розподілу винагороди. 

Стаття 44. Строк дії суміжних прав 
1. Майнові права виконавців охороняються протягом 50 років 

від дати першого запису виконання. 
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Особисті немайнові права виконавців, передбачені частиною 
першою статті 38 цього Закону, охороняються безстроково. 

2. Права виробників фонограм і відеограм охороняються протя-
гом 50 років від дати першого опублікування фонограми (відеограми) 
або їх першого звукозапису (відеозапису), якщо фонограма (відеог-
рама) не була опублікована протягом зазначеного часу. 

3. Організації мовлення користуються наданими цим Законом 
правами протягом 50 років від дати першого публічного сповіщення 
передачі. 

4. Закінчення строків захисту суміжних прав настає 1 січня року, 
наступного за роком, у якому закінчилися передбачені цією статтею 
строки захисту. 

5. До спадкоємців виконавців і правонаступників виробників 
фонограм і відеограм та організацій мовлення переходить право до-
зволяти чи забороняти використання виконань, фонограм, відеограм, 
публічні сповіщення, а також право на одержання винагороди у ме-
жах установленого цією статтею строку. 

 
Розділ IV  

УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ СУБ’ЄКТІВ АВТО-
РСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ 

Стаття 45. Способи управління майновими правами суб’єктів 
авторського права і суміжних прав 

Суб’єкти авторського права і суміжних прав можуть управляти 
своїми правами: 

а) особисто; 
б) через свого повіреного; 
в) через організацію колективного управління. 
Стаття 46. Управління майновими правами через повіреного 
Суб’єкт авторського права і (або) суміжних прав може доручити 

управління своїми майновими правами повіреному на підставі укла-
деного з ним договору-доручення. Здійснюючи управління майнови-
ми правами, ця особа діє у межах повноважень, переданих їй 
суб’єктом авторського права і (або) суміжних прав. 

Стаття 47. Забезпечення колективного управління майновими 
правами 

1. Суб’єкти авторського права і (або) суміжних прав можуть до-
ручати управління своїми майновими правами організаціям колекти-
вного управління. Правові засади діяльності організацій колективно-
го управління визначаються Законом України "Про ефективне управ-
ління майновими правами правовласників у сфері авторського права і 
(або) суміжних прав". 
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{Частину другу статті 47 виключено на підставі Закону № 2415-
VIII від 15.05.2018} 

{Частину третю статті 47 виключено на підставі Закону № 2415-
VIII від 15.05.2018} 

{Частину четверту статті 47 виключено на підставі Закону № 
2415-VIII від 15.05.2018} 

{Частину п’яту статті 47 виключено на підставі Закону № 2415-
VIII від 15.05.2018} 

{Статтю 48 виключено на підставі Закону № 2415-VIII від 
15.05.2018} 

{Статтю 49 виключено на підставі Закону № 2415-VIII від 
15.05.2018} 

 
Розділ V  

ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ 
Стаття 50. Порушення авторського права і суміжних прав 
Порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає 

підстави для захисту таких прав, у тому числі судового, є: 
а) вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті не-

майнові права суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, ви-
значені статтями 14 і 38 цього Закону, та їхні майнові права, визначе-
ні статтями 15, 17, 27, 39-41 цього Закону, з урахуванням умов вико-
ристання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, передба-
чених статтями 21-25, 42, 43 цього Закону, а також зловживання по-
садовими особами організації колективного управління службовим 
становищем, що призвело до невиплати або неналежних розподілу і 
виплати винагороди правовласникам; 

б) піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав - 
опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, 
вивезення з митної території України і розповсюдження контрафакт-
них примірників творів (у тому числі комп’ютерних програм і баз да-
них), фонограм, відеограм, незаконне оприлюднення програм органі-
зацій мовлення, камкординг, кардшейрінг, а також Інтернет-
піратство, тобто вчинення будь-яких дій, які відповідно до цієї статті 
визнаються порушенням авторського права і (або) суміжних прав з 
використанням мережі Інтернет; 

в) плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або част-
ково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору; 

г) ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які 
мають авторське право і (або) суміжні права, примірників творів (у 
тому числі комп’ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, 
програм мовлення; 



 226 

д) вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського 
права і (або) суміжних прав; 

е) будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів захисту 
авторського права і (або) суміжних прав, зокрема виготовлення, роз-
повсюдження, ввезення з метою розповсюдження і застосування за-
собів для такого обходу; 

є) підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в елект-
ронній формі, про управління правами без дозволу суб’єктів авторсь-
кого права і (або) суміжних прав чи особи, яка здійснює таке управ-
ління; 

ж) розповсюдження, ввезення на митну територію України з ме-
тою розповсюдження, публічне сповіщення об’єктів авторського пра-
ва і (або) суміжних прав, з яких без дозволу суб’єктів авторського 
права і (або) суміжних прав вилучена чи змінена інформація про 
управління правами, зокрема в електронній формі; 

з) камкординг, кардшейрінг. 
Стаття 51. Порядок захисту авторського права і суміжних прав 
Захист особистих немайнових і майнових прав суб’єктів авто-

рського права і (або) суміжних прав здійснюється в порядку, встано-
вленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавст-
вом. 

Стаття 52. Способи цивільно-правового захисту авторського 
права і суміжних прав 

1. За захистом свого авторського права і (або) суміжних прав 
суб’єкти авторського права та суміжних прав мають право звертатися 
в установленому порядку до суду та інших органів відповідно до їх 
компетенції. 

При порушеннях будь-якою особою авторського права і (або) 
суміжних прав, передбачених статтею 50 цього Закону, недотриманні 
передбачених договором умов використання творів і (або) об’єктів 
суміжних прав, використанні творів і об’єктів суміжних прав з обхо-
дом технічних засобів захисту чи з підробленням інформації і (або) 
документів про управління правами чи створенні загрози неправомі-
рного використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав 
та інших порушеннях особистих немайнових прав і майнових прав 
суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав суб’єкти авторсь-
кого права і (або) суміжних прав мають право: 

а) вимагати визнання та поновлення своїх прав, у тому числі за-
бороняти дії, що порушують авторське право і (або) суміжні права чи 
створюють загрозу їх порушення; 
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б) звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав 
та (або) припинення дій, що порушують авторське право та (або) су-
міжні права чи створюють загрозу їх порушення; 

в) подавати позови до суду про відшкодування моральної (не-
майнової) шкоди; 

г) подавати позови до суду про відшкодування збитків (матеріа-
льної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, 
отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського пра-
ва і (або) суміжних прав, або виплату компенсацій; 

д) вимагати припинення підготовчих дій до порушення авторсь-
кого права і (або) суміжних прав, у тому числі призупинення митних 
процедур, якщо є підозра, що можуть бути пропущені на митну тери-
торію України чи з її митної території контрафактні примірники тво-
рів, фонограм, відеограм, засоби обходу технічних засобів захисту, в 
порядку, передбаченому Митним кодексом України; 

е) брати участь в інспектуванні виробничих приміщень, складів, 
технологічних процесів і господарських операцій, пов’язаних з виго-
товленням примірників творів, фонограм і відеограм, щодо яких є 
підстави для підозри про порушення чи загрозу порушення авторсь-
кого права і (або) суміжних прав, у порядку, встановленому Кабіне-
том Міністрів України; 

є) вимагати, в тому числі у судовому порядку, публікації в засо-
бах масової інформації даних про допущені порушення авторського 
права і (або) суміжних прав та судові рішення щодо цих порушень; 

ж) вимагати від осіб, які порушують авторське право і (або) су-
міжні права позивача, надання інформації про третіх осіб, задіяних у 
виробництві та розповсюдженні контрафактних примірників творів і 
об’єктів суміжних прав, а також засобів обходу технічних засобів за-
хисту, та про канали їх розповсюдження; 

з) вимагати прийняття інших передбачених законодавством за-
ходів, пов’язаних із захистом авторського права та суміжних прав; 

и) здійснювати захист авторського права і (або) суміжних прав у 
порядку, визначеному статтею 52-1 цього Закону. 

2. Суд має право постановити рішення чи ухвалу про: 
а) відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої по-

рушенням авторського права і (або) суміжних прав, з визначенням 
розміру відшкодування; 

б) відшкодування збитків, завданих порушенням авторського 
права і (або) суміжних прав; 

в) стягнення із порушника авторського права і (або) суміжних 
прав доходу, отриманого внаслідок порушення; 
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г) виплату компенсації, що визначається судом як паушальна 
сума на базі таких елементів, як подвоєна, а у разі умисного пору-
шення – як потроєна сума винагороди або комісійні платежі, які були 
б сплачені, якби порушник звернувся із заявою про надання дозволу 
на використання оспорюваного авторського права або суміжних прав 
замість відшкодування збитків або стягнення доходу; 

д) заборону опублікування творів, їх виконань чи постановок, 
випуску примірників фонограм, відеограм, їх сповіщення, припинен-
ня їх розповсюдження, вилучення (конфіскацію) контрафактних при-
мірників творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення та облад-
нання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення, 
публікацію у пресі інформації про допущене порушення тощо, якщо 
у ході судового розгляду буде доведено факт порушення авторського 
права і (або) суміжних прав або факт наявності дій, що створюють за-
грозу порушення цих прав; 

е) вимагати від осіб, які порушують авторське право і (або) су-
міжні права позивача, інформацію про третіх осіб, задіяних у вироб-
ництві та розповсюдженні контрафактних примірників творів та 
об’єктів суміжних прав, засобів обходу технічних засобів та про ка-
нали розповсюдження. 

При визначенні розмірів збитків, які мають бути відшкодовані 
особі, права якої порушено, а також для відшкодування моральної 
(немайнової) шкоди суд зобов’язаний виходити із суті порушення, 
майнової і моральної шкоди, завданої особі, яка має авторське право і 
(або) суміжні права, а також із можливого доходу, який могла б оде-
ржати ця особа. У розмір збитків, завданих особі, права якої поруше-
но, додатково можуть бути включені судові витрати, понесені цією 
особою, а також витрати, пов’язані з оплатою допомоги адвоката. 

При визначенні компенсації, яка має бути виплачена замість 
відшкодування збитків чи стягнення доходу, суд зобов’язаний у вста-
новлених пунктом "г" цієї частини межах визначити розмір компен-
сації, враховуючи обсяг порушення та (або) наміри відповідача. 

3. Суд може постановити рішення про накладення на порушника 
штрафу у розмірі 10 відсотків суми, присудженої судом на користь 
позивача. Сума штрафів передається у встановленому порядку до 
Державного бюджету України. 

4. Суд може постановити рішення про вилучення чи конфіска-
цію всіх контрафактних примірників творів, фонограм, відеограм чи 
програм мовлення, щодо яких встановлено, що вони були виготовле-
ні або розповсюджені з порушенням авторського права і (або) суміж-
них прав, а також засобів обходу технічних засобів захисту. Це сто-
сується також усіх кліше, матриць, форм, оригіналів, магнітних стрі-
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чок, фотонегативів та інших предметів, за допомогою яких відтво-
рюються примірники творів, фонограм, відеограм, програм мовлення, 
а також матеріалів і обладнання, що використовуються для їх відтво-
рення і для виготовлення засобів обходу технічних засобів захисту. 

За рішенням суду вилучені контрафактні примірники творів (у 
тому числі комп’ютерні програми і бази даних), фонограм, відеограм, 
програм мовлення на вимогу особи, яка є суб’єктом авторського пра-
ва і (або) суміжних прав і права якої порушено, можуть бути передані 
цій особі. Якщо ця особа не вимагає такої передачі, то контрафактні 
примірники підлягають знищенню, а матеріали і обладнання, що ви-
користовувалися для відтворення контрафактних примірників, підля-
гають відчуженню із перерахуванням виручених коштів до Держав-
ного бюджету України. 

Стаття 52-1. Порядок припинення порушень авторського права 
і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет 

1. При порушенні будь-якою особою авторського права і (або) 
суміжних прав, вчиненому з використанням мережі Інтернет, суб’єкт 
авторського права і (або) суміжних прав (далі – заявник) має право 
звернутися до власника веб-сайту та (або) веб-сторінки, на якому 
(якій) розміщена або в інший спосіб використана відповідна електро-
нна (цифрова) інформація, із заявою про припинення порушення. За-
ява про припинення порушення подається в порядку, передбаченому 
цією статтею. 

Порядок захисту авторського права і (або) суміжних прав, ви-
значений цією статтею, застосовується до відносин, пов’язаних з ви-
користанням аудіовізуальних творів, музичних творів, комп’ютерних 
програм, відеограм, фонограм, передач (програм) організацій мов-
лення. 

2. Заява про припинення порушення повинна містити: 
а) відомості про заявника, необхідні для його ідентифікації: ім’я 

(найменування); місце проживання (перебування) або місцезнахо-
дження, адреса електронної пошти або поштова адреса, на яку влас-
ник веб-сайту або інші особи в передбачених цим Законом випадках 
мають направляти інформацію; для заявників – юридичних осіб – 
ідентифікаційні дані про реєстрацію юридичної особи у країні місце-
знаходження, зокрема в торговельному, банківському, судовому або 
державному реєстрі, у тому числі реквізити реєстру, реєстраційний 
номер; 

б) вид і назву об’єкта (об’єктів) авторського права і (або) суміж-
них прав, про порушення права на який (які) йдеться у заяві; 

в) вмотивоване твердження про наявність у заявника майнових 
прав інтелектуальної власності на об’єкт авторського права і (або) 
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суміжних прав, зазначених у відповідній заяві, з посиланням на під-
стави виникнення таких прав та строк їх дії; 

г) гіперпосилання на електронну (цифрову) інформацію, розмі-
щену або в інший спосіб використану на веб-сайті; 

ґ) вимогу про унеможливлення доступу до електронної (цифро-
вої) інформації на веб-сайті; 

д) відомості про постачальника послуг хостингу, який надає по-
слуги і (або) ресурси для розміщення відповідного веб-сайту, а саме: 
найменування; адреса електронної пошти або поштова адреса, на яку 
в передбачених цим Законом випадках власник веб-сайту або інші 
особи мають надсилати інформацію; 

е) твердження заявника, що наведена в заяві інформація є досто-
вірною, а наявність у заявника прав, про порушення яких заявлено, 
перевірена адвокатом, за представництвом (посередництвом) якого 
подається заява. 

Заявник звертається із заявою про припинення порушення ви-
ключно за представництвом (посередництвом) адвоката. Адвокат 
надсилає відповідну заяву, за умови ідентифікації заявника, встанов-
лення його контактних даних та підтвердження наданими заявником 
документами факту наявності у заявника прав, про припинення по-
рушення яких висувається вимога. 

До заяви додається копія одного з документів, що відповідно до 
законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність посвідчує 
повноваження адвоката на надання правової допомоги заявнику. 

Заявник (посадова особа заявника) несе відповідальність за на-
дання завідомо недостовірної інформації щодо наявності у нього 
майнових прав інтелектуальної власності, про порушення яких йдеть-
ся у заяві. 

Заявник надсилає заяву про припинення порушень власнику веб-
сайту з одночасним направленням її копії постачальнику послуг хос-
тингу, який надає послуги і (або) ресурси для розміщення відповідно-
го веб-сайту. 

3. За відсутності обставин, передбачених частиною четвертою 
цієї статті, власник веб-сайту невідкладно, не пізніше 48 годин з мо-
менту отримання заяви про припинення порушення, зобов’язаний 
унеможливити доступ до електронної (цифрової) інформації, щодо 
якої подано заяву, та надати заявнику і постачальнику послуг хостин-
гу інформацію про вжиті заходи відповідно до вимог цієї статті. 

4. Особа, яка отримала заяву про припинення порушення, може 
відмовити в її задоволенні у разі, якщо: 

а) особа, до якої заявник звернувся із заявою про припинення 
порушення, має право на використання зазначеної в заяві електронної 
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(цифрової) інформації, щодо використання якої направлена заява, за 
умови надання нею повідомлення про відмову згідно з вимогами, 
встановленими частиною п’ятою цієї статті; 

б) особа, якій надіслано заяву про припинення порушення, не є 
власником веб-сайту, зазначеного у такій заяві; 

в) заява про припинення порушення оформлена з порушенням 
вимог, визначених цією статтею, за умови що особа, яка її отримала, 
інформує заявника про це згідно із встановленими частиною п’ятою 
цієї статті вимогами. 

5. Про відмову у задоволенні заяви про припинення порушення з 
підстав, передбачених пунктами "а" і "в" частини четвертої цієї стат-
ті, власник веб-сайту впродовж 48 годин з моменту її отримання на-
правляє повідомлення про відмову заявнику, а також постачальнику 
послуг хостингу згідно з відомостями, зазначеними у відповідній за-
яві згідно з пунктом "д" частини другої цієї статті. 

Повідомлення про відмову повинно містити таку інформацію: 
а) відомості про власника веб-сайту в обсязі, достатньому для 

пред’явлення позовної заяви: ім’я (найменування) власника веб-
сайту; місце проживання (перебування) або місцезнаходження, адре-
са електронної пошти або поштова адреса; якщо власник сайту є 
юридичною особою – ідентифікаційні дані про реєстрацію юридичної 
особи у країні місцезнаходження, зокрема в торговельному, банківсь-
кому, судовому або державному реєстрі, у тому числі реквізити ре-
єстру, реєстраційний номер; 

б) зазначення електронної (цифрової) інформації, щодо унемож-
ливлення доступу до якої відмовлено; 

в) зазначення відповідного положення частини четвертої цієї 
статті, на підставі якого власник веб-сайту відмовив у задоволенні за-
яви про припинення порушення. 

6. У разі якщо власник веб-сайту, який отримав заяву про при-
пинення порушення, не є власником веб-сторінки, на якій розміщена 
електронна (цифрова) інформація, щодо унеможливлення доступу до 
якої заявлено, права і обов’язки між власником веб-сайту та заявни-
ком встановлюються з урахуванням особливостей, передбачених ці-
єю частиною. 

Власник веб-сайту впродовж 24 годин з моменту отримання за-
яви про припинення порушення зобов’язаний направити її копію за-
собами електронної пошти (або іншою прийнятою на відповідному 
веб-сайті системою відправлення повідомлень) власнику веб-
сторінки. Заява направляється за контактними даними, які власник 
веб-сторінки повідомив власнику веб-сайту. 
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Власник веб-сайту одночасно з направленням заяви про припи-
нення порушення власнику веб-сторінки надсилає заявнику повідом-
лення, в якому інформує, що він не є власником веб-сторінки, зазна-
чає час відправлення копії заяви власнику веб-сторінки та надає гі-
перпосилання на умови публічного правочину, який визначає прави-
ла користування веб-сайтом третіми особами. 

Власник веб-сторінки розглядає отриману від власника веб-
сайту заяву про припинення порушення та зобов’язаний надати від-
повідь власнику веб-сайту в порядку та строки, встановлені частина-
ми третьою-п’ятою цієї статті, із зазначенням гіперпосилання на веб-
сторінку, на якій розміщена відповідна електронна (цифрова) інфор-
мація. При цьому власник веб-сторінки здійснює права і виконує 
обов’язки, встановлені частинами третьою-п’ятою цієї статті для вла-
сника веб-сайту. 

Власник веб-сайту впродовж 24 годин з моменту отримання від 
власника веб-сторінки відповіді на заяву про припинення порушення 
надсилає її заявнику та постачальнику послуг хостингу за реквізита-
ми, зазначеними у відповідній заяві. У разі якщо впродовж 48 годин з 
моменту направлення власнику веб-сторінки заяви про припинення 
порушення власник веб-сторінки не надав власнику веб-сайту відпо-
віді з підстав та за формою, встановленими частинами четвертою та 
п’ятою цієї статті, власник веб-сайту самостійно унеможливлює до-
ступ до зазначеної у заяві про припинення порушення електронної 
(цифрової) інформації. Про вжиті заходи власник веб-сайту повідом-
ляє заявника та постачальника послуг хостингу впродовж 72 годин з 
моменту отримання власником веб-сайту заяви про припинення по-
рушення та надає відомості про себе в обсязі, визначеному пунктом 
"а" частини п’ятої цієї статті. 

У разі якщо впродовж 48 годин з моменту направлення власнику 
веб-сторінки заяви про припинення порушення власник веб-сторінки 
надав повідомлення про відмову з підстав та за формою, встановле-
ними частинами четвертою, п’ятою цієї статті, копія такого повідом-
лення надсилається власником веб-сайту заявнику не пізніш як упро-
довж 72 годин з моменту отримання власником веб-сайту заяви про 
припинення порушення. 

7. Заявник має право звернутися безпосередньо до постачальни-
ка послуг хостингу, який надає послуги і (або) ресурси для розмі-
щення відповідного веб-сайту, із заявою про припинення порушення, 
допущеного власником веб-сайту, в таких випадках: 

а) власник веб-сайту у встановлені цією статтею строки не вчи-
нив або вчинив не в повному обсязі дії, передбачені частиною тре-
тьою або п’ятою цієї статті, або якщо власник веб-сайту, який не є 
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власником веб-сторінки, не вчинив дій або вчинив не в повному об-
сязі дії, передбачені частиною шостою цієї статті; 

б) на веб-сайті та в публічних базах даних записів про доменні 
імена (WHOIS) відсутні відомості про власника веб-сайту в обсязі, 
що дає змогу звернутися до нього із заявою про припинення пору-
шення, передбаченою частиною другою цієї статті. Такими відомос-
тями є інформація про адресу електронної пошти для зв’язку із влас-
ником веб-сайту та інші відомості, розміщення яких передбачено ча-
стиною одинадцятою цієї статті. 

Заява про припинення порушення, допущеного власником веб-
сайту, повинна містити обґрунтування наявності підстав для звернен-
ня до постачальника послуг хостингу, передбачених пунктом "а" або 
"б" частини сьомої цієї статті. 

Заявник звертається до постачальника послуг хостингу, який на-
дає послуги і (або) ресурси для розміщення відповідного веб-сайту, з 
відповідною заявою за представництвом (посередництвом) адвоката. 
Адвокат надсилає заяву, за умови ідентифікації заявника, встанов-
лення його контактних даних, підтвердження наданими заявником 
документами факту наявності у заявника прав, про припинення по-
рушення яких йдеться у відповідній заяві. 

Заява про припинення порушень, допущених власником веб-
сайту, має містити відомості, передбачені пунктами "а", "г", "ґ", "е" 
частини другої цієї статті. До заяви додається копія одного з докуме-
нтів, що відповідно до законодавства про адвокатуру та адвокатську 
діяльність посвідчує повноваження адвоката на надання правової до-
помоги заявнику. У випадках, передбачених пунктом "а" частини 
сьомої цієї статті, у заяві зазначаються час направлення власнику веб-
сайту та постачальнику послуг хостингу заяви про припинення по-
рушення, час, коли власник веб-сайту мав вчинити передбачені цією 
статтею дії, а також пояснення, яким чином заявник визначав контак-
тні дані власника веб-сайту. 

За відсутності підстав для залишення заяви про припинення по-
рушення з боку власника веб-сайту без розгляду, встановлених час-
тиною восьмою цієї статті, постачальник послуг хостингу зо-
бов’язаний невідкладно, не пізніше 24 годин з моменту отримання 
такої заяви, надіслати власнику веб-сайту її копію. Надсилаючи влас-
нику веб-сайту копію заяви постачальник послуг хостингу повинен 
пояснити власнику веб-сайту його права і обов’язки, пов’язані з цією 
заявою, а також правові наслідки невчинення ним дій, передбачених 
цією статтею. 

Власник веб-сайту впродовж 24 годин з моменту отримання від 
постачальника послуг хостингу копії заяви про припинення пору-
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шення з боку власника веб-сайту вчиняє дії, передбачені частиною 
третьою або п’ятою цієї статті, і повідомляє про це постачальника 
послуг хостингу шляхом направлення повідомлення про вжиті заходи 
згідно з вимогами частини дванадцятої цієї статті або повідомлення 
про відмову з підстав та за формою, встановленими частинами четве-
ртою, п’ятою цієї статті. 

У разі якщо впродовж 24 годин з моменту направлення власнику 
веб-сайту копії заяви про припинення порушення власник веб-сайту 
не вчинив дій, передбачених абзацом восьмим цієї частини, постача-
льник послуг хостингу самостійно унеможливлює доступ до електро-
нної (цифрової) інформації, зазначеної у заяві про припинення пору-
шення, допущеного власником веб-сайту. Про вжиті заходи постача-
льник послуг хостингу повідомляє заявника та власника веб-сайту 
впродовж 48 годин з моменту отримання постачальником послуг хос-
тингу заяви про припинення порушення, допущеного власником веб-
сайту. 

8. Постачальник послуг хостингу вправі залишити без розгляду 
заяву про припинення порушення, допущеного власником веб-сайту, 
у разі, якщо: 

а) заява не відповідає вимогам, встановленим частиною сьомою 
цієї статті; 

б) постачальник послуг хостингу не надає послуги, ресурси для 
розміщення веб-сайту, щодо якого подана заява; 

в) заявник звернувся до постачальника послуг хостингу за відсу-
тності підстав, передбачених частиною сьомою цієї статті. 

Постачальник послуг хостингу повідомляє заявника про зали-
шення без розгляду заяви про припинення порушення із зазначенням 
відповідних правових підстав, передбачених цією частиною, впро-
довж 24 годин з моменту її отримання. 

9. Власник веб-сайту має право звернутися до постачальника по-
слуг хостингу, від якого він отримав інформацію про вжиті заходи 
відповідно до частини сьомої цієї статті, з повідомленням про відмо-
ву з підстав та за формою, встановленими частинами четвертою, 
п’ятою цієї статті, вимагаючи відновлення доступу до електронної 
(цифрової) інформації. Якщо таке звернення відповідає вимогам, 
встановленим частиною п’ятою цієї статті для повідомлення про від-
мову, постачальник послуг хостингу повинен невідкладно, не пізніш 
як через 48 годин після його отримання, надіслати заявнику його ко-
пію. У разі якщо повідомлення не відповідає вимогам, передбаченим 
частиною п’ятою цієї статті для повідомлення про відмову, постача-
льник послуг хостингу інформує про це власника веб-сайту. 
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10. Постачальник послуг хостингу відновлює доступ до елект-
ронної (цифрової) інформації на десятий робочий день з дня надси-
лання заявнику копії повідомлення, передбаченого частиною 
дев’ятою цієї статті, якщо протягом цього часу заявник не надав йому 
підтвердження відкриття судового провадження про захист його прав 
на об’єкт (об’єкти) авторського права і (або) суміжних прав (електро-
нної (цифрової) інформації), щодо якого (яких) подавалася заява про 
припинення порушення. 

11. Власники веб-сайтів та постачальники послуг хостингу, крім 
фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, зобов’язані роз-
міщувати у вільному доступі на власних веб-сайтах та (або) в публіч-
них базах даних записів про доменні імена (WHOIS) таку достовірну 
інформацію про себе: 

а) повне ім’я або найменування власника веб-сайту та постача-
льника послуг хостингу; 

б) повну адресу місця проживання або місцезнаходження влас-
ника веб-сайту та постачальника послуг хостингу; 

в) контактну інформацію власника веб-сайту та постачальника 
послуг хостингу, у тому числі адресу електронної пошти, номер те-
лефону, за якими з ними можливо оперативно зв’язатися. 

Фізичні особи, які не є суб’єктами господарювання, розміщують 
у вільному доступі на веб-сайтах, власниками яких вони є, або в пуб-
лічних базах даних записів про доменні імена (WHOIS) контактну 
інформацію власника веб-сайту, передбачену пунктом "в" цієї части-
ни. 

12. Повідомлення про вжиті заходи, яке направляється заявнику 
відповідно до цієї статті, крім іншого, повинно містити достовірну та 
повну інформацію про зазначеного в заяві власника веб-сайту. У разі 
направлення повідомлення про вжиті заходи постачальником послуг 
хостингу в повідомленні також повинна міститися інформація про 
цього постачальника та повна інформація, надана йому власником 
веб-сайту, без будь-яких змін або спотворень. Інформація про влас-
ника веб-сайту складається з відомостей про його повне ім’я (на-
йменування), адресу проживання (місцезнаходження), адресу для ли-
стування, номер телефону, адресу електронної пошти і, за наявності, 
іншу контактну інформацію для зв’язку. У разі отримання від влас-
ника веб-сайту (або власника веб-сторінки при здійсненні процедур, 
передбачених частиною шостою або сьомою цієї статті) повідомлен-
ня про відмову його копія має бути додана до повідомлення про вжи-
ті заходи. 

13. На підставі цього Закону допускається унеможливлення до-
ступу виключно до електронної (цифрової) інформації, зазначеної в 
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заяві про припинення порушення. У разі якщо доступ до електронної 
(цифрової) інформації не може бути унеможливлений з технічних 
причин, власник веб-сайту або постачальник послуг хостингу може 
унеможливити доступ до веб-сторінки, яка містить відповідну елект-
ронну (цифрову) інформацію. 

14. Заява про припинення порушення та заява про припинення 
порушення власником веб-сайту викладаються письмово у паперовій 
та (або) електронній формі. 

Заява в електронній формі оформляється згідно з вимогами за-
конодавства у сфері електронних документів та електронного доку-
ментообігу з обов’язковим використанням технічних засобів засвід-
чення електронного цифрового підпису адвоката, який надає правову 
допомогу заявнику. Одночасно з направленням такої заяви в елект-
ронній формі заявник направляє за тією самою адресою її копію в 
звичайній електронній формі без використання електронного цифро-
вого підпису. У разі якщо заява в електронній формі з використаними 
в ній технічними засобами засвідчення електронного цифрового під-
пису адвоката за змістом відрізняється від заяви в звичайній електро-
нній формі, надісланій одному й тому самому адресату, така заява 
вважається неподаною. 

Заява в паперовій формі оформляється з обов’язковим власнору-
чним підписом адвоката та надсилається рекомендованим листом з 
повідомленням про вручення. 

Датою та часом отримання заяви, передбаченої цією статтею, 
вважаються: 

а) у разі направлення електронною поштою – дата і час відправ-
ки засобами електронного зв’язку; 

б) у разі направлення рекомендованим листом з повідомленням 
про вручення – дата і час, зазначені в повідомленні про вручення. 

У разі якщо адресат відмовляється від отримання заяви або від-
сутній за вказаною адресою, днем та датою отримання заяви є день та 
дата проставлення оператором поштового зв’язку у повідомленні про 
вручення інформації про відмову адресата отримати заяву або інфор-
мації про відсутність адресата за вказаною адресою. 

Відповідь (повідомлення) на заяву, пересилання копії заяви, пе-
редбачені цією статтею, викладаються письмово у паперовій та (або) 
електронній формі. 

Датою і часом отримання відповіді (повідомлення) на заяву, пе-
редбачену цією статтею, та/або направленої заяви вважаються: 

а) у разі направлення електронною поштою – дата і час відправ-
ки засобами електронного зв’язку; 
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б) у разі направлення рекомендованим листом з повідомленням 
про вручення – дата і час, зазначені в повідомленні про вручення. 

У разі якщо адресат відмовляється від отримання відповіді (по-
відомлення) на заяву або відсутній за вказаною адресою, днем та да-
тою отримання відповіді (повідомлення) на заяву є день та дата про-
ставлення оператором поштового зв’язку у повідомленні про вручен-
ня інформації про відмову адресата отримати відповідь (повідомлен-
ня) на заяву або інформації про відсутність адресата за вказаною ад-
ресою. 

15. Власник веб-сайту, веб-сторінки не несе відповідальності за 
порушення авторського права і (або) суміжних прав, вчинені з вико-
ристанням мережі Інтернет, якщо він вчасно вчинив дії, передбачені 
частиною третьою цієї статті. 

Положення абзацу першого цієї частини не застосовуються, як-
що: 

а) власник веб-сайту впродовж трьох місяців, незважаючи на 
отримані та задоволені ним заяви про припинення порушень, допус-
тив не менше двох випадків використання на одній чи декількох веб-
сторінках, власником яких він є, одного й того самого об’єкта авто-
рського права і (або) суміжних прав на одному й тому самому веб-
сайті; 

б) власник веб-сторінки, який не є власником веб-сайту, впро-
довж трьох місяців, незважаючи на отримані та задоволені ним заяви 
про припинення порушень, допустив не менше двох випадків вико-
ристання одного й того самого об’єкта авторського права і (або) су-
міжних прав на одному й тому самому веб-сайті. 

Стаття 52-2. Зобов’язання постачальників послуг хостингу що-
до забезпечення захисту авторського права і (або) суміжних прав з 
використанням мережі Інтернет 

1. Постачальники послуг хостингу зобов’язані передбачати у до-
говорах про надання таких послуг умови і правила, що забороняють 
замовникам послуг вчиняти дії з розміщення електронної (цифрової) 
інформації з порушенням авторського права і (або) суміжних прав 
третіх осіб, а також зобов’язують замовників послуг вказувати досто-
вірну і коректну інформацію про себе, у тому числі свої контактні 
дані, а у разі їх зміни – невідкладно інформувати про це в порядку, 
визначеному законодавством. 

2. Постачальник послуг хостингу не несе перед замовником та-
ких послуг відповідальності за наслідки вжиття заходів, передбаче-
них статтею 52-1 цього Закону, за умови виконання вимог частини 
першої цієї статті. 
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Постачальник послуг хостингу не несе відповідальності за по-
рушення авторського права і (або) суміжних прав, за умови виконан-
ня вимог статті 52-1 цього Закону. 

Стаття 53. Способи забезпечення позову у справах про пору-
шення авторського права і суміжних прав 

1. До завершення розгляду справи по суті суддя одноособово 
має право винести ухвалу про заборону відповідачеві, щодо якого є 
достатні підстави вважати, що він є порушником авторського права і 
(або) суміжних прав, вчиняти до винесення рішення чи ухвали суду 
певні дії, а саме: виготовлення, відтворення, продаж, здавання в май-
новий найм, прокат, ввезення на митну територію України та інше 
передбачене цим Законом використання, а також транспортування, 
зберігання або володіння з метою введення в цивільний обіг примір-
ників творів, у тому числі комп’ютерних програм і баз даних, а також 
записаних виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення, щодо 
яких припускається, що вони є контрафактними, і засобів обходу тех-
нічних засобів захисту. 

2. За наявності достатніх даних про вчинення такого порушення 
авторського права і (або) суміжних прав, за яке відповідно до закону 
передбачена кримінальна відповідальність, орган досудового розслі-
дування або суд зобов’язані вжити заходів для забезпечення розшуку 
і накладення арешту на: 

а) примірники творів (у тому числі комп’ютерних програм і баз 
даних), записаних виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення, 
щодо яких припускається, що вони є контрафактними, а також засоби 
обходження технічних засобів захисту; 

б) матеріали й обладнання, призначені для їх виготовлення і від-
творення; 

в) документи, рахунки та інші предмети, що можуть бути дока-
зом вчинення протиправних дій. 

3. У разі, якщо відповідач по справі порушення авторського пра-
ва і (або) суміжних прав відмовляє у доступі до необхідної інформа-
ції чи не забезпечує її надання у прийнятний строк, робить перешко-
ди у здійсненні судових процедур, або з метою збереження відповід-
них доказів щодо інкримінованого порушення, особливо у випадку, 
коли будь-яке відстрочення може завдати непоправної шкоди особі, 
яка має авторське право і (або) суміжні права, або коли є очевидний 
ризик того, що доказ буде знищено, суд або суддя одноособово ма-
ють право за заявою заявника застосувати тимчасові заходи до 
пред’явлення позову або до початку розгляду справи за участю іншої 
сторони (відповідача) шляхом: 
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а) винесення ухвали про огляд приміщень, в яких, як припуска-
ється, відбуваються дії, пов’язані з порушенням авторського права і 
(або) суміжних прав; 

б) накладення арешту і вилучення всіх примірників творів (у то-
му числі комп’ютерних програм і баз даних), записаних виконань, 
фонограм, відеограм, програм мовлення, щодо яких припускається, 
що вони є контрафактними, засобів обходження технічних засобів за-
хисту, а також матеріалів і обладнання, що використовуються для їх 
виготовлення і відтворення; 

в) накладення арешту і вилучення рахунків та інших документів, 
які можуть бути доказом вчинення дій, що порушують або створю-
ють загрозу порушення (чи підтверджують наміри вчинення пору-
шення) авторського права і (або) суміжних прав. 

Заява про застосування тимчасових заходів розглядається тільки 
за участю заявника у дводенний строк з дня її подання. 

Ухвала суду про застосування тимчасового заходу підлягає не-
гайному виконанню органом державної виконавчої служби за участю 
заявника. 

До прийняття ухвали про застосування тимчасових заходів, за-
значених в абзаці першому цієї частини, суд має право вимагати від 
заявника обґрунтування того, що він є суб’єктом авторського права і 
(або) суміжних прав і що ці права порушені або невідворотно будуть 
порушені, а також видати заявнику судову ухвалу щодо внесення за-
стави або еквівалентної гарантії, достатньої для того, щоб запобігти 
зловживанню тимчасовим заходом. Застава полягає у внесенні на де-
позит суду заявником чи іншими особами грошей чи передачі інших 
матеріальних цінностей. Розмір застави (гарантії) визначається судом 
з урахуванням обставин справи, але не повинен бути меншим від 100 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більшим від 
розміру заявленої шкоди. 

У разі застосування визначених в абзаці першому цієї частини 
тимчасових заходів відповідач має право вимагати їх зміни чи скасу-
вання, а заявник зобов’язаний подати позов до суду про захист пору-
шених авторських чи суміжних прав не пізніше 15 календарних днів 
від дня застосування тимчасового заходу. 

Застава повертається повністю заявникові при відмові суду у 
прийнятті позову до розгляду чи задоволенні позову повністю або ча-
стково. У противному разі застава звертається на виконання рішення 
про компенсацію шкоди відповідачеві, завданої застосуванням тим-
часових заходів. 

При скасуванні визначених в абзаці першому цієї частини тим-
часових заходів або якщо при розгляді справи з’ясується відсутність 
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факту порушення чи загрози порушення авторського права і (або) 
суміжних прав, суд має право на клопотання відповідача прийняти 
судове рішення щодо надання відповідачу належної компенсації по-
зивачем за будь-яку шкоду, завдану цими заходами. 

 
Розділ VI  

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і засто-

совується до правовідносин, які виникли після набрання ним чиннос-
ті. 

2. Кабінету Міністрів України у чотиримісячний строк з дня на-
брання чинності цим Законом подати до Верховної Ради України свої 
пропозиції щодо внесення змін до законів України у зв’язку з прийн-
яттям цього Закону, а також прийняти необхідні нормативно-правові 
акти і привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим 
Законом. 

3. До приведення законодавства України у відповідність із цим 
Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в 
частині, що не суперечить цьому Закону. 

4. Установити, що починаючи з дня набрання чинності цим За-
коном строки охорони авторського права, передбачені статтею 28 і 
частинами першою і другою статті 44 цього Закону, застосовуються у 
всіх випадках, коли 50-річний строк дії авторського права після смер-
ті автора або строк дії суміжних прав не закінчився до дня набрання 
чинності цим Законом. 

5. Установити, що цей Закон застосовується до виконань і фоно-
грам, створених чи вперше опублікованих до дня набрання чинності 
цим Законом, якщо на цей день не минуло 50 років після їх першого 
запису або опублікування. 

6. Установити, що об’єкти авторського права і суміжних прав, 
які є предметом міжнародного договору, до якого Україна приєдна-
лася і згоду на обов’язковість якого дала Верховна Рада України, і які 
створені чи вперше опубліковані до дня набрання чинності цим Зако-
ном, підлягають захисту за цим Законом від дня набрання ним чин-
ності, якщо на цей день зазначені об’єкти не стали суспільним над-
банням в країні походження у зв’язку із закінченням строку їх охоро-
ни в цій країні. 

7. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної 
Ради України від 23 грудня 1993 року "Про порядок введення в дію 
Закону України "Про авторське право і суміжні права" (Відомості 
Верховної Ради України, 1994 р., № 13, ст. 65). 



 241 

8. У статті 2 Закону України "Про приєднання України до Берн-
ської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризь-
кого акта від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року)" 
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 21, ст. 155) виключи-
ти слова "повідомивши при цьому, що дія зазначеної Конвенції не 
поширюється на твори, які на дату набрання чинності цією Конвенці-
єю для України вже є на її території суспільним надбанням". 

9. Доручити Міністерству закордонних справ України повідоми-
ти Генеральному директорові Всесвітньої організації інтелектуальної 
власності про те, що стаття 18 Бернської конвенції про охорону літе-
ратурних і художніх творів (Паризького акта від 24 липня 1971 року, 
зміненого 2 жовтня 1979 року) від дня набрання чинності цим Зако-
ном діє на території України в повному обсязі. 

10. Доповнити абзац другий Закону України "Про приєднання 
України до Конвенції про охорону інтересів виробників фонограм від 
незаконного відтворення їхніх фонограм від 29 жовтня 1971 року" 
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 32, ст. 265) реченням 
такого змісту: "З метою виконання вимог зазначеної Конвенції поши-
рити, на взаємній основі, національний режим захисту суміжних 
прав, передбачений Законом України "Про авторське право і суміжні 
права", на виробників фонограм з країн-учасниць Конвенції та їхні 
фонограми, якщо строк охорони цих фонограм не закінчився в країні 
походження". 

11. Доручити Міністерству закордонних справ України повід-
омити Генеральному Секретарю Організації Об’єднаних Націй про 
доповнення Закону України "Про приєднання України до Конвенції 
про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтво-
рення їхніх фонограм від 29 жовтня 1971 року". 
 
 
 

Президент України                                                   Л. КРАВЧУК 
 
  

м. Київ 23 грудня 1993 року  
№ 3792-XII 
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ЗАКОН УКРАЇНИ 
 

Про видавничу справу 
 

Цей Закон визначає загальні засади видавничої справи, регулює 
порядок організації та провадження видавничої діяльності, виготов-
лення та розповсюдження видавничої продукції, умови взаємовідно-
син і функціонування суб’єктів видавничої справи. 

Відповідно до Конституції України цей Закон покликаний спри-
яти національно-культурному розвитку українського народу, грома-
дян України всіх національностей, утвердженню їх духовності та мо-
ралі, доступу членів суспільства до загальнолюдських цінностей, за-
хисту прав та інтересів авторів, видавців, виготовлювачів, розповсю-
джувачів і споживачів видавничої продукції. 

 
Розділ I  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Стаття 1. Визначення термінів 
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 
1) виготовлення видавничої продукції – виробничо-

технологічний процес відтворення визначеним тиражем видавничого 
оригіналу поліграфічними чи іншими технічними засобами; 

2) виготовлювач видавничої продукції – суб’єкт господарюван-
ня, що здійснює виготовлення тиражу видання; 

3) видавець – суб’єкт господарювання, що здійснює видавничу 
діяльність; 

4) видавництво – юридична особа, основним видом діяльності 
якої є видавнича діяльність; 

5) видавнича діяльність – організаційно-творча, господарсько-
виробнича діяльність видавців, спрямована на підготовку і випуск у 
світ видавничої продукції; 

6) видавнича організація – юридична особа, що здійснює видав-
ничу діяльність разом з іншими видами діяльності; 

7) видавнича продукція – сукупність видань, випущених видав-
цем (видавцями); 
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8) видавнича справа – провадження або поєднання суб’єктами 
господарювання таких видів діяльності: видавничої діяльності, виго-
товлення видавничої продукції, розповсюдження видавничої продук-
ції; 

9) видання – твір (документ), що пройшов редакційно-видавниче 
опрацювання, виготовлений шляхом друкування, тиснення або іншим 
способом, містить інформацію, призначену для поширення, і відпові-
дає вимогам національних стандартів, інших нормативних докумен-
тів з питань видавничого оформлення, поліграфічного і технічного 
виконання; 

10) вихідні відомості видання – сукупність даних, що характери-
зують видання та призначені для його оформлення, бібліографічного 
опрацювання, статистичного обліку та інформування споживача; 

11) замовник видавничої продукції – фізична чи юридична осо-
ба, яка замовляє видавничу продукцію, беручи на себе фінансові зо-
бов’язання; 

12) міжнародний стандартний номер – номер, який на міжнаро-
дному рівні ідентифікує відповідне видання певного видавця; 

13) розповсюдження видавничої продукції – доведення видавни-
чої продукції до споживача через торговельну мережу або в інший 
спосіб; 

14) розповсюджувач видавничої продукції – суб’єкт господарю-
вання, що здійснює розповсюдження видавничої продукції; 

15) суспільно необхідні видання – види видань, передбачені до 
випуску за державним замовленням для задоволення пріоритетних 
державних потреб; 

16) тематична програма – програма випуску суспільно необхід-
них видань за бюджетні кошти, розроблена в установленому порядку; 

17) тираж (наклад) – кількість виготовлених примірників видан-
ня. 

{Статтю 2 виключено на підставі Закону № 1554-VII від 
01.07.2014} 

Стаття 3. Мета видавничої справи 
Видавнича справа спрямована на: 
задоволення потреб особи, суспільства, держави у видавничій 

продукції та отримання прибутку від цього виду діяльності; 
створення можливостей для самовиявлення громадян як авторів 

незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 
стану, місця проживання, мовних або інших ознак; 

забезпечення права на свободу думки і слова, на вільне вира-
ження своїх поглядів і переконань; 
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сприяння національно-культурному розвитку українського на-
роду шляхом збільшення загальної кількості тиражів, обсягів та роз-
ширення тематичного спрямування українського книговидання; 

забезпечення доступу українського суспільства до загальнолюд-
ських цінностей шляхом перекладу державною мовою кращих здобу-
тків світової літератури, науки тощо, налагодження співпраці з інозе-
мними видавництвами, українською діаспорою, укладення відповід-
них міжнародних угод; 

випуск видань мовами національних меншин України для задо-
волення їхніх культурно-освітніх потреб; 

{Абзац восьмий статті 3 виключено на підставі Закону № 1554-
VII від 01.07.2014} 

збільшення кількості видань іноземними мовами, які поширюва-
ли б у світі знання про Україну; 

{Абзац десятий статті 3 виключено на підставі Закону № 1554-
VII від 01.07.2014} 

сприяння закордонним українцям у забезпеченні вітчизняними 
виданнями. 

Стаття 4. Законодавство про видавничу справу 
Відносини у сфері видавничої справи регулюються Конституці-

єю України, Господарським кодексом України, законами України 
"Про інформацію", "Про обов’язковий примірник документів", "Про 
авторське право і суміжні права", "Про державну таємницю", "Про 
державну підтримку книговидавничої справи в Україні", "Про друко-
вані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про державну 
підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналіс-
тів", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. 

Стаття 5. Державна політика у видавничій справі 
Державна політика у видавничій справі визначається Верховною 

Радою України і ґрунтується на принципах дотримання свободи у ви-
давничій справі, протидії її монополізації, зміцнення матеріально-
технічних, організаційних, правових і наукових засад видавничої 
справи, гарантії соціального і правового захисту її працівників. 

Державна політика у видавничій справі спрямовується на під-
тримку розвитку національного книговидання, наповнення україно-
мовними виданнями ринку, фондів бібліотек, забезпечення потреб 
навчальних і наукових закладів, Збройних Сил України та інших вій-
ськових формувань, правоохоронних органів, підприємств, установ і 
організацій необхідними виданнями державною мовою. 

Державна політика підтримки культур національних меншин у 
видавничій справі здійснюється через відповідні органи виконавчої 
влади із залученням національно-культурних товариств, а також 
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Українського інституту книги в межах повноважень, визначених за-
коном та статутом. 

Кабінет Міністрів України забезпечує проведення політики у 
видавничій справі, спрямовує і координує роботу міністерств та ін-
ших органів виконавчої влади у цій сфері. 

Державне регулювання і контроль у видавничій сфері здійснює 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у видавничій сфері (далі - уповноважений орган). 

Державна політика у видавничій справі може конкретизуватися і 
коригуватися в законах України на основі вивчення ринку видавничої 
продукції, аналізу потреб, попиту і пропозицій з урахуванням держа-
вної статистики друку. 

Держава надає пріоритети щодо випуску суспільно необхідних 
видань з метою забезпечення функціонування органів законодавчої, 
виконавчої та судової влади, охорони здоров’я, науки, освіти, куль-
тури, соціального захисту населення за державними тематичними 
програмами і на засадах державного замовлення. 

Державна політика у видавничій справі відповідно до поставле-
ної мети здійснюється також шляхом податкового, митного, валют-
ного та інших видів регулювання. 

Держава надає підтримку суб’єктам видавничої справи, створює 
сприятливі умови для розвитку книговидання відповідно до Закону 
України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Украї-
ні". Передача в оренду державного та комунального майна суб’єктам 
видавничої справи здійснюється відповідно до Закону України "Про 
оренду державного та комунального майна". 

Стаття 6. Державна підтримка і особливості приватизації у ви-
давничій справі 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну по-
літику у видавничій сфері, разом з іншими органами державної влади 
вживає заходів із розвитку книговидання та книгорозповсюдження, 
популяризації вітчизняної книговидавничої продукції. 

Приватизація книжкових, газетно-журнальних видавництв, під-
приємств поліграфії та книгорозповсюдження загальнодержавного 
значення, що мають на своєму балансі приміщення і/або високі тех-
нологічні лінії для випуску високоякісної друкованої продукції та її 
поширення, може здійснюватися шляхом акціонування в такому по-
рядку: 

51 відсоток акцій залишається за державою; 
25 відсотків акцій передається акціонованим поліграфічним та 

книготорговельним підприємствам; 
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24 відсотки акцій передається юридичним особам-видавцям, які 
випускають продукцію на даному поліграфічному підприємстві або 
розповсюджують її через дане підприємство оптового книгорозпов-
сюдження, що перетворені в акціонерні товариства відкритого типу 
або є такими. Пакети акцій між ними розподіляються пропорційно до 
обсягів продукції, що друкується і розповсюджується. 

Держава надає підтримку видавництвам, видавничим організа-
ціям, поліграфічним та книготорговельним підприємствам, що випу-
скають або розповсюджують не менше 50 відсотків продукції держа-
вною мовою та малотиражні (до 5 тисяч примірників) видання мова-
ми нечисленних національних меншин, а також видання, аудійовані у 
спеціальному цифровому форматі для сліпих, осіб з порушеннями зо-
ру та осіб з дислексією або надруковані рельєфно-крапковим шриф-
том для сліпих, шляхом надання пільг щодо сплати податків та збо-
рів. Така підтримка надається і при вивезенні видавничої продукції, 
випущеної в Україні, та при ввезенні видавничої продукції вітчизня-
них видавців, виданої українською мовою та мовами нечисленних 
національних меншин, що проживають в Україні. 

Видавництва користуються послугами організацій поштового, 
телеграфного і телефонного зв’язку за тарифами, передбаченими для 
бюджетних організацій та установ. 

Видавництвам, що спеціалізуються на випуску продукції рекла-
много та еротичного характеру, підтримка з боку держави не нада-
ється. 

Стаття 7. Фонди підтримки і розвитку видавничої справи 
Для фінансування заходів, спрямованих на підтримку і розвиток 

видавничої справи, її матеріально-технічної і наукової бази, можуть 
утворюватися фонди з міжнародним, всеукраїнським та місцевим 
статусом. 

Стаття 8. Мова у видавничій справі 
У видавничій справі мова застосовується відповідно до статті 10 

Конституції України та визначається законом. 
Уся друкована продукція, призначена для службового та ужит-

кового користування (бланки, форми, квитанції, квитки, посвідчення, 
дипломи тощо), що розповсюджується через державні підприємства, 
установи і організації, видається державною мовою. 

Держава заохочує здійснення видавничої діяльності, виготов-
лення і розповсюдження видавничої продукції державною мовою та 
мовами національних меншин, що проживають в Україні. 

Завдання щодо забезпечення дотримання державної мовної по-
літики у видавничій сфері покладається на центральний орган вико-
навчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері. 
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Розділ II  
ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ 

Стаття 9. Організаційно-правові форми у видавничій справі 
У видавничій справі на засадах різних форм власності викорис-

товуються будь-які організаційно-правові форми, передбачені зако-
нодавством. 

Стаття 10. Суб’єкти та об’єкти видавничої справи 
До суб’єктів видавничої справи відносяться видавці, виготовлю-

вачі та розповсюджувачі видавничої продукції. 
Суб’єктами видавничої справи в Україні є фізичні особи – під-

приємці, юридичні особи України та іноземних держав.  
Суб’єкти видавничої справи вступають у правові, майнові, ви-

робничі відносини із суб’єктами інших сфер діяльності відповідно до 
законодавства. 

Суб’єкт видавничої справи може бути одночасно видавцем та/чи 
виготовлювачем та/чи розповсюджувачем видавничої продукції. 

Відносини між суб’єктами видавничої справи регулюються 
окремими угодами, укладеними згідно з законодавством. 

Об’єктом видавничої справи є видавнича продукція. Види ви-
дань, що належать до видавничої продукції, визначаються відповід-
ними національними стандартами. 

Стаття 11. Засновник (співзасновники) суб’єкта видавничої 
справи 

Засновником (співзасновниками) суб’єкта видавничої справи, 
що є юридичною особою, можуть бути громадяни України, іноземці 
та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних 
підставах, юридичні особи України та іноземних держав. 

Засновник (співзасновники) суб’єкта видавничої справи затвер-
джує установчі документи суб’єкта видавничої справи, що є юридич-
ною особою. 

Засновник (співзасновники) суб’єкта видавничої справи має 
право брати участь у формуванні видавничої програми, доборі кадрів, 
одержувати прибуток від видавничої діяльності, виготовлення та 
розповсюдження видавничої продукції. 

Стаття 12. Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розпо-
всюджувачів видавничої продукції 

З метою обліку суб’єктів видавничої справи в порядку, встанов-
леному Кабінетом Міністрів України, уповноваженим органом ве-
деться Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджува-
чів видавничої продукції (далі – Державний реєстр). 

Суб’єкти господарювання провадять діяльність у видавничій 
справі після внесення їх до Державного реєстру на підставі свідоцтва 
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про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру вида-
вців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (далі 
– свідоцтво). 

Видача свідоцтва або прийняття рішення про відмову в його ви-
дачі, переоформлення, видача дубліката та анулювання свідоцтва 
здійснюються уповноваженим органом. 

Діяльність у видавничій справі без внесення до Державного ре-
єстру провадять: 

органи законодавчої, виконавчої, судової влади – для випуску 
офіційних видань з матеріалами законодавчого та іншого норматив-
но-правового характеру, бюлетенів судової практики; 

підприємства, установи, організації, навчальні заклади, наукові 
установи, творчі спілки, інші юридичні особи – для випуску і безо-
платного поширення інформаційних (бібліографічних, реферативних, 
оглядових), рекламних видань про свою діяльність; видань, що міс-
тять нормативні акти з виробничо-практичних питань таких підпри-
ємств, установ та організацій; службових та методичних матеріалів, 
документів для потреб їхньої статутної діяльності, а також матеріалів 
на правах рукопису, розмножених за допомогою технічних засобів. 

Стаття 13. Заява про внесення суб’єкта господарювання до 
Державного реєстру 

Заява про внесення суб’єкта господарювання до Державного ре-
єстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої про-
дукції (далі – заява) подається до уповноваженого органу і має місти-
ти таку інформацію про суб’єкта господарювання: 

для фізичної особи – підприємця: 
прізвище, ім’я, по батькові; 
вид (види) діяльності у видавничій справі; 
паспортні дані; 
місце проживання; 
номери засобів зв’язку; 
для юридичної особи: 
повне та скорочене найменування; 
відомості про засновника (співзасновників) суб’єкта господарю-

вання (прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (для фізичної осо-
би), повне найменування (для юридичної особи), місцезнаходження 
(місце проживання), номери засобів зв’язку; 

вид (види) діяльності у видавничій справі; 
місцезнаходження; 
номери засобів зв’язку. 
До заяви додаються нотаріально засвідчені копії установчих до-

кументів суб’єкта господарювання - юридичної особи. 
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Заява складається державною мовою, підписується керівником 
суб’єкта господарювання (чи уповноваженою ним особою), що є 
юридичною особою, або суб’єктом господарювання, який є фізичною 
особою – підприємцем. 

Стаття 14. Внесення суб’єкта господарювання до Державного 
реєстру 

Рішення про видачу свідоцтва та внесення суб’єкта господарю-
вання до Державного реєстру або про надання письмового повідом-
лення про відмову у видачі свідоцтва ухвалюється уповноваженим 
органом протягом 30 календарних днів з дати надходження заяви. 

Свідоцтво видається на безоплатній основі та діє безстроково. 
{Статтю 15 виключено на підставі Закону № 1554-VII від 

01.07.2014} 
Стаття 16. Відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката 

та анулювання свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до 
Державного реєстру 

Уповноважений орган відмовляє суб’єктові господарювання у 
видачі свідоцтва у разі, якщо: 

суб’єкт господарювання з таким найменуванням уже внесений 
до Державного реєстру; 

в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців відсутня інформація про суб’єкта господарювання; 

інформація про суб’єкта господарювання, наведена у заяві, не 
відповідає відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 

заява та додані до неї документи подані з порушенням вимог, 
встановлених статтею 13 цього Закону. 

Свідоцтво підлягає переоформленню у разі зміни найменування 
або прізвища, імені, по батькові суб’єкта видавничої справи, його мі-
сцезнаходження (місця проживання), засновника (співзасновників) та 
виду (видів) діяльності у видавничій справі. 

Підставами для видачі дубліката свідоцтва є його втрата або 
пошкодження. 

Анулювання свідоцтва здійснюється уповноваженим органом у 
разі: 

припинення діяльності суб’єкта видавничої справи з підстав, пе-
редбачених статтею 32 цього Закону; 

переоформлення свідоцтва; 
винесення судом рішення про анулювання свідоцтва. 
Стаття 17. Замовник видавничої продукції 
Замовниками будь-якої видавничої продукції можуть бути: гро-

мадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають 
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в Україні на законних підставах, юридичні особи України та інших 
держав. 

Умови виконання замовлення на видавничу продукцію, права та 
обов’язки сторін визначаються відповідними угодами, укладеними 
згідно із законодавством між замовником видавничої продукції та 
відповідними суб’єктами видавничої справи. 

{Частину третю статті 17 виключено на підставі Закону № 1554-
VII від 01.07.2014} 

З метою видання творів видавці можуть використовувати, крім 
власних коштів, кошти меценатів, спонсорів, благодійних та інших 
фондів. 

Замовник визначає мову, обсяг, тираж видання, самостійно ви-
рішує питання про його використання чи розповсюдження. 

Видавець має право бути замовником перед виготовлювачем та 
розповсюджувачем видавничої продукції. 

Умови виконання замовлення на видавничу продукцію, права та 
обов’язки сторін визначаються договорами між автором (співавтора-
ми), їх спадкоємцями чи особами, яким автори чи їх спадкоємці пе-
редали свої авторські майнові права на об’єкт замовлення, замовни-
ком, видавцем, виготовлювачем та розповсюджувачем, укладеними 
відповідно до законодавства. 

Стаття 18. Видавці 
До видавців належать видавництва, видавничі організації та фі-

зичні особи – підприємці, які здійснюють видавничу діяльність. 
Основною структурною ланкою у видавничій справі є видавниц-

тва і видавничі організації різних форм власності. 
Видавництва та видавничі організації діють на підставі своїх 

установчих документів, які, окрім відомостей, передбачених законо-
давством, мають містити відомості про належність цих видавців до 
видавництв або видавничих організацій. 

{Частину четверту статті 18 виключено на підставі Закону № 
1554-VII від 01.07.2014} 

Стаття 19. Гарантії прав видавців 
Права видавців гарантуються Конституцією та законами Украї-

ни. 
Втручання державних органів, їх посадових осіб, громадських 

організацій, окремих громадян в організаційно-творчу діяльність ви-
давців, а також цензура як контроль за ідеологічним змістом видань 
забороняються. Відповідними органами контролюється лише зміст 
інформації, що охороняється законодавством. 

Стаття 20. Права та обов’язки видавця 
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Права та обов’язки видавця у відносинах з автором (співавтора-
ми) твору в галузі науки, літератури і мистецтва, їх спадкоємцями чи 
з особою, якій автори чи їх спадкоємці передали авторські майнові 
права, чи з особами, яким належать права на інші об’єкти права інте-
лектуальної власності, визначаються законодавством України з пи-
тань інтелектуальної власності. 

З урахуванням специфіки видавничої діяльності видавець має 
право: 

формувати власну видавничу програму, визначати масштаби і 
тематичну спрямованість своєї діяльності; 

використовувати випущену за власною видавничою програмою 
видавничу продукцію для забезпечення статутної діяльності, розпо-
всюджувати її самостійно або користуватися послугами іншого роз-
повсюджувача; 

випускати у світ як обнародувані, так і необнародувані твори 
науки, літератури і мистецтва незалежно від їх призначення, жанру, 
обсягу, а також способу відтворення, виражені в письмовій чи будь-
якій іншій формі, набувати невиключних або виключних майнових 
прав на них; 

приймати від юридичних і фізичних осіб замовлення на підгото-
вку і випуск у світ видань, надавати їм редакційно-видавничі та інші 
послуги відповідно до профілю своєї діяльності; 

{Абзац шостий частини другої статті 20 виключено на підставі 
Закону № 1554-VII від 01.07.2014} 

висувати у встановленому порядку видані видавцем твори нау-
ки, літератури і мистецтва на здобуття державних, громадських, між-
народних премій; 

установлювати творчі та виробничі відносини, культурні зв’язки 
з видавцями інших держав; 

брати участь у роботі міжнародних організацій видавців, пред-
ставляти свою видавничу продукцію на національних і міжнародних 
конкурсах, виставках, ярмарках. 

Видавець зобов’язаний: 
здійснювати свою діяльність відповідно до законодавства Укра-

їни, поважати права всіх суб’єктів видавничої справи та інших сфер 
господарської діяльності; 

сприяти утвердженню загальнолюдських гуманістичних ціннос-
тей, розвиткові науки, культури, задоволенню духовних потреб укра-
їнського народу, ставитися з повагою до національної гідності, наці-
ональної своєрідності й культури всіх народів; 

дотримуватися норм авторського та патентного права, положень 
національних стандартів, чинних в Україні міждержавних стандартів, 
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інших нормативно-правових актів, що регламентують видавничу 
справу, а також встановлюють вимоги щодо якості видавничої про-
дукції; 

забезпечувати своєчасне доставляння юридичним особам, ви-
значеним Законом України "Про обов’язковий примірник докумен-
тів", обов’язкових примірників видань; 

подавати у встановленому порядку державну статистичну звіт-
ність, інформацію про випущені в світ видання; 

відшкодовувати збитки, заподіяні внаслідок порушення законо-
давства. 

Стаття 21. Права та обов’язки виготовлювача видавничої про-
дукції 

Виготовлювачем видавничої продукції може бути поліграфічне 
підприємство, інша юридична особа будь-якої форми власності, гро-
мадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають 
в Україні на законних підставах, або юридичні особи іншої держави, 
які мають у своєму розпорядженні засоби поліграфічного виробницт-
ва чи копіювально-розмножувальну техніку. 

Виготовлювач приймає замовлення на виготовлення видавничої 
продукції за умови, що видавець внесений до Державного реєстру як 
суб’єкт видавничої справи, крім випадків, передбачених частиною 
четвертою статті 12 цього Закону. 

Умови та терміни виконання замовлення на виготовлення вида-
вничої продукції визначаються договором між її замовником і виго-
товлювачем. Спори між замовником і виготовлювачем вирішуються 
судом. 

Виготовлювач видавничої продукції несе відповідальність згід-
но із законодавством перед видавцем за точне відтворення видавни-
чого оригіналу, дотримання вимог щодо якості виконання кожного 
примірника видання у замовленому тиражі, національних стандартів, 
чинних в Україні міждержавних стандартів, технічних умов та інших 
нормативних документів. 

Виготовлювач не має права без дозволу видавця передавати 
будь-кому, крім випадків, передбачених законодавством, виготовле-
ний тираж видання або його частину, видавничі оригінали, макети, 
фото чи друкарські форми, їх електронні відповідники. 

Виготовлення без дозволу видавця додаткового тиражу видання 
не допускається. 

{Частину сьому статті 21 виключено на підставі Закону № 1554-
VII від 01.07.2014} 

{Статтю 22 виключено на підставі Закону № 1554-VII від 
01.07.2014} 
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Стаття 23. Вихідні відомості видання 
Вихідні відомості видання - сукупність даних, які характеризу-

ють видання і призначені для його оформлення, інформування спо-
живача, бібліографічного опрацювання і статистичного обліку. 

Кожний примірник видання повинен містити вихідні відомості. 
{Частину третю статті 23 виключено на підставі Закону № 1554-

VII від 01.07.2014} 
Перелік, зміст і порядок оформлення вихідних відомостей для 

кожного виду видань визначаються стандартами. 
Вихідні відомості оформляє видавець. 
Усі книжкові видання в Україні, незалежно від мови основного 

тексту, повинні мати обов’язкову анотацію та вихідні бібліографічні 
відомості державною мовою. Винятком можуть бути тільки видання 
іноземними мовами, призначені для розповсюдження за кордоном 
або серед іноземців. 

Вихід у світ видання без обов’язкових для нього вихідних відо-
мостей або з недостовірними відомостями не допускається. 

{Статтю 24 виключено на підставі Закону № 1554-VII від 
01.07.2014} 

Стаття 25. Розповсюдження видавничої продукції 
{Частину першу статті 25 виключено на підставі Закону № 1554-

VII від 01.07.2014} 
Розповсюдження видавничої продукції може здійснюватися 

шляхом її реалізації (продажу) в роздрібній та оптовій торгівлі, безо-
платного розповсюдження чи обміну на договірних засадах. 

{Частину третю статті 25 виключено на підставі Закону № 1554-
VII від 01.07.2014} 

{Частину четверту статті 25 виключено на підставі Закону № 
317-V від 02.11.2006} 

Вивезення за межі України і ввезення в Україну видавничої про-
дукції здійснюється відповідно до законодавства України. 

Стаття 26. Права та обов’язки розповсюджувача видавничої 
продукції 

Розповсюджувач видавничої продукції має право: 
здійснювати роздрібну і оптову купівлю-продаж видавничої 

продукції; 
самостійно формувати свої виробничі плани, визначати масшта-

би своєї діяльності, добирати видавничу продукцію за тематичною 
спрямованістю; 

приймати від юридичних і фізичних осіб замовлення на розпо-
всюдження видавничої продукції; 
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встановлювати виробничі відносини з іноземними видавцями, 
розповсюджувачами видавничої продукції з метою її ввезення або 
вивезення. 

Розповсюджувач зобов’язаний: 
здійснювати свою діяльність відповідно до законодавства Укра-

їни; 
подавати у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку 

державну статистичну звітність про вивезення за межі України і вве-
зення видавничої продукції в Україну. 

Стаття 26-1. Державне замовлення на випуск видавничої про-
дукції 

Державне замовлення на випуск видавничої продукції форму-
ється відповідно до вимог Закону України "Про державне замовлення 
для задоволення пріоритетних державних потреб" з урахуванням 
особливостей, передбачених цією статтею. 

Державним замовником на випуск книговидавничої продукції є 
Український інститут книги. 

Формування переліку книжкових видань, передбачених до випу-
ску за бюджетними програмами випуску книжкової продукції, щоро-
ку здійснює Український інститут книги в порядку та відповідно до 
критеріїв, встановлених центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сферах культури та ми-
стецтв. 

Порядок реалізації бюджетної програми випуску книжкової 
продукції та критерії обрання книжкової продукції, що підтримується 
відповідно до зазначеної програми, розробляються Українським ін-
ститутом книги та затверджуються центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у сферах куль-
тури та мистецтв. 

Показниками державного замовлення на випуск видавничої про-
дукції є загальний обсяг друкованого видання, його тираж та вар-
тість. Загальні обсяги випущеної за державним замовленням видав-
ничої продукції повинні відповідати загальним обсягам її розповсю-
дження. 

Державні замовники як головні розпорядники коштів державно-
го бюджету в межах виділених коштів та виходячи із затверджених 
показників державного замовлення відповідно до переліку книжко-
вих видань, передбачених до випуску за державним замовленням, що 
складається на підставі експертних висновків, укладають державні 
контракти, в яких визначаються економічні і правові зобов’язання 
сторін та регулюються взаємовідносини замовника і виконавця. 
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Вибір виконавців державного замовлення здійснюється у поряд-
ку, встановленому Законом України "Про здійснення державних за-
купівель". 

До переліку книжкових видань, передбачених до випуску за 
державним замовленням, включаються видання, що висвітлюють ак-
туальні теми в контексті сучасних проблем державотворення та істо-
рії України, сприяють розвитку культури, освіти і науки, зміцненню 
науково-технічного та інвестиційного потенціалу держави, інтеграції 
України до європейського та світового співтовариства, вихованню 
молоді, задовольняють читацький попит відповідно до даних бібліо-
тек України, у тому числі видання, аудійовані у спеціальному цифро-
вому форматі для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексі-
єю або надруковані рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих, а та-
кож видання, присвячені пам’ятним датам. 

Тираж видавничої продукції, випущеної за державним замов-
ленням, безоплатно передається відповідно до розподілу, що здійс-
нюється державним замовником з попереднім вивченням потреби, 
для поповнення фондів публічних та спеціальних бібліотек державної 
і комунальної форми власності, для посольств та українських громад 
за кордоном, громадських організацій, національних культурних то-
вариств, органам державної влади та використовується для задово-
лення загальнодержавних і суспільних потреб. 

Порядок формування державного замовлення на випуск видав-
ничої продукції та порядок її розповсюдження затверджуються Кабі-
нетом Міністрів України. 

Стаття 27. Книжкова палата України 
Книжкова палата України – державна наукова установа у сфері 

видавничої справи та інформаційної діяльності, що здійснює: 
державну бібліографічну реєстрацію та централізовану каталогі-

зацію всіх без винятку видів видань, випущених в Україні; 
збирання та використання адміністративних даних, які характе-

ризують динаміку та тенденції у видавничій справі; 
аналіз тенденцій розповсюдження видавничої продукції, ви-

вчення книжкового ринку, його регіональних особливостей; 
комплектування і збереження повного і недоторканного фонду 

Державного архіву друку – головного сховища всіх видів видань, ви-
пущених в Україні; 

складання аналітичних оглядів з питань дотримання суб’єктами 
видавничої справи положень національних стандартів щодо оформ-
лення вихідних відомостей у виданнях; 

розробку та обґрунтування короткострокових і довгострокових 
прогнозів розвитку видавничої та бібліографічної справи в Україні; 
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наукові дослідження в галузі бібліографії, книгознавства, соціо-
логії книги та читання, консервації та реставрації документів; 

наукознавчі дослідження і розробку бібліометричних методів 
визначення пріоритетних напрямів і рівнів розвитку наукових дослі-
джень; 

створення і видання поточних, кумулятивних і ретроспективних 
бібліографічних покажчиків, науково-аналітичних оглядів, карток 
централізованої каталогізації; 

розробку та експлуатацію бібліографічних баз даних і мереж 
бібліографічної інформації. 

{Абзац дванадцятий частини першої статті 27 виключено на під-
ставі Закону № 1554-VII від 01.07.2014} 

Книжкова палата України бере участь у розробленні проектів 
національних стандартів з питань видавничої справи. 

Книжкова палата України одержує безоплатно в порядку, вста-
новленому Кабінетом Міністрів України, обов’язкові примірники 
всіх видань, випуск яких здійснюється суб’єктами видавничої справи 
в Україні, узагальнює відомості про зазначені примірники, оприлюд-
нює в засобах масової інформації та надсилає їх уповноваженому ор-
ганові. 

Книжкова палата України належить до сфери управління упов-
новаженого органу. 

Фінансування основної діяльності Книжкової палати України 
здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. 

Книжкова палата України підпорядковується центральному ор-
гану виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій 
сфері. 

Стаття 28. Обмеження права у видавничій справі 
{Частину першу статті 28 виключено на підставі Закону № 1780-

VIII від 08.12.2016} 
У видавничій справі забороняється: 
випускати у світ, виготовляти та/або розповсюджувати продук-

цію, що містить матеріали (висловлювання, заклики тощо), зміст яких 
спрямований на ліквідацію незалежності України, зміну конститу-
ційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і те-
риторіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоп-
лення державної влади, пропаганду війни, насильства, комуністично-
го та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних ре-
жимів та їхньої символіки, розпалювання міжетнічної, расової, релі-
гійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і 
свободи людини, здоров’я населення; 
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випускати у світ, виготовляти та/або розповсюджувати продук-
цію, що містить популяризацію або пропаганду органів держави-
агресора та їх окремих дій, що створюють позитивний образ праців-
ників держави-агресора, працівників радянських органів державної 
безпеки, виправдовують чи визнають правомірною окупацію терито-
рії України; 

випускати у світ, виготовляти чи розповсюджувати продукцію, 
яка містить інформацію, віднесену до недобросовісної реклами, рек-
ламу з використанням шаржування державних символів України 
(Державного Герба, Державного Прапора, Державного Гімну) у будь-
якому вигляді; 

випускати у світ, виготовляти чи розповсюджувати видавничу 
продукцію, що містить інформацію, дані, відомості, поширення 
та/або розповсюдження яких заборонено законодавством; 

випускати у світ, виготовляти чи розповсюджувати видавничу 
продукцію, обіг якої заборонено законодавством; 

{Абзац п’ятий частини другої статті 28 виключено на підставі 
Закону № 1554-VII від 01.07.2014} 

розповсюджувати видавничу продукцію без дозволу її власника 
(співвласників), а також з порушенням законодавства України з пи-
тань інтелектуальної власності. 

Суб’єкти видавничої справи не мають права розголошувати да-
ні, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється за-
конодавством. 

Порушення вимог щодо додержання стандартів, норм і правил 
тягне за собою встановлену законодавством відповідальність. 

Розповсюджувач не має права на розповсюдження вітчизняної 
видавничої продукції, виданої з порушенням законодавства України 
та ввезеної з-за кордону, яка підпадає під обмеження, визначені цим 
Законом. 

Стаття 28-1. Ввезення з території держави-агресора, тимчасово 
окупованої території України видавничої продукції, що може бути 
розповсюджена на території України 

Видавнича продукція, що має походження або виготовлена 
та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої 
території України, може бути ввезена на митну територію України та 
розповсюджена на її території за умови наявності відповідного до-
зволу, крім видавничої продукції, що ввозиться громадянами в ручній 
поклажі або супроводжуваному багажі загальною кількістю не біль-
ше 10 примірників. 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формуван-
ня та реалізує державну політику в інформаційній сфері, забезпечує 
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реалізацію цього Закону шляхом видачі (відмови у видачі, переофор-
млення, видачі дубліката, анулювання) дозволу на ввезення видавни-
чої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з 
території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, 
на митну територію України (далі – дозвіл). 

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, 
анулювання) дозволу здійснюється відповідно до законів України 
"Про адміністративні послуги", "Про дозвільну систему у сфері гос-
подарської діяльності" в установленому Кабінетом Міністрів України 
порядку. 

Аналіз та оцінку видавничої продукції щодо віднесення її до та-
кої, яка не дозволена до розповсюдження на території України, здійс-
нює експертна рада центрального органу виконавчої влади, що забез-
печує формування та реалізує державну політику в інформаційній 
сфері, яка формується з представників органів державної влади, галу-
зевих асоціацій, спілок, громадського експертного середовища, вида-
вців, провідних діячів культури, мистецтва, науки і освіти, соціаль-
них психологів, медіаекспертів та інших фахівців інформаційної сфе-
ри (далі – експертна рада). 

Критерії оцінки видавничої продукції, що дозволена до розпо-
всюдження на території України, розробляються та затверджуються 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику в інформаційній сфері, відповідно до 
вимог цього Закону. 

Для отримання дозволу суб’єкт господарювання подає до цент-
рального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реа-
лізує державну політику в інформаційній сфері, такі документи: 

заяву про надання дозволу, в якій зазначаються повна назва ви-
дання мовою оригіналу та українською мовою, країна-виробник, рік 
виходу у світ, кількість примірників, що ввозяться на митну терито-
рію України; 

один примірник оригіналу видання, що ввозиться на митну те-
риторію України; 

оригінал або нотаріально засвідчену в установленому порядку 
копію угоди, укладеної з власником прав на видання, що підтверджує 
надання права на розповсюдження видавничої продукції на території 
України, разом з перекладом на українську мову, засвідченим нотарі-
ально; 

рецензію, складену державною мовою фахівцем (експертом) 
щодо оцінки та характеристики змісту видання, засвідчену підписом 
власника прав на видання. 
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Зазначений перелік документів, що подаються суб’єктом госпо-
дарювання, є вичерпним. 

Подання суб’єктом господарювання заяви про одержання (пере-
оформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу, а також ви-
дача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулю-
вання) йому дозволу здійснюються у паперовій або електронній фор-
мі через центр надання адміністративних послуг. 

Видача або надання відмови у видачі дозволу здійснюється без-
оплатно протягом 10 календарних днів з дня надходження заяви та 
документів, необхідних для видачі дозволу. 

Підставою для відмови у видачі дозволу є: 
подання суб’єктом господарювання не в повному обсязі пакета 

документів, необхідних для одержання дозволу згідно із встановле-
ним цим Законом переліком; 

виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, 
недостовірних відомостей; 

негативний висновок експертної ради. 
Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування 

або місцезнаходження суб’єкта господарювання – юридичної особи 
або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної 
особи-підприємця. 

Переоформлення дозволу здійснюється безоплатно за заявою, до 
якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню. 

Строк видачі переоформленого дозволу становить п’ять робочих 
днів з дня одержання заяви про його переоформлення. 

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або по-
шкодження. 

Видача дубліката дозволу здійснюється на безоплатній основі 
протягом п’яти робочих днів з дня одержання заяви про його видачу. 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формуван-
ня та реалізує державну політику в інформаційній сфері, анулює до-
звіл з таких підстав: 

звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання 
дозволу; 

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, пере-
творення, ліквідація); 

припинення підприємницької діяльності фізичної особи-
підприємця; 

негативний висновок експертної ради. 
Рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику в інформаційній сфері, 
про анулювання дозволу повинно містити перелік та опис підстав 
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(обґрунтування) анулювання дозволу. Центральний орган виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в 
інформаційній сфері, надсилає копію рішення про анулювання дозво-
лу не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Рішення про 
анулювання дозволу може бути оскаржено до суду. 

Дозвіл видається на строк дії угоди, укладеної власником прав 
на видання, що підтверджує право на розповсюдження видавничої 
продукції на території України, але не більше п’яти років. 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формуван-
ня та реалізує державну політику в інформаційній сфері, вносить до 
єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для 
міжнародної торгівлі" у формі електронних документів, засвідчених 
електронним цифровим підписом, видані дозволи, а також інформа-
цію про їх анулювання в день видачі таких дозволів чи прийняття рі-
шення про їх анулювання. 

Випуск у вільний обіг на митній території України видавничої 
продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з те-
риторії держави-агресора, тимчасово окупованої території України 
для розповсюдження на території України, здійснюється органом до-
ходів і зборів на підставі відповідного дозволу, отриманого від цент-
рального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реа-
лізує державну політику в інформаційній сфері з використанням ме-
ханізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України. 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формуван-
ня та реалізує державну політику в інформаційній сфері, веде реєстр 
видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та 
розповсюдження на території України, забезпечує його розміщення 
на своєму офіційному веб-сайті та єдиному державному веб-порталі 
відкритих даних. 

Розповсюдження на території України видавничої продукції, що 
має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держа-
ви-агресора, тимчасово окупованої території України, без наявності 
відповідного дозволу, передбаченого цією статтею, тягне за собою 
застосування до розповсюджувачів такої продукції адміністративно-
господарських санкцій у формі накладення адміністративно-
господарського штрафу в розмірі десяти мінімальних заробітних плат 
за кожен випадок такого розповсюдження, вчиненого вперше, та у 
розмірі п’ятдесяти мінімальних заробітних плат за кожен наступний 
випадок такого розповсюдження. 

Рішення про накладення штрафу, передбаченого частиною два-
дцять першою цієї статті, приймає центральний орган виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в 
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інформаційній сфері, на підставі звернень правоохоронних органів, 
юридичних та фізичних осіб. Мотиви та обґрунтування щодо визна-
чення розміру адміністративно-господарського штрафу мають місти-
тися в рішенні про накладення штрафу. 

Видавнича продукція, що має походження або виготовлена 
та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої 
території України та розповсюджується на території України без від-
повідного дозволу, передбаченого цією статтею, вилучається з обігу 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику в інформаційній сфері, у порядку, ви-
значеному Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 29. Права споживача 
Споживач має право на: заміну видавничої продукції, в якій ви-

явлено поліграфічний та інший технологічний брак; гарантію вико-
нання відповідно оформлених передплатних зобов’язань. 

 
Розділ III  

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ВИДАВНИЧІЙ СПРА-
ВІ 

Стаття 30. Міжнародне співробітництво 
Міжнародне співробітництво у видавничій справі здійснюється 

на основі міжнародних договорів, ратифікованих Україною, та зако-
нодавства України. 

Міжнародне співробітництво у видавничій справі спрямовується 
на: 

зміцнення матеріально-технічної бази видавничо-поліграфічного 
комплексу шляхом впровадження нових технологій, залучення для 
цього іноземних інвестицій; 

інтенсифікацію культурного і наукового обміну з іншими дер-
жавами, розширення участі у міжнародних виставках, ярмарках то-
що; 

створення мережі розповсюдження вітчизняної видавничої про-
дукції за кордоном та відповідно - іноземної в Україні; 

забезпечення культурних, наукових і освітніх потреб українців, 
які проживають за кордоном. 

Стаття 31. Участь у зовнішньоекономічній діяльності 
Суб’єкти видавничої справи можуть у встановленому законо-

давством порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності. 
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Розділ IV  
ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ВИДАВНИЧОЇ 

СПРАВИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ УКРА-
ЇНИ "ПРО ВИДАВНИЧУ СПРАВУ" 

Стаття 32. Припинення діяльності у видавничій справі 
Діяльність суб’єкта видавничої справи припиняється: 
з ініціативи засновника (співзасновників) суб’єкта видавничої 

справи або самим суб’єктом видавничої справи, який є фізичною 
особою – підприємцем; 

на підставі рішення суду; 
у разі припинення юридичної особи (припинення діяльності фі-

зичної особи – підприємця). 
Суб’єкт видавничої справи вважається таким, що припинив 

свою діяльність, з моменту виключення його з Державного реєстру. 
Стаття 33. Відповідальність суб’єкта видавничої справи 
Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть дисциплінарну, 

адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність 
згідно з законодавством України. 

 
Розділ V  

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Закон України "Про видавничу справу" набирає чинності з 

дня опублікування. 
До приведення інших законів у відповідність з нормами цього 

Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону. 
2. Особи, які згідно з цим Законом підлягають внесенню до 

Державного реєстру, зобов’язані протягом року з дня опублікування 
цього Закону подати заяву про внесення до Державного реєстру та 
одержати право на видання, виготовлення чи розповсюдження вида-
вничої продукції. 

3. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців після опу-
блікування Закону України "Про видавничу справу": 

подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін 
до законів України, що випливають з цього Закону; 

розробити і привести у відповідність з цим Законом свої норма-
тивно-правові акти; 

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими 
центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-
правових актів, що суперечать цьому Закону. 
 

Президент України                                                          Л. КУЧМА 
Київ 5 червня 1997 року, № 318/97-ВР 
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ЗАКОН УКРАЇНИ 
  

Про охорону прав на промислові зразки 
 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 7, ст. 34 ) 
(Вводиться в дію Постановою ВР № 3770-XII (3770-12) від 23.12.93, 

ВВР, 1994, № 7, ст. 35) 
{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2188-III (2188-14) від 

21.12.2000, ВВР, 2001, № 8, ст. 37 № 2921-III (2921-14) від 
10.01.2002, ВВР, 2002, № 16, ст. 114 № 34-IV (34-15) від 04.07.2002, 
ВВР, 2002, № 35, ст. 256 № 762-IV (762-15) від 15.05.2003, ВВР, 2003, 
№ 30, ст. 247 N 850-IV (850-15) від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 35, ст. 
271 № 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст. 41} 

{У тексті Закону слово "Відомство" замінено словом "Установа" у 
відповідних відмінках згідно із Законом № 2188-III (2188-14) від 

21.12.2000} 
Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і 

здійсненням права власності на промислові зразки в Україні. 
 

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення 
У цьому Законі нижченаведене вживається у такому значенні: 
Установа – центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері інтелектуальної власності; {Абзац другий 
статті 1 в редакції Закону № 2188-III (2188-14) від 21.12.2000; із змі-
нами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI (5460-17) від 
16.10.2012} 

промисловий зразок – результат творчої діяльності людини у га-
лузі художнього конструювання; 

автор – людина, творчою працею якої створено промисловий 
зразок; 

патент – патент України на промисловий зразок; 
запатентований промисловий зразок – промисловий зразок, на 

який видано патент; 
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особа – фізична або юридична особа; {Абзац сьомий статті 1 із 
змінами, внесеними згідно із Законом № 850-IV (850-15) від 
22.05.2003} 

заявка – сукупність документів, необхідних для видачі патенту; 
заявник – особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в 

іншому встановленому законом порядку; {Абзац дев'ятий статті 1 із 
змінами, внесеними згідно із Законом № 850-IV (850-15) від 
22.05.2003} 

пріоритет заявки (пріоритет) – першість у поданні заявки; 
дата пріоритету – дата подання заявки до Установи чи до відпо-

відного органу держави – учасниці Паризької конвенції про охорону 
промислової власності, за якою заявлено пріоритет; 

роботодавець – особа, яка найняла працівника за трудовим дого-
вором (контрактом); 

Реєстр – Державний реєстр патентів України на промислові зра-
зки; 

Апеляційна палата – колегіальний орган Установи для розгляду 
заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти ін-
телектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетен-
ції цим Законом; {Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 
2188-III (2188-14) від 21.12.2000, із змінами, внесеними згідно із За-
коном № 850-IV (850-15) від 22.05.2003} 

заклад експертизи – уповноважений Установою державний за-
клад (підприємство, організація) для розгляду і проведення експерти-
зи заявок; {Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 2188-III 
(2188-14) від 21.12.2000} 

державна система правової охорони інтелектуальної власності – 
Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних 
та інших відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до 
сфери управління Установи. {Статтю 1 доповнено абзацом згідно із 
Законом № 2188-III (2188-14) від 21.12.2000} 

Стаття 2. Повноваження Установи у сфері охорони прав на 
промислові зразки 

1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері 
охорони прав на промислові зразки, для чого: 

організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, при-
ймає рішення щодо них; 

видає патенти на промислові зразки, забезпечує їх державну ре-
єстрацію; 

забезпечує опублікування офіційних відомостей про промислові 
зразки; 
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здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони 
інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань 
охорони прав на промислові зразки в міжнародних організаціях від-
повідно до чинного законодавства; 

{Абзац шостий пункту 1 статті 2 виключено на підставі Зако-
ну № 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012} 

організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері пра-
вової охорони інтелектуальної власності; 

організовує науково-дослідні роботи з удосконалення законо-
давства та організації діяльності у сфері правової охорони інтелекту-
альної власності; 

організовує роботу щодо перепідготовки кадрів державної сис-
теми правової охорони інтелектуальної власності; 

доручає закладам, що входять до державної системи правової 
охорони інтелектуальної власності, відповідно до їх спеціалізації, ви-
конувати окремі завдання, що визначені цим Законом, Положенням 
про Установу, іншими нормативно-правовими актами у сфері право-
вої охорони інтелектуальної власності; 

здійснює інші повноваження відповідно до законів. {Абзац оди-
надцятий пункту 1 статті 2 в редакції Закону № 5460-VI (5460-17) від 
16.10.2012} 

2. Фінансування діяльності Установи провадиться за рахунок 
коштів Державного бюджету України. 

{Стаття 2 в редакції Закону № 2188-III (2188-14) від 
21.12.2000} 
Стаття 3. Міжнародні договори 
Якщо міжнародним договором України встановлено інші прави-

ла, ніж ті, що передбачені законодавством України про промислові 
зразки, то застосовуються правила міжнародного договору. 

Стаття 4. Права та обов’язки іноземців та осіб без громадянства 
1. Іноземці та особи без громадянства мають рівні з громадяна-

ми України права та обов’язки, передбачені цим Законом, відповідно 
до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких на-
дана Верховною Радою України. 

2. Іноземці та особи без громадянства у відносинах з Установою 
реалізовують свої права через представників у справах інтелектуаль-
ної власності (патентні повірені), зареєстрованих згідно з положен-
ням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної 
власності. 
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{Стаття 4 в редакції Закону № 5460-VI (5460-17) від 
16.10.2012} 

 
Розділ II 

ПРАВОВА ОХОРОНА ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ 
Стаття 5. Умови надання правової охорони 
1. Правова охорона надається промисловому зразку, що не супе-

речить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відпо-
відає умовам патентоспроможності. {Пункт 1 статті 5 із змінами, вне-
сеними згідно із Законом № 850-IV (850-15) від 22.05.2003} 

2. Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи 
розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд 
промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ер-
гономічних потреб. 

3. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону: 
об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промис-

лові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди; 
друкована продукція як така; 
об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або по-

дібних до них речовин тощо. {Абзац четвертий пункту 3 статті 5 із 
змінами, внесеними згідно із Законом № 850-IV (850-15) від 
22.05.2003}  

{Пункт 4 статті 5 виключено на підставі Закону № 850-IV 
(850-15) від 22.05.2003}  

5. Право власності на промисловий зразок засвідчується патен-
том. 

Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від 
дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за кло-
потанням власника патенту, але не більш як на п'ять років. 

Дія патенту припиняється достроково за умов, викладених у 
статті 24 цього Закону. 

6. Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупні-
стю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зобра-
женні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується 
патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зобра-
ження виробу. 

Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися 
в межах його опису. 

Пункт 6 статті 5 в редакції Закону № 850-IV (850-15) від 
22.05.2003} 
Стаття 6. Умови патентоспроможності промислового зразка 



 267 

1. Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, 
якщо він є новим. {Пункт 1 статті 6 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 850-IV (850-15) від 22.05.2003} 

2. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його 
суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання 
заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріори-
тету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка 
береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за 
винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, від-
кликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у ви-
дачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень. 
{Пункт 2 статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 850-IV 
(850-15) від 22.05.2003} 

3. На визнання промислового зразка патентоспроможним не 
впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка 
одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію про-
тягом шести місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо 
заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок дове-
дення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінте-
ресовану у застосуванні цього пункту. 

{Пункт 4 статті 6 виключено на підставі Закону № 850-IV 
(850-15) від 22.05.2003} 

  
Розділ III  

ПРАВО НА ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ 
Стаття 7. Право автора 
1. Право на одержання патенту має автор або його спадкоємець, 

якщо інше не передбачено цим Законом. 
2. Автори, які створили промисловий зразок спільною працею, 

мають рівні права на одержання патенту, якщо інше не передбачено 
угодою між ними. 

3. У разі перегляду умов угоди щодо складу авторів Установа за 
спільним клопотанням осіб, зазначених у заявці як автори, а також 
авторів, не зазначених у заявці як такі, вносить зміни до відповідних 
документів у порядку, що встановлюється центральним органом ви-
конавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері інтелектуальної власності. 

{Пункт 3 статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
5460-VI (5460-17) від 16.10.2012} 

4. Автору промислового зразка належить право авторства, яке є 
невідчужуваним особистим правом і охороняється безстроково. 
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Стаття 8. Право роботодавця 
1. Право на одержання патенту має роботодавець, якщо промис-

ловий зразок створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків 
чи доручення роботодавця, за умови, що трудовим договором (конт-
рактом) не передбачено інше. Роботодавець повинен укласти письмо-
вий договір з автором і за його умовами видати винагороду автору 
відповідно до економічної цінності промислового зразка та іншої ви-
годи, одержаної роботодавцем від промислового зразка. 

Спори щодо умов одержання винагороди та її розміру розв'язу-
ються у судовому порядку. 

2. Автор промислового зразка подає роботодавцю письмове по-
відомлення про створений ним промисловий зразок з матеріалами, 
що розкривають суть промислового зразка досить ясно і повно. 

Якщо роботодавець протягом чотирьох місяців від дати одер-
жання цього повідомлення не подасть заявки до Установи, то право 
на одержання патенту переходить до автора. 

 Стаття 9. Право правонаступника 
Право на одержання патенту має відповідно правонаступник ав-

тора або роботодавця. 
Стаття 10. Право першого заявника 
Право на одержання патенту на промисловий зразок, створений 

роздільною працею, належить заявнику, заявка якого має більш ран-
ню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш 
ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається 
відкликаною, не відкликана або за нею Установою не прийняте рі-
шення про відмову у видачі патенту, можливості оскарження якого 
вичерпані. {Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 850-
IV (850-15) від 22.05.2003} 

 
Розділ IV   

ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ 
Стаття 11. Заявка 
1. Особа, яка бажає одержати патент і має на це право, подає до 

Установи заявку. 
2. За дорученням заявника заявку може бути подано через пред-

ставника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену осо-
бу. 

3. Заявка повинна стосуватися одного промислового зразка і 
може містити його варіанти (вимога єдності). 

4. Заявка складається українською мовою і повинна містити: 
заяву про видачу патенту; 



 269 

комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його 
макета, або малюнка), що дають повне уявлення про його зовнішній 
вигляд; {Абзац третій пункту 4 статті 11 в редакції Закону № 850-IV 
(850-15) від 22.05.2003} 

опис промислового зразка; 
креслення, схему, карту (якщо необхідно). 
5. У заяві про видачу патенту необхідно вказати заявника (заяв-

ників) і його адресу, а також автора (авторів). 
Автор має право вимагати, щоб його не згадували як такого в 

будь-якій публікації Установи, зокрема у відомостях про заявку чи 
патент. 

6. Заявка повинна розкривати суть промислового зразка досить 
ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі. 

7. Інші вимоги до документів заявки визначаються центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної по-
літики у сфері інтелектуальної власності. 

{Пункт 7 статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
5460-VI (5460-17) від 16.10.2012} 

8. За подання заявки сплачується збір. Документ про сплату збо-
ру повинен надійти до Установи разом з заявкою або протягом двох 
місяців від дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не бі-
льше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відпові-
дне клопотання та сплачено збір за його подання. {Пункт 8 статті 11 
із змінами, внесеними згідно із Законом № 850-IV (850-15) від 
22.05.2003} 

Стаття 12. Дата подання заявки 
1. Датою подання заявки є дата одержання Установою матеріа-

лів, що містять принаймні: 
клопотання у довільній формі про видачу патенту, викладене 

українською мовою; 
відомості про заявника та його адресу, викладені українською 

мовою; 
зображення виробу, що дає уявлення про його зовнішній вигляд; 
частину, яка зовнішньо нагадує опис промислового зразка, ви-

кладену українською або іншою мовою. В останньому випадку для 
збереження дати подання заявки переклад цієї частини українською 
мовою повинен надійти до Установи протягом двох місяців від дати 
подання заявки. 

2. Дата подання заявки встановлюється згідно з пунктами 9, 10 
та 11 статті 14 цього Закону. {Пункт статті 12 в редакції Закону № 
850-IV (850-15) від 22.05.2003} 
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Стаття 13. Пріоритет 
1. Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий 

же промисловий зразок протягом шести місяців від дати подання по-
передньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави-
учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, 
якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет. 

2. Пріоритет промислового зразка, використаного в експонаті, 
показаному на офіційних або офіційно визнаних міжнародних виста-
вках, проведених на території держави-учасниці Паризької конвенції 
про охорону промислової власності, може бути встановлено за датою 
відкриття виставки, якщо заявка надійшла до Установи протягом ше-
сти місяців від зазначеної дати. 

3. Заявник, який бажає скористатися правом пріоритету, протя-
гом трьох місяців від дати подання заявки до Установи подає заяву 
про пріоритет з посиланням на дату подання і номер попередньої за-
явки та її копію, якщо ця заявка була подана в іноземній державі-
учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, з 
перекладом на українську мову, або документ, що підтверджує показ 
зазначеного промислового зразка на виставках, проведених на тери-
торії держави-учасниці Паризької конвенції про охорону промислової 
власності. У межах цього строку зазначені матеріали можуть бути 
змінені. Якщо ці матеріали подано несвоєчасно, право на пріоритет 
заявки вважається втраченим, про що заявнику надсилається повід-
омлення. 

4. Щодо заявки в цілому чи її частини може бути заявлено пріо-
ритет кількох попередніх заявок. При цьому строки, початковою да-
тою яких є дата пріоритету, обчислюються від найбільш ранньої дати 
пріоритету. 

5. Пріоритет поширюється лише на ті ознаки промислового зра-
зка, які зазначені в попередній заявці, пріоритет якої заявлено. 

6. Якщо за попередньою заявкою діловодство у Установі не за-
вершено, то з надходженням заяви про пріоритет згідно з пунктом 3 
цієї статті попередня заявка вважається відкликаною в частині, на яку 
заявлено пріоритет. 

7. Пріоритет промислового зразка може бути встановлено за да-
тою одержання закладом експертизи додаткових матеріалів, оформ-
лених відповідно до пункту 7 статті 14 цього Закону як самостійна 
заявка, якщо ця заявка подана протягом трьох місяців від дати одер-
жання заявником повідомлення про те, що зазначені матеріали не бе-
руться до уваги під час експертизи заявки, до якої вони були додані. 
{Статтю 13 доповнено пунктом 7 згідно із Законом № 850-IV (850-15) 
від 22.05.2003} 
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Стаття 14. Експертиза заявки 
1. Експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи і 

проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та пра-
вил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтеле-
ктуальної власності. 

{Пункт 1 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
5460-VI (5460-17) від 16.10.2012} 

2. Заклад експертизи здійснює інформаційну діяльність, необ-
хідну для проведення експертизи заявок, і є центром міжнародного 
обміну виданнями відповідно до Конвенції про міжнародний обмін 
виданнями (995_172), прийнятої 3 грудня 1958 року Генеральною 
конференцією Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і 
культури. 

3. Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається від-
кликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому ви-
сновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвер-
дження його Установою. На підставі такого висновку Установа при-
ймає рішення про видачу патенту або про відмову у видачі патенту. 
Рішення Установи надсилається заявнику. 

Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним рі-
шення Установи затребувати копії матеріалів, що протиставлені за-
явці. Ці копії надсилаються заявнику протягом місяця. 

4. Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення за-
кладу експертизи особисто або через свого представника брати 
участь у встановленому центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної 
власності порядку в розгляді питань, що виникли під час проведення 
експертизи. 

{Пункт 4 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
5460-VI  5460-17) від 16.10.2012} 

5. Заявник має право вносити до заявки виправлення помилок та 
зміни свого імені (найменування) і своєї адреси, адреси для листу-
вання, імені та адреси свого представника. 

Заявник може вносити до заявки зміни, пов'язані зі зміною особи 
заявника, за умови згоди зазначених у заявці інших заявників. Такі 
зміни може за згодою всіх заявників вносити також особа, яка бажає 
стати заявником. 

Ці виправлення та зміни враховуються, якщо вони одержані за-
кладом експертизи не пізніше одержання ним документа про сплату 
державного мита за видачу патенту. 
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За подання заяви про виправлення помилки або про внесення 
будь-якої із зазначених змін сплачується збір, за умови, що помилка 
не є очевидною чи технічною, а зміна виникла через залежні від по-
давця заяви обставини. 

6. Заклад експертизи може вимагати від заявника надання дода-
ткових матеріалів, якщо без них проведення експертизи неможливе, 
або у разі виникнення обґрунтованих сумнівів у достовірності будь-
яких відомостей чи елементів, що містяться в матеріалах заявки. 

Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним по-
відомлення чи висновку закладу експертизи із вимогою про надання 
додаткових матеріалів затребувати від нього копії матеріалів, що 
протиставлені заявці. 

Додаткові матеріали мають бути подані заявником протягом 
двох місяців від дати одержання ним повідомлення чи висновку за-
кладу експертизи або копій матеріалів, що протиставлені заявці. 
Строк подання додаткових матеріалів продовжується, але не більше 
ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне 
клопотання та сплачено збір за його подання. Цей строк, пропущений 
з поважних причин, поновлюється, якщо протягом шести місяців від 
його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за 
його подання. Якщо заявник не подасть додаткові матеріали у вста-
новлений строк, то заявка вважається відкликаною, про що йому над-
силається повідомлення. 

7. Якщо заявником подано додаткові матеріали, то в процесі 
експертизи з'ясовується, чи не виходять вони за межі розкритої у по-
даній заявці суті промислового зразка. 

Додаткові матеріали виходять за межі розкритої у поданій заявці 
суті промислового зразка, якщо вони містять нові суттєві ознаки. 

Додаткові матеріали в частині, що виходить за межі розкритої у 
поданій заявці суті промислового зразка, не беруться до уваги під час 
експертизи заявки і можуть бути, після одержання відповідного по-
відомлення закладу експертизи, оформлені заявником як самостійна 
заявка. 

8. Під час проведення експертизи: 
встановлюється дата подання заявки на підставі статті 12 цього 

Закону; 
визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів, 

зазначених у пункті 2 статті 5 цього Закону; 
заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам 

статті 11 цього Закону та правилам, встановленим на його основі 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері інтелектуальної власності; {Абзац четве-
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ртий пункту 8 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
5460-VI (5460-17) від 16.10.2012} 

документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на 
відповідність встановленим вимогам. 

9. За відповідності матеріалів заявки вимогам статті 12 цього За-
кону та наявності документа про сплату збору за подання заявки за-
явнику надсилається повідомлення про встановлену дату подання за-
явки. 

10. У разі невідповідності матеріалів заявки вимогам статті 12 
цього Закону заявнику негайно надсилається про це повідомлення. 
Якщо невідповідність усунуто протягом двох місяців від дати одер-
жання заявником повідомлення, то датою подання заявки вважається 
дата одержання закладом експертизи виправлених матеріалів. В ін-
шому разі заявка вважається неподаною, про що заявнику надсила-
ється повідомлення. 

11. Якщо в матеріалах заявки, що відповідає вимогам статті 12 
цього Закону, є посилання на креслення (схему, карту), але такого 
креслення (схеми, карти) в ній немає, заявнику надсилається про це 
повідомлення і пропонується на його вибір надіслати креслення 
(схему, карту) чи вилучити посилання на нього у заявці. У разі по-
дання креслення (схеми, карти) протягом двох місяців від дати одер-
жання заявником повідомлення датою подання заявки вважається да-
та одержання закладом експертизи креслення (схеми, карти). Якщо у 
цей строк заявник не зробить запропонованого йому вибору, то заяв-
ка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідом-
лення. 

12. У разі порушення вимог пункту 8 статті 11 цього Закону за-
явка вважається відкликаною, про що заявнику надсилається повід-
омлення. 

13. Якщо є підстави вважати, що заявлений об'єкт не відповідає 
вимогам пункту 2 статті 5 або заявка не відповідає формальним ви-
могам статті 11 цього Закону та правил, встановлених на його основі 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері інтелектуальної власності, чи документ 
про сплату збору за подання заявки не відповідає встановленим ви-
могам, то заклад експертизи надсилає заявнику про це обґрунтований 
попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь з 
усуненням, у разі необхідності, зазначених у висновку недоліків. 
{Абзац перший пункту 13 статті 14 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012} 



 274 

Відповідь заявника надається у строк, встановлений пунктом 6 
цієї статті для додаткових матеріалів, та береться до уваги під час 
підготовки висновку експертизи за заявкою. 

У випадку порушення вимоги єдності, встановленої пунктом 3 
статті 11 цього Закону, заявник повинен зазначити у відповіді проми-
словий зразок, щодо якого слід проводити експертизу заявки, і у разі 
необхідності внести уточнення до заявки. При цьому щодо інших 
промислових зразків можуть бути подані самостійні заявки. 

Якщо на пропозицію закладу експертизи вимогу єдності не буде 
виконано, експертиза заявки проводиться щодо промислового зразка, 
зазначеного в описі першим. 

{Стаття 14 в редакції Законів № 2188-III (2188-14) від 
21.12.2000, № 850-IV (850-15) від 22.05.2003} 

Стаття 15. Відкликання заявки 
Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до дати 

сплати державного мита за видачу патенту. 
{Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 850-IV 

(850-15) від 22.05.2003} 
Стаття 16. Публікація про видачу патенту 
1. На підставі рішення про видачу патенту та за наявності доку-

ментів про сплату державного мита за видачу патенту і збору за пуб-
лікацію про видачу патенту здійснюється публікація в офіційному 
бюлетені відомостей про видачу патенту, визначених в установлено-
му порядку. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження 
до заявника рішення про видачу патенту. 

Якщо протягом трьох місяців від дати надходження до заявника 
рішення про видачу патенту документи про сплату державного мита 
за видачу патенту і збору за публікацію про видачу патенту в розмірі 
та порядку, визначених законодавством, до закладу експертизи не на-
дійшли, публікація не провадиться, а заявка вважається відкликаною. 

Строк надходження цих документів продовжується, але не бі-
льше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відпові-
дне клопотання та сплачено збір за його подання. Цей строк, пропу-
щений з поважних причин, поновлюється, якщо протягом шести мі-
сяців від його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено 
збір за його подання. 

2. Після публікації відомостей про видачу патенту будь-яка осо-
ба має право ознайомитися з матеріалами заявки в установленому по-
рядку. За ознайомлення з матеріалами заявки сплачується збір. 

{Стаття 16 в редакції Законів № 2188-III (2188-14) від 
21.12.2000, № 850-IV  850-15) від 22.05.2003} 
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Стаття 17. Реєстрація патенту 
1. Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері інтелектуальної власності здійснює дер-
жавну реєстрацію патенту на промисловий зразок, для чого вносить 
до Реєстру відповідні відомості. Форма Реєстру та порядок його ве-
дення визначаються центральним органом виконавчої влади, що за-
безпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної 
власності. 

{Пункт 1 статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
5460-VI (5460-17) від 16.10.2012} 

2. Після внесення до Реєстру відомостей будь-яка особа має пра-
во ознайомитися з ними у порядку, що визначається центральним ор-
ганом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полі-
тики у сфері інтелектуальної власності, та одержати відповідно до 
свого клопотання виписку з Реєстру щодо відомостей про патент, за 
умови сплати збору за подання цього клопотання. {Пункт 2 статті 17 
із змінами, внесеними згідно із Законами № 850-IV (850-15) від 
22.05.2003, № 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012} 

3. Помилки у внесених до Реєстру відомостях виправляються за 
ініціативою власника патенту або Установи. { Абзац перший пункту 
3 статті 17 в редакції Закону № 850-IV (850-15) від 22.05.2003} 

До Реєстру за ініціативою власника патенту можуть бути внесені 
зміни згідно з установленим переліком можливих змін. За внесення 
до Реєстру змін щодо патенту сплачується збір. 

{Статтю 17 доповнено пунктом 3 згідно із Законом № 2188-III 
(2188-14) від 21.12.2000} 

Стаття 18. Видача патенту 
1. Видача патенту здійснюється Установою у місячний строк пі-

сля державної реєстрації патенту. Патент видається особі, яка має 
право на одержання патенту. Якщо право на одержання патенту ма-
ють кілька осіб, їм видається один патент. 

Патент видається під відповідальність його власника без гарантії 
чинності патенту. 

2. Форма патенту і зміст зазначених у ньому відомостей визна-
чаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування державної політики у сфері інтелектуальної власності. 
{Пункт 2 статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-
VI (5460-17) від 16.10.2012} 

3. До виданого патенту на вимогу його власника Установа вно-
сить виправлення очевидних помилок з наступним повідомленням 
про це в офіційному бюлетені. 
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4. У випадку втрати чи зіпсування патенту його власнику вида-
ється дублікат патенту у порядку, встановленому центральним орга-
ном виконавчої влади, що забезпечує формування державної політи-
ки у сфері інтелектуальної власності. За видачу дубліката патенту 
сплачується збір. 

{Статтю 18 доповнено пунктом 4 згідно із Законами № 850-IV 
(850-15) від 22.05.2003, № 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012}  
Стаття 19. Оскарження рішення за заявкою 
1. Заявник може оскаржити рішення Установи за заявкою у су-

довому порядку, а також до Апеляційної палати протягом двох міся-
ців від дати одержання рішення Установи чи копій матеріалів, затре-
буваних відповідно до пункту 3 статті 14 цього Закону. 

2. Якщо рішення Установи за заявкою оскаржено у судовому 
порядку після державної реєстрації патенту, то суд вирішує разом і 
питання щодо дійсності відповідного патенту. 

3. Право оскаржити рішення Установи до Апеляційної палати 
втрачається у разі сплати державного мита за видачу патенту. 

4. Оскарження рішення центрального органу виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуаль-
ної власності до Апеляційної палати здійснюється шляхом подання 
заперечення проти рішення у порядку, встановленому цим Законом 
та на його основі регламентом Апеляційної палати, затвердженим 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері інтелектуальної власності. За подання за-
перечення сплачується збір. Якщо збір не сплачено у строк, зазначе-
ний у пункті 1 цієї статті, заперечення вважається неподаним, про що 
заявнику надсилається повідомлення. 

{Пункт 4 статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
5460-VI (5460-17) від 16.10.2012}  

5. У разі одержання Апеляційною палатою заперечення та доку-
мента про сплату збору за подання заперечення діловодство за заяв-
кою зупиняється до затвердження рішення Апеляційної палати. 

6. Заперечення проти рішення Установи за заявкою розглядаєть-
ся згідно з регламентом Апеляційної палати, протягом двох місяців 
від дати одержання заперечення та документа про сплату збору за 
подання заперечення, в межах мотивів, викладених заявником у запе-
реченні та під час його розгляду. Строк розгляду заперечення продо-
вжується за ініціативою заявника, але не більше ніж на два місяці, 
якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено 
збір за його подання. 
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7. За результатами розгляду заперечення Апеляційна палата 
приймає мотивоване рішення, що затверджується наказом Установи 
та надсилається заявнику. 

У разі задоволення заперечення повністю або частково збір за 
подання заперечення підлягає поверненню. 

8. До затвердження рішення Апеляційної палати, в місячний 
строк від дати його прийняття, керівник Установи може внести моти-
вований письмовий протест на це рішення, який має бути розгляну-
тий протягом місяця. Рішення Апеляційної палати, прийняте за цим 
протестом, є остаточним і може бути скасоване лише судом. 

9. Заявник може оскаржити затверджене Установою рішення 
Апеляційної палати у судовому порядку протягом двох місяців від 
дати одержання рішення. 

{Стаття 19 в редакції Законів № 2188-III (2188-14) від 
21.12.2000, № 850-IV (850-15) від 22.05.2003} 

  
Розділ V  

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З ПАТЕНТУ  
Стаття 20. Права, що випливають з патенту 
1. Права, що випливають з патенту, діють від дати публікації ві-

домостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтри-
мання чинності патенту. 

2. Патент надає його власнику виключне право використовувати 
промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не 
порушує прав інших власників патентів. 

Взаємовідносини при використанні промислового зразка, патент 
на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У 
разі відсутності такої угоди кожний власник патенту може викорис-
товувати промисловий зразок за своїм розсудом, але жоден з них не 
має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання проми-
слового зразка та передавати право власності на промисловий зразок 
іншій особі без згоди решти власників патенту. 

Використанням промислового зразка визнається виготовлення 
виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, за-
стосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі 
через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в 
цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. 
{Абзац третій пункту 2 статті 20 із змінами, внесеними згідно із За-
коном № 34-IV (34-15) від 04.07.2002, в редакції Закону № 850-IV 
(850-15) від 22.05.2003} 
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Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентовано-
го промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві 
ознаки промислового зразка. 

3. Патент надає його власнику право забороняти іншим особам 
використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком 
випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом 
порушенням прав власника патенту. 

4. Власник патенту може передавати на підставі договору право 
власності на промисловий зразок будь-якій особі, яка стає правона-
ступником власника патенту. 

5. Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (вида-
ти ліцензію) на використання промислового зразка на підставі ліцен-
зійного договору. 

6. Договір про передачу права власності на промисловий зразок і 
ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у 
письмовій формі і підписані сторонами. 

Сторона договору має право на інформування невизначеного 
кола осіб про передачу права власності на промисловий зразок або 
видачу ліцензії на використання промислового зразка. Таке інформу-
вання здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відо-
мостей в обсязі та порядку, встановлених центральним органом ви-
конавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері інтелектуальної власності, з одночасним внесенням їх до Реєст-
ру. {Абзац другий пункту 6 статті 20 в редакції Закону № 850-IV 
(850-15) від 22.05.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом № 
5460-VI (5460-17) від 16.10.2012} 

За опублікування зазначених відомостей та запропонованих сто-
роною договору змін до відомостей про видачу ліцензії сплачуються 
збори. {Абзац пункту 6 статті 20 в редакції Закону № 850-IV (850-15) 
від 22.05.2003} 

{Пункт 6 статті 20 в редакції Закону № 2188-III (2188-14) від 
21.12.2000} 

7. Власник патенту має право подати до Установи для офіційної 
публікації заяву про надання будь-якій особі дозволу на використан-
ня запатентованого промислового зразка. У цьому разі річний збір за 
підтримання чинності патенту зменшується на 50 відсотків починаю-
чи з року, наступного за роком публікації такої заяви. 

Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, 
зобов'язана укласти з власником патенту договір про платежі. Спори, 
що виникають під час укладання та виконання цього договору, роз-
в'язуються у судовому порядку. 
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Якщо жодна особа не заявила власнику патенту про свої наміри 
щодо використання промислового зразка, він може подати до Уста-
нови письмове клопотання про відкликання своєї заяви. У цьому разі 
річний збір за підтримання чинності патенту сплачується у повному 
розмірі починаючи з року, наступного за роком публікації такого 
клопотання. 

8. Права, що випливають з патенту, не зачіпають будь-які інші 
особисті майнові чи немайнові права автора промислового зразка, що 
регулюються іншим законодавством України 

{Статтю 21 виключено на підставі Закону № 850-IV (850-15) 
від 22.05.2003}  

Стаття 22. Дії, які не визнаються порушенням прав 
1. Будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, 

якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї дія-
льності добросовісно використала в Україні заявлений промисловий 
зразок чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого викорис-
тання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання 
або на використання промислового зразка, як це передбачалося за-
значеною підготовкою (право попереднього користування). 

Право попереднього користування може передаватися або пере-
ходити до іншої особи тільки разом з підприємством чи діловою 
практикою або тією частиною підприємства чи ділової практики, в 
яких було використано заявлений промисловий зразок чи здійснено 
значну і серйозну підготовку для такого використання. 

2. Не визнається порушенням прав, що надаються патентом, ви-
користання запатентованого промислового зразка: 

в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу інозем-
ної держави, який тимчасово або випадково знаходиться у водах, по-
вітряному просторі чи на території України, за умови, що промисло-
вий зразок використовується виключно для потреб зазначеного засо-
бу; 

без комерційної мети; 
з науковою метою або в порядку експерименту; 
за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія 

тощо) з повідомленням про таке використання власника патенту од-
разу як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної 
компенсації. {Абзац пункту 2 статті 22 із змінами, внесеними згідно 
із Законом № 850-IV (850-15) від 22.05.2003} 

3. Не визнається порушенням прав, що надаються патентом, 
введення в цивільний оборот виробу, виготовленого із застосуванням 
запатентованого промислового зразка, після введення цього виробу в 
цивільний оборот власником патенту чи з його спеціального дозволу. 
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{Пункт 3 статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 850-IV 
(850-15) від 22.05.2003}  

Стаття 23. Обов'язки, що випливають з патенту 
1. Власник патенту повинен добросовісно користуватися виклю-

чним правом, що випливає з патенту. 
Якщо промисловий зразок не використовується або недостатньо 

використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати 
публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли викорис-
тання промислового зразка було припинено, то будь-яка особа, яка 
має бажання і виявляє готовність використовувати промисловий зра-
зок, у разі відмови власника патенту від укладання ліцензійного до-
говору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на 
використання промислового зразка. {Абзац другий пункту 1 статті 23 
із змінами, внесеними згідно із Законом № 762-IV (762-15) від 
15.05.2003} 

Якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання чи 
недостатнього використання промислового зразка зумовлений пова-
жними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу заін-
тересованій особі на використання промислового зразка з визначен-
ням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку 
виплати винагороди власнику патенту. {Абзац третій пункту 1 статті 
23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 762-IV (762-15) від 
15.05.2003} 

2. Власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) 
на використання промислового зразка власнику пізніше виданого па-
тенту, якщо промисловий зразок останнього призначений для досяг-
нення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не 
може використовуватись без порушення прав першого власника. При 
цьому надання такого дозволу може бути обумовлено відповідним 
дозволом власника пізніше виданого патенту, який зобов'язаний дати 
дозвіл, якщо його промисловий зразок удосконалює промисловий 
зразок власника раніше виданого патенту або призначений для дося-
гнення тієї ж мети. Дозвіл дається в обсязі, необхідному для викорис-
тання промислового зразка власником патенту, який такий дозвіл за-
требував. 

Спори щодо ліцензій розв'язуються у судовому порядку. 
 

Розділ VI   
ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ПАТЕНТУ ТА ВИЗНАННЯ ЙОГО НЕДІЙ-

СНИМ  
Стаття 24. Припинення дії патенту 
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1. Власник патенту в будь-який час може відмовитися від нього 
повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазна-
чена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це 
в офіційному бюлетені Установи. 

2. Дія патенту на промисловий зразок припиняється у разі не-
сплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чин-
ності. 

Річний збір сплачується за кожний рік дії патенту, рахуючи від 
дати подання заявки. Документ про першу сплату зазначеного збору 
має надійти до Установи одночасно з документом про сплату збору за 
видачу патенту. Документ про сплату збору за кожний наступний рік 
має надійти до Установи до кінця поточного року, за умови сплати 
збору протягом двох останніх його місяців. 

Річний збір за підтримання чинності патенту може бути сплаче-
но, а документ про його сплату – надійти до Установи протягом шес-
ти місяців після встановленого строку. У цьому разі розмір річного 
збору збільшується на 50 відсотків. 

Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не 
сплачено. 

Стаття 25. Визнання патенту недійсним 
1. Патент може бути визнано у судовому порядку недійсним по-

вністю або частково у разі: 
а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам 

патентоспроможності, визначеним цим Законом; 
б) наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка 

ознак, яких не було у поданій заявці; 
в) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав 

інших осіб. {Підпункт "в" пункту 1 статті 25 в редакції Закону № 850-
IV (850-15) від 22.05.2003} 

{Пункт 2 статті 25 виключено на підставі Закону № 850-IV 
(850-15) від 22.05.2003}  

3. При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа 
повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. 

4. Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються та-
кими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про ви-
дачу патенту. 

{Стаття 25 в редакції Закону № 2188-III (2188-14) від 
21.12.2000} 

  
Розділ VII   

ЗАХИСТ ПРАВ  
Стаття 26. Порушення прав власника патенту 
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1. Будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені 
статтею 20 цього Закону, вважається порушенням прав власника па-
тенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законо-
давством України. 

2. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути 
припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту 
заподіяні збитки. 

Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може 
за його згодою також особа, яка придбала ліцензію. {Абзац другий 
пункту 2 статті 26 в редакції Закону № 850-IV (850-15) від 
22.05.2003} 

 Стаття 27. Способи захисту прав 
1. Захист прав на промисловий зразок здійснюється у судовому 

та іншому встановленому законом порядку. 
2. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що 

виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону. 
Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори 

про: 
авторство на промисловий зразок; 
встановлення факту використання промислового зразка; 
встановлення власника патенту; 
порушення прав власника патенту; 
право попереднього користування; 
компенсації. 

{Стаття 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 762-IV 
(762-15) від 15.05.2003, в редакції Закону № 850-IV (850-15) від 

22.05.2003} 
 

Розділ VIII  
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 28. Державне мито і збори 
Розмір та порядок сплати державного мита за видачу патентів на 

промислові зразки визначаються законодавством. 
Кошти, одержані від сплати державного мита за видачу патентів 

на промислові зразки, зараховуються до Державного бюджету Украї-
ни. 

Розмір передбачених цим Законом зборів, строки і порядок їх 
сплати визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Передбачені цим Законом збори сплачуються на поточні рахун-
ки уповноважених Установою закладів, що входять до державної си-
стеми правової охорони інтелектуальної власності і відповідно до їх 
спеціалізації виконують окремі завдання, визначені цим Законом. 
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{Частина четверта статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 2921-III (2921-14) від 10.01.2002} 

Надходження від передбачених цим Законом зборів мають ці-
льове призначення і згідно з розпорядженнями Установи використо-
вуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування 
державної системи правової охорони інтелектуальної власності, зок-
рема на виконання завдань, визначених цим Законом, іншими норма-
тивно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності. 

{Стаття 28 в редакції Закону № 2188-III 2188-14) від 
21.12.2000}  

Стаття 29. Патентування промислового зразка в іноземних дер-
жавах 

1. Будь-яка особа має право запатентувати промисловий зразок в 
іноземних державах. 

{Пункт 2 статті 29 виключено на підставі Закону № 850-IV 
(850-15) від 22.05.2003} 

3. Витрати, пов'язані з патентуванням промислового зразка в 
іноземних державах, несе заявник чи за його згодою інша особа. 
 Стаття 30. Державне стимулювання створення та використання про-
мислових зразків 

Держава стимулює створення і використання промислових зраз-
ків, встановлює авторам і особам, які використовують їх, пільгові 
умови оподаткування та кредитування, надає їм інші пільги відповід-
но до чинного законодавства України.  

 
 
Президент України                                                Л.КРАВЧУК  
 
 
м. Київ, 15 грудня 1993 року  
№ 3688-XII  
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ЗАКОН УКРАЇНИ 
  

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг 
  

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 7, ст. 36)  
{Вводиться в дію Постановою ВР № 3771-XII (3771-12) від 

23.12.93, ВВР, 1994, № 7, ст. 37}  
{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 751-XIV (751-14) від 
16.06.99, ВВР, 1999, № 32, ст. 266 № 2188-III (2188-14) від 
21.12.2000, ВВР, 2001, № 8, ст. 37 № 2783-III (2783-14) від 
15.11.2001, ВВР, 2002, № 7, ст. 51 № 2921-III (2921-14) від 

10.01.2002, ВВР, 2002, № 16, ст. 114 
№ 34-IV (34-15) від 04.07.2002, ВВР, 2002, № 35, ст.256 

№ 762-IV (762-15) від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247 
№ 850-IV (850-15) від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 35, ст.271 
№ 254-VI (254-17) від 10.04.2008, ВВР, 2008, № 23, ст.217 
№ 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41 
№ 317-VIII (317-19) від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 26, ст.219 } 

{У тексті Закону слово "Відомство" замінено словом "Устано-
ва" у відповідних відмінках із Законом № 2188-III (2188-14) від 
21.12.2000} 

 
Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з набут-

тям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг (далі 
– знак) в Україні.  

 
Розділ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Стаття 1. Визначення 
У цьому Законі нижченаведене вживається у такому значенні: 
Установа – центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері інтелектуальної власності; {Абзац другий 
статті 1 в редакції Закону № 2188-III (2188-14) від 21.12.2000; із змі-
нами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI (5460-17) від 
16.10.2012} 
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особа – фізична або юридична особа; {Абзац третій статті 1 із 
змінами, внесеними згідно із Законами № 850-IV (850-15) від 
22.05.2003} 

знак – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відріз-
няються від товарів і послуг інших осіб; (Абзац четвертий статті 1 із 
змінами, внесеними згідно із Законом № 850-IV (850-15) від 
22.05.2003) 

свідоцтво – свідоцтво України на знак для товарів і послуг; 
зареєстрований знак – знак, на який видано свідоцтво; 
заявка – сукупність документів, необхідних для видачі свідоцт-

ва; 
заявник – особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в 

іншому встановленому законом порядку; (Абзац восьмий статті 1 із 
змінами, внесеними згідно із Законом № 850-IV (850-15) від 
22.05.2003) 

пріоритет заявки (пріоритет) – першість у поданні заявки; 
дата пріоритету – дата подання заявки до Установи чи до відпо-

відного органу держави – учасниці Паризької конвенції про охорону 
промислової власності, за якою заявлено пріоритет; 

Реєстр – Державний реєстр свідоцтв України на знаки для това-
рів і послуг; 

Апеляційна палата – колегіальний орган Установи для розгляду 
заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти ін-
телектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетен-
ції цим Законом; (Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 
2188-III (2188-14) від 21.12.2000, із змінами, внесеними згідно із За-
коном № 850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

заклад експертизи – уповноважений Установою державний за-
клад (підприємство, організація) для розгляду і проведення експерти-
зи заявок; (Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 2188-III 
(2188-14) від 21.12.2000) 

державна система правової охорони інтелектуальної власності – 
Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних 
та інших відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до 
сфери управління Установи; (Статтю 1 доповнено абзацом згідно із 
Законом № 2188-III (2188-14) від 21.12.2000) 

доменне ім'я – ім'я, що використовується для адресації комп'ю-
терів і ресурсів в Інтернеті; (Статтю 1 доповнено абзацом згідно із 
Законом № 34-IV (34-15) від 04.07.2002) 

МКТП – Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстра-
ції знаків. (Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 850-IV 
(850-15) від 22.05.2003)  
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Стаття 2. Повноваження Установи у сфері охорони прав на зна-
ки для товарів і послуг  

1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері 
охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого: 

організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, при-
ймає рішення щодо них; 

видає свідоцтва на знаки для товарів і послуг, забезпечує їх дер-
жавну реєстрацію; 

забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для 
товарів і послуг; 

здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони 
інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань 
охорони прав на знаки для товарів і послуг в міжнародних організаці-
ях відповідно до чинного законодавства; 

{Абзац шостий пункту 1 статті 2 виключено на підставі Зако-
ну № 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012} 

організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері пра-
вової охорони інтелектуальної власності; 

організовує науково-дослідні роботи з удосконалення законо-
давства та організації діяльності у сфері правової охорони інтелекту-
альної власності; 

організовує роботу щодо перепідготовки кадрів державної сис-
теми правової охорони інтелектуальної власності; 

доручає закладам, що входять до державної системи правової 
охорони інтелектуальної власності, відповідно до їх спеціалізації ви-
конувати окремі завдання, визначені цим Законом, Положенням про 
Установу, іншими нормативно-правовими актами у сфері правової 
охорони інтелектуальної власності; 

здійснює інші повноваження відповідно до законів. {Абзац оди-
надцятий пункту 1 статті 2 в редакції Закону № 5460-VI (5460-17) від 
16.10.2012} 

2. Фінансування діяльності Установи провадиться за рахунок 
коштів Державного бюджету України. 

(Стаття 2 в редакції Закону № 2188-III (2188-14) від 
21.12.2000) 

Стаття 3. Міжнародні договори 
Якщо міжнародним договором України встановлено інші прави-

ла, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то за-
стосовуються правила міжнародного договору. 

Стаття 4. Права та обов’язки іноземців та осіб без громадянства 
1. Іноземці та особи без громадянства мають рівні з громадяна-

ми України права та обов’язки, передбачені цим Законом, відповідно 
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до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких на-
дана Верховною Радою України. 

2. Іноземці та особи без громадянства у відносинах з Установою 
реалізовують свої права через представників у справах інтелектуаль-
ної власності (патентні повірені), зареєстрованих згідно з положен-
ням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної 
власності. 

{Стаття 4 в редакції Закону № 5460-VI (5460-17) від 
16.10.2012}  

 
Розділ II 

ПРАВОВА ОХОРОНА ЗНАКІВ 
Стаття 5. Умови надання правової охорони 
1. Правова охорона надається знаку, який не суперечить публіч-

ному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону Укра-
їни "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропага-
нди їхньої символіки" (317-19) та на який не поширюються підстави 
для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. 

{Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Зако-
ном № 317-VIII (317-19) від 09.04.2015} 

2. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка 
комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, 
слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні еле-
менти, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація 
таких позначень. Об’єктом знака не можуть бути імена або псевдоні-
ми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду 
секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та 
управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних ра-
дянських республік (крім випадків, пов’язаних з розвитком українсь-
кої науки та культури), працювали у радянських органах державної 
безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських рес-
публік та похідні від них, назви, пов’язані з діяльністю комуністичної 
партії, встановленням радянської влади на території України або в 
окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням 
учасників боротьби за незалежність України у XX столітті. 

{Частина друга статті 5 із змінами, внесеними згідно із Зако-
ном № 317-VIII (317-19) від 09.04.2015} 

3. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії 
свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і 
продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щора-
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зу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунк-
том 2 статті 18 цього Закону. Порядок продовження строку дії свідо-
цтва встановлюється центральним органом виконавчої влади, що за-
безпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної 
власності. {Пункт 3 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012} 

Дія свідоцтва припиняється достроково за умов, викладених у 
статті 18 цього Закону. 

4. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зобра-
женням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і 
засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до 
Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. 

5. Право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим 
Законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники. 

6. Право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має 
більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріори-
тет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не 
вважається відкликаною, не відкликана або за нею Установою не 
прийнято рішення про відмову в реєстрації знака, можливості оскар-
ження якого вичерпані. 

(Стаття 5 в редакції Закону № 850-IV (850-15) від 22.05.2003) 
Стаття 6. Підстави для відмови в наданні правової охорони 
1. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону 

позначення, які зображують або імітують: 
державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); 
офіційні назви держав; 
емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних між-

урядових організацій; 
офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; 
нагороди та інші відзнаки. 
Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що 

не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного ор-
гану або їх власників. Компетентним органом щодо назви держави є 
колегіальний орган, утворений Установою. 

2. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону 
також позначення, які: 

звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої 
внаслідок їх використання; 

складаються лише з позначень, що є загальновживаними як по-
значення товарів і послуг певного виду; 

складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при 
використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з 
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ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, 
призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи 
збуту товарів або надання послуг; 

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо то-
вару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; 

складаються лише з позначень, що є загальновживаними симво-
лами і термінами; 

відображають лише форму, що обумовлена природним станом 
товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка на-
дає товарові істотної цінності. 

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, 
шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як 
елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого 
положення в зображенні знака. 

3. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є то-
тожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: 

знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в 
Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними 
товарів і послуг; 

знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації 
на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокре-
ма знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Па-
ризької конвенції про охорону промислової власності (995_123); 

фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать ін-
шим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи 
заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; 

кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому чис-
лі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до 
Закону України "Про охорону прав на зазначення походження това-
рів" (752-14). Такі позначення можуть бути лише елементами, що не 
охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними 
зазначеннями; 

знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстро-
ваними у встановленому порядку. 

4. Не реєструються як знаки позначення, які відтворюють: 
промислові зразки, права на які належать в Україні іншим осо-

бам; 
назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або 

цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди 
власників авторського права або їх правонаступників; 

прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і фак-
симіле відомих в Україні осіб без їх згоди. 
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5. Не можуть одержати правову охорону та не можуть бути заре-
єстровані як знаки позначення, що суперечать вимогам частини дру-
гої статті 5 цього Закону та вимогам Закону України "Про засуджен-
ня комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тота-
літарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" 
(317-19). 

{Статтю 6 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 
317-VIII (317-19) від 09.04.2015} {Стаття 6 із змінами, внесеними 
згідно із Законами № 751-XIV (751-14) від 16.06.99, № 2783-III (2783-
14) від 15.11.2001, в редакції Закону № 850-IV (850-15) від 22.05.2003} 

 
Розділ III  

ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ СВІДОЦТВА 
Стаття 7. Заявка 
1. Особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Установи за-

явку. 
2. За дорученням заявника заявку може бути подано через пред-

ставника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену осо-
бу. 

3. Заявка повинна стосуватися одного знака. 
4. Заявка складається українською мовою і повинна містити: 
заяву про реєстрацію знака; 
зображення позначення, що заявляється; 
перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати 

знак, згрупованих за МКТП. (Абзац четвертий пункту 4 статті 7 із 
змінами, внесеними згідно із Законом № 850-IV (850-15) від 
22.05.2003) 

5. У заяві про реєстрацію знака необхідно вказати заявника (за-
явників) та його адресу. 

6. Якщо заявник просить охорону кольору чи поєднання кольо-
рів як розрізняльної ознаки свого знака, то він зобов'язаний: 

заявити про це і вказати в заяві колір чи поєднання кольорів, 
охорону яких він просить; 

подати в заявці кольорові зображення вказаного знака. Кількість 
примірників таких зображень встановлюється центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері інтелектуальної власності. 

{Пункт 6 статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
5460-VI (5460-17) від 16.10.2012} 

7. Інші вимоги до документів заявки визначаються центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної по-
літики у сфері інтелектуальної власності. 
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Пункт 7 статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
5460-VI (5460-17) від 16.10.2012} 

8. За подання заявки сплачується збір, розмір якого встановлю-
ється з урахуванням кількості класів МКТП, якими охоплюються за-
значені в заявці товари і послуги. Документ про сплату збору пови-
нен надійти до Установи разом з заявкою або протягом двох місяців 
від дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше ніж 
на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопо-
тання та сплачено збір за його подання. (Пункт 8 статті 7 в редакції 
Закону № 850-IV (850-15) від 22.05.2003)  

Стаття 8. Дата подання заявки 
1. Датою подання заявки є дата одержання Установою матеріа-

лів, що містять принаймні: 
клопотання у довільній формі про реєстрацію знака, викладене 

українською мовою; 
відомості про заявника та його адресу, викладені українською 

мовою; 
достатньо чітке зображення позначення, що заявляється; 
перелік товарів і послуг, для яких заявляється знак. 
2. Дата подання заявки встановлюється згідно з пунктами 10 та 

11 статті 10 цього Закону. 
3. Після встановлення дати подання заявки будь-яка особа має 

право ознайомитися з матеріалами заявки в порядку, встановленому 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері інтелектуальної власності. За ознайом-
лення з матеріалами заявки сплачується збір. 

{Пункт 3 статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
5460-VI (5460-17) від 16.10.2012} {Стаття 8 в редакції Закону № 
850-IV (850-15) від 22.05.2003}  

Стаття 9. Пріоритет 
1. Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий 

же знак протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки 
до Установи чи до відповідного органу держави-учасниці Паризької 
конвенції про охорону промислової власності, якщо на попередню 
заявку не заявлено пріоритет. 

2. Пріоритет знака, використаного в експонаті, показаному на 
офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставках, проведе-
них на території держави-учасниці Паризької конвенції про охорону 
промислової власності, може бути встановлено за датою відкриття 
виставки, якщо заявка надійшла до Установи протягом шести місяців 
від зазначеної дати. 
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3. Заявник, який бажає скористатися правом пріоритету, протя-
гом трьох місяців від дати подання заявки до Установи подає заяву 
про пріоритет з посиланням на дату подання і номер попередньої за-
явки та її копію з перекладом на українську мову або документ, що 
підтверджує показ зазначеного знака на виставці, якщо ці заявка чи 
показ відповідно була подана чи було проведено у державі-учасниці 
Паризької конвенції про охорону промислової власності. У межах 
цього строку зазначені матеріали можуть бути змінені. Якщо ці мате-
ріали подано несвоєчасно, то право на пріоритет заявки вважається 
втраченим, про що заявнику надсилається повідомлення. 

Стаття 10. Експертиза заявки 
1. Експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, 

складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи 
(експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до 
цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної по-
літики у сфері інтелектуальної власності. 

{Пункт 1 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
5460-VI (5460-17) від 16.10.2012} 

2. Заклад експертизи здійснює інформаційну діяльність, необ-
хідну для проведення експертизи заявок, і є центром міжнародного 
обміну виданнями відповідно до Конвенції про міжнародний обмін 
виданнями (995_172), прийнятої 3 грудня 1958 року Генеральною 
конференцією Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і 
культури. 

3. Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається від-
кликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому ви-
сновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвер-
дження його Установою. На підставі такого висновку Установа при-
ймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці това-
рів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у 
заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини за-
значених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для 
іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення Установи 
надсилається заявнику. 

Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним рі-
шення Установи затребувати копії матеріалів, що протиставлені за-
явці. Ці копії надсилаються заявнику протягом місяця. 

4. Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення за-
кладу експертизи особисто або через свого представника брати 
участь у встановленому центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної 
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власності порядку в розгляді питань, що виникли під час проведення 
експертизи. 

{Пункт 4 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
5460-VI (5460-17) від 16.10.2012} 

5. Заявник має право вносити до заявки виправлення помилок та 
зміни свого імені (найменування) і своєї адреси, адреси для листу-
вання, імені та адреси свого представника, а також зміни щодо ско-
рочення переліку товарів і послуг. 

Заявник може вносити до заявки зміни, пов'язані зі зміною особи 
заявника, за умови згоди зазначених у заявці інших заявників. Такі 
зміни може за згодою всіх заявників вносити також особа, яка бажає 
стати заявником. 

Ці виправлення та зміни враховуються, якщо вони одержані за-
кладом експертизи не пізніше одержання ним документа про сплату 
державного мита за видачу свідоцтва. 

За подання заяви про виправлення помилки або про внесення 
будь-якої із зазначених змін сплачується збір, за умови, що помилка 
не є очевидною чи технічною, а зміна виникла через залежні від по-
давця заяви обставини. 

6. Заклад експертизи може вимагати від заявника надання дода-
ткових матеріалів, якщо без них проведення експертизи неможливе, 
або у разі виникнення обґрунтованих сумнівів у достовірності будь-
яких відомостей чи елементів, що містяться в матеріалах заявки. 

Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним по-
відомлення чи висновку закладу експертизи із вимогою про надання 
додаткових матеріалів затребувати від нього копії матеріалів, що 
протиставлені заявці. 

Додаткові матеріали мають бути подані заявником протягом 
двох місяців від дати одержання ним повідомлення чи висновку за-
кладу експертизи або копій матеріалів, що протиставлені заявці. 
Строк подання додаткових матеріалів продовжується, але не більше 
ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне 
клопотання та сплачено збір за його подання. Цей строк, пропущений 
з поважних причин, поновлюється, якщо протягом шести місяців від 
його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за 
його подання. Якщо заявник не подасть додаткові матеріали у вста-
новлений строк, то заявка вважається відкликаною, про що йому над-
силається повідомлення. 

7. Якщо заявником подано додаткові матеріали, то в процесі 
експертизи з'ясовується, чи не виходять вони за межі розкритої у по-
даній заявці суті позначення та переліку зазначених у заявці товарів і 
послуг. 
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Додаткові матеріали виходять за межі розкритої у поданій заявці 
суті позначення, якщо вони містять ознаки, які слід включити до по-
значення, що заявляється як знак. 

Додаткові матеріали в частині, що виходить за межі розкритої у 
поданій заявці суті позначення або доповнює перелік зазначених у 
заявці товарів і послуг, не беруться до уваги під час експертизи заяв-
ки і можуть бути, після одержання відповідного повідомлення закла-
ду експертизи, оформлені заявником як самостійна заявка. 

8. Будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивова-
не заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній 
позначення умовам надання правової охорони, встановленим цим За-
коном. 

За подання заперечення сплачується збір. 
Заперечення розглядається, якщо воно одержане закладом екс-

пертизи не пізніше ніж за 5 днів до дати прийняття Установою рі-
шення за заявкою. 

Заклад експертизи надсилає копію заперечення заявнику. 
Заявник вправі повідомити заклад експертизи про своє ставлен-

ня до заперечення протягом двох місяців від дати його одержання. 
Він може спростувати заперечення і залишити заявку без змін, внести 
до заявки зміни або відкликати її. 

Результати розгляду заперечення відображаються в рішенні 
Установи за заявкою. Копія цього рішення надсилається подавцю за-
перечення. 

9. Під час проведення формальної експертизи: 
встановлюється дата подання заявки на підставі статті 8 цього 

Закону; 
заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам 

статті 7 цього Закону та правилам, встановленим на його основі 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері інтелектуальної власності; 

документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на 
відповідність встановленим вимогам. 

{Пункт 9 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
5460-VI (5460-17) від 16.10.2012} 

10. За відповідності матеріалів заявки вимогам статті 8 цього За-
кону та наявності документа про сплату збору за подання заявки за-
явнику надсилається повідомлення про встановлену дату подання за-
явки. 

11. У разі невідповідності матеріалів заявки вимогам статті 8 
цього Закону заявнику негайно надсилається про це повідомлення. 
Якщо невідповідність буде усунута протягом двох місяців від дати 



 295 

одержання заявником повідомлення, то датою подання заявки вважа-
ється дата одержання закладом експертизи виправлених матеріалів. В 
іншому разі заявка вважається неподаною, про що заявнику надсила-
ється повідомлення. 

12. За відповідності заявки вимогам статті 7 цього Закону та до-
кумента про сплату збору за подання заявки встановленим вимогам 
заявнику надсилається про це повідомлення. 

13. У разі порушення вимог пункту 8 статті 7 цього Закону заяв-
ка вважається відкликаною, про що заявнику надсилається повідом-
лення. 

14. У разі невідповідності заявки формальним вимогам статті 7 
цього Закону та правилам, встановленим на його основі центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної по-
літики у сфері інтелектуальної власності, чи документа про сплату 
збору за подання заявки встановленим вимогам заявнику надсилаєть-
ся повідомлення із пропозиціями щодо усунення недоліків. 

Якщо недоліки стосуються групування товарів і послуг, то в по-
відомленні наводиться перелік товарів і послуг, згрупованих закла-
дом експертизи, та, за необхідності, зазначається сума збору за по-
дання заявки, яку належить доплатити. У випадку, коли товар або по-
слуга викладено у заявці як термін, що не дає можливості віднести 
його до певного класу МКТП, заявнику пропонується замінити цей 
термін або виключити його. Якщо заявник не виконає цю вимогу, то 
зазначений термін не включається до переліку товарів і послуг, згру-
пованих закладом експертизи. 

Усунення зазначених у повідомленні недоліків проводиться у 
строк, встановлений пунктом 6 цієї статті для додаткових матеріалів. 

{Пункт 14 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
5460-VI (5460-17) від 16.10.2012} 

15. Під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповід-
ність заявленого позначення умовам надання правової охорони, ви-
значеним цим Законом. При цьому використовуються інформаційна 
база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також дові-
дково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання. 

16. Якщо є підстави вважати, що заявлене позначення не відпо-
відає умовам надання правової охорони повністю або частково, то за-
клад експертизи надсилає заявнику про це обґрунтований попередній 
висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь на користь ре-
єстрації знака. 

Відповідь заявника надається у строк, встановлений пунктом 6 
цієї статті для додаткових матеріалів, та береться до уваги під час 
підготовки висновку експертизи за заявкою. 
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(Стаття 10 в редакції Законів № 2188-III (2188-14) від 
21.12.2000, № 850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

Стаття 11. Відкликання заявки 
Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до дати 

сплати державного мита за видачу свідоцтва. 
(Стаття 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 850-IV 

(850-15) від 22.05.2003) 
Стаття 11-1. Поділ заявки 
1. Заявник має право поділити заявку на дві і більше заявок (ви-

ділені заявки) шляхом розподілу між ними перелічених у цій заявці 
товарів і послуг таким чином, щоб кожна з виділених заявок не міс-
тила товари і послуги, споріднені з товарами і послугами, переліче-
ними в інших заявках. 

2. Поділ заявки здійснюється шляхом подання заявником заяви 
про внесення до заявки відповідних змін та виділеної заявки (заявок), 
за умови сплати зборів за подання зазначених заяви та заявки. 

3. Дата подання виділеної заявки є такою самою, як дата подан-
ня поділеної заявки. Дата пріоритету виділеної заявки встановлюєть-
ся, якщо на це є підстава, такою самою, як дата пріоритету поділеної 
заявки. 

(Закон доповнено статтею 11-1 згідно із Законом № 850-IV 
(850-15) від 22.05.2003) 

Стаття 12. Публікація про видачу свідоцтва 
На підставі рішення про реєстрацію знака та за наявності доку-

ментів про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за пу-
блікацію про видачу свідоцтва здійснюється публікація в офіційному 
бюлетені відомостей про видачу свідоцтва, визначених в установле-
ному порядку. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження 
до заявника рішення про реєстрацію знака. 

Якщо протягом трьох місяців від дати надходження до заявника 
рішення про реєстрацію знака документи про сплату державного ми-
та за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва в 
розмірі та порядку, визначених законодавством, до закладу експерти-
зи не надійшли, публікація не провадиться, а заявка вважається від-
кликаною. 

Строк надходження цих документів продовжується, але не бі-
льше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відпові-
дне клопотання та сплачено збір за його подання. Цей строк, пропу-
щений з поважних причин, поновлюється, якщо протягом шести мі-
сяців від його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено 
збір за його подання. 
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(Стаття 12 в редакції Законів № 2188-III (2188-14) від 
21.12.2000, № 850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

Стаття 13. Реєстрація знака 
1. Одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва 

Установа здійснює державну реєстрацію знака, для чого вносить до 
Реєстру відповідні відомості. Форма Реєстру та порядок його ведення 
визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. 

{Пункт 1 статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
5460-VI (5460-17) від 16.10.2012} 

2. Після внесення до Реєстру відомостей будь-яка особа має пра-
во ознайомитися з ними у порядку, що визначається центральним ор-
ганом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полі-
тики у сфері інтелектуальної власності та одержати відповідно до 
свого клопотання виписку з Реєстру щодо відомостей про свідоцтво, 
за умови сплати збору за подання цього клопотання. 

{Пункт 2 статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законами № 
850-IV  850-15) від 22.05.2003, № 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012} 

3. Помилки у внесених до Реєстру відомостях виправляються за 
ініціативою власника свідоцтва або Установи. ( Абзац перший пункту 
3 в редакції Закону № 850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

До Реєстру за ініціативою власника свідоцтва можуть бути вне-
сені зміни згідно з установленим переліком можливих змін. За вне-
сення до Реєстру змін щодо свідоцтва сплачується збір. (Статтю 13 
доповнено пунктом 3 згідно із Законом № 2188-III (2188-14) від 
21.12.2000) 

Стаття 14. Видача свідоцтва 
1. Видача свідоцтва здійснюється Установою у місячний строк 

після державної реєстрації знака. Свідоцтво видається особі, яка має 
право на його одержання. Якщо право на одержання свідоцтва мають 
кілька осіб, їм видається одне свідоцтво. 

2. Форма свідоцтва і зміст зазначених у ньому відомостей визна-
чаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування державної політики у сфері інтелектуальної власності. 
{Пункт 2 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-
VI (5460-17) від 16.10.2012} 

3. До виданого свідоцтва на вимогу його власника Установа 
вносить виправлення очевидних помилок з наступним повідомлен-
ням про це в офіційному бюлетені. 

4. У випадку втрати чи зіпсування свідоцтва його власнику ви-
дається дублікат свідоцтва у порядку, встановленому центральним 
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органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної по-
літики у сфері інтелектуальної власності. 

За видачу дубліката свідоцтва сплачується збір. {Пункт 4 статті 
14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI (5460-17) від 
16.10.2012} {Статтю 14 доповнено пунктом 4 згідно із Законом № 
850-IV (850-15) від 22.05.2003}  

Стаття 15. Оскарження рішення за заявкою 
1. Заявник може оскаржити рішення Установи за заявкою у су-

довому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від 
дати одержання рішення Установи чи копій матеріалів, затребуваних 
відповідно до пункту 3 статті 10 цього Закону. 

2. Якщо рішення Установи за заявкою оскаржено у судовому 
порядку після державної реєстрації знака, то суд вирішує разом і пи-
тання щодо дійсності відповідного свідоцтва. 

3. Право оскаржити рішення Установи до Апеляційної палати 
втрачається у разі сплати державного мита за видачу свідоцтва. 

4. Оскарження рішення центрального органу виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуаль-
ної власності до Апеляційної палати здійснюється шляхом подання 
заперечення проти рішення у порядку, встановленому цим Законом 
та на його основі регламентом Апеляційної палати, затвердженим 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері інтелектуальної власності. За подання за-
перечення сплачується збір. Якщо збір не сплачено у строк, зазначе-
ний у пункті 1 цієї статті, заперечення вважається неподаним, про що 
заявнику надсилається повідомлення. 

Пункт 4 статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
5460-VI (5460-17) від 16.10.2012} 

5. У разі одержання Апеляційною палатою заперечення та доку-
мента про сплату збору за подання заперечення діловодство за заяв-
кою зупиняється до затвердження рішення Апеляційної палати. 

6. Заперечення проти рішення Установи за заявкою розглядаєть-
ся згідно з регламентом Апеляційної палати, протягом двох місяців 
від дати одержання заперечення та документа про сплату збору за 
подання заперечення, в межах мотивів, викладених заявником у запе-
реченні та під час його розгляду. Строк розгляду заперечення продо-
вжується за ініціативою заявника, але не більше ніж на два місяці, 
якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено 
збір за його подання. 

7. За результатами розгляду заперечення Апеляційна палата 
приймає мотивоване рішення, що затверджується наказом Установи 
та надсилається заявнику. 
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У разі задоволення заперечення повністю або частково збір за 
подання заперечення підлягає поверненню. 

8. До затвердження рішення Апеляційної палати, в місячний 
строк від дати його прийняття, керівник Установи може внести моти-
вований письмовий протест на це рішення, який має бути розгляну-
тий протягом місяця. Рішення Апеляційної палати, прийняте за цим 
протестом, є остаточним і може бути скасоване лише судом. 

9. Заявник може оскаржити затверджене Установою рішення 
Апеляційної палати у судовому порядку протягом двох місяців від 
дати одержання рішення. 

(Стаття 15 в редакції Законів № 2188-III (2188-14) від 
21.12.2000, № 850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

 
Розділ IV  

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ СВІДОЦТВА 
Стаття 16. Права, що випливають із свідоцтва 
1. Права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання 

заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповід-
ного збору. 

2. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та 
інші права, визначені цим Законом. 

3. Взаємовідносини при використанні знака, свідоцтво на який 
належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі 
відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може використо-
вувати знак на свій розсуд, але жоден з них не має права давати до-
звіл (видавати ліцензію) на використання знака та передавати право 
власності на знак іншій особі без згоди решти власників свідоцтва. 

4. Використанням знака визнається 
нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстрова-

но, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, 
етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, 
зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою 
пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, 
імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); 

застосування його під час пропонування та надання будь-якої 
послуги, для якої знак зареєстровано; 

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в ме-
режі Інтернет. {Абзац четвертий пункту 4 статті 16 із змінами, внесе-
ними згідно із Законом № 254-VI (254-17) від 10.04.2008} 

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі 
зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєст-
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рованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в ці-
лому відмітності знака. 

5. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти 
іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не перед-
бачено цим Законом: 

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і 
послуг; 

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з 
наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна 
ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; 

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведе-
них у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання 
ці позначення і знак можна сплутати; 

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і 
послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого 
використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 
чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати. 

6. Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам 
використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється 
на: 

здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заяв-
ки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки; 

використання знака для товару, введеного під цим знаком в ци-
вільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що 
власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке викорис-
тання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни 
або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот; 

{Абзац четвертий пункту 6 статті 16 виключено на підставі 
Закону № 254-VI (254-17) від 10.04.2008 

некомерційне використання знака; 
усі форми повідомлення новин і коментарів новин; 
добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес. 
7. Власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право 

власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідо-
цтві товарів і послуг, на підставі договору. 

Передача права власності на знак не допускається, якщо вона 
може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і по-
слуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу. 

8. Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (ви-
дати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного дого-
вору. 
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Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість 
товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, 
не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що 
останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. 

9. Договір про передачу права власності на знак і ліцензійний 
договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі 
і підписані сторонами. 

Сторона договору має право на інформування невизначеного 
кола осіб про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на 
використання знака. Таке інформування здійснюється шляхом публі-
кації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встанов-
лених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання державної політики у сфері інтелектуальної власності, з одно-
часним внесенням їх до Реєстру. {Абзац другий пункту 9 статті 16 із 
змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI (5460-17) від 
16.10.2012} 

За опублікування відомостей про передачу права власності на 
знак повністю і видачу ліцензії на використання знака, а також за-
пропонованих стороною договору змін до відомостей про видачу лі-
цензії сплачуються збори. 

У разі опублікування відомостей про передачу права власності 
на знак стосовно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг 
Установа видає нове свідоцтво на ім'я особи, якій передане це право, 
за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідо-
цтва. 

10. Власник свідоцтва має право проставляти поряд із знаком 
попереджувальне маркування, яке вказує на те, що цей знак зареєст-
ровано в Україні. 

11. Власник свідоцтва, який здійснює посередницьку діяльність, 
має право на основі договору з виробником товарів або особою, що 
надає послуги, використовувати свій знак поряд із знаком зазначених 
осіб, а також замість їх знака. 

Стаття 16 із змінами, внесеними згідно із Законами № 751-XIV 
(751-14) від 16.06.99, № 2188-III (2188-14) від 21.12.2000, № 34-IV 
(34-15) від 04.07.2002, в редакції Закону № 850-IV (850-15) від 
22.05.2003 

Стаття 17. Обов'язки, що випливають із свідоцтва 
Власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися права-

ми, що випливають із свідоцтва. 
(Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 762-IV 

(762-15) від 15.05.2003, в редакції Закону № 850-IV (850-15) від 
22.05.2003) 
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Розділ V 
ПРИПИНЕННЯ ДІЇ СВІДОЦТВА ТА ВИЗНАННЯ ЙОГО НЕ-

ДІЙСНИМ 
Стаття 18. Припинення дії свідоцтва 
1. Власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від ньо-

го повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. За-
значена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про 
це в офіційному бюлетені Установи. 

2. Дія свідоцтва припиняється у разі несплати збору за продов-
ження строку його дії. Документ про сплату збору за кожне продов-
ження строку дії свідоцтва має надійти до Установи до кінця поточ-
ного періоду строку дії свідоцтва за умови сплати збору протягом 
шести останніх його місяців. (Абзац перший пункту 2 статті 18 із 
змінами, внесеними згідно із Законом № 850-IV (850-15) від 
22.05.2003) 

Збір за продовження дії свідоцтва може бути сплачено, а доку-
мент про його сплату – надійти до Установи протягом шести місяців 
після встановленого строку. У цьому разі розмір зазначеного збору 
збільшується на 50 відсотків. 

Дія свідоцтва припиняється з першого дня періоду строку дії 
свідоцтва, за який збір не сплачено. 

3. Дія свідоцтва припиняється за рішенням суду у зв'язку з пере-
творенням знака в позначення, що стало загальновживаним як позна-
чення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки. 
(Пункт 3 статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 762-IV 
(762-15) від 15.05.2003 ) 

4. Якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо 
частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років 
від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої да-
ти після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду 
із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або час-
тково. 

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або 
частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні 
причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зо-
крема є: 

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно 
від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимо-
ги до товарів і послуг, встановлені законодавством; 

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари 
або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася 
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до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких ви-
сунута вимога про припинення дії свідоцтва. 

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоц-
тва вважається також використання його іншою особою за умови ко-
нтролю з боку власника свідоцтва. 

(Статтю 18 доповнено пунктом 4 згідно із Законом № 850-IV 
(850-15) від 22.05.2003) 

Стаття 19. Визнання свідоцтва недійсним 
1. Свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним 

повністю або частково у разі: 
а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання право-

вої охорони; 
б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку 

товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; 
в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав 

інших осіб. (Пункт 1 статті 19 доповнено підпунктом "в" згідно із За-
коном № 2783-III (2783-14) від 15.11.2001, в редакції Закону № 850-
IV (850-15) від 22.05.2003) 

2. При визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа 
повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. 

3. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються 
такими, що не набрали чинності від дати подання заявки. 

(Стаття 19 в редакції Закону № 2188-III (2188-14) від 
21.12.2000) 
  

Розділ VI  
ЗАХИСТ ПРАВ 

Стаття 20. Порушення прав власника свідоцтва 
1. Будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені 

статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника 
свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення 
таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне 
за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

(Пункт 1 статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

Порушенням прав власника свідоцтва вважається також викори-
стання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказа-
них у пункті 5 статті 16 цього Закону. {Пункт 1 статті 20 доповнено 
абзацом другим згідно із Законом № 254-VI (254-17) від 10.04.2008} 

2. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути 
припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоц-
тва заподіяні збитки. 
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Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його 
упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з 
ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених 
зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх мо-
жна сплутати. 

Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може 
за його згодою також особа, яка придбала ліцензію. (Абзац третій 
пункту 2 статті 20 в редакції Закону № 850-IV (850-15) від 
22.05.2003) 

Стаття 21. Способи захисту прав 
1. Захист прав на знак здійснюється у судовому та іншому вста-

новленому законом порядку. 
2. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що 

виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону. 
Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори 

про: 
встановлення власника свідоцтва; 
укладання та виконання ліцензійних договорів; 
порушення прав власника свідоцтва. 
(Стаття 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 762-IV 

(762-15) від 15.05.2003, в редакції Закону № 850-IV (850-15) від 
22.05.2003) 

Стаття 22. Право повторної реєстрації 
Ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права 

на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення 
дії свідоцтва згідно із пунктами 1-3 статті 18 цього Закону. (Стаття 22 
із змінами, внесеними згідно із Законом № 850-IV (850-15) від 
22.05.2003) 

 
Розділ VII  

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Стаття 23. Державне мито і збори 
Розмір та порядок сплати державного мита за видачу свідоцтв на 

знаки для товарів і послуг визначаються законодавством. 
Кошти, одержані від сплати державного мита за видачу свідоцтв 

на знаки для товарів і послуг, зараховуються до Державного бюджету 
України. 

Розмір передбачених цим Законом зборів, строки і порядок їх 
сплати визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Передбачені цим Законом збори сплачуються на поточні рахун-
ки уповноважених Установою закладів, що входять до державної си-
стеми правової охорони інтелектуальної власності і відповідно до їх 
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спеціалізації виконують окремі завдання, що визначені цим Законом. 
(Частина четверта статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 2921-III (2921-14) від 10.01.2002) 

Надходження від передбачених цим Законом зборів мають ці-
льове призначення і згідно з розпорядженнями Установи використо-
вуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування 
державної системи правової охорони інтелектуальної власності, зок-
рема на виконання завдань, визначених цим Законом, іншими норма-
тивно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності. 

(Стаття 23 в редакції Закону № 2188-III (2188-14) від 
21.12.2000) 

Стаття 24. Реєстрація знака в іноземних державах 
1. Будь-яка особа має право зареєструвати знак в іноземних 

державах. 
2. У разі реєстрації знака в іноземних державах згідно з Мадрид-

ською угодою про міжнародну реєстрацію знаків (995_134) та/або 
Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію зна-
ків заявка на міжнародну реєстрацію та відповідні їй заява про тери-
торіальне розширення і заява про продовження міжнародної реєстра-
ції подаються через Установу за умови сплати національного збору за 
подання кожної з них. 

(Пункт 2 статті 24 в редакції Закону № 850-IV (850-15) від 
22.05.2003) 

3. Витрати, пов'язані з реєстрацією знака в іноземних державах, 
несе заявник чи за його згодою інша особа. 

Стаття 25. Охорона прав на добре відомий знак 
1. Охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з 

статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності 
995_123) та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим 
Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре ві-
домим незалежно від реєстрації його в Україні. 

{Пункт 1 статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
254-VI (254-17) від 10.04.2008} 

2. При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, мо-
жуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними: 

ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі сус-
пільства; 

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використан-
ня знака; 

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування 
знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення 



 306 

на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак за-
стосовується; 

тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або 
заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є 
визнаним; 

свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема тери-
торія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами; 

цінність, що асоціюється зі знаком. 
3. Порядок визнання Апеляційною палатою знака добре відомим 

в Україні встановлюється центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної 
власності. За подання заяви про визнання знака добре відомим спла-
чується збір. 

Рішення Апеляційної палати щодо визнання знака добре відо-
мим в Україні може бути оскаржено у судовому порядку. 

{Пункт 3 статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
5460-VI (5460-17) від 16.10.2012} 

4. З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду 
знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона 
така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При 
цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не спорідне-
ні з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо вико-
ристання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг 
вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і 
його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням. 

(Закон доповнено статтею 25 згідно із Законом № 850-IV  850-
15) від 22.05.2003  

 
 
Президент України                                                      Л. КРАВЧУК  
 
 
м. Київ, 15 грудня 1993 року 
№ 3689-XII  
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ЗАКОН УКРАЇНИ 
  

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі 
 
  

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 7, ст. 32)  
{Вводиться в дію Постановою ВР № 3769-XII (3769-12) від 

23.12.93, ВВР, 1994, № 7, ст. 33} 
{Роз'яснення: цей Закон застосовується до правовідносин, що виник-
ли після введення його в дію згідно з Постановою ВР № 3769-XII 

(3769-12) від 23.12.93} 
{В редакції Закону № 1771-III (1771-14) від 01.06.2000, ВВР, 2000, № 

37, ст.307} 
{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2188-III (2188-14) від 

21.12.2000, ВВР, 2001, № 8, ст. 37 № 2921-III (2921-14) від 
10.01.2002, ВВР, 2002, № 16, ст. 114 N 34-IV (34-15) від 04.07.2002, 
ВВР, 2002, № 35, ст. 256 № 762-IV (762-15) від 15.05.2003, ВВР, 2003, 
№ 30, ст. 247 № 850-IV (850-15) від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 35, ст. 
271 № 1256-VI (1256-17) від 14.04.2009, ВВР, 2009, № 36-37, ст. 513 
№ 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст. 41} 

 
Розділ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Стаття 1. Визначення термінів 
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому 

значенні: 
Установа – центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері інтелектуальної власності; (Абзац другий 
статті 1 в редакції Закону № 2188-III (2188-14) від 21.12.2000; із змі-
нами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI (5460-17) від 
16.10.2012) 

Апеляційна палата – колегіальний орган Установи для розгляду 
заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти ін-
телектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетен-
ції цим Законом; (Абзац третій статті 1 із змінами, внесеними згідно 
із Законом № 850-IV  850-15) від 22.05.2003) 
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винахід (корисна модель) – результат інтелектуальної діяльності 
людини в будь-якій сфері технології; (Абзац четвертий статті 1 в ре-
дакції Закону № 850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

(Абзац п'ятий статті 1 виключено на підставі Закону № 850-IV 
(850-15) від 22.05.2003) 

секретний винахід (секретна корисна модель) – винахід (корисна 
модель), що містить інформацію, віднесену до державної таємниці; 

службовий винахід (корисна модель) – винахід (корисна мо-
дель), створений працівником: 

у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням ро-
ботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не перед-
бачене інше; 

з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробниц-
тва і обладнання роботодавця; 

службові обов'язки – зафіксовані в трудових договорах (контра-
ктах), посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, що 
передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення 
винаходу (корисної моделі); 

доручення роботодавця – видане працівникові у письмовій фор-
мі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльно-
сті підприємства або діяльності роботодавця і може привести до 
створення винаходу (корисної моделі); 

роботодавець – особа, яка найняла працівника за трудовим дого-
вором (контрактом); 

винахідник – людина, інтелектуальною, творчою діяльністю якої 
створено винахід (корисну модель); (Абзац тринадцятий статті 1 в 
редакції Закону № 850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, де-
клараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний па-
тент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корис-
ну модель) – охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство 
і право власності на винахід (корисну модель); 

патент на винахід – різновид патенту, що видається за результа-
тами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід; 

деклараційний патент на винахід – різновид патенту, що вида-
ється за результатами формальної експертизи заявки на винахід; (Аб-
зац шістнадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

деклараційний патент на корисну модель – різновид патенту, що 
видається за результатами формальної експертизи заявки на корисну 
модель; 
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патент (деклараційний патент) на секретний винахід – різновид 
патенту, що видається на винахід, віднесений до державної таємниці; 

деклараційний патент на секретну корисну модель – різновид 
патенту, що видається на корисну модель, віднесену до державної та-
ємниці; 

кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) – експертиза, що 
встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новиз-
ні, винахідницькому рівню, промисловій придатності); 

(Абзац двадцять перший статті 1 виключено на підставі Зако-
ну № 850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

(Абзац двадцять другий статті 1 виключено на підставі Закону № 
850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками) – 
експертиза, у ході якої встановлюється належність зазначеного у за-
явці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами 
(корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення вста-
новленим вимогам; 

ліцензія – дозвіл власника патенту (ліцензіара), що видається 
іншій особі (ліцензіату), на використання винаходу (корисної моделі) 
на певних умовах; 

особа – фізична або юридична особа; 
заявка – сукупність документів, необхідних для видачі Устано-

вою патенту; (Абзац двадцять шостий статті 1 із змінами, внесеними 
згідно із Законом № 850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

заявник – особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в 
іншому встановленому законом порядку; (Абзац двадцять сьомий 
статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 850-IV (850-15) 
від 22.05.2003) 

пріоритет заявки (пріоритет) – першість у поданні заявки; 
дата пріоритету – дата подання заявки до Установи чи до відпо-

відного органу держави-учасниці Паризької конвенції про охорону 
промислової власності, за якою заявлено пріоритет; (Абзац двадцять 
дев'ятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 850-IV 
(850-15) від 22.05.2003) 

міжнародна заявка – заявка, подана згідно з Договором про па-
тентну кооперацію; 

Реєстр – Державний реєстр патентів і деклараційних патентів 
України на винаходи, Державний реєстр деклараційних патентів 
України на корисні моделі, Державний реєстр патентів і декларацій-
них патентів України на секретні винаходи, Державний реєстр декла-
раційних патентів України на секретні корисні моделі; 
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заклад експертизи – уповноважений Установою державний за-
клад (підприємство, організація) для розгляду і проведення експерти-
зи заявок; (Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 2188-III 
(2188-14) від 21.12.2000) 

державна система правової охорони інтелектуальної власності – 
Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних 
та інших відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до 
сфери управління Установи. (Статтю 1 доповнено абзацом згідно із 
Законом № 2188-III (2188-14) від 21.12.2000) 

Стаття 2. Законодавство України про охорону прав на винаходи 
(корисні моделі) 

Законодавство України про охорону прав на винаходи (корисні 
моделі) базується на Конституції України (254к/96-ВР) і складається 
із цього Закону, Цивільного кодексу України (435-15), Закону Украї-
ни "Про державну таємницю" (3855-12) та інших нормативно-
правових актів. 

{Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI 
(5460-17) від 16.10.2012}  

Стаття 3. Повноваження Установи у сфері охорони прав на ви-
находи (корисні моделі) 

1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері 
охорони прав на винаходи і корисні моделі, для чого: 

організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, при-
ймає рішення щодо них; 

видає патенти на винаходи і корисні моделі, забезпечує їх дер-
жавну реєстрацію; 

забезпечує опублікування офіційних відомостей про винаходи і 
корисні моделі; 

здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони 
інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань 
охорони прав на винаходи і корисні моделі в міжнародних організа-
ціях відповідно до чинного законодавства; 

{Абзац шостий частини першої статті 3 виключено на підста-
ві Закону № 5460-VI  5460-17) від 16.10.2012}  

організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері пра-
вової охорони інтелектуальної власності; 

організовує науково-дослідні роботи з удосконалення законо-
давства та організації діяльності у сфері правової охорони інтелекту-
альної власності; 

організовує роботу щодо перепідготовки кадрів державної сис-
теми правової охорони інтелектуальної власності; 
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доручає закладам, що входять до державної системи правової 
охорони інтелектуальної власності, відповідно до їх спеціалізації, ви-
конувати окремі завдання, що визначені цим Законом, Положенням 
про Установу, іншими нормативно-правовими актами у сфері право-
вої охорони інтелектуальної власності; 

здійснює інші повноваження відповідно до законів. {Абзац оди-
надцятий частини першої статті 3 в редакції Закону № 5460-VI (5460-
17) від 16.10.2012} 

(Частина перша статті 3 в редакції Закону № 2188-III (2188-
14) від 21.12.2000) 

(Частину другу статті 3 виключено на підставі Закону № 2188-III 
(2188-14) від 21.12.2000)  

2. Фінансування діяльності Установи провадиться за рахунок 
коштів Державного бюджету України. 

Стаття 4. Міжнародні договори 
Якщо міжнародним договором України встановлено інші прави-

ла, ніж ті, що передбачені законодавством України про винаходи (ко-
рисні моделі), то застосовуються правила міжнародного договору, 
згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. 

Стаття 5. Права іноземних осіб та осіб без громадянства 
1. Іноземні особи та особи без громадянства мають рівні з осо-

бами України права, передбачені цим Законом, відповідно до міжна-
родних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Вер-
ховною Радою України. 

2. Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи 
мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відноси-
нах з Установою реалізують свої права через представників у справах 
інтелектуальної власності (патентних повірених), зареєстрованих 
відповідно до закону.  

 
Розділ II  

ПРАВОВА ОХОРОНА ВИНАХОДІВ (КОРИСНИХ МОДЕ-
ЛЕЙ)  

Стаття 6. Умови надання правової охорони 
1. Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не 

суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та 
відповідає умовам патентоздатності. (Частина перша статті 6 із змі-
нами, внесеними згідно із Законом № 850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

2. Об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому 
(якій) надається згідно з цим Законом, може бути: 

продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура 
клітин рослини і тварини тощо); 
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процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту 
чи процесу. 

(Частина друга статті 6 в редакції Закону № 850-IV (850-15) 
від 22.05.2003)  

3. Правова охорона згідно з цим Законом не поширюється на та-
кі об'єкти технології: 

сорти рослин і породи тварин; 
біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, 

що не відносяться до небіологічних та мікробіологічних процесів; 
топографії інтегральних мікросхем; 
результати художнього конструювання. 
(Частина третя статті 6 в редакції Закону № 850-IV (850-15) 

від 22.05.2003)  
4. Пріоритет, авторство і право власності на винахід засвідчу-

ються патентом (деклараційним патентом). 
Пріоритет, авторство і право власності на корисну модель засві-

дчуються деклараційним патентом. 
Строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати 

подання заявки до Установи. 
Строк дії деклараційного патенту на винахід становить 6 років 

від дати подання заявки до Установи. 
Строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, 

засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого 
потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути 
продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що до-
рівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого 
дозволу, але не більше ніж на 5 років. За подання клопотання сплачу-
ється збір. (Абзац п'ятий частини четвертої статті 6 із змінами, внесе-
ними згідно із Законом № 850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

Порядок подання клопотання та продовження строку дії патенту 
у цьому випадку визначається центральним органом виконавчої вла-
ди, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелекту-
альної власності. 

{Абзац шостий частини четвертої статті 6 із змінами, внесе-
ними згідно із Законом № 5460-VI  5460-17) від 16.10.2012}  
Строк дії деклараційного патенту на корисну модель становить 

10 років від дати подання заявки до Установи. 
Строк дії патенту (деклараційного патенту) на секретний вина-

хід і деклараційного патенту на секретну корисну модель дорівнює 
строку засекречування винаходу (корисної моделі), але не може бути 
довшим від визначеного за цим Законом строку дії охорони винаходу 
(корисної моделі). 
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Дія патенту припиняється достроково за умов, викладених у 
статті 32 цього Закону. 

5. Обсяг правової охорони, що надається, визначається форму-
лою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули повинно здій-
снюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних 
креслень. 

6. Дія патенту (деклараційного патенту), виданого на спосіб оде-
ржання продукту, поширюється і на продукт, безпосередньо одержа-
ний цим способом.  

Стаття 7. Умови патентоздатності винаходу, корисної моделі 
1. Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є но-

вим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. 
2. Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо 

вона є новою і промислово придатною. 
3. Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є ча-

стиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для ви-
значення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. 

4. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодо-
ступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заяв-
лено пріоритет, до дати її пріоритету. 

5. Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на вида-
чу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазна-
чена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, 
за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата 
пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї 
статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати. 

6. На визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не 
впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, 
яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інфор-
мацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, 
якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок 
доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, за-
інтересовану у застосуванні цієї частини. 

7. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є 
очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки. При оцінці вина-
хідницького рівня зміст заявок, зазначених у частині п'ятій цієї статті, 
до уваги не береться. 

8. Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, 
якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері 
діяльності. 
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Розділ III  
ПРАВО НА ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ  

Стаття 8. Право винахідника 
1. Право на одержання патенту має винахідник, якщо інше не 

передбачено цим Законом. 
2. Винахідники, які спільно створили винахід (корисну модель), 

мають однакові права на одержання патенту, якщо інше не передба-
чено угодою між ними. 

3. У разі перегляду умов угоди щодо складу винахідників Уста-
нова за спільним клопотанням осіб, зазначених у заявці як винахід-
ники, а також осіб, що є винахідниками, але не зазначені у заявці як 
винахідники, вносить зміни до відповідних документів у порядку, що 
встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпе-
чує формування державної політики у сфері інтелектуальної власнос-
ті. 

{Частина третя статті 8 із змінами, внесеними згідно із Зако-
ном № 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012}  

4. Не визнаються винахідниками фізичні особи, які не внесли 
особистого творчого внеску у створення винаходу (корисної моделі), 
а надали винахіднику (винахідникам) тільки технічну, організаційну 
чи матеріальну допомогу при його створенні і (або) оформленні заяв-
ки. 

5. Винахіднику належить право авторства, яке є невід'ємним 
особистим правом і охороняється безстроково. 

Винахідник має право на присвоєння свого імені створеному 
ним винаходу (корисній моделі). 

Стаття 9. Право роботодавця 
1. Право на одержання патенту на службовий винахід (корисну 

модель) має роботодавець винахідника. 
2. Винахідник подає роботодавцю письмове повідомлення про 

створений ним службовий винахід (корисну модель) з описом, що 
розкриває суть винаходу (корисної моделі) достатньо ясно і повно. 

3. Роботодавець повинен протягом чотирьох місяців від дати 
одержання від винахідника повідомлення подати до Установи заявку 
на одержання патенту чи передати право на його одержання іншій 
особі або прийняти рішення про збереження службового винаходу 
(корисної моделі) як конфіденційної інформації. У цей же строк ро-
ботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо 
розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди 
відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) і (або) 
іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем. 
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4. Якщо роботодавець не виконає зазначених у частині третій ці-
єї статті вимог у встановлений строк, то право на одержання патенту 
на службовий винахід (корисну модель) переходить до винахідника 
або його правонаступника. У цьому випадку за роботодавцем зали-
шається переважне право на придбання ліцензії. 

5. Строк збереження роботодавцем чи його правонаступником 
службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації 
у разі його невикористання не повинен перевищувати чотирьох років. 
У протилежному випадку право на одержання патенту на службовий 
винахід (корисну модель) переходить до винахідника чи його право-
наступника. 

6. Спори щодо умов одержання винахідником службового вина-
ходу (корисної моделі) винагороди та її розміру вирішуються у судо-
вому порядку. 

Стаття 10. Право правонаступника 
Право на одержання патенту має відповідно правонаступник ви-

нахідника або роботодавця. 
Стаття 11. Право першого заявника 
Якщо винахід (корисну модель) створено двома чи більше вина-

хідниками незалежно один від одного, то право на одержання патен-
ту (деклараційного патенту) на цей винахід чи деклараційного патен-
ту на корисну модель належить заявнику, заявка якого має більш 
ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, 
більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважа-
ється відкликаною, не відкликана або за якою не прийнято рішення 
про відмову у видачі патенту.  

 
Розділ IV  

ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ  
Стаття 12. Заявка 
1. Особа, яка бажає одержати патент (деклараційний патент) і 

має на це право, подає до Установи заявку. 
2. За дорученням заявника заявку може бути подано через пред-

ставника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену осо-
бу. 

3. Віднесення інформації, яка міститься у заявці, до державної 
таємниці здійснюється згідно із Законом України "Про державну тає-
мницю" (3855-12) та прийнятими на його основі нормативними акта-
ми. 

Якщо винахід (корисну модель) створено з використанням інфо-
рмації, зареєстрованої у Зводі відомостей, що становлять державну 
таємницю України, чи цей винахід (корисна модель) згідно із Зако-
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ном України "Про державну таємницю" може бути віднесений до 
державної таємниці, то заявка подається до Установи через режимно-
секретний орган заявника чи через компетентний орган місцевої дер-
жавної адміністрації за місцем знаходження (для юридичних осіб) 
або місцем проживання (для фізичних осіб). До заявки додається 
пропозиція заявника щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до 
державної таємниці з посиланням на відповідні положення Закону 
України "Про державну таємницю". 

4. Заявка на винахід повинна стосуватися одного або групи ви-
находів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдино-
сті винаходу). 

Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної 
моделі (вимога єдиності корисної моделі). 

5. Заявка складається українською мовою і повинна містити: 
заяву про видачу патенту на винахід чи деклараційного патенту 

на винахід (корисну модель); (Абзац другий частини п'ятої статті 12 
із змінами, внесеними згідно із Законом № 850-IV (850-15) від 
22.05.2003) 

опис винаходу (корисної моделі); 
формулу винаходу (корисної моделі); 
креслення (якщо на них є посилання в описі); 
реферат. 
6. У заяві про видачу патенту (деклараційного патенту) необхід-

но вказати заявника (заявників) і його (їх) адресу, а також винахідни-
ка (винахідників). 

Винахідник має право вимагати, щоб його не згадували як вина-
хідника даного винаходу (корисної моделі) в будь-якій публікації 
Установи, зокрема у відомостях про заявку чи патент. 

7. Опис винаходу (корисної моделі) повинен викладатися у ви-
значеному порядку і розкривати суть винаходу (корисної моделі) на-
стільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній 
галузі. 

8. Формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його 
суть, базуватися на описі і викладатися у визначеному порядку ясно і 
стисло. 

9. Реферат складається лише для інформаційних цілей. Він не 
може братися до уваги з іншою метою, зокрема для тлумачення фор-
мули винаходу (корисної моделі) і визначення рівня техніки. 

10. Інші вимоги до документів заявки визначаються централь-
ним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері інтелектуальної власності відповідно до цього Зако-
ну. 
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{Частина десята статті 12 із змінами, внесеними згідно із За-
коном № 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012}  

11. За подання заявки сплачується збір. Документ про сплату 
збору повинен надійти до Установи разом з заявкою або протягом 
двох місяців після дати подання заявки. Цей строк продовжується, 
але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано 
відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. (Абзац пер-
ший частини одинадцятої статті 12 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

(Абзац другий частини одинадцятої статті 12 виключено на 
підставі Закону № 850-IV (850-15) від 22.05.2003)  

Стаття 13. Дата подання заявки 
1. Датою подання заявки є дата одержання Установою матеріа-

лів, що містять принаймні: 
заяву у довільній формі про видачу патенту (деклараційного па-

тенту), викладену українською мовою; 
відомості про заявника та його адресу, викладені українською 

мовою; 
матеріал, що справляє враження опису винаходу (корисної мо-

делі), викладений українською або іншою мовою. В останньому ви-
падку для збереження дати подання заявки переклад цього матеріалу 
українською мовою повинен надійти до Установи протягом двох мі-
сяців від дати подання заявки. 

2. Дата подання заявки встановлюється згідно з частинами деся-
тою, одинадцятою та дванадцятою статті 16 цього Закону. 

(Стаття 13 в редакції Закону № 850-IV (850-15) від 22.05.2003)  
Стаття 14. Міжнародна заявка 
1. Порядок одержання патенту на підставі міжнародної заявки є 

таким самим, як порядок одержання патенту на підставі національної 
заявки, за винятками, що випливають з Договору про патентну коо-
перацію. 

2. Експертиза міжнародної заявки проводиться за умови одер-
жання закладом експертизи до спливу 31 місяця від її дати пріоритету 
поданих заявником перекладу цієї заявки українською мовою та до-
кумента про сплату збору за подання заявки. Цей строк продовжуєть-
ся, але не більше ніж на 2 місяці, якщо до його спливу буде подано 
відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. 

З одержанням у встановлений строк зазначених документів за-
явнику надсилається повідомлення про прийняття міжнародної заяв-
ки на експертизу. 

3. У разі невиконання вимог частини другої цієї статті дія між-
народної заявки в Україні вважається припиненою. Якщо заявник ви-
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конав принаймні одну з цих вимог, то про таке припинення йому 
надсилається повідомлення. 

4. За клопотанням заявника дію міжнародної заявки в Україні 
може бути поновлено, якщо вимоги частини другої цієї статті не були 
виконані з поважних причин. За подання клопотання сплачується 
збір. 

Таке клопотання може бути подано протягом 2 місяців від дати 
припинення обставин, що стали причиною недотримання встановле-
ного частиною другою цієї статті строку в 31 місяць, або протягом 12 
місяців від його спливу, залежно від того, який з них настає першим. 
При цьому на дату подання клопотання заявник має виконати всі дії 
щодо заявки, передбачені цим Законом, які мали бути виконаними на 
цю дату. 

5. Якщо на дату одержання закладом експертизи клопотання про 
поновлення дії міжнародної заявки в Україні вимоги частини четвер-
тої цієї статті не виконані, заявнику надсилається повідомлення про 
можливість відмови у задоволенні клопотання. 

Якщо протягом 2 місяців від дати одержання заявником цього 
повідомлення невідповідність вимогам частини четвертої цієї статті 
не буде усунуто, заявнику надсилається повідомлення про відмову у 
задоволенні клопотання. 

6. Установа публікує в своєму офіційному бюлетені визначені 
нею відомості про міжнародну заявку, прийняту на експертизу між-
народну заявку. 

(Стаття 14 в редакції Закону № 850-IV (850-15) від 22.05.2003)  
Стаття 15. Пріоритет 
1. Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий 

же винахід (корисну модель) протягом 12 місяців від дати подання 
попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави – 
учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, 
якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет. (Частина перша 
статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 850-IV (850-15) 
від 22.05.2003) 

2. Заявник, який бажає скористатися правом пріоритету, протя-
гом трьох місяців від дати подання заявки до центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері інтелектуальної власності, подає заяву про пріоритет з поси-
ланням на дату подання і номер попередньої заявки та її копію, якщо 
ця заявка була подана в іноземній державі – учасниці Паризької кон-
венції про охорону промислової власності (995_123). У межах цього 
строку зазначені матеріали можуть бути змінені. Якщо ці матеріали 
подано несвоєчасно, право на пріоритет заявки вважається втраче-
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ним, про що заявнику надсилається повідомлення. (Абзац перший ча-
стини другої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 850-
IV (850-15) від 22.05.2003) 

Строки, зазначені в частинах першій і другій цієї статті, пропу-
щені заявником через непередбачені і незалежні від нього обставини, 
можуть бути продовжені на 2 місяці з дати закінчення зазначеного 
строку за умови сплати відповідного збору. Порядок продовження 
таких строків встановлюється центральним органом виконавчої вла-
ди, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелекту-
альної власності. 

За необхідності центральний орган виконавчої влади, що забез-
печує формування державної політики у сфері інтелектуальної влас-
ності може зажадати переклад попередньої заявки українською мо-
вою. Переклад повинен надійти до Установи протягом 2 місяців від 
дати одержання заявником запиту Установи. Якщо переклад не на-
дійде у зазначений строк, то право на пріоритет заявки вважається 
втраченим, про що заявнику надсилається повідомлення. 

Строк надходження перекладу попередньої заявки може бути 
продовжений до 6 місяців від дати одержання заявником запиту цен-
трального органу виконавчої влади, що забезпечує формування дер-
жавної політики у сфері інтелектуальної власності. За продовження 
строку сплачується збір. 

{Частина друга статті 15 із змінами, внесеними згідно із Зако-
ном № 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012}  

3. Щодо заявки в цілому чи окремого пункту формули винаходу 
(корисної моделі) може бути заявлено пріоритет кількох попередніх 
заявок. При цьому строки, початковою датою яких є дата пріоритету, 
обчислюються від найбільш ранньої дати пріоритету. 

4. Пріоритет поширюється лише на ті ознаки винаходу (корисної 
моделі), які зазначені в попередній заявці, пріоритет якої заявлено. 

5. Якщо деякі ознаки винаходу (корисної моделі) відсутні у фо-
рмулі винаходу (корисної моделі), що викладена у попередній заявці, 
то для надання права пріоритету достатньо, щоб в описі попередньої 
заявки були точно вказані ці ознаки. 

6. Якщо за попередньою заявкою діловодство в Установі не за-
вершено, то з надходженням заяви про пріоритет згідно з частиною 
другою цієї статті попередня заявка вважається відкликаною в части-
ні, на яку заявлено пріоритет. 

7. Пріоритет заявки, що виділена з попередньої на пропозицію 
Установи або за ініціативою заявника до прийняття рішення про ви-
дачу патенту (деклараційного патенту) або рішення про відмову у йо-
го видачі (виділена заявка), встановлюється за датою подання до 
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Установи попередньої заявки, з якої її виділено, або, якщо за попере-
дньою заявкою заявлено пріоритет, – за датою цього пріоритету за 
умови, що суть винаходу за виділеною заявкою не виходить за межі 
змісту попередньої заявки на дату її подання. 

8. Пріоритет винаходу (корисної моделі) може бути встановлено 
за датою одержання закладом експертизи додаткових матеріалів, 
оформлених відповідно до частини сьомої статті 16 цього Закону як 
самостійна заявка, якщо ця заявка подана протягом трьох місяців від 
дати одержання заявником повідомлення про те, що зазначені матері-
али не беруться до уваги під час експертизи заявки, до якої вони були 
додані. (Статтю 15 доповнено частиною восьмою згідно із Законом 
№ 850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

Стаття 16. Експертиза заявки 
1. Експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, 

складається з попередньої експертизи, формальної експертизи та, за 
заявкою стосовно патенту на винахід (секретний винахід), – кваліфі-
каційної експертизи і проводиться закладом експертизи відповідно до 
цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної по-
літики у сфері інтелектуальної власності. 

{Частина перша статті 16 із змінами, внесеними згідно із За-
коном № 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012}  

2. Заклад експертизи здійснює інформаційну діяльність, необ-
хідну для проведення експертизи заявок, і є центром міжнародного 
обміну виданнями відповідно до Конвенції про міжнародний обмін 
виданнями (995_172), прийнятої 3 грудня 1958 року Генеральною 
конференцією Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і 
культури. 

3. Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається від-
кликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому ви-
сновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвер-
дження його Установою. На підставі такого висновку Установа при-
ймає рішення про видачу патенту або про відмову у видачі патенту. 
Рішення Установи надсилається заявнику. 

Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним рі-
шення Установи затребувати копії матеріалів, що протиставлені за-
явці. Ці копії надсилаються заявнику протягом місяця. 

4. Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення за-
кладу експертизи особисто або через свого представника брати 
участь у встановленому центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної 
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власності порядку в розгляді питань, що виникли під час проведення 
експертизи. 

{Частина четверта статті 16 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012}  

5. Заявник має право вносити до заявки виправлення помилок та 
зміни свого імені (найменування) і своєї адреси, адреси для листу-
вання, імені та адреси свого представника. 

Заявник може вносити до заявки зміни, пов'язані зі зміною особи 
заявника, за умови згоди зазначених у заявці інших заявників. Такі 
зміни може за згодою всіх заявників вносити також особа, яка бажає 
стати заявником. 

Ці виправлення та зміни враховуються, якщо вони одержані за-
кладом експертизи не пізніше одержання ним документа про сплату 
державного мита за видачу патенту. 

При публікації відомостей про заявку на видачу патенту на ви-
нахід зазначені виправлення та зміни враховуються, якщо вони на-
дійшли до закладу експертизи за 6 місяців до дати публікації. 

За подання заяви про виправлення помилки або про внесення 
будь-якої із зазначених змін сплачується збір, за умови, що помилка 
не є очевидною чи технічною, а зміна виникла через залежні від по-
давця заяви обставини. 

6. Заклад експертизи може вимагати від заявника надання дода-
ткових матеріалів, якщо без них проведення експертизи неможливе, 
або у разі виникнення обґрунтованих сумнівів у достовірності будь-
яких відомостей чи елементів, що містяться в матеріалах заявки. 

Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним по-
відомлення чи висновку закладу експертизи із вимогою про надання 
додаткових матеріалів затребувати від нього копії матеріалів, що 
протиставлені заявці. 

Додаткові матеріали мають бути подані заявником протягом 
двох місяців від дати одержання ним повідомлення чи висновку за-
кладу експертизи або копій матеріалів, що протиставлені заявці. 
Строк подання додаткових матеріалів продовжується, але не більше 
ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне 
клопотання та сплачено збір за його подання. Цей строк, пропущений 
з поважних причин, поновлюється, якщо протягом шести місяців від 
його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за 
його подання. Якщо заявник не подасть додаткові матеріали у вста-
новлений строк, то заявка вважається відкликаною, про що йому над-
силається повідомлення. 
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7. Якщо заявником подано додаткові матеріали, то в процесі 
експертизи з'ясовується, чи не виходять вони за межі розкритої у по-
даній заявці суті винаходу (корисної моделі). 

Додаткові матеріали виходять за межі розкритої у поданій заявці 
суті винаходу (корисної моделі), якщо вони містять ознаки, які необ-
хідно включити до формули винаходу (корисної моделі). 

Додаткові матеріали в частині, що виходить за межі розкритої у 
поданій заявці суті винаходу (корисної моделі), не беруться до уваги 
під час експертизи заявки і можуть бути, після одержання відповід-
ного повідомлення закладу експертизи, оформлені заявником як са-
мостійна заявка. 

8. Під час проведення попередньої експертизи заявка, яка не мі-
стить пропозиції заявника щодо віднесення винаходу (корисної моде-
лі) до державної таємниці, розглядається на предмет наявності в ній 
відомостей, які можуть бути віднесені згідно із Зводом відомостей, 
що становлять державну таємницю, до державної таємниці. 

За наявності в заявці таких відомостей, а також якщо заявка міс-
тить пропозицію заявника про віднесення винаходу (корисної моделі) 
до державної таємниці, матеріали заявки надсилаються відповідному 
Державному експерту з питань таємниць (далі – Державний експерт) 
для прийняття рішення щодо віднесення винаходу (корисної моделі) 
до державної таємниці. 

Державний експерт надсилає своє рішення разом з матеріалами 
заявки до закладу експертизи протягом місяця від дати одержання 
ним матеріалів заявки. 

Строк, протягом якого може діяти рішення про віднесення інфо-
рмації, викладеної у заявці, до державної таємниці, встановлюється 
Державним експертом з урахуванням ступеня секретності інформації. 

Якщо Державний експерт прийняв рішення про віднесення заяв-
леного винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, він визна-
чає коло осіб, які можуть мати доступ до нього, і все наступне діло-
водство за заявкою здійснюється у режимі секретності. 

Про рішення Державного експерта заклад експертизи негайно 
повідомляє заявника. Якщо у заявці не було пропозиції заявника про 
віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, а 
Державний експерт відніс винахід (корисну модель) до державної та-
ємниці, то заявник, у разі незгоди, може подати до закладу експерти-
зи мотивоване клопотання про розсекречування матеріалів заявки чи 
оскаржити рішення Державного експерта до суду. 

9. Під час проведення формальної експертизи: 
встановлюється дата подання заявки на підставі статті 13 цього 

Закону; 
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визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів 
технології, зазначених у частині другій статті 6 цього Закону, та чи не 
відноситься він до об'єктів технології, зазначених у частині третій 
статті 6 цього Закону; 

заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам 
статті 12 цього Закону та правилам, встановленим на його основі 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері інтелектуальної власності; 

документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на 
відповідність встановленим вимогам. 

{Частина дев'ята статті 16 із змінами, внесеними згідно із За-
коном № 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012}  

10. За відповідності матеріалів заявки вимогам статті 13 цього 
Закону та наявності документа про сплату збору за подання заявки 
заявнику надсилається повідомлення про встановлену дату подання 
заявки. 

11. У разі невідповідності матеріалів заявки вимогам статті 13 
цього Закону заявнику негайно надсилається про це повідомлення. 
Якщо невідповідність усунуто протягом двох місяців від дати одер-
жання заявником повідомлення, то датою подання заявки вважається 
дата одержання закладом експертизи виправлених матеріалів. В ін-
шому разі заявка вважається неподаною, про що заявнику надсила-
ється повідомлення. 

12. Якщо в матеріалах заявки, що відповідає вимогам статті 13 
цього Закону, є посилання на креслення, але такого креслення в ній 
немає, заявнику надсилається про це повідомлення і пропонується на 
його вибір надіслати креслення чи вилучити посилання на нього у за-
явці. У разі подання креслення протягом двох місяців від дати одер-
жання заявником повідомлення датою подання заявки вважається да-
та одержання закладом експертизи креслення. Якщо у цей строк за-
явник не зробить запропонованого йому вибору, то заявка вважається 
неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення. 

13. У разі порушення вимог частини одинадцятої статті 12 цього 
Закону заявка вважається відкликаною, про що заявнику надсилаєть-
ся повідомлення. 

14. За належності об'єкта, що заявляється, до об'єктів технології, 
зазначених у частині другій статті 6 цього Закону, відповідності до-
кументів заявки формальним вимогам до них статті 12 цього Закону 
та правил, встановлених на його основі центральним органом вико-
навчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 
інтелектуальної власності, та відповідності документа про сплату 



 324 

збору за подання заявки встановленим вимогам заявнику надсилаєть-
ся за заявкою стосовно: 

патенту на винахід – повідомлення про завершення формальної 
експертизи та можливість проведення кваліфікаційної експертизи; 

деклараційного патенту на винахід (корисну модель) – рішення 
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері інтелектуальної власності про видачу де-
клараційного патенту на винахід (корисну модель). 

{Частина чотирнадцята статті 16 із змінами, внесеними згід-
но із Законом № 5460-VI  5460-17) від 16.10.2012}  

15. Якщо є підстави вважати, що заявлений об'єкт не належить 
до об'єктів технології, зазначених у частині другій статті 6 цього За-
кону, або заявка не відповідає формальним вимогам статті 12 цього 
Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері інтелектуальної власності, чи документ про сплату збору за по-
дання заявки не відповідає встановленим вимогам, то заклад експер-
тизи надсилає заявнику про це обґрунтований попередній висновок з 
пропозицією надати мотивовану відповідь з усуненням, у разі необ-
хідності, зазначених у висновку недоліків. 

Відповідь заявника надається у строк, встановлений частиною 
шостою цієї статті, та береться до уваги під час підготовки висновку 
експертизи за заявкою. 

У випадку порушення вимоги єдиності, встановленої частиною 
четвертою статті 12 цього Закону, заявник повинен зазначити у від-
повіді винахід (корисну модель), щодо якого слід проводити експер-
тизу заявки, і у разі необхідності внести уточнення до заявки. При 
цьому щодо інших винаходів (корисних моделей) можуть бути подані 
самостійні заявки. 

Якщо на пропозицію закладу експертизи вимогу єдності не буде 
виконано, експертиза заявки проводиться щодо винаходу (корисної 
моделі), зазначеного у його формулі першим. 

{Частина п'ятнадцята статті 16 із змінами, внесеними згідно 
із Законом № 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012}  

16. По закінченні 18 місяців від дати подання заявки на видачу 
патенту на винахід, а якщо заявлено пріоритет, то від дати її пріори-
тету, Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені нею 
відомості про заявку за умови, що вона не відкликана, не вважається 
відкликаною або за нею не прийнято рішення про відмову у видачі 
патенту. 
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За клопотанням заявника Установа публікує відомості про заяв-
ку раніше зазначеного строку. За подання клопотання сплачується 
збір. 

Після публікації відомостей про заявку будь-яка особа має право 
ознайомитися з матеріалами заявки в установленому центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної по-
літики у сфері інтелектуальної власності порядку. За ознайомлення з 
матеріалами заявки сплачується збір. {Абзац третій частини шістна-
дцятої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI 
(5460-17) від 16.10.2012} 

У разі виявлення в опублікованих відомостях очевидних поми-
лок заявник має право подати клопотання про їх виправлення. 

Відомості про заявку на видачу деклараційного патенту на вина-
хід (корисну модель) не публікуються. 

Відомості про заявки, щодо яких Державний експерт прийняв 
рішення про віднесення їх до державної таємниці, не публікуються. 

17. Під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповід-
ність заявленого винаходу умовам патентоздатності, визначеним 
статтею 7 цього Закону. 

Кваліфікаційна експертиза проводиться після одержання закла-
дом експертизи відповідної заяви будь-якої особи та документа про 
сплату збору за її проведення. 

Заявник може подати зазначені заяву та документ протягом 
трьох років від дати подання заявки. Інша особа може подати їх після 
публікації відомостей про заявку на винахід, але не пізніше трьох ро-
ків від дати подання заявки. При цьому вона не бере участі у вирі-
шенні питань щодо заявки. Їй надсилається лише затверджений 
Установою висновок експертизи за заявкою. 

Строк подання зазначених заяви та документа продовжується, 
але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано 
відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Цей строк, 
пропущений з поважних причин, поновлюється, якщо протягом два-
надцяти місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання 
та сплачено збір за його подання. Якщо заявник не подасть зазначені 
заяву та документ у встановлений строк, то заявка вважається від-
кликаною, про що йому надсилається повідомлення. 

18. Якщо є підстави вважати, що заявлений винахід не відпові-
дає умовам патентоздатності, то заклад експертизи надсилає заявнику 
про це обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мо-
тивовану відповідь з усуненням, у разі необхідності, зазначених у ви-
сновку недоліків. 
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Відповідь заявника надається у строк, встановлений частиною 
шостою цієї статті для додаткових матеріалів, та береться до уваги 
під час підготовки висновку експертизи за заявкою. При цьому пи-
тання щодо дотримання вимоги єдиності винаходу вирішуються від-
повідно до частини п'ятнадцятої цієї статті. 

(Стаття 16 в редакції Законів № 2188-III (2188-14) від 
21.12.2000, № 850-IV  850-15) від 22.05.2003)  

Стаття 17. Відкликання заявки 
Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до дати 

одержання ним рішення про видачу патенту (деклараційного патенту) 
на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну 
модель або до дати сплати державного мита за видачу патенту (де-
клараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на кори-
сну модель. (Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

Стаття 18. Перетворення заявок 
Заявник має право перетворити: 
заявку на видачу патенту на винахід на заявку на видачу декла-

раційного патенту на винахід і навпаки в будь-який час до одержання 
ним рішення про видачу патенту (деклараційного патенту) або рі-
шення про відмову в його видачі; 

заявку на видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід на 
заявку на видачу деклараційного патенту на корисну модель і навпа-
ки в будь-який час до одержання ним рішення про видачу патенту 
(деклараційного патенту) або рішення про відмову в його видачі. 

У цьому разі зберігається встановлена дата подання заявки, а 
якщо заявлено пріоритет, – дата її пріоритету. 

За подання заяви про перетворення заявки сплачується збір. 
(Статтю 18 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 850-IV 
(850-15) від 22.05.2003 ) 

Стаття 19. Конфіденційність заявки 
З дати надходження заявки до Установи і до публікації відомос-

тей про заявку або публікації відомостей про видачу патенту матеріа-
ли заявки вважаються конфіденційною інформацією. Доступ третьої 
особи до матеріалів заявки забороняється, за винятком випадків, коли 
такий доступ здійснюється за дозволом заявника або за рішенням 
компетентного органу. 

Особи, винні у порушенні вимог щодо конфіденційності матері-
алів заявки, несуть відповідальність, передбачену законами України. 

Статтю 20 виключено на підставі Закону № 850-IV (850-15) від 
22.05.2003)  

Стаття 21. Тимчасова правова охорона 
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1. Опубліковані згідно з частиною шістнадцятою статті 16 цього 
Закону відомості про заявку на патент на винахід надають заявнику 
тимчасову правову охорону в обсязі формули винаходу, з урахуван-
ням якої вони опубліковані. (Частина перша статті 21 із змінами, вне-
сеними згідно із Законом № 850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

2. Заявник має право на одержання компенсації за завдані йому 
після публікації відомостей про заявку збитки від особи, яка дійсно 
знала чи одержала письмове повідомлення українською мовою з за-
значенням номера заявки про те, що відомості про заявку на винахід, 
який нею використовується без дозволу заявника, опубліковані. За-
значена компенсація може бути одержана заявником тільки після 
одержання ним патенту. 

3. Дія тимчасової правової охорони припиняється від дати пуб-
лікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту на ви-
нахід чи повідомлення про припинення діловодства щодо заявки. 

4. Дія тимчасової правової охорони за міжнародною заявкою 
починається від дати публікації відомостей про неї Установою на 
умовах, викладених у частині другій цієї статті. (Частина четверта 
статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 850-IV (850-15) 
від 22.05.2003) 

Стаття 22. Реєстрація патенту 
1. На підставі рішення про видачу патенту здійснюється держа-

вна реєстрація патенту, для чого вносяться відповідні відомості до 
Реєстру. Форма Реєстру та порядок його ведення визначаються в 
установленому порядку. 

2. Державна реєстрація патенту (деклараційного патенту) на ви-
нахід та деклараційного патенту на корисну модель здійснюється за 
наявності документів про сплату державного мита за його видачу і 
збору за публікації про видачу патенту. Зазначені мито та збір спла-
чуються після надходження до заявника рішення про видачу патенту. 

Якщо протягом трьох місяців від дати надходження до заявника 
рішення про видачу патенту документи про сплату державного мита 
за видачу патенту і збору за публікації про видачу патенту до закладу 
експертизи не надійшли, державна реєстрація патенту не здійснюєть-
ся, а заявка вважається відкликаною. 

Строк надходження цих документів продовжується, але не бі-
льше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відпові-
дне клопотання та сплачено збір за його подання. Цей строк, пропу-
щений з поважних причин, поновлюється, якщо протягом шести мі-
сяців від його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено 
збір за його подання. 
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(Частина друга статті 22 в редакції Закону № 850-IV (850-15) 
від 22.05.2003)  

3. Після внесення до Реєстру відомостей будь-яка особа має пра-
во ознайомитися з ними у порядку, що визначається центральним ор-
ганом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полі-
тики у сфері інтелектуальної власності, та одержати відповідно до 
свого клопотання виписку з Реєстру щодо відомостей про певний па-
тент, за умови сплати збору за подання цього клопотання. (Абзац пе-
рший частини третьої статті 22 в редакції Закону № 850-IV (850-15) 
від 22.05.2003) 

Ознайомлення з відомостями, внесеними до Реєстру, щодо пате-
нту (деклараційного патенту) на секретний винахід та деклараційного 
патенту на секретну корисну модель здійснюється з дотриманням 
вимог Закону України "Про державну таємницю" (3855-12). 

{Частина третя статті 22 із змінами, внесеними згідно із За-
коном № 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012}  

4. Помилки у внесених до Реєстру відомостях виправляються за 
ініціативою власника патенту та Установи. (Абзац перший частини 
четвертої статті 22 в редакції Закону № 850-IV (850-15) від 
22.05.2003) 

До Реєстру за ініціативою власника патенту можуть бути внесені 
зміни згідно з установленим переліком можливих змін. За внесення 
до Реєстру змін щодо патенту (деклараційного патенту) на винахід чи 
деклараційного патенту на корисну модель сплачується збір. 

(Стаття 22 в редакції Закону № 2188-III (2188-14) від 
21.12.2000)  

Стаття 23. Публікації про видачу патенту 
1. Одночасно з державною реєстрацією патенту (деклараційного 

патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель 
Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені в устано-
вленому порядку відомості про видачу патенту (деклараційного пате-
нту). (Частина перша статті 23 в редакції Закону № 2188-III (2188-14) 
від 21.12.2000) 

2. Не пізніше 3 місяців від дати опублікування відомостей про 
видачу патенту Установа публікує опис до патенту (деклараційного 
патенту), що містить формулу та опис винаходу (корисної моделі), а 
також креслення, на яке є посилання в описі винаходу (корисної мо-
делі). 

3. Після публікації відомостей про видачу патенту (декларацій-
ного патенту) на винахід або деклараційного патенту на корисну мо-
дель будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в 
установленому порядку. За ознайомлення з матеріалами заявки спла-



 329 

чується збір. (Частина третя статті 23 в редакції Закону № 2188-III 
(2188-14) від 21.12.2000, із змінами, внесеними згідно із Законом № 
850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

4. Відомості про видачу патенту (деклараційного патенту) на се-
кретний винахід і деклараційного патенту на секретну корисну мо-
дель не публікуються. 

Стаття 24. Оскарження рішення за заявкою 
1. Заявник може оскаржити рішення Установи за заявкою у су-

довому порядку, а також до Апеляційної палати протягом двох міся-
ців від дати одержання рішення Установи чи копій матеріалів, затре-
буваних відповідно до частини третьої статті 16 цього Закону. 

2. Якщо рішення Установи за заявкою оскаржено у судовому 
порядку після державної реєстрації патенту, то суд вирішує разом і 
питання щодо дійсності відповідного патенту. 

3. Право оскаржити рішення Установи до Апеляційної палати 
втрачається у разі сплати державного мита за видачу патенту (декла-
раційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну 
модель. 

4. Оскарження рішення Установи до Апеляційної палати здійс-
нюється шляхом подання заперечення проти рішення у порядку, 
встановленому цим Законом та на його основі регламентом Апеля-
ційної палати, затвердженим центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуаль-
ної власності. За подання заперечення сплачується збір. Якщо збір не 
сплачено у строк, зазначений у частині першій цієї статті, заперечен-
ня вважається неподаним, про що заявнику надсилається повідом-
лення. 

{Частина четверта статті 24 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012}  

5. У разі одержання Апеляційною палатою заперечення та доку-
мента про сплату збору за подання заперечення діловодство за заяв-
кою зупиняється до затвердження рішення Апеляційної палати. 

6. Заперечення проти рішення Установи за заявкою розглядаєть-
ся згідно з регламентом Апеляційної палати, протягом двох місяців 
від дати одержання заперечення та документа про сплату збору за 
подання заперечення, в межах мотивів, викладених заявником у запе-
реченні та під час його розгляду. Строк розгляду заперечення продо-
вжується за ініціативою заявника, але не більше ніж на два місяці, 
якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено 
збір за його подання. 
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7. За результатами розгляду заперечення Апеляційна палата 
приймає мотивоване рішення, що затверджується наказом Установи 
та надсилається заявнику. 

У разі задоволення заперечення повністю або частково збір за 
подання заперечення підлягає поверненню. 

8. До затвердження рішення Апеляційної палати, в місячний 
строк від дати його прийняття, керівник Установи може внести моти-
вований письмовий протест на це рішення, який має бути розгляну-
тий протягом місяця. Рішення Апеляційної палати, прийняте за цим 
протестом, є остаточним і може бути скасоване лише судом. 

9. Заявник може оскаржити затверджене Установою рішення 
Апеляційної палати у судовому порядку протягом двох місяців від 
дати одержання рішення. 

(Стаття 24 в редакції Законів № 2188-III (2188-14) від 
21.12.2000, № 850-IV (850-15) від 22.05.2003)  

Стаття 25. Видача патенту 
1. Видача патенту здійснюється Установою у місячний строк пі-

сля його державної реєстрації. 
Патент видається особі, яка має право на його одержання. Якщо 

право на одержання одного і того ж патенту мають кілька осіб, їм ви-
дається один патент. 

Деклараційний патент на винахід (корисну модель) видається 
під відповідальність його власника за відповідність винаходу (корис-
ної моделі) умовам патентоздатності. 

2. Форма патенту і зміст зазначених у ньому відомостей визна-
чаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування державної політики у сфері інтелектуальної власності. {Час-
тина друга статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-
VI ( 5460-17) від 16.10.2012} 

3. До виданого патенту на вимогу його власника Установа вно-
сить виправлення очевидних помилок з наступним повідомленням 
про це в офіційному бюлетені. 

4. У випадку втрати чи зіпсування патенту його власнику вида-
ється дублікат патенту у порядку, встановленому центральним орга-
ном виконавчої влади, що забезпечує формування державної політи-
ки у сфері інтелектуальної власності. За видачу дубліката патенту 
сплачується збір. {Статтю 25 доповнено частиною четвертою згідно 
із Законом № 850-IV (850-15) від 22.05.2003} 

{Частина четверта статті 25 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012}  

Стаття 26. Перетворення деклараційного патенту 
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Власник деклараційного патенту на винахід або його правона-
ступник з метою перетворення деклараційного патенту на винахід в 
патент на винахід може подати стосовно заявки, за якою видано де-
клараційний патент, заяву проведення кваліфікаційної експертизи за-
явки. Заява повинна надійти до закладу експертизи не пізніше трьох 
років від дати подання заявки, за якою видано деклараційний патент. 
За подання заяви сплачується збір. (Частина перша статті 26 в редак-
ції Законів № 2188-III (2188-14) від 21.12.2000, № 850-IV (850-15) від 
22.05.2003) 

(Частину другу статті 26 виключено на підставі Закону № 
2188-III (2188-14) від 21.12.2000)  

При прийнятті за результатами кваліфікаційної експертизи рі-
шення про видачу патенту на винахід дія деклараційного патенту на 
винахід припиняється від дати публікації відомостей про видачу па-
тенту на винахід. Установа публікує відомості про припинення дії 
деклараційного патенту в офіційному бюлетені. Строк дії патенту на 
винахід, виданого замість деклараційного патенту на винахід, стано-
вить 20 років від дати подання заявки на деклараційний патент на ви-
нахід. 

Якщо кваліфікаційна експертиза, що проводиться з метою пере-
творення деклараційного патенту на винахід на патент на винахід, не 
завершиться до кінця строку дії деклараційного патенту і будь-яка 
особа після цієї дати почне використовувати винахід чи здійснить 
значні і серйозні приготування до його використання, у разі видачі 
патенту на винахід за заявкою, за якою раніше було видано деклара-
ційний патент, вона може і далі використовувати винахід в обсязі 
здійснених приготувань без виплати компенсації власникові патенту 
на винахід. (Частина статті 26 із змінами, внесеними згідно із Зако-
ном № 850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

Якщо в результаті проведення кваліфікаційної експертизи заяв-
ки прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід, декла-
раційний патент на винахід вважається таким, що не набрав чинності 
від дати публікації відомостей про його видачу, про що Установа пу-
блікує відомості в офіційному бюлетені. 

Стаття 27. Розсекречування секретного винаходу (корисної мо-
делі) 

1. Власник патенту на секретний винахід (корисну модель) має 
право внести відповідному Державному експертові пропозицію про 
розсекречування винаходу (корисної моделі) чи зміну встановленого 
ступеня секретності. Державний експерт у цьому випадку повинен 
розглянути пропозицію і дати письмову відповідь протягом місяця 
від дати одержання пропозиції. 



 332 

2. Зміна ступеня секретності винаходу (корисної моделі) чи його 
розсекречування здійснюється за рішенням відповідного Державного 
експерта на пропозицію власника патенту у зв'язку із закінченням 
строку дії рішення про віднесення інформації про винахід (корисну 
модель) до державної таємниці або на підставі рішення суду. 

3. Власник патенту (деклараційного патенту) на секретний вина-
хід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель протягом 
одного року від дати одержання ним рішення Державного експерта 
про розсекречування винаходу (корисної моделі) має право подати до 
Установи клопотання про видачу патенту (деклараційного патенту) 
на винахід на строк, що залишився до закінчення дії патенту (декла-
раційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту 
на секретну корисну модель. У цьому випадку Установа вносить від-
повідні зміни до Реєстру, здійснює публікацію про видачу і видає па-
тент (деклараційний патент) згідно із статтями 22, 23 і 25 цього Зако-
ну, за умови сплати відповідних зборів та державного мита. (Частина 
третя статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2188-III 
(2188-14) від 21.12.2000) 

 
Розділ V 

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З ПАТЕНТУ  
Стаття 28. Права, що випливають з патенту 
1. Права, що випливають з патенту, діють від дати публікації ві-

домостей про його видачу. 
Права, що випливають з патенту (деклараційного патенту) на 

секретний винахід чи з деклараційного патенту на секретну корисну 
модель, діють від дати внесення інформації про нього до відповідно-
го Реєстру. 

2. Патент надає його власнику виключне право використовувати 
винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання 
не порушує прав інших власників патентів. 

Використання секретного винаходу (корисної моделі) власником 
патенту має здійснюватися з додержанням вимог Закону України 
"Про державну таємницю" (3855-12) та за погодженням із Державним 
експертом. 

Взаємовідносини при використанні винаходу (корисної моделі), 
патент на який належить кільком особам, визначаються угодою між 
ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник патенту може 
використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, але 
жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на вико-
ристання винаходу (корисної моделі) та передавати право власності 
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на винахід (корисну модель) іншій особі без згоди інших власників 
патенту. 

Використанням винаходу (корисної моделі) визнається: 
виготовлення продукту із застосуванням запатентованого вина-

ходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування 
для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) 
та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого про-
дукту в зазначених цілях; (Абзац п'ятий частини другої статті 28 із 
змінами, внесеними згідно із Законом № 34-IV (34-15) від 04.07.2002, 
в редакції Закону № 850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

застосування процесу, що охороняється патентом, або пропону-
вання його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей 
процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди 
власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним. 
(Абзац шостий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно 
із Законом № 850-IV (850-15) від 22.05.2003 ) 

(Абзац сьомий частини другої статті 28 виключено на підставі 
Закону № 850-IV  850-15) від 22.05.2003)  

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатенто-
ваного винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано ко-
жну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (ко-
рисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй. 

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, 
якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту 
формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй. (Абзац дев'ятий час-
тини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом № 850-
IV (850-15) від 22.05.2003) 

Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється па-
тентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовле-
ним із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні 
однієї з двох вимог: (Частину другу статті 28 доповнено абзацом згі-
дно із Законом № 850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороня-
ється патентом, є новим; (Частину другу статті 28 доповнено абзацом 
згідно із Законом № 850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено 
із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом 
прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при вигото-
вленні цього продукту. (Частину другу статті 28 доповнено абзацом 
згідно із Законом № 850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

В такому разі обов'язок доведення того, що процес виготовлення 
продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням 
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процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, 
покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що во-
на порушує права власника патенту. (Частину другу статті 28 допов-
нено абзацом згідно із Законом № 850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

3. Виключні права власника патенту (деклараційного патенту) 
на секретний винахід і деклараційного патенту на секретну корисну 
модель обмежуються Законом України "Про державну таємницю" і 
відповідними рішеннями Державного експерта. 

Власник патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід 
чи деклараційного патенту на секретну корисну модель має право на 
одержання від державного органу, визначеного Кабінетом Міністрів 
України, грошової компенсації на покриття витрат за сплату зборів, 
передбачених цим Законом. 

Спори щодо розмірів і порядку виплати грошової компенсації 
вирішуються у судовому порядку. 

4. Власник патенту може використовувати попереджувальне ма-
ркування із зазначенням номера патенту на продукті чи на упаковці 
продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу. 

5. Патент надає його власнику виключне право забороняти ін-
шим особам використовувати винахід (корисну модель) без його до-
зволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається 
згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом. (Ча-
стина п'ята статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом № 850-
IV (850-15) від 22.05.2003) 

6. Власник патенту може передавати на підставі договору право 
власності на винахід (корисну модель) будь-якій особі, яка стає його 
правонаступником, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) – 
тільки за погодженням із Державним експертом. 

7. Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (вида-
ти ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі 
ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу (корисної моде-
лі) такий дозвіл надається тільки за погодженням із Державним екс-
пертом. (Частина сьома статті 28 в редакції Закону № 850-IV (850-15) 
від 22.05.2003) 

8. Договір про передачу права власності на винахід (корисну 
модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укла-
дені у письмовій формі і підписані сторонами. 

Сторона договору має право на офіційне загальнодоступне ін-
формування інших осіб про передачу права власності на винахід (ко-
рисну модель) або видачу ліцензії на використання винаходу (корис-
ної моделі). Таке інформування здійснюється шляхом публікації в 
офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених 
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Установою, з одночасним внесенням їх до Реєстру. (Абзац другий ча-
стини восьмої статті 28 в редакції Закону № 850-IV (850-15) від 
22.05.2003) 

(Частина восьма статті 28 в редакції Закону № 2188-III (2188-
14) від 21.12.2000)  

За опублікування зазначених відомостей та запропонованих сто-
роною договору змін до відомостей про видачу ліцензії сплачуються 
збори. (Частину восьму статті 28 доповнено абзацом третім згідно із 
Законом № 850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

9. Власник патенту, крім патенту (деклараційного патенту) на 
секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну 
модель, має право подати до Установи для офіційної публікації заяву 
про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання за-
патентованого винаходу (корисної моделі). У цьому разі річний збір 
за підтримання чинності патенту зменшується на 50 відсотків почи-
наючи з року, наступного за роком публікації такої заяви. (Абзац пе-
рший частини дев'ятої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Зако-
ном № 2188-III (2188-14) від 21.12.2000) 

Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, 
зобов'язана укласти з власником патенту чи деклараційного патенту 
договір про платежі. Спори, що виникають під час виконання цього 
договору, вирішуються у судовому порядку. 

Якщо жодна особа не заявила власнику патенту про свої наміри 
щодо використання винаходу (корисної моделі), він може подати до 
Установи письмове клопотання про відкликання своєї заяви. У цьому 
разі річний збір за підтримання чинності патенту сплачується у пов-
ному розмірі починаючи з року, наступного за роком публікації тако-
го клопотання. 

10. Права, що випливають з патенту, не зачіпають будь-які інші 
особисті майнові чи немайнові права винахідника, що регулюються 
іншим законодавством України. 

Стаття 29. Обов'язки, що випливають з патенту 
Власник патенту повинен сплачувати відповідні збори за під-

тримання чинності патенту і добросовісно користуватися виключним 
правом, що випливає з патенту. 

Стаття 30. Примусове відчуження прав на винахід (корисну мо-
дель) 

1. Якщо винахід (корисна модель), крім секретного винаходу 
(корисної моделі), не використовується або недостатньо використо-
вується в Україні протягом трьох років починаючи від дати публіка-
ції відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання 
винаходу (корисної моделі) було припинено, то будь-яка особа, яка 
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має бажання і виявляє готовність використовувати винахід (корисну 
модель), у разі відмови власника прав від укладання ліцензійного до-
говору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на 
використання винаходу (корисної моделі). (Абзац перший частини 
першої статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 850-IV 
(850-15) від 22.05.2003) 

Якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання вина-
ходу (корисної моделі) зумовлений поважними причинами, суд вино-
сить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на викорис-
тання винаходу (корисної моделі) з визначенням обсягу його викори-
стання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди 
власнику патенту. При цьому право власника патенту надавати до-
зволи на використання винаходу (корисної моделі) не обмежується. 
(Абзац другий частини першої статті 30 із змінами, внесеними згідно 
із Законом № 850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

2. Власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) 
на використання винаходу (корисної моделі) власнику пізніше вида-
ного патенту, якщо винахід (корисна модель) останнього призначе-
ний для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні пе-
реваги і не може використовуватися без порушення прав власника 
раніше виданого патенту. Дозвіл дається в обсязі, необхідному для 
використання винаходу (корисної моделі) власником пізніше видано-
го патенту. При цьому власник раніше виданого патенту має право 
отримати ліцензію на прийнятних умовах для використання винаходу 
(корисної моделі), що охороняється пізніше виданим патентом. 

3. З метою забезпечення здоров'я населення, оборони держави, 
екологічної безпеки та інших інтересів суспільства Кабінет Міністрів 
України може дозволити використання запатентованого винаходу 
(корисної моделі) визначеній ним особі без згоди власника патенту 
(деклараційного патенту) у разі його безпідставної відмови у видачі 
ліцензії на використання винаходу (корисної моделі). При цьому: 
{Абзац перший частини третьої статті 30 із змінами, внесеними згід-
но із Законом № 1256-VI (1256-17) від 14.04.2009} 

1) дозвіл на таке використання надається виходячи з конкретних 
обставин; 

2) обсяг і тривалість такого використання визначаються метою 
наданого дозволу, і у випадку напівпровідникової технології воно має 
бути лише некомерційним використанням органами державної влади 
чи виправленням антиконкурентної практики за рішенням відповід-
ного органу державної влади; 

3) дозвіл на таке використання не позбавляє власника патенту 
права надавати дозволи на використання винаходу (корисної моделі); 
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4) право на таке використання не передається, крім випадку, ко-
ли воно передається разом з тією частиною підприємства чи ділової 
практики, в якій здійснюється це використання; 

5) використання дозволяється переважно для забезпечення по-
треб внутрішнього ринку; 

6) про надання дозволу на використання винаходу (корисної мо-
делі) власнику патенту надсилається повідомлення одразу, як це ста-
не практично можливим; 

7) дозвіл на використання відміняється, якщо перестають існу-
вати обставини, через які його видано; 

8) власнику патенту сплачується адекватна компенсація відпові-
дно до економічної цінності винаходу (корисної моделі). 

Рішення Кабінету Міністрів України про надання дозволу на ви-
користання винаходу (корисної моделі), строк і умови його надання, 
відміну дозволу на використання, розмір та порядок виплати винаго-
роди власнику патенту можуть бути оскаржені в судовому порядку. 

(Частина третя статті 30 в редакції Закону № 850-IV (850-15) 
від 22.05.2003)  

4. Власник патенту (деклараційного патенту) на секретний вина-
хід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель може ви-
дати ліцензію на використання його винаходу (корисної моделі) тіль-
ки особі, що має дозвіл доступу до цього винаходу (корисної моделі) 
від Державного експерта. 

Якщо зазначена особа не може досягти із власником такого па-
тенту згоди щодо видачі ліцензії, Кабінет Міністрів України має пра-
во дозволити їй використання секретного винаходу (корисної моделі) 
відповідно до частини третьої цієї статті. (Абзац другий частини чет-
вертої статті 30 в редакції Закону № 850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

5. Спори щодо умов видачі ліцензій і виплати компенсацій та їх 
розміру вирішуються у судовому порядку. 

Стаття 31. Дії, які не визнаються порушенням прав 
1. Будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, 

якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї дія-
льності з комерційною метою добросовісно використала в Україні 
технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу 
(корисній моделі), чи здійснила значну і серйозну підготовку для та-
кого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього 
використання або на використання винаходу (корисної моделі), як це 
передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього корис-
тування). 
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Право попереднього користування обмежується тим обсягом ви-
користання тотожного заявленому винаходу вирішення, яким воно 
було на дату подання заявки. 

Право попереднього користування може передаватися або пере-
ходити до іншої особи тільки разом з підприємством чи діловою 
практикою або тією частиною підприємства чи ділової практики, в 
яких було використано вирішення, тотожне заявленому винаходу 
(корисній моделі), чи здійснено значну і серйозну підготовку для та-
кого використання. 

2. Не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, 
використання запатентованого винаходу (корисної моделі): 

в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу інозем-
ної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повіт-
ряному просторі чи на території України, за умови, що винахід (ко-
рисна модель) використовується виключно для потреб зазначеного 
засобу; 

без комерційної мети; 
з науковою метою або в порядку експерименту; 
за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія 

тощо) з повідомленням власника патенту одразу, як це стане практи-
чно можливим та виплатою йому відповідної компенсації. (Абзац п'я-
тий частини другої статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 850-IV (850-15) від 22.05.2003 ) 

(Останній абзац частини другої статті 31 виключено на під-
ставі Закону № 850-IV  850-15) від 22.05.2003)  

3. Не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, 
введення в господарський обіг виготовленого із застосуванням запа-
тентованого винаходу (корисної моделі) продукту будь-якою особою, 
яка придбала його без порушення прав власника. 

Продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого вина-
ходу (корисної моделі), вважається придбаним без порушення прав 
власника патенту, якщо цей продукт був виготовлений і (або) після 
виготовлення введений в обіг власником патенту чи іншою особою за 
його спеціальним дозволом (ліцензією). 

4. Не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, 
використання з комерційною метою винаходу будь-якою особою, яка 
придбала продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого 
винаходу, і не могла знати, що цей продукт був виготовлений чи вве-
дений в обіг з порушенням прав, що надаються патентом. Проте після 
одержання відповідного повідомлення власника прав зазначена особа 
повинна припинити використання продукту або виплатити власнику 
прав відповідні кошти, розмір яких встановлюється відповідно до за-
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конів або за згодою сторін. Спори щодо цих розрахунків та порядку 
їх виплати вирішуються у судовому порядку. 

 
Розділ VI  

ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ПАТЕНТУ ТА ВИЗНАННЯ ЙОГО НЕДІЙ-
СНИМ  

Стаття 32. Припинення дії патенту 
1. Власник патенту в будь-який час може відмовитися від нього 

повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазна-
чена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це 
в офіційному бюлетені Установи. 

Не допускається повна або часткова відмова від патенту без по-
передження особи, якій надано право на використання винаходу за 
ліцензійним договором, зареєстрованим в Установі, а також у разі 
накладення арешту на майно, описане за борги, якщо до його складу 
входять права, що засвідчуються патентом. 

2. Дія патенту припиняється у разі несплати у встановлений 
строк річного збору за підтримання його чинності. 

Річний збір за підтримання чинності патенту сплачується за ко-
жний рік його дії починаючи від дати подання заявки. Документ про 
першу сплату зазначеного збору має надійти до Установи не пізніше 
4 місяців від дати публікації відомостей про видачу патенту. Доку-
мент про сплату збору за кожний наступний рік має надійти або бути 
відправленим до Установи до кінця поточного року дії патенту за 
умови сплати збору протягом його останніх 4 місяців. 

Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не 
сплачено. 

Річний збір за підтримання чинності патенту може бути сплаче-
ний протягом 12 місяців після закінчення встановленого строку. У 
цьому випадку розмір річного збору збільшується на 50 відсотків. 
При сплаті збору дія патенту відновлюється. 

Якщо збір не сплачено протягом цих 12 місяців, Установа публі-
кує у своєму офіційному бюлетені інформацію про припинення дії 
патенту. 

Збір за підтримку чинності патенту (деклараційного патенту) на 
секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну 
модель не сплачується. 

Стаття 33. Визнання патенту недійсним 
1. Патент може бути визнано у судовому порядку недійсним по-

вністю або частково у разі: 
а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) 

умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону; 



 340 

б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких 
не було у поданій заявці; 

в) порушення вимог частини другої статті 37 цього Закону; 
г) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав 

інших осіб. (Частину першу статті 33 доповнено пунктом "г" згідно із 
Законом № 850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

2. З метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка 
особа може подати до Установи клопотання про проведення експер-
тизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність 
умовам патентоздатності. За подання клопотання сплачується збір. 

3. При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа 
повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. 

4. Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються та-
кими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про ви-
дачу патенту. 

(Стаття 33 в редакції Закону № 2188-III (2188-14) від 
21.12.2000) 

  
Розділ VII  

ЗАХИСТ ПРАВ  
Стаття 34. Порушення прав власника патенту 
1. Будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені 

статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника па-
тенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законо-
давством України. 

2. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути 
припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту 
заподіяні збитки. 

Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може 
за його згодою також особа, яка придбала ліцензію. 

(Частина друга статті 34 в редакції Закону № 850-IV (850-15) 
від 22.05.2003)  

Стаття 35. Способи захисту прав 
1. Захист прав на винахід (корисну модель) здійснюється у судо-

вому та іншому встановленому законом порядку. 
2. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що 

виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону. 
Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори 

про: 
авторство на винахід (корисну модель); 
встановлення факту використання винаходу (корисної моделі); 
встановлення власника патенту; 
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порушення прав власника патенту; 
укладання та виконання ліцензійних договорів; 
право попереднього користування; 
компенсації. 

(Стаття 35 із змінами, внесеними згідно із Законом № 762-IV 
(762-15) від 15.05.2003, в редакції Закону № 850-IV (850-15) від 

22.05.2003) 
  

Розділ VIII  
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  

Стаття 36. Державне мито і збори 
Розмір та порядок сплати державного мита за видачу патентів на 

винаходи (корисні моделі) визначаються законодавством. 
Розмір передбачених цим Законом зборів, строки і порядок їх 

сплати визначаються Кабінетом Міністрів України. 
Кошти, одержані від сплати державного мита за видачу патентів, 

зараховуються до Державного бюджету України. 
Передбачені цим Законом збори сплачуються на поточні рахун-

ки уповноважених Установою закладів, що входять до державної си-
стеми правової охорони інтелектуальної власності і відповідно до їх 
спеціалізації виконують окремі завдання, що визначені цим Законом. 
(Частина четверта статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 2921-III (2921-14) від 10.01.2002) 

Надходження від передбачених цим Законом зборів мають ці-
льове призначення і згідно з розпорядженнями Установи використо-
вуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування 
державної системи охорони інтелектуальної власності, зокрема на 
виконання завдань, визначених цим Законом, іншими нормативно-
правовими актами у сфері інтелектуальної власності. 

(Стаття 36 в редакції Закону № 2188-III (2188-14) від 
21.12.2000)  

Стаття 37. Патентування винаходу (корисної моделі) в інозем-
них державах 

1. Будь-яка особа має право запатентувати винахід (корисну мо-
дель) в іноземних державах за умови попереднього подання заявки на 
винахід (корисну модель) до Установи та ненадходження до цієї осо-
би протягом трьох місяців від дати подання зазначеної заявки повід-
омлення про віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до 
державної таємниці. 

За клопотанням заявника йому надсилається повідомлення щодо 
можливості патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних 
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державах раніше зазначеного строку. За подання клопотання сплачу-
ється збір. 

2. Якщо патентування винаходу (корисної моделі) провадиться 
за процедурою Договору про патентну кооперацію, міжнародна заяв-
ка подається до Установи. 

(Стаття 37 із змінами, внесеними згідно із Законом № 850-IV 
(850-15) від 22.05.2003)  

Стаття 38. Державне стимулювання створення та використання 
винаходів (корисних моделей) 

Держава стимулює створення і використання винаходів (корис-
них моделей), встановлює винахідникам і особам, які використову-
ють їх, пільгові умови оподаткування та кредитування, надає їм інші 
пільги відповідно до чинного законодавства України. 

Винахідникам високоефективних використовуваних винаходів 
(корисних моделей) може присвоюватися почесне звання "Заслуже-
ний винахідник України".  

 
Розділ IX  

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ  
1. Заявки на видачу патентів України на винаходи строком дії 

п'ять років без проведення експертизи по суті (далі – патенти строком 
дії п'ять років), подані відповідно до Постанови Верховної Ради 
України від 23 грудня 1993 року "Про введення в дію Закону України 
"Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (3769-12), діловод-
ство за якими не було завершено до набрання чинності цим Законом, 
вважаються заявками на видачу деклараційних патентів на винаходи 
та розглядаються Установою без проведення експертизи на локальну 
новизну. (Пункт 1 розділу IX із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 2188-III (2188-14) від 21.12.2000) 

2. За заявками на видачу патентів строком дії п'ять років, за яки-
ми до набрання чинності цим Законом було прийнято рішення про 
видачу патенту, але не здійснено державну реєстрацію і публікацію 
відомостей про видачу патентів, Установа видає деклараційні патен-
ти на винаходи і публікує відомості про їх видачу за умови сплати 
відповідного державного мита. (Абзац перший пункту 2 розділу IX із 
змінами, внесеними згідно із Законом № 2188-III (2188-14) від 
21.12.2000) 

Власники патентів на винаходи строком дії п'ять років можуть 
подавати клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи і 
перетворення патенту в порядку, встановленому для деклараційних 
патентів статтею 26 цього Закону. 
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3. Чинні патенти на корисні моделі прирівнюються щодо право-
вого режиму, у тому числі і строку їх дії, до деклараційних патентів 
на корисні моделі. (Розділ IX доповнено пунктом 3 згідно із Законом 
№ 2188-III (2188-14) від 21.12.2000) 

 
Розділ X 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
2. Встановити, що до приведення законодавства у відповідність 

із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосову-
ються у частині, що не суперечить цьому Закону. 

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня на-
брання чинності цим Законом подати до Верховної Ради України 
пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповід-
ність з цим Законом. 

4. Встановити, що після набрання чинності цим Законом втра-
чають чинність: 

Постанова Верховної Ради України від 19 січня 1995 року "Про 
затвердження Положення про порядок оформлення та використання 
прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, що становлять 
державну таємницю" (4/95-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 
1995 р., № 3, ст. 23); 

абзаци десятий і одинадцятий пункту 3 і пункт 4 Постанови 
Верховної Ради України від 23 грудня 1993 року (3769-12) "Про вве-
дення в дію Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні 
моделі" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 7, ст. 33; 1997 
р., № 40, ст. 269). 

 
 
 
Президент України                                                      Л. КРАВЧУК  
 
 
м. Київ, 15 грудня 1993 року  
№ 3687-XII  
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ЗАКОН УКРАЇНИ 
  

Про охорону прав на зазначення походження товарів 
  

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 32, ст. 267)  
{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2188-III (2188-14) 
від 21.12.2000, ВВР, 2001, № 8, ст. 37 N 2921-III (2921-14) від 

10.01.2002, ВВР, 2002, № 16, ст. 114 № 850-IV (850-15) від 
22.05.2003, ВВР, 2003, № 35, ст. 271 N 316-V (316-16) від 02.11.2006, 
ВВР, 2007, № 1, ст. 2 № 254-VI (254-17) від 10.04.2008, ВВР, 2008, № 
23, ст. 217 № 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст. 
41}{У тексті Закону слово "Відомство" замінено словом "Установа" 
у відповідних відмінках згідно із Законом № 2188-III (2188-14) від 

21.12.2000} 
  

Цей Закон визначає правові засади охорони прав на зазначення 
походження товарів в Україні та регулює відносини, що виникають у 
зв'язку з їх набуттям, використанням та захистом. 
  

Розділ I  
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

Стаття 1. Визначення термінів 
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому 

значенні: 
Установа – центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері інтелектуальної власності; {Абзац другий 
статті 1 в редакції Закону № 2188-III (2188-14) від 21.12.2000; із змі-
нами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI (5460-17) від 
16.10.2012} 

Апеляційна палата – колегіальний орган Установи для розгляду 
заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти ін-
телектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетен-
ції цим Законом; (Абзац третій статті 1 в редакції Закону № 2188-III 
(2188-14) від 21.12.2000, із змінами, внесеними згідно із Законом № 
850-IV (850-15) від 22.05.2003) 
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зазначення походження товару – термін, що охоплює (об'єднує) 
такі терміни: 

- просте зазначення походження товару; 
- кваліфіковане зазначення походження товару; 
просте зазначення походження товару – будь-яке словесне чи 

зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано 
вказує на географічне місце походження товару. Ним може бути і на-
зва географічного місця, яка вживається для позначення товару або 
як складова частина такого позначення; (Абзац сьомий статті 1 із 
змінами, внесеними згідно із Законом № 850-IV (850-15) від 
22.05.2003) 

кваліфіковане зазначення походження товару – термін, що охоп-
лює (об'єднує) такі терміни: 

- назва місця походження товару; 
- географічне зазначення походження товару; 
назва місця походження (далі – НМП) товару – назва географіч-

ного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із за-
значеного географічного місця та має особливі властивості, виключ-
но або головним чином зумовлені характерними для даного географі-
чного місця природними умовами або поєднанням цих природних 
умов з характерним для даного географічного місця людським фак-
тором; (Абзац одинадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 850-IV ( 850-15) від 22.05.2003) 

географічне зазначення походження (далі – ГЗП) товару – будь-
яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи 
опосередковано вказує на географічне місце походження товару, який 
має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному 
зумовлені характерними для даного географічного місця природними 
умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних 
умов і людського фактора; {Абзац дванадцятий статті 1 із змінами, 
внесеними згідно із Законами № 850-IV (850-15) від 22.05.2003, № 
254-VI (254-17) від 10.04.2008} 

географічне місце – будь-який географічний об'єкт із офіційно 
визначеними межами, зокрема: країна, регіон як частина країни, на-
селений пункт, місцевість тощо; 

видова назва товару – застосовувана в назві товару назва гео-
графічного місця, в якому спочатку товар цього виду вироблявся, яка 
згодом стала загальновживаною в Україні як позначення (назва) пев-
ного виду товару безвідносно до конкретного місця його походжен-
ня; 

спеціально уповноважений орган - визначений Кабінетом Мініс-
трів України державний орган, наділений повноваженнями щодо ви-
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значення та контролю особливих властивостей, певних якостей чи 
інших характеристик товарів, для позначення яких використовуються 
НМП чи ГЗП, а також щодо визначення меж географічних місць, з 
якими пов'язані ці особливі властивості, певні якості чи інші характе-
ристики, та встановлення виробників зазначених товарів у межах цих 
географічних місць; 

особа – фізична або юридична особа; 
заявка – сукупність документів, необхідних для реєстрації ква-

ліфікованого зазначення походження товару та/або права на викорис-
тання кваліфікованого зазначення походження товару; 

заявник – особа або група осіб, які подали заявку; 
свідоцтво – документ, що посвідчує право на кваліфіковане за-

значення походження товару та/або право особи на використання за-
реєстрованої назви місця походження товару чи зареєстрованого гео-
графічного зазначення походження товару; 

реєстрація – державна реєстрація назви місця походження чи 
географічного зазначення походження товару та/або права на викори-
стання цього кваліфікованого зазначення походження товару; 

Реєстр – Державний реєстр України назв місць походження та 
географічних зазначень походження товарів і прав на використання 
зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів; 

заклад експертизи – уповноважений Установою державний за-
клад (підприємство, організація) для розгляду і проведення експерти-
зи заявок; (Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 2188-III 
(2188-14) від 21.12.2000 ) 

державна система правової охорони інтелектуальної власності – 
Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних 
та інших відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до 
сфери управління Установи. (Статтю 1 доповнено абзацом згідно із 
Законом № 2188-III (2188-14) від 21.12.2000) 

Стаття 2. Законодавство України про охорону прав на зазна-
чення походження товарів 

Законодавство України про охорону прав на зазначення похо-
дження товарів складається із цього Закону, законів України "Про за-
хист від недобросовісної конкуренції" (236/96-ВР), "Про охорону 
прав на знаки для товарів та послуг" (3689-12), "Про захист прав 
споживачів" (1023-12), "Про рекламу" (270/96-ВР) та інших нормати-
вно-правових актів. 

Стаття 3. Повноваження Установи у сфері охорони прав на за-
значення походження товарів 

1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері 
охорони прав на зазначення походження товарів, для чого: 
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організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, при-
ймає рішення щодо них; 

видає свідоцтва, здійснює державну реєстрацію зазначень похо-
дження товарів та/або права на їх використання; 

забезпечує опублікування офіційних відомостей про зазначення 
походження товарів; 

здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони 
інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань 
охорони прав на зазначення походження товарів у міжнародних ор-
ганізаціях відповідно до чинного законодавства; 

{Абзац шостий частини першої статті 3 виключено на підста-
ві Закону № 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012}  

організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері пра-
вової охорони інтелектуальної власності; 

організовує науково-дослідні роботи з удосконалення законо-
давства та організації діяльності у сфері правової охорони інтелекту-
альної власності; 

організовує роботу щодо перепідготовки кадрів державної сис-
теми правової охорони інтелектуальної власності; 

доручає закладам, що входять до державної системи правової 
охорони інтелектуальної власності, відповідно до їх спеціалізації ви-
конувати окремі завдання, визначені цим Законом, Положенням про 
Установу, іншими нормативно-правовими актами у сфері правової 
охорони інтелектуальної власності; 

здійснює інші повноваження відповідно до законів. 
{Абзац одинадцятий частини першої статті 3 в редакції Закону 

№ 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012}  
2. Фінансування діяльності Установи провадиться за рахунок 

коштів Державного бюджету України. 
(Стаття 3 в редакції Закону № 2188-III (2188-14) від 

21.12.2000)  
Стаття 4. Міжнародні договори 
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість 

якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, 
ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила між-
народного договору.  

Стаття 5. Права та обов'язки іноземців і осіб без громадянства 
1. Іноземці та особи без громадянства мають рівні з громадяна-

ми України права та обов'язки, передбачені цим Законом, відповідно 
до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких на-
дана Верховною Радою України. (Частина перша статті 5 із змінами, 
внесеними згідно із Законом № 850-IV (850-15) від 22.05.2003 ) 
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2. Іноземці та особи без громадянства у відносинах з Установою 
реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної 
власності (патентних повірених). 

 
Розділ II   

ПРАВОВА ОХОРОНА ЗАЗНАЧЕНЬ ПОХОДЖЕННЯ ТОВА-
РІВ  

Стаття 6. Надання правової охорони зазначенням походження 
товарів 

1. Правова охорона простого зазначення походження товару на-
дається на підставі його використання. 

Правова охорона простого зазначення походження товару поля-
гає у недопущенні використання зазначень, що є неправдивими (фа-
льшивими) чи такими, що вводять споживачів в оману щодо дійсного 
географічного місця походження товару. 

Просте зазначення походження товару не підлягає реєстрації. 
2. Цим Законом надається правова охорона кваліфікованим за-

значенням походження товарів на підставі їх реєстрації, яка діє безс-
троково від дати реєстрації. 

Стаття 7. Умови надання правової охорони 
1. Правова охорона надається кваліфікованому зазначенню по-

ходження товару, що вказує на конкретне географічне місце, з якого 
походить товар, і на яке не поширюються встановлені цим Законом 
підстави для відмови в наданні правової охорони. 

(Частину другу статті 7 виключено на підставі Закону № 850-
IV (850-15) від 22.05.2003)  

Правова охорона надається назві місця походження товару, що-
до якої виконуються такі умови: 

а) вона є назвою географічного місця, з якого даний товар похо-
дить; 

б) вона вживається як назва даного товару чи як складова части-
на цієї назви; 

в) у вказаному цією назвою географічному місці об'єктивно іс-
нують характерні природні умови чи поєднання характерних природ-
них умов і людського фактора, що надають товару особливих власти-
востей порівняно з однорідними товарами з інших географічних 
місць; 

г) позначуваний цією назвою товар має відповідні властивості, 
що виключно або головним чином зумовлені характерними для дано-
го географічного місця природними умовами чи поєднанням цих 
умов з характерним для даного географічного місця людським фак-
тором; 
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д) виробництво (видобування) і переробка позначуваного цією 
назвою товару здійснюються в межах зазначеного географічного міс-
ця. 

Незалежно від умов, передбачених цією частиною, назва гео-
графічного місця вважається назвою місця походження товару у разі, 
коли сировина для виробництва товару походить з іншого географіч-
ного місця, ніж географічне місце виробництва товару, якщо геогра-
фічне місце виробництва (видобування) сировини визначене, існують 
спеціальні умови виробництва такої сировини та встановлено конт-
роль за їх дотриманням. {Частину третю статті 7 доповнено абзацом 
згідно із Законом № 254-VI (254-17) від 10.04.2008} 

4. Правова охорона надається географічному зазначенню похо-
дження товару, щодо якого виконуються такі умови: 

а) воно є назвою географічного місця, з якого даний товар похо-
дить; 

б) воно вживається як назва даного товару чи як складова части-
на цієї назви; 

в) у вказаному цією назвою географічному місці наявні характе-
рні умови та/або людський фактор, що надають товару певних якос-
тей чи інших характеристик; 

г) позначуваний цією назвою товар має певні якості, репутацію 
чи інші характеристики, в основному зумовлені характерними для 
даного географічного місця природними умовами та/або людським 
фактором; 

д) хоча б основна складова позначуваного цією назвою товару 
виробляється та/або переробляється в межах зазначеного географіч-
ного місця. 

5. Правова охорона може бути надана однаковим зазначенням 
походження товару, що використовуються для позначення різних за 
властивостями однорідних товарів, за умови забезпечення при вико-
ристанні цих зазначень відмінностей, достатніх для запобігання вве-
денню в оману споживачів щодо дійсної ідентифікації товарів. 

6. Правова охорона надається омонімічним зазначенням похо-
дження товару за умови забезпечення запобігання введенню в оману 
споживачів щодо дійсної ідентифікації товару, географічного місця 
походження товару або його меж. 

7. Правова охорона як назві місця походження товару чи геогра-
фічному зазначенню походження товару надається також традиційній 
географічній або негеографічній назві, яка використовується для по-
значення товару, що відповідає умовам, передбаченим частинами 
третьою та четвертою цієї статті. 
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{Статтю 7 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 
254-VI (254-17) від 10.04.2008}  

Стаття 8. Підстави для відмови в наданні правової охорони 
кваліфікованому зазначенню походження товару 

1. Цим Законом не надається правова охорона кваліфікованому 
зазначенню походження товару, що: 

а) не відповідає умовам, передбаченим статтею 7 цього Закону; 
б) суперечить публічному порядку, принципам гуманності та 

моралі; (Підпункт "б" частини першої статті 8 із змінами, внесеними 
згідно із Законом № 850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

в) є видовою назвою товару; 
г) правильно вказує на географічне місце виготовлення товару, 

але створює у споживачів помилкове уявлення про те, що товар виго-
товлено в іншому географічному місці; 

д) є назвою сорту рослини чи породи тварини і тому здатне вве-
сти в оману споживачів щодо дійсного походження товару; 

е) є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із 
знаком для товарів і послуг, права на який визнані в Україні, якщо 
зважаючи на репутацію, відомість і тривалість використання цього 
знака така правова охорона може ввести в оману споживачів щодо 
ідентичності товару. {Частину першу статті 8 доповнено підпунктом 
"е" згідно із Законом № 254-VI (254-17) від 10.04.2008} 

2. Цим Законом правова охорона не надається кваліфікованому 
зазначенню походження товару, пов'язаному з географічним місцем в 
іноземній державі, якщо права на це зазначення або інше позначення, 
що за своїм змістом відповідає поняттю кваліфікованого зазначення 
походження товарів, не охороняються у відповідній іноземній держа-
ві. {Частина друга статті 8 в редакції Закону № 316-V (316-16) від 
02.11.2006} 

{Частину третю статті 8 виключено на підставі Закону № 
254-VI (254-17) від 10.04.2008} 

  
Розділ III   

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ КВАЛІФІКОВАНОГО ЗАЗНАЧЕН-
НЯПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ ТА/АБО ПРАВА НА ЙОГО ВИКОРИ-

СТАННЯ  
Стаття 9. Право на реєстрацію кваліфікованого зазначення по-

ходження товару та/або на використання зареєстрованого кваліфіко-
ваного зазначення походження товару 

1. Право на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження 
товару мають: 
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а) особа чи група осіб, які в заявленому географічному місці ви-
робляють товар, особливі властивості, певні якості, репутація або ін-
ші характеристики якого пов'язані з цим географічним місцем; 

б) асоціації споживачів; 
в) установи, що мають безпосереднє відношення до вироблення 

чи вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів 
або географічних місць. 

2. Право на використання зареєстрованої назви місця походжен-
ня товару або зареєстрованого географічного зазначення походження 
товару мають, за умови реєстрації цього права, виробники, які в гео-
графічному місці, зазначеному в Реєстрі, виробляють товар, особливі 
властивості, певні якості чи інші характеристики якого відповідають 
тим, що внесені до Реєстру. 

Стаття 10. Заявка на реєстрацію кваліфікованого зазначення 
походження товару та/або права на використання зареєстрованого 
кваліфікованого зазначення походження товару 

1. Заявка на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження 
товару подається до Установи особами, які мають право на реєстра-
цію згідно із частиною першою статті 9 цього Закону. 

Заявка на реєстрацію права на використання вже зареєстровано-
го кваліфікованого зазначення походження товару подається до 
Установи особами, які мають право на таке використання згідно із 
частиною другою статті 9 цього Закону. 

Якщо заявка на реєстрацію кваліфікованого зазначення похо-
дження товару подається до Установи особами, що виробляють то-
вар, для якого заявляється зазначення, заявка вважається одночасно і 
заявкою на реєстрацію права на використання цього зазначення. 

2. Заявка повинна стосуватися лише одного зазначення похо-
дження товару. 

3. За дорученням заявника заявка може бути подана через пред-
ставника у справах інтелектуальної власності (патентного повірено-
го) або іншу довірену особу. 

4. Заявка складається українською мовою та повинна містити: 
а) заяву про реєстрацію назви місця походження товару чи гео-

графічного зазначення походження товару та/або права на викорис-
тання зареєстрованого відповідного кваліфікованого зазначення по-
ходження товару з відомостями про заявника та його адресу; 

б) заявлену назву місця походження товару або заявлене геогра-
фічне зазначення походження товару; 

в) назву товару, для якого заявник просить зареєструвати вказа-
не зазначення походження товару та/або право на використання заре-
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єстрованого відповідного кваліфікованого зазначення походження 
товару; 

г) назву та межі географічного місця, де виробляється товар і з 
яким пов'язуються особливі властивості, певні якості, репутація або 
інші характеристики товару; 

д) опис особливих властивостей товару, певних якостей, репута-
ції або інших характеристик товару; 

е) дані щодо використання заявленого кваліфікованого зазна-
чення походження товару на етикетці та при маркуванні товару; 

є) дані про взаємозв'язок особливих властивостей, певних якос-
тей, репутації або інших характеристик товару з природними умова-
ми та/або людським фактором вказаного географічного місця. 

5. Разом із заявкою подаються: 
а) документ, який підтверджує, що заявник виробляє товар, для 

якого просить зареєструвати назву місця його походження чи геогра-
фічне зазначення походження товару та/або право на використання 
зареєстрованого відповідного кваліфікованого зазначення походжен-
ня товару; 

б) висновок спеціально уповноваженого органу про те, що особ-
ливі властивості, певні якості або інші характеристики товару, зазна-
чені в заявці, об'єктивно зумовлені чи пов'язані з природними умова-
ми та/або людським фактором вказаного географічного місця вигото-
влення товару; 

в) висновок спеціально уповноваженого органу щодо меж гео-
графічного місця, з яким пов'язані особливі властивості, певні якості 
або інші характеристики товару. 

6. Іноземці разом із заявкою замість зазначених у частині п'ятій 
цієї статті подають документи, які підтверджують: 

а) правову охорону заявленого кваліфікованого зазначення по-
ходження товару у відповідній іноземній державі або набуття прав на 
таке зазначення на підставі добросовісного використання, якщо це 
передбачено законодавством держави; {Підпункт "а" частини шостої 
статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 254-VI (254-17) 
від 10.04.2008} 

б) право іноземного заявника або уповноваженої ним особи на 
використання відповідного кваліфікованого зазначення походження 
товару. {Підпункт "б" частини шостої статті 10 із змінами, внесеними 
згідно із Законом № 254-VI (254-17) від 10.04.2008} 

Передбачені цією частиною документи можуть бути подані іно-
земною мовою, а переклад їх українською повинен надійти до Уста-
нови не пізніше трьох місяців від дня подання заявки. 
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7. Датою подання заявки є дата одержання Установою заяви про 
реєстрацію кваліфікованого зазначення походження та/або права на 
використання вже зареєстрованого кваліфікованого зазначення похо-
дження товару. 

8. За подання заявки сплачується збір. Якщо збір не сплачено 
протягом двох місяців від дати подання заявки, заявка вважається не 
поданою. 

Стаття 11. Експертиза заявки 
1. Експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи і 

проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та пра-
вил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтеле-
ктуальної власності. 

{Абзац перший частини першої статті 11 із змінами, внесеними 
згідно із Законом № 5460-VI  5460-17) від 16.10.2012}  

Заклад експертизи здійснює інформаційну діяльність, необхідну 
для проведення експертизи заявок, і є центром міжнародного обміну 
виданнями відповідно до Конвенції про міжнародний обмін видан-
нями (995_172), прийнятої 3 грудня 1958 року Генеральною конфе-
ренцією Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і куль-
тури. 

(Частина перша статті 11 в редакції Закону № 850-IV (850-15) 
від 22.05.2003)  

2. Заявник має право особисто або через свого представника 
брати участь у встановленому порядку в розгляді питань, що вини-
кають під час проведення експертизи. 

3. Під час проведення експертизи за ініціативою заявника до за-
явки можуть бути внесені виправлення очевидних помилок і уточ-
нення опису основних характеристик товару або меж географічного 
місця походження товару. 

4. Експертиза заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення 
походження товару та/або права на використання вже зареєстровано-
го кваліфікованого зазначення походження товару встановлює відпо-
відність наведених у заявці даних положенням статей 7, 8 і 9 цього 
Закону. 

5. У ході експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого за-
значення походження товару здійснюється перевірка цього зазначен-
ня стосовно видових назв, внесених до Переліку видових назв това-
рів. 

Перелік видових назв товарів формується Установою на підставі 
Положення про Перелік видових назв товарів, затвердженого центра-
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льним органом виконавчої влади, що забезпечує формування держа-
вної політики у сфері інтелектуальної власності. 

{Абзац другий частини п'ятої статті 11 із змінами, внесеними 
згідно із Законом № 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012}  

Якщо заявлена на реєстрацію назва місця походження товару 
або заявлене на реєстрацію географічне зазначення походження това-
ру міститься у Переліку видових назв товарів, то заявнику надсила-
ється рішення про відмову в реєстрації. 

6. Під час проведення експертизи заклад експертизи має право 
зажадати від заявника додаткові матеріали, без яких проведення екс-
пертизи неможливе. 

Додаткові матеріали на запит експертизи мають бути надані 
протягом трьох місяців від дати отримання запиту. Протягом зазна-
ченого строку заявник може подати заяву про продовження строку 
для відповіді або поновлення пропущеного з поважних причин стро-
ку відповіді на запит. За подання заяви про продовження строку та за 
поновлення пропущеного строку сплачується збір. 

Якщо заявник порушив встановлений строк або залишив запит 
без відповіді, заявка вважається відкликаною. 

7. Якщо за результатами експертизи визначено, що заявлене по-
значення не відповідає умовам надання правової охорони назви місця 
походження товару чи географічного зазначення походження товару 
або заявнику не може бути надано право на використання раніше за-
реєстрованої назви місця походження товару чи раніше зареєстрова-
ного географічного зазначення походження товару, то Установа при-
ймає рішення про відмову в реєстрації. 

Рішення про відмову в реєстрації надсилається заявникові. 
8. Якщо за результатами експертизи визначено, що заявка відпо-

відає вимогам, передбаченим статтями 7, 8 і 9 цього Закону, відомос-
ті про заявку публікуються в офіційному бюлетені Установи. 

Публікація повинна містити: 
відомості про заявника (заявників); 
назву товару, яка містить заявлену на реєстрацію назву місця 

походження товару чи географічне зазначення походження товару; 
межі географічного місця, з яким пов'язуються особливі власти-

вості, певні якості або інші характеристики товару; 
опис основних особливих властивостей, певних якостей, репута-

ції або інших характеристик товару; 
умови використання кваліфікованого зазначення походження 

товару на етикетці та при маркуванні товару. 
Публікація може містити й інші відомості, визначені в установ-

леному порядку. 
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9. Після опублікування офіційних відомостей про заявку на ре-
єстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права 
на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення похо-
дження товару будь-яка особа має право ознайомитися в установле-
ному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання державної політики у сфері інтелектуальної власності порядку 
з матеріалами заявки. За ознайомлення з матеріалами заявки сплачу-
ється збір. 

{Частина дев'ята статті 11 із змінами, внесеними згідно із За-
конами № 850-IV (850-15) від 22.05.2003, № 5460-VI (5460-17) від 

16.10.2012}  
10. Протягом шести місяців від дати опублікування офіційних 

відомостей про заявку будь-яка особа може подати до Установи запе-
речення проти реєстрації заявленої назви місця походження товару 
або заявленого географічного зазначення походження товару та/або 
права на використання зареєстрованого відповідного кваліфікованого 
зазначення походження товару. 

За подання заперечення сплачується збір. Якщо збір не сплаче-
но, заперечення вважається неподаним. 

11. Копія поданого заперечення та відомості про особу, яка по-
дала це заперечення, надсилаються заявнику. Заявник протягом двох 
місяців від дати одержання копії заперечення повинен надіслати 
Установі обґрунтовану відповідь на заперечення або подати заяву про 
продовження встановленого строку для відповіді. За подання заяви 
про продовження строку сплачується збір. Якщо збір не сплачено, 
строк для надання відповіді не продовжується. 

Якщо у встановлений строк відповідь заявника на заперечення 
до Установи не надійшла, заперечення розглядається у встановлено-
му порядку на підставі наявних матеріалів. 

12. Заперечення та відповідь на нього розглядаються закладом 
експертизи протягом двох місяців від дня завершення строку, встано-
вленого для відповіді. 

Заявник та особа, яка подала заперечення, мають право брати 
участь у його розгляді. 

13. Про результати розгляду заперечення надсилається повідом-
лення особі, яка подала це заперечення. 

14. У разі відсутності заперечень або визнання їх необґрунтова-
ними Установа приймає рішення про реєстрацію даного кваліфікова-
ного зазначення походження товару та/або права на використання за-
реєстрованого даного кваліфікованого зазначення походження товару 
та повідомляє про це заявника. 
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Якщо розглянуті заперечення визнано слушними, Установа при-
ймає рішення про відмову в реєстрації, про що повідомляє заявника. 

Рішення про відмову в реєстрації публікується в офіційному 
бюлетені Установи. 

15. Заявник має право ознайомитися з усіма матеріалами, зазна-
ченими в запиті закладу експертизи або рішенні Установи. Копії ма-
теріалів надсилаються заявнику протягом місяця з дня надходження 
запиту. 

(Стаття 11 в редакції Закону № 2188-III (2188-14) від 
21.12.2000)  

Стаття 12. Відкликання заявки 
Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до дня ре-

єстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права 
на використання кваліфікованого зазначення походження товару. 

Стаття 13. Оскарження рішення за заявкою 
1. Заявник може оскаржити рішення Установи за заявкою у су-

довому порядку, а також до Апеляційної палати протягом двох міся-
ців від дати одержання рішення Установи. 

2. Якщо рішення Установи за заявкою оскаржено у судовому 
порядку після реєстрації кваліфікованого зазначення походження то-
вару та/або права на використання кваліфікованого зазначення похо-
дження товару, то суд вирішує разом і питання щодо дійсності відпо-
відної реєстрації. 

3. Право оскаржити рішення Установи до Апеляційної палати 
втрачається у разі сплати державного мита за видачу свідоцтва. 

4. Оскарження рішення Установи до Апеляційної палати здійс-
нюється шляхом подання заперечення проти рішення у порядку, 
встановленому цим Законом та на його основі регламентом Апеля-
ційної палати, затвердженим центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуаль-
ної власності. За подання заперечення сплачується збір. Якщо збір не 
сплачено у строк, зазначений у частині першій цієї статті, заперечен-
ня вважається неподаним, про що заявнику надсилається повідом-
лення. 

{Частина четверта статті 13 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012}  

5. У разі одержання Апеляційною палатою заперечення та доку-
мента про сплату збору за подання заперечення діловодство за заяв-
кою зупиняється до затвердження рішення Апеляційної палати. 

6. Заперечення проти рішення Установи за заявкою розглядаєть-
ся згідно з регламентом Апеляційної палати, протягом двох місяців 
від дати одержання заперечення та документа про сплату збору за 
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подання заперечення, в межах мотивів, викладених заявником у запе-
реченні та під час його розгляду. Строк розгляду заперечення продо-
вжується за ініціативою заявника, але не більше ніж на два місяці, 
якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено 
збір за його подання. 

7. За результатами розгляду заперечення Апеляційна палата 
приймає мотивоване рішення, що затверджується наказом Установи 
та надсилається заявнику. 

У разі задоволення заперечення повністю або частково збір за 
подання заперечення підлягає поверненню. 

8. До затвердження рішення Апеляційної палати, в місячний 
строк від дати його прийняття, керівник Установи може внести моти-
вований письмовий протест на це рішення, який має бути розгляну-
тий протягом місяця. Рішення Апеляційної палати, прийняте за цим 
протестом, є остаточним і може бути скасоване лише судом. 

9. Заявник може оскаржити затверджене Установою рішення 
Апеляційної палати у судовому порядку протягом двох місяців від 
дати одержання рішення. 

(Стаття 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2188-III 
(2188-14) від 21.12.2000, в редакції Закону № 850-IV (850-15) від 

22.05.2003)  
Стаття 14. Реєстрація кваліфікованого зазначення походження 

товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфіковано-
го зазначення походження товару 

1. На підставі прийнятого Установою рішення про реєстрацію 
кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на вико-
ристання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження 
товару здійснюється відповідна реєстрація. 

2. Реєстрація здійснюється шляхом внесення до Реєстру необ-
хідних відомостей щодо кваліфікованого зазначення походження то-
вару та/або осіб, які мають право на використання зареєстрованого 
кваліфікованого зазначення походження товару. До Реєстру вносять-
ся такі відомості: 

заявлене зазначення походження товару; 
кваліфікація зазначення: назва місця походження товару або 

географічне зазначення походження товару; 
назва товару, опис його особливих властивостей, певних якос-

тей, репутації або інших характеристик; 
дата прийняття рішення про реєстрацію назви місця походження 

товару або географічного зазначення походження товару; 
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відомості про осіб, яким надається право на використання зареє-
строваного кваліфікованого зазначення походження товару, і дата 
прийняття рішення про надання цього права. 

3. Форма Реєстру та порядок його ведення визначаються центра-
льним органом виконавчої влади, що забезпечує формування держа-
вної політики у сфері інтелектуальної власності. 

 Частина третя статті 14 із змінами, внесеними згідно із За-
коном № 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012}  

4. Заявник має право подати заяву про внесення змін і уточнень 
до Реєстру. Порядок внесення змін і уточнень до Реєстру встановлю-
ється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання державної політики у сфері інтелектуальної власності. 

За внесення змін і уточнень до Реєстру або виправлення очевид-
ної помилки, допущеної з вини заявника, сплачується збір у встанов-
леному порядку. 

{Частина четверта статті 14 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012}  

5. Будь-яка особа має право ознайомитися з відомостями, внесе-
ними до Реєстру, та одержати за плату витяг з Реєстру. Порядок про-
вадження цих дій визначається центральним органом виконавчої вла-
ди, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелекту-
альної власності. 

{Частина п'ята статті 14 із змінами, внесеними згідно із Зако-
ном № 5460-VI  5460-17) від 16.10.2012}  

6. Відомості про реєстрацію кваліфікованого зазначення похо-
дження товару та/або права на використання зареєстрованого квалі-
фікованого зазначення походження товару публікуються в офіційно-
му бюлетені Установи. 

(Частину сьому статті 14 виключено на підставі Закону № 
850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

Стаття 15. Видача свідоцтва на право використання зареєстро-
ваного кваліфікованого зазначення походження товару 

1. Свідоцтво про реєстрацію права на використання кваліфіко-
ваного зазначення походження товару видається Установою протя-
гом місяця від дати реєстрації цього зазначення або від дати внесення 
до Реєстру відомостей щодо осіб, яким надано право на використання 
раніше зареєстрованого цього кваліфікованого зазначення походжен-
ня товару за умови сплати державного мита в розмірі та порядку, ви-
значених законодавством. 

Строк сплати державного мита продовжується, але не більше 
ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне 
клопотання та сплачено збір за його подання. Цей строк, пропущений 
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з поважних причин, поновлюється, якщо протягом шести місяців від 
його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за 
його подання. (Частину першу статті 15 доповнено абзацом згідно із 
Законом № 850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

(Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із За-
коном № 2188-III (2188-14) від 21.12.2000)  

2. Форма і зміст свідоцтва визначаються центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері інтелектуальної власності. 

{Частина друга статті 15 із змінами, внесеними згідно із Зако-
нами № 2188-III (2188-14) від 21.12.2000, № 5460-VI (5460-17) від 

16.10.2012}  
3. До виданого свідоцтва на вимогу його власника Установа 

вносить виправлення очевидних помилок з наступним повідомлен-
ням про це в офіційному бюлетені Установи. 

4. Свідоцтво, що посвідчує реєстрацію права на використання 
кваліфікованого зазначення походження товару, діє протягом 10 ро-
ків від дати подання заявки. 

Строк дії свідоцтва продовжується Установою на наступні 10 
років на підставі заяви, поданої власником свідоцтва, протягом 
останнього року дії свідоцтва, за умови надання підтвердження спе-
ціально уповноваженого органу, що власник свідоцтва виробляє то-
вар у географічному місці, зазначеному в Реєстрі, а характеристики 
товару відповідають характеристикам, занесеним до Реєстру. За про-
довження строку дії свідоцтва сплачується збір. 

Заява власника свідоцтва щодо продовження строку його дії 
може бути подана протягом шести місяців після закінчення строку дії 
свідоцтва, за умови сплати за цей строк збору, збільшеного на 50 від-
сотків. 

Дія свідоцтва припиняється достроково за умов, передбачених 
цим Законом. 

5. У випадку втрати чи зіпсування свідоцтва його власнику ви-
дається дублікат свідоцтва у порядку, встановленому центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної по-
літики у сфері інтелектуальної власності. За видачу дубліката свідоц-
тва сплачується збір. {Статтю 15 доповнено частиною п'ятою згідно 
із Законом № 850-IV (850-15) від 22.05.2003} 

{Частина п'ята статті 15 із змінами, внесеними згідно із Зако-
ном № 5460-VI  5460-17) від 16.10.2012}  

Стаття 16. Реєстрація кваліфікованого зазначення походження 
товару в іноземних державах 



 360 

Заявка на реєстрацію в іноземній державі кваліфікованого зазна-
чення походження товару, пов'язаного з географічним місцем на те-
риторії України, може бути подана тільки після його реєстрації в 
Україні. 

 
Розділ IV   

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ РЕЄСТРАЦІ-
ЇКВАЛІФІКОВАНОГО ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ 

ТА/АБОПРАВА НА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ  
Стаття 17. Права, що випливають із реєстрації кваліфікованого 

зазначення походження товару та/або права на його використання 
1. Права, що випливають із реєстрації кваліфікованого зазначен-

ня походження товару та/або права на його використання, діють від 
дати їх реєстрації. 

2. Реєстрація права на використання кваліфікованого зазначення 
походження товару не обмежує прав інших осіб на реєстрацію їх прав 
на його використання. 

3. Обсяг правової охорони, що надається реєстрацією права на 
використання кваліфікованого зазначення походження товару, визна-
чається занесеними до Реєстру і зафіксованими у свідоцтві характе-
ристиками товару та межами географічного місця. 

4. Власник свідоцтва має право: 
а) використовувати зареєстроване кваліфіковане зазначення по-

ходження товару; 
б) вживати заходів щодо заборони використання кваліфіковано-

го зазначення походження товару особами, які не мають на це права; 
(Підпункт "б" частини четвертої статті 17 із змінами, внесеними згід-
но із Законом № 850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

в) вимагати від осіб, що порушили його права, припинення цих 
порушень і відшкодування матеріальної та моральної шкоди у вста-
новленому законом порядку. 

5. Використанням зареєстрованого кваліфікованого зазначення 
походження товару визнається: 

а) нанесення його на товар або на етикетку; 
б) нанесення його на упаковку товару, застосування у рекламі; 
в) запис на бланках, рахунках та інших документах, що супро-

воджують товар. 
6. Власник свідоцтва має право наносити поряд із кваліфікова-

ним зазначенням походження товару попереджувальне маркування 
для інформації про те, що це зазначення зареєстровано в Україні. 

Для попереджувального маркування назви місця походження 
товару застосовується обведена овалом абревіатура (НМП). Замість 
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цього маркування або разом із ним може наноситися текст: "Зареєст-
рована в Україні назва місця походження товару". 

Для попереджувального маркування географічного зазначення 
походження товару застосовується обведена овалом абревіатура 
(ГЗП). Замість цього маркування або разом із ним може наноситися 
текст: "Зареєстроване в Україні географічне зазначення походження 
товару". 

7. Власник свідоцтва не має права: 
а) видавати ліцензію на використання кваліфікованого зазначен-

ня походження товару; 
б) забороняти (перешкоджати) спеціально уповноваженим орга-

нам здійснювати контроль за наявністю в товарі особливих властиво-
стей та інших характеристик, на підставі яких зареєстровано кваліфі-
коване зазначення походження товару та/або право на його викорис-
тання. 

Стаття 18. Обов'язки власника свідоцтва 
Власник свідоцтва зобов'язаний забезпечувати відповідність 

якості, особливих властивостей та характеристик товару, що вироб-
ляється, їх опису в Реєстрі. 

 
Розділ V  

ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНОЮ ТА ПРИПИНЕННЯ 
ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ КВАЛІФІКОВАНОГО ЗАЗНАЧЕННЯ ПО-
ХОДЖЕННЯ ТОВАРУ ТА/АБО ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ 

ЦЬОГО ЗАЗНАЧЕННЯ  
Стаття 19. Підстави для визнання недійсною та припинення 

правової охорони кваліфікованого зазначення походження товару 
1. Правова охорона кваліфікованого зазначення походження то-

вару визнається недійсною на підставі визнання недійсною реєстрації 
цього зазначення. 

2. Правова охорона кваліфікованого зазначення походження то-
вару припиняється на підставі припинення дії реєстрації цього зазна-
чення. 

Стаття 20. Визнання реєстрації кваліфікованого зазначення по-
ходження товару та/або права на використання цього зазначення не-
дійсними 

1. Реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару 
може бути визнана судом недійсною у разі його невідповідності умо-
вам надання правової охорони, передбаченим статтею 7 цього Зако-
ну. 
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Визнані недійсними реєстрація кваліфікованого зазначення по-
ходження товару або права на використання цього зазначення вва-
жаються такими, що не набрали чинності. 

2. Реєстрація права на використання кваліфікованого зазначення 
походження товару та свідоцтво, що посвідчує право на використан-
ня кваліфікованого зазначення походження товару, можуть бути ви-
знані судом недійсними, якщо реєстрація була здійснена з порушен-
ням вимог, передбачених статтями 7, 8 і 9 цього Закону. (Абзац пер-
ший частини другої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

Визнання недійсними реєстрації права на використання кваліфі-
кованого зазначення походження товару та свідоцтва, що посвідчує 
це право, вважаються такими, що не набрали чинності. 

Стаття 21. Припинення дії реєстрації кваліфікованого зазначен-
ня походження товару та права на його використання 

(Назва статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
850-IV (850-15) від 22.05.2003)  

1. Дія реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару 
може бути припинена судом у разі втрати характерних для даного 
географічного місця умов і можливостей виготовлення товару, опи-
саного в Реєстрі, а також визнання цього зазначення видовою назвою 
товару. 

2. Дія реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару, 
пов'язаного з географічним місцем в іноземній державі, припиняється 
також у зв'язку з припиненням правової охорони цього зазначення в 
країні походження. 

3. Право на використання зареєстрованого кваліфікованого за-
значення походження товару може бути припинено: 

а) за рішенням суду у зв'язку з втратою товаром особливих влас-
тивостей або інших характеристик, описаних у Реєстрі, від дати, 
встановленої судом; (Підпункт "а" частини третьої статті 21 в редак-
ції Закону № 850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

б) у разі ліквідації юридичної особи або смерті фізичної особи, 
що є власником свідоцтва; 

в) у разі подання власником свідоцтва заяви до Установи про 
відмову від права на використання цього зазначення. Право припиня-
ється з дня офіційної публікації відомостей про це; 

г) у разі несплати збору за продовження строку дії свідоцтва. 
Право припиняється з першого дня дії наступного строку, за який 
збір не сплачено. 
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Стаття 22. Порядок визнання недійсними та припинення дії ре-
єстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права 
на його використання 

1. Визнання реєстрації та відповідного свідоцтва недійсними 
провадиться у судовому порядку. (Частина перша статті 22 в редакції 
Закону № 2188-III (2188-14) від 21.12.2000) 

2. Будь-яка особа має право звернутися до суду з позовом про 
визнання недійсними реєстрації та свідоцтва або про припинення їх 
дії, про уточнення описаних у Реєстрі характеристик товару чи уточ-
нення відповідності кваліфікованого зазначення походження товару 
його географічному місцю, а також про визнання зареєстрованого 
кваліфікованого зазначення походження товару видовою назвою. 

3. На підставі рішення суду Установа вносить відповідні зміни 
до Реєстру чи Переліку видових назв товарів, про що публікується в 
офіційному бюлетені Установи. (Частина третя статті 22 із змінами, 
внесеними згідно із Законом № 2188-III (2188-14) від 21.12.2000) 

 
Розділ VI   

ЗАХИСТ ПРАВ НА ВИКОРИСТАННЯ ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХО-
ДЖЕННЯ ТОВАРУ  

Стаття 23. Порушення прав на використання зазначення похо-
дження товару 

1. Порушенням прав на використання зазначення походження 
товару є використання неправдивого (фальшивого) зазначення або 
такого зазначення, що вводить споживача в оману щодо справжнього 
місця походження товару. 

2. Будь-яке посягання на права власника свідоцтва про реєстра-
цію права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазна-
чення походження товару тягне за собою відповідальність згідно із 
законами. (Частина друга статті 23 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

3. Порушенням прав власника свідоцтва про реєстрацію права на 
використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення похо-
дження товару є: (Абзац перший частини третьої статті 23 із змінами, 
внесеними згідно із Законом № 850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

а) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення 
походження товару особою, яка не має свідоцтва про реєстрацію пра-
ва на його використання; ( Підпункт "а" частини третьої статті 23 із 
змінами, внесеними згідно із Законом № 850-IV (850-15) від 
22.05.2003) 

б) використання зареєстрованого зазначення географічного по-
ходження товару, якщо цей товар не походить із зареєстрованого для 
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цього зазначення географічного місця, навіть якщо справжнє місце 
походження товару або географічне зазначення його походження ви-
користовується у перекладі або супроводжується словами: "вид", 
"тип", "стиль", "марка", "імітація" тощо; 

в) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення 
походження товару або подібного до нього позначення для відмінних 
від описаних у Реєстрі однорідних товарів, якщо таке використання 
вводить в оману споживачів щодо походження товару та його особ-
ливих властивостей або інших характеристик, а також для неоднорід-
них товарів, якщо таке використання завдає шкоди репутації зареєст-
рованого зазначення або є неправомірним використанням його репу-
тації; 

г) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення 
походження товару як видової назви. 

4. Не вважається порушенням прав власника свідоцтва: 
а) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення 

походження товару, передбачене пунктами "б" і "в" частини п'ятої 
статті 17 цього Закону, будь-якою особою, яка на законних підставах 
придбала позначений цим кваліфікованим зазначенням походження 
товар у власника свідоцтва і повторно вводить його в обіг; 

б) використання кваліфікованого зазначення походження товару 
особою, яка не має свідоцтва про реєстрацію права на його викорис-
тання, але добросовісно його використовувала до дати реєстрації. 
Якщо ця особа протягом дванадцяти місяців від дати реєстрації ква-
ліфікованого зазначення походження товару не подасть до Установи 
заявки на одержання права на використання цього зазначення, пода-
льше його використання вважається порушенням прав власника сві-
доцтва. (Підпункт "б" частини четвертої статті 23 із змінами, внесе-
ними згідно із Законом № 850-IV (850-15) від 22.05.2003) 

(Статтю 24 виключено на підставі Закону № 850-IV  850-15) 
від 22.05.2003)  

Стаття 25. Способи захисту прав 
1. Захист прав на зазначення походження товару здійснюється у 

судовому та іншому встановленому законом порядку. 
2. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що 

виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону. 
Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори 

про: 
правомірність реєстрації кваліфікованого зазначення походжен-

ня товару; 
встановлення факту використання кваліфікованого зазначення 

походження товару; 
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порушення прав власника свідоцтва про реєстрацію права на ви-
користання кваліфікованого зазначення походження товару; 

компенсації. 
(Стаття 25 в редакції Закону № 850-IV (850-15) від 22.05.2003)  
Стаття 26. Державне мито і збори 
Розмір та порядок сплати державного мита за видачу свідоцтв 

визначаються законодавством. 
Кошти, одержані від сплати державного мита за видачу сві-

доцтв, зараховуються до Державного бюджету України. 
Розмір передбачених цим Законом зборів, строки і порядок їх 

сплати визначаються Кабінетом Міністрів України. 
Передбачені цим Законом збори сплачуються на поточні рахун-

ки уповноважених Установою закладів, що входять до державної си-
стеми правової охорони інтелектуальної власності і відповідно до їх 
спеціалізації виконують окремі завдання, що визначені цим Законом. 
(Частина четверта статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 2921-III (2921-14) від 10.01.2002) 

Надходження від передбачених цим Законом зборів мають ці-
льове призначення і згідно з розпорядженнями Установи використо-
вуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування 
державної системи правової охорони інтелектуальної власності, зок-
рема на виконання завдань, визначених цим Законом, іншими норма-
тивно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності. 

(Закон доповнено статтею 26 згідно із Законом № 2188-III 
(2188-14) від 21.12.2000) 

  
Розділ VII   

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його 

опублікування. 
До приведення інших законів у відповідність з нормами цього 

Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону. 
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня на-

брання чинності цим Законом: 
подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін 

до законів України, що випливають з цього Закону; 
визначити та опублікувати перелік спеціально уповноважених 

органів, зобов'язаних визначати та контролювати особливі властивос-
ті та інші характеристики товарів, визначати межі географічних місць 
і встановлювати виробників товарів; 

розробити Положення про Перелік видових назв товарів; 



 366 

встановити порядок та розміри сплати зборів за подання заявки, 
видачу свідоцтва та продовження строку його дії, продовження стро-
ків подання заперечень і скарг тощо згідно з цим Законом; 

привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові 
акти; 

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими 
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових 
актів, що суперечать цьому Закону. 

 
 
 
Президент України                           Л. КУЧМА  

 
 
м. Київ, 16 червня 1999 року  
№ 752-XIV  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 367 

 
Навчальне видання 

 

 
 
 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК 
 

з дисципліни  
«Інтелектуальна власність та авторське право» 
для студентів спеціальності «Професійна освіта 

(Документознавство)» 

 
 
 

Укладач 

Ігор Володимирович ДОВЖУК 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підписано до друку 04.03.2019 р. 
Формат 60х84 1/16. Папір офс. № 59. Гарнітура Times. 

Наклад 100. Умов. друк. арк. 17,6 
Виготівник: ФОП Домбровська Я. М.,  

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного ре-
єстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції  

ДК № 6366 від 22.08.2018 р. 
08055, Київська обл., Макарівський р-н, с. Вільне, 

вул. Чапаєва, 16а, e-mail: devis519@ukr.net  


