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ПЕРЕДМОВА 
 

Пропонований навчальний посібник розроблявся як уні-
версальний збірник матеріалів для семінарських і практичних 
занять для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають 
дисципліну «Інтелектуальна власність», з урахуванням модуль-
ного контролю. 

Вивчення права інтелектуальної власності рекомендується 
почати з ознайомлення з програмою курсу, засвоєння матеріалу 
цього посібника, а також опрацювання рекомендованих підруч-
ників і посібників, перелік яких поданий наприкінці кожної теми.  

Студентам також слід враховувати, що навчальні матеріали 
не можуть детально відобразити чинну систему нормативних ак-
тів, яка перебуває у постійному розвитку, тому необхідно само-
стійно стежити за оновленням законодавства в сфері інтелекту-
альної власності. 

Подані до кожного семінарського (практичного) заняття ко-
нтрольні питання доцільно використовувати студентам для само-
контролю, з метою перевірки засвоєння основних понять права 
інтелектуальної власності. Також обов’язковою умовою успішно-
го опрацювання змісту основних інститутів даної сфери є ви-
вчення базових нормативних актів, перелік яких поданий після 
кожного семінарського (практичного) заняття. Для повного ово-
лодіння теоретичним і нормативним матеріалом із відповідного 
розділу студентам необхідно опрацювати основну та додаткову 
літературу.  
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На практичних заняттях студентам пропонується навчитися 
розв’язувати задачі з обов’язковим використанням нормативного 
та теоретичного матеріалу у сфері інтелектуальної власності. 
Значну увагу приділено питанням економічного використання 
об’єктів інтелектуальної власності з метою отримання прибутку 
або іншої вигоди, у тому числі визначенню вартості об’єкта інте-
лектуальної власності як результату творчої праці людини. На-
прикінці вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» пода-
но перелік рекомендованих тем рефератів і тести для проведення 
підсумкового модульного контролю. 

У посібнику також представлений ряд тем і питань, які мо-
жуть бути використані в інноваційних формах навчання: при 
проведенні студентами різних «круглих столів», ділових ігор, 
дискусій, конференцій з питань інтелектуальної власності. 

Посібник створений з метою: 
– зацікавити студентів вищих навчальних закладів у вивчен-

ні дисципліни «Інтелектуальна власність»;  
 – допомоги студентам зрозуміти основні питання даної ди-

сципліни, вивчення якої викликає труднощі через відсутність не-
обхідного навчального матеріалу або недостатнє висвітлення йо-
го в підручниках; 

– навчити студентів вирішувати на практичних заняттях ти-
пові завдання з використанням нормативного та теоретичного 
матеріалу у сфері інтелектуальної власності та оцінювати вар-
тість прав на об’єкти інтелектуальної власності.  
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Розділ 1.  Методичні рекомендації до  
семінарських і практичних занять з 
дисципліни «Інтелектуальна власність» 
для студентів денної форми навчання 

 
 

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 
«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ» 

 
 
Тема 1. Право інтелектуальної власності в Україні 
Поняття інтелектуальної діяльності. Результат інтелектуа-

льної праці як об’єкт права власності. Становлення та розвиток 
правової охорони об’єктів інтелектуальної власності. Законодавча 
база інтелектуальної  власності. Об’єкти  права інтелектуальної 
власності. Об’єкти промислової власності. Об’єкти авторського 
права і суміжних прав. Суб’єкти права інтелектуальної власності. 
Автори як творці об’єктів права інтелектуальної власності. Пра-
вонаступники як суб’єкти права інтелектуальної власності.  

 

Тема 2. Набуття прав на об’єкти права інтелектуальної  
власності 

Виникнення права інтелектуальної власності. Набуття прав 
на винаходи, корисні моделі, промислові зразки. Набуття прав на 
засоби індивідуалізації товарів і послуг. Набуття прав на нетра-
диційні об’єкти інтелектуальної власності. Правова охорона 
об’єктів авторського права та суміжних прав. Набуття прав на 
об’єкти  інтелектуальної  власності за  кордоном. Видача охорон-
ного документа на об’єкт права інтелектуальної власності. При-
пинення правової охорони інтелектуальної власності. 
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Тема 3. Передача прав на об’єкти права  інтелектуальної 
власності 

Договори у сфері інтелектуальної власності. Авторські дого-
вори. Передача прав за авторськими договорами. Договори у сфері 
науково-технічної діяльності. Договори на використання об’єктів 
права промислової власності. Види ліцензій. Ліцензійні договори. 
Порядок укладання ліцензійних договорів. Ліцензійні платежі. 
Платіж у формі роялті. Паушальний платіж. Комбінований платіж. 

 

Тема 4. Право на об’єкт інтелектуальної власності 
Виникнення суб’єктивних прав інтелектуальної власності. 

Особисті немайнові права на об’єкти інтелектуальної власності. 
Майнові права на об’єкти інтелектуальної власності. Право на 
об’єкт промислової власності. Право на об’єкт авторського права. 
Право на об’єкт суміжних прав. Право на службовий об’єкт інте-
лектуальної власності. 

 

Тема 5. Захист прав інтелектуальної власності 
Загальні положення про систему захисту прав інтелектуаль-

ної власності. Адміністративно-правовий захист права інтелекту-
альної власності. Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної 
власності. Кримінальна відповідальність за порушення прав інте-
лектуальної власності. Захист права інтелектуальної власності в 
рамках Угоди TRIPS. 

 

Тема 6. Міжнародна правова охорона інтелектуальної 
власності 

Історія розвитку міжнародної системи охорони інтелектуаль-
ної власності. Міжнародні організації з охорони прав на інтелекту-
альну власність. Всесвітня організація інтелектуальної власності. 
Міжнародні конвенції про охорону авторського права та суміжних 
прав. Міжнародно-правова охорона промислової власності.  
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Тема 7. Оцінка прав на об’єкти  інтелектуальної власності 
Економічне значення інтелектуальної власності. Інтелектуа-

льна власність як товар. Інтелектуальна власність як нематеріаль-
ний актив. Підходи до визначення вартості прав на об’єкти інтеле-
ктуальної власності. Розрахунок вартості прав на об’єкт інтелекту-
альної власності за методом роялті. Розрахунок вартості прав на 
об’єкт інтелектуальної власності за методом звільнення від роялті.  

 
 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
З ДИСЦИПЛІНИ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ» 

 
Кількість годин № 

п/п 
 

Тема Семінарські 
заняття 

Практичні 
заняття 

Усього 

1. 
Право інтелектуальної  
власності в Україні 

2  2 

2. 
Набуття прав на об’єкти пра-
ва інтелектуальної власності 

2  2 

3. 
Передача прав на об’єкти пра-
ва інтелектуальної власності 

2  2 

4. 
Право на об’єкт інтелектуа-
льної власності 

 4 4 

5. 
Захист прав інтелектуальної 
власності 

2  2 

6. 
Міжнародна правова охорона 
інтелектуальної власності 

2  2 

7. 
Оцінка прав на об’єкти інте-
лектуальної власності 

 4 4 

                         Усього  10 8 18 
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Тема 1. ПРАВО  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  ВЛАСНОСТІ  
В  УКРАЇНІ 

 
План семінарського заняття 

(2 години) 
 

1. Поняття інтелектуальної власності.  
2. Законодавча база інтелектуальної власності. 
3. Об’єкти права інтелектуальної власності. 
4. Суб’єкти права інтелектуальної власності. 
 

Методичні рекомендації 
 

Вивчаючи цю тему, студентам необхідно зрозуміти, що ін-
телектуальна діяльність – це результат творчої діяльності люди-
ни, яка відрізняється неповторністю, оригінальністю, унікальніс-
тю. Під інтелектуальною власністю сучасні національні системи 
законодавства розуміють сукупність виключних прав як особис-
того немайнового, так і майнового характеру на результати інте-
лектуальної, творчої діяльності в науковій, літературній, худож-
ній і промисловій сферах. Отже, інтелектуальна власність – це 
закріплені законом особисті немайнові та майнові права на ре-
зультати інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літе-
ратурній і художній сферах. 

Розглядаючи питання про законодавчу базу інтелектуальної 
власності, потрібно підкреслити, що до 1991 року в Україні були 
відсутні спеціальні закони про охорону інтелектуальної власнос-
ті, а правове регулювання відносин у цій сфері забезпечувалося, в 
основному, підзаконними актами. Загальне законодавство закріп-
лювало можливість широкого використання результатів творчої 
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праці громадян в інтересах держави та суспільства. Наприклад, 
основною формою охорони винаходів був не патент, а авторське 
свідоцтво, що надавало виключне право на використання об’єкта 
інтелектуальної власності не їхнім творцям, а державі.  

Після проголошення незалежності України почалося форму-
вання спеціального законодавства, що регулює правовідносини у 
сфері інтелектуальної власності. Перш за все вони регулюються 
статтями 41 та 54 Конституції України, Книгою IV Цивільного 
кодексу України (далі – ЦК України). Також основними джере-
лами права промислової власності є Закони України: «Про охо-
рону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на 
промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і по-
слуг». Основним законом, що регулює правовідносини в сфері 
авторських і суміжних прав, є Закон України «Про авторське 
право і суміжні права».  

Важливим джерелом права інтелектуальної власності є між-
народні конвенції та договори, до яких приєдналася Україна. 
Найбільш важливими з них є: Паризька Конвенція про охорону 
промислової власності; Мадридська угода про міжнародну реєст-
рацію знаків; Договір про патентну кооперацію (договір РСТ); 
Лісабонська угода про охорону місць походження та їх міжнаро-
дної реєстрації; Бернська конвенція про охорону літературних і 
художніх творів; Римська конвенція про охорону інтересів вико-
навців, виробників фонограм та організацій мовлення. Студенти 
повинні знати, що, згідно з ч. 2 ст. 10 ЦК України, якщо у чинно-
му міжнародному договорі України містяться інші правила, ніж 
ті, що встановлені відповідним актом цивільного законодавства, 
то застосовуються правила відповідного міжнародного договору.  
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Як зазначалося вище, об’єкти інтелектуальної власності є ре-
зультатом творчої праці людини. Розрізняють два види творчості – 
технічну і художню. У відповідності до цього всі об’єкти інтелек-
туальної власності умовно поділяють на дві групи: об’єкти про-
мислової власності і об’єкти авторського права та суміжних прав. 
Крім того, для зручності, виділяють в окрему групу так звані не-
традиційні об’єкти інтелектуальної власності. Наприклад, вина-
ходи, промислові зразки, корисні моделі, знаки для товарів і по-
слуг є результатом науково-технічної творчості та відносяться до 
об’єктів промислової власності, а твори літератури, науки і мисте-
цтва, права виконавців творів є результатом художньої творчості 
та відносяться до об’єктів авторського права і суміжних прав. 

Вивчаючи об’єкти промислової власності, слід підкреслити, 
що винаходом визнається продукт (пристрій, речовина, штам    
мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини), спосіб. Для 
визнання винаходу патентоспроможним даний об’єкт промисло-
вої власності повинен відповідати наступним критеріям: новизні, 
винахідницькому рівню, промисловій придатності.  

Корисною моделлю може бути конструктивне виконання 
пристрою, яке повинне мати явно виражені просторові форми. 
Для визнання корисної моделі патентоспроможною, вона пови-
нна відповідати наступним критеріям: новизні, промисловій при-
датності.  

Студентам потрібно знати, що згідно з патентним законо-
давством України не можуть одержати правову охорону: від-
криття, наукові теорії та математичні методи, методи організації 
й управління господарством, умовні позначення, розклади, пра-
вила, методи здійснення розумових операцій, алгоритми та про-
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грами для обчислювальних машин, проекти і схеми планування 
споруд тощо. 

Промисловим зразком може бути форма, малюнок чи роз-
фарбування або поєднання, які визначають зовнішній вигляд про-
мислового виробу і призначені для задоволення естетичних по-
треб. Промислові зразки можуть бути об’ємними (моделі), пло-
щинними (малюнки) або комбінованими. Також згідно з патент-
ним законодавством не можуть одержати правову охорону: 
об’єкти архітектури, промислові, гідротехнічні й інші стаціонарні 
споруди; друкована продукція; об’єкти нестійкої форми з рідких, 
газоподібних, сипких речовин. 

Товарний знак – це позначення, здатне відрізняти товари чи 
послуги однієї особи від товарів або послуг іншої. Фірмове на-
йменування – це позначення, яке слугує для розпізнавання одного 
підприємства від іншого.  

Географічне зазначення – це об’єкт промислової власності, 
що представляє собою позначення, яке ідентифікує товар як та-
кий, що походить з певної країни, регіону або місцевості в цій 
країні, а вихідні якості, репутація або інші характеристики товару 
значною мірою пов’язуються з його географічним походженням.  

Об’єкти авторського права та суміжних прав поділяються 
на дві групи:  

 об’єкти авторського права (наприклад, твори науки, літе-
ратури, мистецтва, комп’ютерні програми, бази даних);  

 об’єкти суміжних з авторськими прав, до яких відносять-
ся права виконавців творів, виробників фонограм і аудіо-
грам, організацій мовлення. Об’єкти авторського права і 
суміжних прав використовуються в гуманітарній сфері 
для збагачення внутрішнього світу людини. 
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Слід підкреслити, що авторське право не поширюється на 
ідеї, методи, процеси, способи, концепції, принципи, факти. Не є 
об’єктами авторського права: офіційні документи (закони, поста-
нови, рішення тощо), а також їх офіційні переклади; офіційні си-
мволи і знаки (прапори, герби, ордени, грошові знаки тощо); на-
родна творчість; повідомлення про новини дня або повідомлення 
про поточні події, що мають характер звичайної інформації. 

Наприклад, до нетрадиційних об’єктів інтелектуальної влас-
ності належать: сорти рослин; породи тварин; комерційні таєм-
ниці; раціоналізаторські пропозиції; ноу-хау. Студенти мають 
знати, що раціоналізаторською пропозицією є визнана юридич-
ною особою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або 
організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності. Комерцій-
ною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, 
що вона є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які мають 
справу з видом інформації, до якого вона належить. Ноу-хау –   
це конфіденційна інформація наукового, технічного, виробничо-
го, адміністративного, фінансового, комерційного або іншого ха-
рактеру, що практично застосовується у діяльності підприємства 
або у фаховій діяльності та ще не стала загальним надбанням. 
Ноу-хау може бути об’єктом ліцензійного договору, який предста-
вляє собою сукупність конфіденційних відомостей у вигляді неза-
патентованих технічних рішень, знань, досвіду, навичок тощо.  

Розглядаючи питання про те, хто може бути суб’єктом права 
інтелектуальної власності, перш за все потрібно знати, що згідно 
з ч. 1 ст. 2 ЦК України учасником цивільних відносин є фізичні 
та юридичні особи. На підставі ст. 421 даного Кодексу 
суб’єктами права інтелектуальної власності є: творець об’єкта 
права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник 
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тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) 
майнові права інтелектуальної власності.  

Відповідно до ст. 435 ЦК України первинним суб’єктом ав-
торського права є автор твору. Суб’єктами авторського права є 
також інші фізичні та юридичні особи, які набули прав на твори 
відповідно до договору або закону.  

Згідно з ст. 450 ЦК України первинними суб’єктами суміж-
них прав є виконавець, виробник фонограми, виробник відеогра-
ми, організація мовлення. Суб’єктами суміжних прав є також інші 
особи, які набули таких прав відповідно до договору чи закону.  

До суб’єктів промислової власності перш за все належать 
творці даного об’єкту, власники патенту, їхні правонаступники. 
Творцем об’єкту промислової власності визнається фізична осо-
ба, творчою працею якої створено цей об’єкт. Якщо в створенні 
об’єкту промислової власності брали участь кілька фізичних осіб, 
то вони вважаються співвласниками даного об’єкту. Порядок роз-
порядження правами, що належать співвласникам, визначається 
угодою між ними. 

Патентовласником може бути особа, яка отримала патент і, 
тим самим, патентні права на винахід, корисну модель чи проми-
словий зразок. Перш за все, право на одержання патенту на своє 
ім’я має творець об’єкту.  

За законодавством України в сфері інтелектуальної власнос-
ті право на патент на службовий об’єкт промислової власності 
має роботодавець. У цьому випадку творцям виплачується 
обов’язкова винагорода, розмір і порядок виплати якої визнача-
ються законодавством або договором між сторонами, а в разі 
спору – встановлюються судом. Також потрібно знати, що в разі 
смерті творця об’єкта права інтелектуальної власності або влас-
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ника патенту на винахід, корисну модель чи промисловий зразок 
власниками патентних прав стають спадкоємці.  

Спадкування патентних прав відбувається як за законом, так 
і за заповітом. При спадкуванні патентних прав до спадкоємців 
переходять тільки майнові права. Особисті немайнові права   
(наприклад, право авторства і право на авторське ім’я) у спад-
щину не переходять.  

Слід зазначити: якщо об’єкт інтелектуальної власності втра-
тив юридичну силу (наприклад, закінчився визначений охорон-
ним документом строк дії або вчасно не внесено плату за підтри-
мання чинності охоронного документа), то цим об’єктом може 
скористуватися будь-яка фізична чи юридична особа, тобто він 
стає суспільним надбанням. 

 
Контрольні запитання 

 
1. Що таке інтелектуальна діяльність? 
2.  Що таке інтелектуальна власність? 
3. На яких нормативних актах базується національне зако-

нодавство в сфері інтелектуальної власності? 
4. Які об’єкти інтелектуальної власності відносяться до гру-

пи права промислової власності? 
5. Які об’єкти інтелектуальної власності відносяться до гру-

пи авторського права? 
6. Які об’єкти інтелектуальної власності відносяться до су-

міжних прав? 
7. Який об’єкт промислової власності називають винахід і 

яким критеріям він повинен відповідати? 
8. Що таке корисна модель і яким критеріям вона повинна ві-

дповідати? 
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9. Який об’єкт промислової власності називають промисло-
вим зразком? 

10. Що таке товарний знак та фірмове найменування? 
11. Який об’єкт права інтелектуальної власності називають 

географічним зазначенням? 
12. Що таке «ноу-хау»? 
13. Які об’єкти права інтелектуальної власності відносяться 

до групи нетрадиційних об’єктів і чому? 
14. Хто може бути суб’єктом права на об’єкт авторських і 

суміжних прав? 
15. Хто може бути суб’єктом права на об’єкти промислової 

власності? 
16. Хто може бути власником патенту? 
17. Які права на об’єкти інтелектуальної власності перехо-

дять до спадкоємців і чому? 
18. У яких випадках об’єкти права інтелектуальної власнос-

ті стають суспільним надбанням? 
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Тема 2. НАБУТТЯ  ПРАВ  НА  ОБ’ЄКТИ  ПРАВА 
 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  ВЛАСНОСТІ 

 
План семінарського заняття 

(2 години) 
 

1. Набуття прав на винаходи, корисні моделі, промислові 
зразки. 

2. Набуття прав на засоби індивідуалізації товарів і послуг. 
3. Правова охорона об’єктів авторського права та суміжних 

прав. 
4. Набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності за 

кордоном. 
 

Методичні рекомендації 
 

Вивчаючи цю тему, студенти мають розуміти, що суть охо-
рони інтелектуальної власності полягає в тому, що творець 
об’єкта права інтелектуальної власності розкриває інформацію 
про цей об’єкт для необмеженого кола осіб, одержуючи від дер-
жави виключні права на створений ним об’єкт на визначений пе-
ріод часу. Ці права регламентуються охоронним документом, що 
видається власнику об’єкта права інтелектуальної власності.  

В Україні право на винахід, корисну модель і промисловий 
зразок охороняється державою за допомогою охоронного доку-
мента – патенту. Патент – це техніко-юридичний документ, вида-
ний заявнику на винахід, корисну модель або промисловий зразок, 
що відповідає умовам патентоспроможності і підтверджує авторст-
во, пріоритет і право власності на об’єкт інтелектуальної власності. 

Студентам окремо слід зупинитися на порядку оформлення 
прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, засоби     
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індивідуалізації товарів і послуг. Для оформлення прав на ці 
об’єкти промислової власності, необхідно подати відповідним 
чином оформлену заявку до Державного департаменту інтелекту-
альної власності України (далі – Установа). Потім цю заявку пе-
редають до Державного підприємства «Український інститут 
промислової власності», який є підлеглим Установі, де заявка 
проходить експертизу. Водночас із публікацією відомостей про 
видачу патенту, Установа здійснює державну реєстрацію патенту, 
для чого вносить до реєстру відповідні дані. Видача патенту здій-
снюється Установою в місячний строк після реєстрації патенту. 

В Україні після проведення експертизи по суті патент на ви-
нахід видається строком на 20 років. На промисловий зразок і ко-
рисну модель патент видається строком на 10 років. Строк дії па-
тентів України відраховується від дати подачі заявки в Установу.  

Згідно з Паризькою конвенцією про охорону промислової 
власності, якщо заявка спочатку була подана в одній із країн    
Паризького Союзу, а потім в Україні, то дія патенту відрахову-
ється від дати раніше поданої заявки, що називається конвенцій-
ним пріоритетом. 

Дія патенту на винахід, корисну модель і промисловий  зра-
зок може бути достроково припинена цілком або частково за за-
явою власника патенту або через несвоєчасну сплату річного збо-
ру за підтримку дії патенту. Охорона прав на винаходи, корисні 
моделі та промислові зразки регламентується законами України: 
«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону 
прав на промислові зразки», а також низкою підзаконних актів: 
положень, правил, інструкцій, розроблених Державним департа-
ментом інтелектуальної власності. 

Розглядаючи питання щодо набуття та охорони прав на за-
соби індивідуалізації товарів і послуг, студентам потрібно знати, 
що охорона цих об’єктів промислової власності здійснюється на 



Т. В. Ярошевська   

 

24 

основі Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і 
послуг» та Закону України «Про охорону прав на зазначення по-
ходження товарів», а також відомчими нормативними актами. 
Нагадаємо, що знаки для товарів і послуг – це зареєстровані у 
встановленому порядку позначення, завдяки яким товари та по-
слуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг 
інших осіб. В Україні право власності на знаки для товарів і по-
слуг засвідчується свідоцтвом. Право на одержання свідоцтва 
мають національні та іноземні заявники. 

Порядок одержання  свідоцтва подібний до того, що був 
описаний для винаходів. Особа, яка бажає одержати свідоцтво, 
подає заявку до Установи. У випадку схвального рішення за ре-
зультатами експертизи, Установа публікує в своєму офіційному 
бюлетені відомості про видачу свідоцтва. Одночасно здійснюєть-
ся державна реєстрація знаку шляхом внесення до Реєстру відо-
мостей про свідоцтво. У місячний строк після державної реєстра-
ції знаку відомство видає власнику свідоцтво, що дає йому ви-
ключне право користуватися та розпоряджатися знаком на свій 
розсуд. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подачі за-
явки до Установи і продовжується за клопотанням власника охо-
ронного документу щораз на 10 років. Також строк дії свідоцтва 
може бути припинений у випадках, аналогічних таким, як і для 
патенту на винахід. 

Щодо правової охорони об’єктів авторського права та сумі-
жних прав, то ці об’єкти інтелектуальної власності охороняються 
Законом України «Про авторське право і суміжні права». Цей за-
кон охороняє особисті немайнові та майнові права авторів, їхніх 
правонаступників, а також права виконавців, виробників фоно-
грам, організацій мовлення. Крім того, особисті немайнові і май-
нові права власників авторського та суміжних прав охороняються 
ЦК України та іншими нормативно-правовими актами. 
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Студенти повинні зрозуміти, що, згідно з законодавством 
України, виникнення та здійснення авторських прав не вимагає 
виконання будь-яких формальностей. Іншими словами, з моменту 
створення авторських чи оприлюднення суміжних творів вони 
автоматично знаходяться під державною охороною. За бажанням 
автора, власник авторського права для оповіщення про свої права 
може використовувати знак охорони авторського права, що міс-
титься на кожному примірнику твору та складається з латинської 
букви © у колі, імені власника авторського права і року першого 
опублікування твору. Також власник авторського права може оде-
ржати авторське свідоцтво та зареєструвати своє право в офіцій-
них державних реєстрах. При виникненні суперечки реєстрація 
визнається судом юридичною презумпцією авторства, тобто вва-
жається дійсною, якщо в судовому порядку не буде доведене інше. 

Охорона майнових прав авторів на Україні діє протягом 
всього життя автора та 70 років після його смерті. Безстроково 
охороняються законом особисті немайнові права (наприклад, 
право авторства, право на ім’я, право протидіяти перекрученню 
чи іншій зміні твору чи будь-якому іншому зазіханню на твір, що 
може завдати шкоди честі та репутації автора). 

Розглядаючи питання про охорону прав виконавців, вироб-
ників фонограм і організацій мовлення (суміжних прав), необхід-
но зазначити, що ці права охороняються Законом України «Про 
авторське право і суміжні права». Як зазначалося вище, оформ-
лення суміжних прав не вимагає виконання будь-яких формаль-
ностей. З моменту першого оприлюднення цих об’єктів права, 
вони автоматично знаходяться під державною охороною.  

Виробники фонограм і виконавці для оповіщення про свої 
права можуть на всіх примірниках фонограм або на їхніх упаков-
ках проставляти знак охорони суміжних прав, що складається з 
латинської літери ® у колі, імені власника суміжних прав і року 
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першої публікації цього права. Особисті права виконавців охоро-
няються безстроково. Майнові права виконавців, виробників    
фонограм і організацій мовлення охороняються протягом 50 років.  

Студенти мають розуміти, що охорона інтелектуальної вла-
сності в Україні сприяє розвитку науково-дослідної діяльності, 
що приводить до технічного прогресу, росту інвестицій, поліп-
шення якості промислової продукції та підвищення культурного 
рівня громадян. 

Вивчаючи питання про набуття прав на об’єкти інтелектуа-
льної власності за кордоном, студентам необхідно знати, що за-
конодавство України, як і будь-якої іншої країни, регулює відно-
сини в сфері промислової власності тільки своєї країни. Тому па-
тент, отриманий в Україні, має силу тільки на території України. 
Якщо ж заявник хоче одержати правову охорону в інших країнах, 
він повинен одержати її в кожній із них.  

Для того, щоб полегшити одержання правової охорони 
об’єктів промислової власності своїм громадянам і юридичним 
особам у закордонних країнах, у 1883 році одинадцять країн під-
писали Паризьку конвенцію та створили Міжнародний Союз для 
охорони промислової власності. Конвенція встановлює положен-
ня, що відносяться до винаходів, товарних знаків, промислових 
зразків, фірмових найменувань. Після набуття незалежності 
Україна також приєдналась до Паризької конвенції. Студенти 
мають знати, що завдяки Паризькій конвенції про охорону про-
мислової власності, будь-який громадянин України має право за-
патентувати винахід, корисну модель, промисловий зразок у     
закордонних державах.  

До подачі заявки на одержання охоронного документа за 
кордоном заявник зобов’язаний подати заявку до Державного де-
партаменту інтелектуальної власності в Україні і проінформувати 
його про свій намір здійснити  таке патентування. Якщо протягом 
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трьох місяців від дати подачі заявки не надійде заборона на пате-
нтування, то заявка може бути подана у відповідний орган закор-
донної держави. При патентуванні за кордоном слід додержува-
тися норм міжнародних угод у сфері промислової власності, до 
яких приєдналася Україна. 

Також  будь-який громадянин України має право зареєстру-
вати знак для товарів і послуг у закордонній державі. При реєст-
рації знака за кордоном, відповідно до Мадридської угоди про 
міжнародну реєстрацію знаків, однією з умов є подача заявки че-
рез власне національне відомство.  

Охорона авторських прав за кордоном здійснюється у відпо-
відності до Бернської конвенції про охорону літературних і худож-
ніх творів (1886 р.), до якої приєдналася Україна. Міжнародно-
правова охорона суміжних прав здійснюється на підставі Римської 
конвенції 1961 року. За цією Конвенцією охороняються права ви-
конавців, права виробників фонограм, права організацій мовлення.  

 
Контрольні запитання 

 
1. У чому сутність охорони інтелектуальної власності? 
2. Яким охоронним документом охороняються права на   

винаходи, корисні моделі і промислові зразки? 
3. Що таке патент? 
4. На який строк видається охоронний документ на винахід?  
5. На який строк видається охоронний документ на промис-

ловий зразок? 
6. На який строк видається охоронний документ на корисну 

модель? 
7. У яких випадках дія патенту може бути достроково при-

пинена?   
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8. Яким охоронним документом охороняються права на 
знаки для товарів і послуг? 

9. На який строк видається охоронний документ на знаки 
для товарів і послуг? 

10. З якого моменту авторські права знаходяться під охоро-
ною держави? 

11. З якого моменту суміжні права знаходяться під охоро-
ною держави? 

12. Протягом якого строку  охороняються  особисті  немай-
нові та майнові права автора? 

13. Протягом якого строку охороняються особисті немай-
нові та майнові права виконавця твору? 

14. Яким чином можна отримати охоронний документ, який 
буде мати чинність за кордоном? 
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Тема 3. ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ПРАВА  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 
План семінарського заняття 

(2 години)  
 

1. Види ліцензій. 
2. Ліцензійні договори. 
3. Ліцензійні платежі. 
4. Передача прав за авторськими договорами. 
 

Методичні рекомендації 
 

Вивчаючи цю тему, студенти повинні розуміти, що творець 
об’єкта права інтелектуальної власності (чи інша особа, яка має ви-
ключне майнове право на об’єкт права інтелектуальної власності) 
може передавати свої майнові права будь-якій особі повністю або 
частково. Отже, в умовах ринкової економіки результати інтелек-
туальної діяльності людини при обміні виступають як товар, що 
може бути об’єктом комерційної угоди. Комерційна угода може 
здійснюватися як ліцензійний договір про передачу майнових прав 
на об’єкт промислової власності або як авторський договір про 
передачу майнових прав на об’єкт авторського чи суміжних прав.  

При торгівлі правами на об’єкти права промислової власності 
під ліцензією розуміється дозвіл, у відповідності з яким одна осо-
ба, яка має виключне право дозволяти використання об’єкта пра-
ва інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі 
(ліцензіатові) письмове повноваження, яке надає їй право на ви-
користання цього об’єкта в певній обмеженій сфері (ст. 1108 
ЦК України).  
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Торгівля ліцензіями – один з найбільш ефективних засобів 
поширення нововведень у різних галузях виробництва. Вона за-
безпечує прискорення науково-технічного і соціального розвитку 
суспільства. Студенти мають зрозуміти, що форма торгової угоди 
з продажу ліцензії повинна забезпечувати монопольне право ви-
користання об’єктів промислової власності тільки для партнерів 
цієї угоди і не допускати використання цього права конкурентами.  

Продаж ліцензіаром ліцензій може переслідувати такі цілі 
як, наприклад, одержання гарантованого прибутку без вкладення 
капіталу і створення власного виробництва чи освоєння ринку, 
завоювання ринку, скорочення строків освоєння нових техноло-
гій, компенсація витрат на створення.  

Придбання ліцензії дозволяє ліцензіатові: освоїти виробниц-
тво продукції, що користується попитом, при істотній економії 
матеріальних і трудових ресурсів; знизити собівартість продукції, 
що випускається; підвищити продуктивність праці і конкуренто-
здатність товарів на зовнішньому ринку; одержати переваги над 
конкурентами. 

Студентам окремо слід розглянути види ліцензій. Так, згід-
но зі ст. 1108 ЦК України, за обсягами переданих прав ліцензія 
може бути виключною, одиничною, невиключною, повною, а   
також іншого виду, що не суперечить закону.  

За виключною ліцензією, ліцензіар передає право на вико-
ристання об’єкта промислової власності ліцензіату в певному об-
сязі, на визначеній території  і на обумовлений строк, залишаючи 
за собою право використовувати цей об’єкт в частині, що не пе-
редається ліцензіату. При цьому ліцензіар немає права надавати 
ліцензії на використання даного об’єкта  іншій особі на цій же 
території в обсязі наданих ліцензіату прав. 
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Права ліцензіата на використання об’єкта промислової вла-
сності, які він одержав за виключною ліцензією, можуть бути 
обмежені ліцензіаром стосовно: строку дії договору, який може 
бути меншим, ніж строк дії патенту; території дії договору, яка 
може обмежуватися конкретною сферою; виду використання 
(наприклад, тільки виробництво або тільки продаж). 

Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і ви-
ключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на 
використання об’єкта права промислової власності у сфері, що 
обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості викорис-
тання ліцензіаром цього об’єкта у зазначеній сфері.  

Надання ліцензіату невиключної ліцензії не виключає мож-
ливості використання ліцензіаром об’єкта права промислової 
власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним лі-
цензій іншим особам.  

За повною ліцензією до ліцензіата переходять усі майнові 
права, що випливають із патенту, на строк дії договору. Ліцензіар 
є лише номінальним патентовласником, але тільки на строк чин-
ності договору. По закінченні строку повної ліцензії майнові пра-
ва патентовласника відновлюються у повному обсязі.  

Повна ліцензія подібна до договору купівлі-продажу, але 
тільки на певний строк. Студенти повинні розуміти, що договір 
повної ліцензії занадто обмежує права патентовласника, що є не-
доцільним. Завдяки виключній або невиключній ліцензії патенто-
власник може одержати кращий прибуток, ніж від продажу по-
вної ліцензії.  

Пропонується детальніше розглянути передачу прав на 
об’єкти промислової власності за допомогою ліцензійного дого-
вору, оскільки найбільш поширеною правовою формою викорис-
тання об’єктів промислової власності є саме ліцензійні договори.  
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Ліцензійний  договір – це двостороння угода, за якою сто-
рона, що володіє виключним правом на використання об’єкту 
права промислової власності (ліцензіар), надає іншій стороні (лі-
цензіату) дозвіл (ліцензію) на використання, а ліцензіат бере на 
себе зобов’язання вносити ліцензіару обумовлені договором пла-
тежі і здійснювати інші дії, передбачені договором. 

У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера 
використання об’єкта права промислової власності (наприклад, 
конкретні права, що надаються за договором, способи викорис-
тання зазначеного об’єкта, територія та строк, на які надаються 
права), розмір, порядок і строки виплати платежів за використан-
ня об’єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, 
які сторони вважають за доцільне включити у договір. Майнові 
права, не зазначені в договорі як відчужені, вважаються такими, 
що не передані. Відповідно до патентного законодавства України, 
ліцензійний договір вважається дійсним, якщо він складений у 
письмовій формі та підписаний сторонами.  

Договори у сфері інтелектуальної діяльності мають відпові-
дати загальним цивільно-правовим вимогам до договорів. Перед-
усім, договором визнається угода двох або більше осіб, що спря-
мована на виникнення, зміну чи припинення їх прав і обов’язків.  

Студентам необхідно знати, що патентним законодавством 
визначені обов’язкові умови та реквізити договору. У ньому по-
винні бути зазначені: сторони договору (повне офіційне на-
йменування та юридична адреса – для юридичної особи; прізви-
ще, ім’я, по батькові та адреса – для фізичної особи); номер охо-
ронного документа; назва об’єкта промислової власності; пред-
мет договору, який повинен містити бажання власника передати 
своє майнове право на об’єкт  промислової власності та згоду 
правонаступника прийняти це право; підписи сторін; дата укла-
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дання договору. Міжнародна практика ліцензійної торгівлі свід-
чить про те, що строк дії ліцензійного договору, як правило, ста-
новить від 5 до 10 років. Договірним правом регулюється  мож-
ливість  дострокового розірвання ліцензійного договору, якщо 
однією із сторін не виконуються його істотні умови, а також про-
довження строку дії договору за взаємною згодою сторін. 

Оскільки більшість ліцензійних угод пов’язана з комерцій-
ною діяльністю, то вони передбачають виплату визначеної гро-
шової суми ліцензіарові за передані майнові права на викорис-
тання об’єктів права інтелектуальної власності. Тому потрібно 
детальніше зупинитися на ліцензійних платежах. Розрізняють три 
основних види ліцензійних платежів: роялті, паушальний, комбі-
нований: 

– платіж у формі роялті передбачає, що ліцензіат випла-
чує ліцензіарові винагороду рівними частками протягом усього 
строку дії договору; 

– паушальний платіж передбачає виплату винагороди до 
початку масового випуску продукції, зафіксованої в договорі. До 
паушальної форми оплати звертаються зазвичай у випадках, коли 
в країні ліцензіата хитке положення або немає ясності в питанні 
патентування винаходу, що складає основу ліцензії; 

– комбінований платіж передбачає виплату ліцензіарові 
частини винагороди ще до початку виробництва і збуту продук-
ції, а частина винагороди, що залишається, виплачується у формі 
роялті після поставки продукції на виробництво. 

Вивчаючи питання про передачу прав на об’єкти інтелекту-
альної власності за авторськими договорами, студенти мають ро-
зуміти, що за ліцензійними договорами, як правило, передаються 
права на об’єкти промислової власності. Якщо автор передає ін-
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шій особі свої майнові права на використання об’єкта авторсько-
го права, то укладається авторський договір.  

За авторським договором автор об’єкта права зобов’язаний 
створити і передати замовлений твір для використання, а корис-
тувач зобов’язаний використати або почати використання твору 
передбаченим договором способом в обумовленому ним обсязі у 
визначений строк і виплатити автору встановлену договором ви-
нагороду. Студенти мають знати, що це самостійна група догові-
рних зобов’язань, які відзначаються певними особливостями: 

– по-перше, суб’єктами зазначених договорів, з одного боку, 
завжди є автор (співавтори) або його (їх) правонаступники, а з      
іншого боку, як правило, певна організація, яка за родом своєї дія-
льності може використати твір обумовленим у договорі способом; 

– по-друге, якщо з боку автора виступають дві або більше 
особи (співавтори, кілька спадкоємців або інших правонаступни-
ків), то для укладання договору необхідна згода усіх цих 
суб’єктів, незалежно від того, яка частка авторської винагороди 
їм належить;  

– по-третє, у випадках використання кількох колективних 
творів на кожний із них укладається окремий авторський договір 
(наприклад, із співавторами слів пісні – один договір, із співавто-
рами музики – інший). У такому випадку це окремі види творів, а 
не співавторство; 

– по-четверте, автор може передати право на використання 
свого твору як на території України, так і за її межами будь-яким 
громадянам і юридичним особам, у тому числі й іноземним;  

– по-п’яте, об’єкти авторського права можуть бути об’єктом 
договору за умови, якщо цей об’єкт виражений в об’єктивній 
формі, яка дозволяє його відтворювати і розмножувати.  
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Отже, об’єктом авторського договору можуть бути твори, 
вже створені на момент укладання договору, а також твори, які 
автор (співавтори) зобов’язується створити і передати для вико-
ристання. 

Окремо слід зупинитися на видах авторських договорів. Ро-
зрізняють, наприклад, такі види авторських договорів: видавни-
чий; на депонування рукопису; постановочний; сценарний; худо-
жнього замовлення; про використання в промисловості неопублі-
кованого твору декоративно-прикладного мистецтва. 

Видавничий договір – характеризується специфічним спо-
собом використання твору: виданням і розповсюдженням його 
через торгівлю, бібліотеки чи інші організації. Видавничі догово-
ри розрізняються за своїм предметом: на видання літературних 
творів, творів образотворчого мистецтва, музичних творів.  

Договори на видання літературних творів поділяються на 
видання оригінальних творів і на видання літературних творів у 
перекладі вітчизняних і зарубіжних авторів. Видавничий договір 
може бути укладений як на готовий твір, так і на твір, що буде 
створений у майбутньому. Останній називається ще договором 
замовлення. 

Договір на депонування рукопису. За цим договором органі-
зація за погодженням з автором передає належним чином оформ-
лений оригінал разом із рефератом твору інформаційному органу, 
який зобов’язаний безкоштовно зберігати оригінал і надавати ін-
формацію про нього шляхом публікації реферату. Крім того, цей 
орган зобов’язаний на замовлення всіх зацікавлених осіб вигото-
вляти і видавати копії твору повністю або частково.  

Постановочний договір. За цим договором автор передає 
або зобов’язується створити і передати постановнику драматич-
ний, музичний, музично-драматичний, хореографічний або пан-
томімний твір, а постановник зобов’язується здійснити в межах 
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обумовленого договором або законом строку постановку і публі-
чне виконання твору та сплатити автору винагороду. Винагорода 
складається з двох частин: одноразової винагороди та збору за 
кожний спектакль.  

Сценарний договір. За цим договором автор передає або зо-
бов’язується створити і передати кіно-, теле- або радіостудії сце-
нарій фільму або теле- чи радіопередачі в обумовлений догово-
ром строк, а студія зобов’язується виплатити автору винагороду.  

Договір художнього замовлення. За цим договором автор 
зобов’язується створити і передати замовнику в обумовлений до-
говором строк твір образотворчого мистецтва, а замовник зо-
бов’язується виплатити автору погоджену винагороду. Особли-
вість зазначеного договору полягає в тому, що замовник не зо-
бов’язаний випускати твір у світ, тобто виставляти твір для пуб-
лічного огляду. 

Договір про використання в промисловості неопублікова-
ного твору декоративно-прикладного мистецтва. За цим дого-
вором автор зобов’язується передати або створити і передати твір 
декоративно-прикладного мистецтва для використання іншій сто-
роні договору, яка зобов’язується виплатити обумовлену догово-
ром винагороду.  

У спеціальній літературі і законодавстві немає визначення 
поняття «декоративно-прикладне мистецтво», а лише є перелік 
творів, які прийнято вважати об’єктами декоративно-прик-
ладного мистецтва. Питання про те, чи є даний твір об’єктом де-
коративно-прикладного мистецтва, вирішують фахівці. Проте 
практикою до переліку таких творів віднесено: серветки, килими, 
хустки, взуття, одяг, вироби із шкіри, кісток, пластмаси; іграшки, 
значки, сувеніри, вироби зі скла, фарфору, металу; ювелірні і га-
лантерейні вироби тощо. 
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Контрольні запитання 
 

1. Що таке ліцензія? 
2. Які види ліцензій Ви знаєте? 
3. Які переваги отримують сторони при продажу ліцензій? 
4. Що розуміють під поняттям «виключна ліцензія»?  
5. Яка ліцензія має назву «невиключна»? 
6. Що розуміють під поняттям «повна ліцензія»? 
7. Що таке одинична ліцензія? 
8. Який договір називають ліцензійним? 
9. При укладенні ліцензійного договору які умови будуть 

вважатися істотними? 
10. Назвіть основні види ліцензійних платежів? 
11. Що розуміють під виплатою винагороди у формі роялті? 
12. Що таке паушальний платіж?  
13. У яких випадках виплачується винагорода комбінова-

ним платежем? 
14. Що таке авторський договір? 
15. Назвіть особливості авторських договорів? 
16. Які існують види авторських договорів? 
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Тема 4. ПРАВО НА ОБ’ЄКТ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 
План практичного заняття 

(4 години) 
 

1. Право на об’єкт промислової власності. 
2. Право на об’єкт авторського права.  
3. Право на об’єкт суміжних прав. 
4. Право на службовий об’єкт інтелектуальної власності. 
 

Індивідуальні задачі 
 

Задача 1 
 

До Апеляційного суду Дніпропетровської області з позив-
ними вимогами звернулося товариство з обмеженою відповідаль-
ністю. У позовній заяві позивач просив суд визнати винахід, 
створений ведучим конструктором гр. Пилипенко, службовим. 
Заперечуючи проти заявлених вимог, винахідник Пилипенко по-
яснив суду, що даний винахід не можна кваліфікувати як службо-
вий об’єкт права промислової власності, оскільки були відсутні 
завдання роботодавця на його створення, а дане технічне рішення 
було зроблене тільки завдяки засобам роботодавця. 

1. Які винаходи слід вважати службовими? 
2. Яким нормативно-правовим актом врегульовуються від-

носини між роботодавцем і винахідником? 
3. На чию користь суд має прийняти рішення? 
4. Користуючись нормами чинного законодавства, обґрун-

туйте відповідь. 
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Задача 2 
 

До суду Голосіївського району м. Києва звернулася      
гр. Іванова – спадкоємиця Лазарєва, автора наукових праць з фі-
лософії – з позовом проти гр. Андрєєва  про виплату винагороди 
за видання творів, створених у співавторстві з померлим науко-
вцем Лазарєвим.  

У ході розгляду справи виявилося, що гр. Андрєєв був   
учнем науковця Лазарєва і використовував його окремі ідеї.     
У пам’ять про вчителя гр. Андрєєв поставив ім’я свого помер-
лого наставника поряд зі своїм іменем у деяких виданнях нау-
кового характеру. Всі ці твори були створені після смерті 
гр. Лазарєва. 

1. Чи вважаються ідеї об’єктом права інтелектуальної вла-
сності?  

2. Чи мали місце відносини співавторства між гр. Андрєєвим 
і гр. Лазарєвим? 

3. Чи правомірно Андрєєв використав ім’я Лазарєва? 
4. Чи має право Іванова на отримання авторської винагороди? 
5. На чию користь прийме рішення суд? 
 

Задача 3 
 

Громадянин Бондаренко подав до суду Баглійського району 
м. Дніпродзержинська позов про стягнення з акціонерного това-
риства (АТ) «Дніпромет» авторської винагороди за використання 
винаходу за патентом № 6637. В обґрунтуванні заявленої вимоги 
вказано, що позивач у числі інших винахідників створив винахід, 
який був впроваджений у виробництво на Дніпровському  мета-
лургійному комбінаті, але авторська винагорода за патентом № 
6637 не виплачувалася.   
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Дніпровський металургійний комбінат подав заявку на офо-
рмлення винаходу на своє ім’я, оскільки винахід зроблений при 
виконанні службових обов’язків. Відповідач стверджує, що АТ 
«Дніпромет» є одним з правонаступників Дніпровського металу-
ргійного комбінату і право щодо патенту № 6637 належать йому. 

1. У якому випадку виплачується авторська винагорода за 
створення винаходу? 

2. Чи повинен правонаступник виплачувати авторську вина-
городу за службовий винахід? 

3. Яке рішення має прийняти суд? 
4. Користуючись нормами чинного законодавства, обґрун-

туйте відповідь.   
 

Задача 4 
 

До юридичної фірми звернулася гр. Євдокимова, яка, на її 
думку, здійснила наукове відкриття, котре описала у рукописі на-
укової праці з хімії. Громадянка Євдокимова бажала отримати 
консультацію з приводу можливості отримання правової охорони 
на результат своєї творчої діяльності. 

Підготуйте відповідь юрисконсульта фірми, звернувши ува-
гу на такі питання: 

1.  Що може бути в даному випадку об’єктом правового за-
хисту? 

2.  Які особисті немайнові і майнові права виникають у 
гр. Євдокимової і в силу яких юридичних фактів? 

3.  З якого моменту в Україні об’єкти авторського права зна-
ходяться під правовою охороною? 

4.  Згідно з національним законодавством, який строк охо-
рони особистих немайнових і майнових прав автора на авторські 
твори? 
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Задача 5 
 

Громадяни Марченко і Савченко вирішили створити това-
риство і, крім грошових внесків, внести в статутний капітал авто-
рське право на раніше створений ними літературний твір, оціни-
вши його в 5000 грн. Реєстраційний орган відмовив в реєстрації 
товариства, посилаючись на те, що статутний капітал повинен 
формуватися за рахунок грошових внесків або за рахунок іншого 
майна. На думку реєстраційного органу, не можна вважати май-
ном авторське право на твір і зробити оцінку прав на даний 
об’єкт інтелектуальної власності неможливо, у зв’язку з цим ста-
тут товариства буде суперечити законодавству. 

1. Чи можуть майнові права на об’єкт інтелектуальної влас-
ності вноситися до статутного капіталу юридичної особи?  

2. Чи можна провести оцінку прав на об’єкт авторського 
права? 

3. Користуючись нормами чинного законодавства, обґрун-
туйте відповідь. 
 

Задача 6 
 

У 2009 році судом Заводського району м. Дніпродзер-
жинська Дніпропетровської області було розглянуто справу щодо 
патентоволодіння. Предметом суперечки став спектрометр для 
аналізу хімічних речовин, створений двома науковими співробіт-
никами гр. Олексієвим і гр. Матвієнко, які працювали до 
1991 року у Державному інституті азотної промисловості «ДІАП». 
У 1991 році винахідники взяли участь у створенні малого держа-
вного науково-виробничого  підприємства «Стирол», однією із 
задач якого стало просування на ринок розробленої ідеї. У тому ж 
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році гр. Олексіїв і гр. Матвієнко подали заявку на отримання па-
тенту. Через деякий час у директора підприємства «Стирол» з ви-
нахідниками виникли розбіжності і вони були вимушені звільни-
тися з науково-виробничого підприємства.  

У свою чергу, директор науково-виробничого підприємства 
подав до суду позов, бажаючи відсудити права на володіння па-
тентом. Позовна заява складалася з наступних вимог:  

- визнати патентовласником даного винаходу підприємство 
«Стирол»;  

- визнати винахід як такий, що створений у порядку вико-
нання службового завдання. 

1. Хто із сторін має бути патентовласником?  
2. Чи підлягають задоволенню вимоги позивача? 
3. На чию користь буде рішення суду? 
4. Користуючись нормами чинного законодавства, обґрун-

туйте відповідь.   
 

Задача 7 
 

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) в особі ди-
ректора гр. Глущенка, який одночасно був головним редактором  
місцевого телебачення, і редакція газети «Факти» уклали договір, 
згідно з яким місцеве телебачення зобов’язувалось надавати реда-
кції газети для публікації свою програму передач за 6000 грн. у мі-
сяць. Але через деякий час редакція припинила друкувати програ-
му, повідомивши про розірвання договору в одній із своїх статей.  

ТОВ, у зв’язку з необхідністю публікації програми пере-
дач, організувало випуск газети «Новини тижня». Проте, газета 
«Факти» знову почала публікувати програму передач без сплати 
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ТОВ платежів у зв’язку з тим, що вона отримувала програму з 
інших джерел. 

Товариство, вважаючи, що газета «Факти» порушила його 
авторські права і свої договірні зобов’язання, вимагало стягнення 
з відповідача 56000 грн., у тому числі 50000 грн. упущеної вигоди 
і 6000 грн. витрат на випуск газети «Новини тижня». 

1. Чи є програма передач об’єктом авторського права? 
2. Чи має право позивач на відшкодування збитків? 
3. Яке рішення повинен прийняти суд? 
4. Користуючись нормами чинного законодавства, обґрун-

туйте відповідь.   
 

Задача 8 
 
До суду Шевченківського району м. Києва з позивними вимо-

гами звернулося акціонерне товариство (АТ). У позовній заяві було 
вказано, що провідний конструктор гр. Петренко у період роботи 
на науковому підприємстві, яке є структурним підрозділом АТ, пи-
сьмово не повідомив роботодавця про створення промислового 
зразка і передав матеріали на даний об’єкт промислової власності 
структурному підрозділу, який оформив заявку і одержав патент.  

Позивач вважав, що своїми діями структурний підрозділ по-
рушив права АТ на промисловий зразок, створений в умовах 
службової діяльності і просив суд визнати патентовласником АТ. 

У ході судового розгляду позивач посилався на порушення 
гр. Петренком порядку письмового повідомлення роботодавця 
про створення промислового зразка, що позбавило позивача мо-
жливості заявити свої вимоги на запатентоване технічне рішення.  

1. Який порядок повідомлення роботодавця про створений 
службовий об’єкт промислової власності? 
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2. Хто із сторін має право бути патентовласником промис-
лового зразка? 

3. Чи підлягають задоволенню вимоги акціонерного товари-
ства? 

4. Яке рішення має прийняти суд? 
5. Користуючись нормами чинного законодавства, обґрун-

туйте відповідь.  
 

Задача 9 
 
Видавництво «Квітень» звернулося до Господарського суду 

Дніпропетровської області з позовом проти наукового товариства 
«Науковець». У позовній заяві йшлося про стягнення з товариства 
«Науковець» компенсації у розмірі 10000 мінімальних заробітних 
плат за видання трьох наукових статей, виключні права на вида-
вання яких належали видавництву.  

У ході судового засідання було виявлено, що між видавниц-
твом «Квітень» і науковим товариством «Науковець» був укладе-
ний договір. За умовами договору видавництво повинне передати 
статті товариству, а наукове товариство мало видати їх за свій ра-
хунок, продати тираж і виплатити видавництву половину від ви-
рученої суми.  

Наукове товариство «Науковець» статті опублікувало, тираж 
розповсюдило, але з видавництвом «Квітень» не розрахувалося. 

1. Чи були порушені авторські права видавництва «Квітень»? 
2.Чи підлягають задоволенню вимоги видавництва? 
3.Яке рішення має прийняти суд? 
4.Користуючись нормами чинного законодавства, обґрун-

туйте відповідь. 
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Задача 10 
 

Учасник шоу програми «Україна має талант» Валерій Юрчен-
ко у своєму виступі зробив пародію на артистів: Вірку Сердючку, 
Валерія Леонтьєва, Олександра Рибака і за цей виступ потрапив до 
фіналу.  

Одного разу Валерій Юрченко побачив, що записи його ви-
ступів продаються у відділі продажу музичних та аудіовізуальних 
творів місцевого універмагу. 

1. Чи є гр. Юрченко суб’єктом суміжного права? 
2. Чи були порушені права Валерія Юрченка? 
3. Чи були порушені права артистів: Сердючки, Леонтьєва, 

Рибака? 
4. Користуючись нормами чинного законодавства, обґрун-

туйте відповідь.  
 

Задача 11 
  
Винахідник Завадський уклав з підприємством «Дніпро-

маш» ліцензійний договір на використання у виробництві свого 
запатентованого винаходу на строк 10 років. За умовами дого-
вору, підприємство виплачувало Завадському винагороду щомі-
сячно у сумі 10 000 грн. Збір за підтримку дії патенту повинен 
був сплачувати Завадський. Проте, у зв’язку з від’їздом за кор-
дон на лікування, винахідник не зміг сплатити вчасно збір, що 
спричинило припинення дії патенту. Коли керівництво підпри-
ємства «Дніпромаш» дізналося про це, Завадському було при-
пинено виплату винагороди, хоча винахід продовжував викори-
стовуватись у виробництві.  
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Винахідник звернувся до адміністрації підприємства з вимо-
гою про продовження виплати винагороди, але отримав відповідь 
про відмову у задоволенні його вимог. У відповіді адміністрації 
зазначалося також, що внаслідок невиконання Завадським умов 
договору і припиненням дії патенту підприємство втратило ви-
ключне право на використання винаходу, у зв’язку з чим понесло 
збитки, які підприємство має намір стягнути з гр. Завадського у 
судовому порядку. 

1. Які підстави і наслідки припинення дії патенту? 
2. Чи має право підприємство «Дніпромаш» вільно викорис-

товувати винахід Завадського? 
3. Чи  повинен винахідник  нести  відповідальність за збит-

ки, понесені підприємством? 
4. Чи має право Завадський вимагати виплати винагороди за 

використання винаходу? 
5. Користуючись нормами чинного законодавства, обґрун-

туйте відповідь. 
   

Задача 12 
 

Видавниче товариство «Еврика» звернулося до Господарсь-
кого суду Дніпропетровської області з позовом до видавництва 
«Ерудит» про заборону використовувати назву книг «Енциклопе-
дія для дітей і юнацтва», вказавши, що використання цієї назви 
порушує права видавничого товариства «Еврика» на об’єкт права 
інтелектуальної власності.  

У позивній заяві позивач пояснив, що ним раніше, ніж від-
повідачем, використовувалася назва «Енциклопедія для дітей» і 
за цією назвою вже вийшло в світ 5 томів енциклопедії. Також 
видавниче товариство «Еврика» заявило вимоги про визнання за 
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ним виключного права на використання всього енциклопедич-
ного видання серії «Енциклопедія для дітей». У свою чергу, ви-
давництво «Ерудит» почало випускати в світ свою серію книг 
«Енциклопедія для дітей і юнацтва», чим, на думку товариства 
«Еврика», порушило його виключні права на назву книги. 

1. Чи надається правова охорона на назву літературного 
твору? 

2. Чи можна визнати, що видавництво «Ерудит» порушило 
виключні права на об’єкт інтелектуальної власності видавничого 
товариства «Еврика»?  

3. Чи підлягають задоволенню вимоги товариства? 
4. Користуючись нормами чинного законодавства, обґрун-

туйте свою відповідь.   
 

Задача 13 
 

У 2007 році група конструкторів акціонерного товариства 
(АТ) «Автобудсервіс» у зв’язку з виконанням ними службових 
обов’язків розробила проект машини, технічне вирішення якої 
було визнане винаходом і захищене патентом. Розробка машини 
була впроваджена у виробництво протягом 2008–2009 років і після 
цього було виготовлено близько 20 машин. На момент розробки 
машини договір про виплату винагороди між сторонами укладе-
ний не був. Після одержання патенту винахідники звернулися до 
адміністрації АТ «Автобудсервіс» із проханням виплатити авто-
рську винагороду з прибутку, одержаного підприємством від реа-
лізації створених машин.  

1. Чи обов’язкове укладення договору щодо виплати вина-
городи між роботодавцем і винахідниками?  

2. Хто несе відповідальність за укладення даного договору? 
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3. Чи правомірні вимоги винахідників?  
4. З якого моменту повинна виплачуватися винагорода ви-

нахідникам? 
5. Якими нормативними актами врегульовуються дані пра-

вовідносини? 
 

Задача 14 
 

Громадянин Самойленко звернувся до суду Голосіївського 
району м. Києва з позовом до видавництва «Класика». У ході су-
дового засідання було встановлено, що позивач уклав авторський 
договір з видавництвом про передачу виключних прав на видання 
свого твору.  

Видавництво «Класика» випустило рукопис у світ, але, як 
заявляє позивач, ім’я автора не було вказане на титульному листі 
книги. Ім’я автора можна було побачити тільки у загальних відо-
мостях про видання. 

Позивач вважає, що таким чином були порушені його осо-
бисті немайнові права і просив суд стягнути з видавництва 
3000 грн. як компенсацію за моральну шкоду. В обґрунтуванні 
своїх позовних вимог гр. Самойленко посилався на законодавство 
в сфері інтелектуальної власності, згідно з яким видавництво зо-
бов’язане вказувати ім’я автора перед заголовком книги на титу-
льному листі. 

1. Чи були порушені права автора твору? 
2. Проаналізуйте ситуацію і винесіть своє рішення по справі. 
3. Користуючись нормами чинного законодавства, обґрун-

туйте свою відповідь.   
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Задача 15 
 

Громадянин Панченко в результаті виконання службових 
обов’язків сконструював промисловий зразок, який був запатен-
тований роботодавцем – ДП «Дніпротехніка». Між Панченком та 
підприємством був укладений договір про виплату авторської ви-
нагороди. 

Через деякий час Панченко вирішив звільнитися з підприєм-
ства за власним бажанням. Керівництво підприємства поставило 
питання про припинення виплати творцю об’єкта права авторсь-
кої винагороди. У свою чергу, Панченко висунув вимоги про ви-
лучення свого промислового зразка з виробництва і переоформ-
лення патенту на своє ім’я. 

1. Яким чином врегульовуються відносини щодо викорис-
тання об’єктів промислової власності між роботодавцем і винахі-
дником? 

2. Як виплачується винагорода у випадку звільнення творця 
об’єкта права промислової власності? 

3. Чи правомірні дії адміністрації ДП «Дніпротехніка»? 
4. Чи підлягають задоволенню вимоги Панченка? 
5. Користуючись нормами чинного законодавства, обґрун-

туйте відповідь.  
 

Задача 16 
 

Громадянин Іванченко на замовлення дитячого театру для 
новорічної вистави написав сценарій. Сценарій був прийнятий 
театром за актом передачі. Проте на репетиції постанови вистави 
текст сценарію без відома автора був значно перероблений. Діз-
навшись про це, автор звернувся з претензією до адміністрації  
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театру. Адміністрація посилалася на зміни у виробництві і немож-
ливість відновлення авторського сценарію, оскільки сезон вже ві-
дкрився і вистави вже йдуть. Після закінчення новорічних вистав 
автора повідомили, що платити йому гонорар не будуть, оскільки 
від прийнятого сценарію практично нічого не залишилося.  

1. Визначте, яке право автора порушене, маючи на увазі, що 
випущена театром афіша містила ім’я автора і назву вистави.  

2. Як вирішити даний спір? 
3. Користуючись нормами чинного законодавства, обґрун-

туйте відповідь. 
 

Задача 17 
 

В організації «Укрбуд» виникло питання щодо виплати 
винагороди винахідникам, винаходи яких використовувалися в 
даній організації ще з 1990 р. Протягом перших семи років ор-
ганізація «Укрбуд» справно виплачувала винагороду творцям 
об’єктів права за використання винаходів. У 1997–1998 роках 
авторські свідоцтва СРСР були переоформлені на патенти 
України. Але саме з цього часу організація припинила виплату 
винагороди винахідникам.  

1. Чи зобов’язана організації «Укрбуд» відновлювати виплату 
авторської винагороди винахідникам за використання винаходів? 

2. Якими нормативними актами регулюються дані правовід-
носини? 

3. Користуючись нормами чинного законодавства, обґрун-
туйте відповідь.   
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Задача 18 
 

Власник виключних прав на художній фільм звернувся до 
Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до ор-
ганізації, що здійснювала реалізацію відеокасет з даним худож-
нім фільмом. У позивній заяві власник прав вимагав:  

- конфіскацію відеокасет, що знаходяться у продажу;  
-  стягнення з відповідача отриманого доходу;  
-  відшкодування збитків позивачу. 

Організація не визнала позов, посилаючись на те, що при-
дбала дані касети у третьої особи (суб’єкта підприємницької дія-
льності) за договором купівлі-продажу і вже як власник касет, 
може вільно їх використовувати. Підтвердження наявності у під-
приємця права на розповсюдження касет організація не просила. 

1. Чи підлягає задоволенню позов власника виключних прав 
на об’єкт права інтелектуальної власності? 

2. Яке рішення має прийняти суд? 
3. Користуючись нормами чинного законодавства, обґрун-

туйте відповідь.   
 

Задача 19 
 

Виробничий комбінат «Алкоспирт» звернувся до Господар-
ського суду м. Києва з позовом до Державного концерну спирто-
вої та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» про визнання 
недійсним договору про передачу відповідачу майнових прав на 
знаки для товарів та послуг.  

У ході розгляду матеріалів було встановлено, що після отри-
мання майнових прав на товарні знаки відповідач почав викорис-
тання цього об’єкту промислової власності на підставі ліцензій-
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ного договору, який був укладений з усіма підприємствами ліке-
ро-горілчаної промисловості, що входять до складу концерну. 
Плата за використання об’єкту права промислової власності була 
встановлена у вигляді твердої суми збору за кожну одиницю ви-
готовленої продукції. Сам же відповідач не займався випуском 
продукції з використанням даного об’єкту права промислової 
власності. 

1. Чи правомірно концерн використовував майнові права на 
знаки для товарів і послуг? 

2. Чи повинен відповідач самостійно виробляти продукцію 
із застосуванням об’єкта права промислової власності? 

3. Користуючись нормами чинного законодавства, обґрун-
туйте відповідь.  

 
Задача 20 

 
Згідно з договором від 05.07.2009 р. акціонерне товариство 

«Світ телебачення» надало поліграфічному підприємству «Друк» 
виключне право на розповсюдження адаптованого до друку роз-
кладу тижневої програми телепередач «Світ телебачення». Цим же 
договором поліграфічному підприємству було надане право укла-
дати договори на надання програми телепередач іншим суб’єктам. 

Проте в газеті «Інформаційний вісник» була опублікована 
телепередача «Світ телебачення» без згоди поліграфічного під-
приємства «Друк»  і акціонерного товариства «Світ телебачення». 

1. Чи є телепрограма об’єктом права інтелектуальної влас-
ності?  

2. Чи правомірні дії редакції газети «Інформаційний вісник»? 
3. Користуючись нормами чинного законодавства, обґрун-

туйте відповідь. 
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Задача 21 
 

Туристичне агентство «Я САМ» зареєструвало знак для то-
варів і послуг. Через деякий час працівники туристичного агент-
ства випадково виявили, що схожий знак для товарів і послуг ви-
користовується кондитерською фабрикою. 

Вважаючи, що наявність двох юридичних осіб зі схожими 
найменуваннями та знаками для товарів і послуг може призвести 
до плутанини та введення споживачів у оману, туристичне агент-
ство звернулося до Господарського суду Дніпропетровської об-
ласті з вимогою про заборону використання кондитерською фаб-
рикою даного знаку для товарів і послуг та про примусове пере-
йменування фабрики. 

1. Яким чином здійснюється реєстрація знаків для товарів і 
послуг? 

2. Чи є правомірним використання відповідачем товарного 
знака, схожого на товарний знак позивача? 

3. Чи є підстави для задоволення вимог позивача? 
4. Обґрунтуйте відповідь. 
 

Задача 22 
 

Винахідник Лобов запропонував спосіб кріплення гвинтів 
на валах судів, що полягає в тому, що на очищені і знежирені 
конусні поверхні валу і гвинта наноситься епоксидна паста. На 
думку Державного департаменту інтелектуальної власності 
(Установа), пропонований спосіб кріплення гвинтів хоча і воло-
діє новизною, але не може бути найближчим часом використа-
ний в промисловості.  
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Заперечуючи проти рішення Установи про відмову у видачі 
патенту, Лобов надав висновок незалежної експертизи про те, що 
його пропозиція використовується при установці гвинтів на теп-
лоходах тоннажем 2000 т, на швидкохідних судах і має добрі ре-
зультати. При новому розгляді матеріалів заявки було встановле-
но, що склеювання металевих деталей пастами або клеєм, нероз-
чинними у воді, у тому числі і епоксидними смолами, було відо-
ме і до подачі заявки, наприклад, з патенту США у 1994 р. 

1. Які ознаки патентоспроможності винаходу? 
2. Чи підлягає задоволенню вимоги заявника про видачу па-

тенту? 
3. Користуючись нормами чинного законодавства, обґрун-

туйте відповідь. 
 

Задача 23 
 

Дизайнер Будинку моди Остапенко розробив новий дизайн 
жіночого пальто і подав на нього заявку як на промисловий зра-
зок. Через три місяці після прийняття заявки до розгляду йому 
було відмовлено у видачі патенту з вказівкою на недотримання 
встановленого порядку оформлення прав на промисловий зра-
зок, тому що даний об’єкт промислової власності був створений 
автором у зв’язку з виконанням ним своїх службових обов’язків. 
Остапенко вирішив оскаржити це рішення і подав позовну заяву  
до суду. 

1. Який об’єкт промислової власності вважається службовим? 
2. Чи правомірні вимоги гр. Остапенко? 
3. Користуючись нормами чинного законодавства, обґрун-

туйте відповідь. 
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Задача 24 
 

Британська фірма подала до Державного департаменту інте-
лектуальної власності України (Установа) заявку на видачу пате-
нту на винахід «Пристрій для фотоемульсивних вимірювань».      
У заяві вказувалося, що ця заявка користується конвенційним 
пріоритетом, тому що спочатку аналогічна заявка була подана у 
Великобританії ще одинадцять місяців тому. Установа відмови-
лася прийняти заявку з таких підстав: по-перше, дана заявка по-
винна бути подана через українського патентного повіреного; по-
друге, необхідно сплатити заявочне мито; по-третє, необхідно в 
місячний строк представити копію первинної заявки. 

Після виконання всіх цих вимог Установа ухвалила рішення 
про видачу патенту. У рішенні вказувалося, що після подачі заявки 
у Великобританії у ряді країн були опубліковані відомості про 
даний винахід, проте заявник користувався конвенційним пріори-
тетом, тому ці відомості не перешкоджають у видачі йому патенту.   

1. Що означає поняття «конвенційний пріоритет»? 
2. Чи вірне рішення прийняла Установа щодо видачі патенту 

на винахід? 
3. Користуючись нормами чинного законодавства, обґрун-

туйте відповідь. 
 

Задача 25 
 

Громадянка Сомова звернулася до суду з позовом про ви-
знання її співвинахідником трьох винаходів, патенти на яких ви-
дані на ім’я: 1) Іванова, Семенова, Петрова; 2) Іванова і Семенова; 
3) Ільїна, Семенова, Федорова. 



Інтелектуальна власність. Практикум 

 
 

65 

В обґрунтування позовних вимог Сомова посилалася на те, 
що відповідно до плану науково-дослідних робіт інституту вона 
була керівником і головним конструктором тем, у результаті роз-
робки яких з’явилися винаходи, що охороняються патентами.   
Відповідачі – автори винаходів не заперечували проти включення 
Сомової у число співвинахідників. 

При розгляді справи в суді було встановлено, що Сомова 
брала активну участь в розміщенні обладнання, з використанням 
якого були створені винаходи. Крім того, її творчість привела   
до значного удосконалення конструкцій пристроїв, захищених     
патентами.  

Патенти були видані, коли Сомова в інституті не працювала, 
а дізналася про їх видачу лише через півроку. Протягом року вона 
намагалася вирішити питання про співавторство з керівництвом 
інституту, але за вирішенням цього питання прийшлося зверну-
тися до суду.  

1. Чи правомірні вимоги Сомової?  
2. Хто може бути співвинахідником? 
3. Яке рішення має прийняти суд? 
4. Користуючись нормами чинного законодавства, обґрун-

туйте відповідь. 
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Тема 5. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 

План семінарського заняття 
(2 години) 

 
1. Поняття захисту права інтелектуальної власності. 
2. Адміністративний порядок захисту прав інтелектуальної 

власності. 
3. Цивільно-правові способи захисту прав інтелектуальної 

власності. 
4. Кримінальна відповідальність за порушення прав інтеле-

ктуальної власності. 
5. Захист права інтелектуальної власності в рамках Угоди 

TRIPS. 
 

Методичні рекомендації 
 

У результаті вивчення даної теми студенти повинні знати, 
яким чином здійснюється захист прав інтелектуальної власності і 
яка відповідальність настає в разі порушення цих прав.  

Поняття «захист права інтелектуальної власності» включає 
передбачену законодавством діяльність відповідних державних 
органів з визнання і поновлення прав, а також усунення пере-
шкод, що заважають реалізації цих прав та законних інтересів 
суб’єктів права у сфері інтелектуальної власності.  

Згідно зі ст. 16 Цивільного кодексу України (ЦК України) 
предметом захисту є не тільки особисте немайнове або майнове 
право інтелектуальної власності, а й інтереси, що охороняються 
законом. Суб’єктами права на захист є, передусім, самі творці ре-
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зультатів інтелектуальної діяльності, власники права на ці ре-
зультати, а також спадкоємці та інші правонаступники.  

Порушник права інтелектуальної власності – це будь-яка фі-
зична або юридична особа, яка не виконує вимог чинного законо-
давства, що регулює правовідносини у сфері інтелектуальної вла-
сності.  

Студенти мають зрозуміти, що, знайшовши факт порушення 
своїх прав, власник права повинен, у першу чергу, звернутися до 
конкурента, указавши йому на наявність своїх прав. Для цього 
можна направити конкуренту лист, щоб порушник не зміг згодом 
посилатися на своє незнання. Діючим засобом запобігання пору-
шення прав є переговори. Цілком можливо, що в процесі перегово-
рів можна буде переконати порушника змінити свою поведінку. 
Компроміс, досягнутий на переговорах, у багатьох випадках 
краще, ніж судовий розгляд. 

Якщо переговори не приведуть до позитивного результату, то 
відповідно до ст. 17 Цивільного процесуального кодексу України 
(ЦПК України) можна передати спір на розгляд третейському суду. 
У цьому випадку обидві сторони повинні попередньо підписати 
відповідний документ про згоду визнати рішення третейського 
судді. Якщо й ці міри не досягнуть позитивного результату, влас-
ник права на об’єкт інтелектуальної власності може захистити 
свої права у судовому порядку. Але студенти мають розуміти, що 
захист права у судовому порядку повинен розглядатися як остан-
ній засіб у вирішенні суперечки. Судовий процес зазвичай 
пов’язаний з великими витратами часу і ресурсів. Крім того, рі-
шення суду може мати серйозні наслідки для порушника. З цієї 
причини більшість конкурентів прагнуть уникнути ризику судо-
вих рішень, що можуть зупинити їхню підприємницьку діяль-
ність, і тому намагаються не порушувати існуючі права. Практи-
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ка показує, що переважна кількість спорів про інтелектуальну 
власність не доходить до суду. 

Як засіб судового захисту права інтелектуальної власності 
та охоронюваних законом інтересів виступає позов. Якщо право 
інтелектуальної власності порушене, суд зобов’язаний прийняти і 
розглянути по суті позовну заяву. Дія позовної давності не поши-
рюється на вимоги, що випливають з порушення особистих не-
майнових прав авторів об’єктів права інтелектуальної власності. 
Позови, пов’язані з порушенням майнових прав та охоронюваних 
законом інтересів, можуть бути заявлені протягом трьох років від 
дати, коли позивач довідався або повинен був довідатися про по-
рушення своїх прав.  

Відповідно до ч. 1. ст. 29 ЦПК України здатність особисто 
здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої 
обов’язки в суді мають фізичні особи, які досягли повноліття, а 
також юридичні особи. Згідно з ч. 2. цієї статті неповнолітні осо-
би віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а також особи, 
цивільна дієздатність яких обмежена, можуть особисто здійсню-
вати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов’язки в 
суді у справах, що виникають з відносин, у яких вони особисто 
беруть участь, якщо інше не встановлене законом. Суд може за-
лучити до участі в таких справах законного представника непов-
нолітньої особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена.  

Так, на підставі п. 2 ст. 32 ЦК України, фізична особа у віці 
від чотирнадцяти до вісімнадцяти років може самостійно здійсню-
вати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що 
охороняються законом. Також згідно зі ст. 31 ЦК України, фізична 
особа, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), має 
право здійснювати особисті немайнові права на результати інтелек-
туальної, творчої діяльності, що охороняються законом. 
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Способи захисту права інтелектуальної власності поділя-
ються на адміністративний, цивільно-правовий та кримінально-
правовий.  

Адміністративний спосіб захисту прав інтелектуальної вла-
сності застосовується як виняток із загального правила, тобто 
тільки в прямо передбачених законодавством випадках. Захист 
права інтелектуальної власності в адміністративному порядку 
здійснюється відповідно до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (ст. 51-2, ст. 164 пп. 3, 6, 7, 9, 13), Закону Украї-
ни «Про захист від недобросовісної конкуренції», Митного коде-
ксу України та спеціального законодавства у сфері інтелектуаль-
ної власності. Згідно з чинним законодавством, потерпілий може 
звернутися по захист свого порушеного права та інтересів до пе-
вного органу державного управління або Антимонопольного ко-
мітету України.  

Відповідно до статей 23 і 24 Кодексу України про адмініст-
ративні правопорушення, адміністративні способи захисту права 
інтелектуальної власності застосовуються у вигляді адміністра-
тивних стягнень, які є мірою відповідальності з метою виховання 
особи, яка вчинила адміністративне правопорушення. Такими ви-
дами адміністративних стягнень можуть бути: попередження; 
штраф; оплачуване вилучення або конфіскація предмета, який 
став знаряддям вчинення чи безпосереднім об’єктом адміністра-
тивного правопорушення; конфіскація грошей, одержаних унас-
лідок вчинення адміністративного правопорушення; позбавлення 
спеціального права, наданого даному громадянинові; громадські 
роботи; виправні роботи; адміністративний арешт.  

Так, на підставі ст. 51-2, незаконне використання об’єкта 
права інтелектуальної власності, привласнення авторства на та-
кий об’єкт або інше умисне порушення прав на об’єкт права інте-
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лектуальної власності, що охороняється законом, тягне за собою 
накладення штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої 
продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виго-
товлення. 

Засобом захисту в цьому випадку є скарга, яку у встановле-
ному адміністративним законодавством порядку подають до     
Адміністративної комісії при виконкомах різних рівнів (об’єкти 
авторських і суміжних прав), а також до районних чи міських     
судів (об’єкти промислової власності). 

Здійснення дій, обумовлених законодавством України як 
недобросовісна конкуренція, спричиняє накладення Антимоно-
польним комітетом України штрафів, а також адміністративну і 
цивільно-правову відповідальність. До таких дій відносяться: не-
правомірне використання чужого імені, фірмового найменування, 
знаків для товарів і послуг; введення в обіг під своїм позначенням 
товару іншого виробника; відтворення зовнішнього вигляду ви-
робу іншого суб’єкта господарської діяльності і введення його в 
господарський обіг; підкуп працівника постачальника; неправо-
мірний збір, розголошення і використання комерційної таємниці, 
а також інші протиправні дії. 

Адміністративна відповідальність за порушення прав поля-
гає в накладенні на порушників штрафу з конфіскацією виготов-
леної продукції, знарядь виробництва і сировини, чи без цього. 

Цивільно-правовими способами захисту права інтелектуа-
льної власності є передбачені законом матеріально-правові захо-
ди примусового характеру, за допомогою яких здійснюється ви-
знання або відновлення порушеного права інтелектуальної влас-
ності, припинення порушень, а також майновий вплив на поруш-
ників. Основна мета цивільно-правової відповідальності не пока-
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рання за недотримання встановленого правопорядку, а відшкоду-
вання заподіяної шкоди.  

Питання про застосування судом тих чи інших цивільно-
правових способів захисту права інтелектуальної власності згідно 
зі ст. 16 ЦК України вирішується, передусім, залежно від харак-
теру порушеного права шляхом: визнання цього права; визнання 
правочину недійсним; припинення дії, яка порушує право; відно-
влення становища, яке існувало до порушення; примусове вико-
нання обов’язку в натурі; зміна правовідносин; припинення пра-
вовідносин; відшкодування збитків та інші способи відшкодуван-
ня майнової шкоди; відшкодування моральної (немайнової) шко-
ди; визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу 
державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або 
органу місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.  

Суд також може захистити право інтелектуальної власності 
та законні інтереси іншим цивільно-правовим способом, що вста-
новлений договором чи законом. Суд зобов’язаний у разі дове-
дення позовних вимог винести рішення про поновлення поруше-
них прав.  

На підставі ч. 2 ст. 52 Закону України «Про авторське право 
і суміжні права» при порушенні авторських і (або) суміжних прав 
суд має право постановити рішення чи ухвалу про:  

- відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої 
порушенням авторського права і (або) суміжних прав, з визна-
ченням розміру відшкодування;  

- відшкодування збитків, завданих порушенням авторського 
права і (або) суміжних прав;  

- стягнення із порушника авторського права і (або) суміжних 
прав доходу, отриманого внаслідок порушення;  
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- виплату компенсації, що визначається судом, у розмірі від 
10 до 50000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування 
збитків або стягнення доходу;  

- заборону опублікування творів, їх виконань чи постановок, 
випуску примірників фонограм, відеограм, їх сповіщення, припи-
нення їх розповсюдження, вилучення (конфіскацію) примірників 
творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення та обладнання і 
матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення, пуб-
лікацію у пресі інформації про допущене порушення, тощо, якщо 
у ході судового розгляду буде доведений факт порушення авто-
рського права і (або) суміжних прав або факт наявності дій, що 
створюють загрозу порушення цих прав;  

- вимагати від осіб, які порушують авторське право і (або) 
суміжні права позивача, інформацію про третіх осіб, задіяних у 
виробництві та розповсюдженні примірників творів та об’єктів 
суміжних прав, засобів обходу технічних засобів та про канали 
розповсюдження.  

При визначенні розмірів збитків, які мають бути відшкодо-
вані особі, права якої порушено, а також для відшкодування мо-
ральної (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 до-
ходу, який могла б одержати ця особа.  

Згідно з патентним законодавством при порушенні прав 
власник патенту має право вимагати: 

- припинення дій, що порушують або створюють загрозу 
порушення його права, і відновлення становища, що існувало до 
порушення; 

- стягнення завданих збитків, включаючи неодержані доходи; 
- відшкодування моральної шкоди; 
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- вжиття інших передбачених законодавчими актами захо-
дів, пов’язаних із захистом прав власника патенту.  

Вимагати поновлення порушених прав власника патенту 
може також особа, яка має право на використання винаходу (ко-
рисної моделі) за ліцензійним договором, якщо інше не передба-
чене цим договором.  

Особливістю захисту торговельної марки є обов’язок пору-
шника усунути з товару або його упаковки незаконно використа-
ну марку або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна 
сплутати.  

Поряд з нормами цивільно-правового захисту прав на 
об’єкти інтелектуальної власності, чинним законодавством пе-
редбачена також кримінальна відповідальність. Студенти мають 
розуміти, що кримінально-правова відповідальність відрізняється 
від цивільно-правової тим, що порушник несе відповідальність 
перед державою, а не безпосередньо перед власником права.  

Згідно зі ст. 51 Кримінального кодексу України (КК України) 
до осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бу-
ти застосовані такі види покарань: штраф; позбавлення права 
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; громад-
ські роботи; виправні роботи; конфіскація майна; арешт; обме-
ження або позбавлення волі на певний строк.  

Кримінальна відповідальність за порушення авторських і 
суміжних прав передбачена статтями 176, 203-1, 216 КК України. 
Так, згідно з ч. 1 ст. 176 КК України незаконне відтворення, роз-
повсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп’ю-
терних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, 
розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм орга-
нізацій мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження 
на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, або 
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інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, якщо 
це завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, визнаються 
злочином і караються штрафом від двохсот до тисячі неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами 
на строк до двох років чи позбавленням волі на той самий строк, 
з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв 
комп’ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відео-
грам, програм організацій мовлення, а також знарядь і матеріалів, 
які спеціально використовувались для їх виготовлення. При цьо-
му матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, 
якщо її розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковува-
ний мінімум доходів громадян. 

 Треба зазначити, що дії, передбачені у ч. 1 ст. 176 КК Укра-
їни, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою 
групою осіб, або завдали матеріальної шкоди в особливо велико-
му розмірі, караються штрафом від тисячі до двох тисяч неопода-
тковуваних мінімумів доходів громадян або виправними робота-
ми на строк до двох років чи позбавленням волі на строк від двох 
до п’яти років з конфіскацією всіх примірників творів, матеріаль-
них носіїв комп’ютерних програм, баз даних, виконань, фоно-
грам, відеограм, програм організацій мовлення, а також знарядь і 
матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення 
(ч. 2 ст. 176 КК України). Матеріальна шкода вважається завданою 
в особливо великому розмірі, якщо її розмір у тисячу і більше разів 
перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  

Коли злочин здійснюється службовою особою з викорис-
танням службового становища щодо підлеглої особи, то він кара-
ється штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців 
чи обмеженням волі на строк до двох років з позбавленням права 
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обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років (ч. 3 ст. 176 КК України).  

Відповідно до 203-1 КК України порушення законодавства, 
що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних 
систем зчитування, а також експорт і імпорт обладнання чи сиро-
вини для їх виробництва, якщо зазначені дії вчинено у великих 
розмірах, то правопорушення карається обмеженням волі на 
строк до п’яти років. Під великим розміром слід розуміти вар-
тість дисків для лазерних систем зчитування, а також експорт і 
імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва, що у три ти-
сячі разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум дохо-
дів громадян.  

Згідно з ч. 1 ст. 216 незаконне виготовлення, підроблення, 
використання або збут незаконно виготовлених чи підроблених 
контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіо-
візуальних творів та фонограм караються штрафом від ста до 
трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або об-
меженням волі на строк до чотирьох років.  

Відповідно до ч. 2 ст. 216 ті самі дії, вчинені повторно або за 
попередньою змовою групою осіб, караються штрафом від трьох-
сот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскаці-
єю товарів, промаркованих підробленими контрольними марками.  

Кримінальна відповідальність за порушення права промис-
лової власності передбачена статтями 177, 229, 231 та 232 КК 
України. Так, згідно зі ст. 177 КК України злочином є незаконне 
використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, 
географічного зазначення, топографії інтегральних мікросхем, 
сорту рослин, а також привласнення авторства на них або інше 
умисне порушення права на ці об’єкти.  
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Згідно зі ст. 229 КК України злочином є незаконне викорис-
тання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, квалі-
фікованого зазначення походження товару, або інше умисне по-
рушення права на ці об’єкти. При цьому міри покарання за пору-
шення права щодо зазначених об’єктів права промислової влас-
ності аналогічні тим, що наведені в ст. 176 КК України стосовно 
об’єктів авторського права і суміжних прав.  

Статтями 231, 232 КК України передбачено також покаран-
ня за розголошення комерційної таємниці або за незаконне зби-
рання з метою використання відомостей, що становлять комер-
ційну таємницю. 

Студенти мають знати, що Угода TRIPS – це угода про тор-
говельні аспекти інтелектуальної власності, об’єкти якої часто 
стають об’єктами торгівлі, у тому числі і міжнародної. Угода 
TRIPS є однією з найважливіших угод Світової організації торгі-
влі (СОТ).  

Згідно з положеннями Угоди TRIPS, держави-учасниці зо-
бов’язані внести зміни до своїх національних законів, щоб забез-
печити їх відповідність міжнародним нормам захисту прав на 
об’єкти інтелектуальної власності. Також положення Угоди 
TRIPS передбачають механізм розв’язання спорів міжнародного 
характеру, встановлений Світовою організацією торгівлі. Необ-
хідною умовою для вступу України до СОТ було обов’язкове ви-
конання Угоди TRIPS. 

Відповідно до вимог частини ІІІ Угоди TRIPS «Захист права 
інтелектуальної власності» країни-учасниці зобов’язуються за-
безпечити на своїй території дію таких процедур, які дозволяють 
здійснювати заходи, що запобігають порушенню законодавства у 
сфері охорони інтелектуальної власності. Стаття 41 Угоди TRIPS 
зазначає, що законодавство кожної країни повинно мати норми, 
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які б дозволяли направити національне законодавство проти 
будь-якого порушення прав інтелектуальної власності.  

Угода TRIPS передбачає захист прав інтелектуальної влас-
ності за допомогою адміністративних процедур, цивільно-право-
вих способів захисту прав, а також карних процедур і штрафів, 
що можуть бути застосовані до порушників прав. Подальше удо-
сконалення національного законодавства України здійснюється з 
урахуванням вимог цієї Угоди. 

Отже, забезпечення надійного захисту прав інтелектуальної 
власності, як і визнання за власником об’єкту інтелектуальної 
власності певних майнових та немайнових прав, є важливішою 
умовою формування правової держави в Україні та її економічно-
го розвитку за інноваційною моделлю. 

 
Контрольні запитання 

 
1. Як Ви розумієте  поняття «захист права інтелектуальної 

власності»? 
2. Хто може бути суб’єктом захисту прав інтелектуальної 

власності? 
3. Хто може бути визнаний порушником права інтелектуа-

льної власності? 
4. Яке значення має система захисту прав інтелектуальної 

власності? 
5. Які існують категорії суперечок щодо порушення прав  

інтелектуальної власності? 
6. Які існують способи захисту права інтелектуальної влас-

ності? 
7. Що визнається порушенням авторських і суміжних прав? 
8. Що визнається порушенням прав промислової власності? 
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9. Яким чином здійснюється адміністративний захист прав 
інтелектуальної власності? 

10. У чому полягає цивільно-правовий засіб захисту прав   
інтелектуальної власності? 

11. У яких випадках передбачена кримінальна відповідаль-
ність за порушення прав інтелектуальної власності? 

12. У чому полягає суть захисту прав в рамках Угоди TRIPS? 
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Тема 6. МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ОХОРОНА  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 
План семінарського заняття 

(2 години) 
 

1. Історія розвитку міжнародної системи охорони 
інтелектуальної власності. 

2. Всесвітня організація інтелектуальної власності. 
3. Міжнародно-правова охорона промислової власності. 
4. Міжнародні конвенції про охорону авторського права та 

суміжних прав. 
 

Методичні  рекомендації 
 

У результаті вивчення даної теми студентам необхідно зна-
ти основні принципи, на яких базується міжнародна правова охо-
рона інтелектуальної власності, а також яке значення для України 
має міжнародне співробітництво в даній сфері.  

Національне законодавство про охорону права інтелекту-
альної власності має чинність тільки в межах тієї держави, яка 
його прийняла. Основними цілями міжнародної охорони інтелек-
туальної власності є: поліпшення взаєморозуміння і розвиток 
співробітництва між державами на основі поваги їхнього сувере-
нітету і рівності; заохочення творчої діяльності; сприяння охороні 
інтелектуальної власності в усьому світі.  

Як свідчить історія розвитку міжнародної системи охорони 
інтелектуальної власності, майже до середини XIX ст. одержати 
охорону інтелектуальної власності у різних країнах світу було 
досить важко, оскільки закони в цих країнах дуже відрізнялися 
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один від одного. Крім того, дедалі більше держав водночас ство-
рювали свої системи захисту об’єктів промислової власності і 
тому виникло загальне бажання гармонізувати відповідні закони 
на міжнародному рівні.  

Початком реалізації цих ідей вважають 1873 рік, коли уряд 
Австро-Угорської імперії запропонував іншим державам взяти 
участь у Першій міжнародній виставці винаходів у Відні. Занепо-
коєний станом у цій сфері та можливістю неправомірного вико-
ристання запропонованих в експонатах рішень, Віденський кон-
грес із патентних реформ цього ж року прийняв головні принци-
пи патентування винаходів. Після цього в 1878 році у Парижі був 
проведений Міжнародний конгрес із промислової власності, ре-
зультатом якого стало рішення про скликання міжнародної кон-
ференції з метою розроблення гармонізованих вимог до націона-
льних законодавств у цій сфері. Така конференція відбулася у 
1880 році у Парижі. На ній був підготовлений проект документа, 
який незабаром став основою однієї з найважливіших угод –      
Паризької конвенції з охорони промислової власності. Цю конвен-
цію остаточно схвалили та прийняли 20 березня 1883 року. На сьо-
годні Паризька конвенція є основним міжнародно-правовим доку-
ментом, який визначає засади всіх інших міжнародно-правових до-
кументів, що стосуються охорони промислової власності.  

14 липня 1967 року у Стокгольмі була підписана конвенція, 
яка утворила Всесвітню організацію інтелектуальної власності 
(ВОІВ). У грудні 1974 року ВОІВ набула статусу спеціалізованої 
установи ООН. Конвенція поставила перед ВОІВ завдання сприя-
ти охороні інтелектуальної власності в усьому світі шляхом спів-
робітництва між державами, взаємодії з будь-якою іншою міжна-
родною організацією, а також забезпечувати адміністративне 
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співробітництво між створеними союзами в сфері охорони інте-
лектуальної власності. 

Діяльність ВОІВ в основному ведеться за трьома напрямками: 
реєстраційна діяльність, забезпечення міжурядової співпраці з 
адміністративних питань інтелектуальної власності, програмна 
діяльність. Реєстраційна діяльність ВОІВ включає в себе прямі 
послуги заявникам і власникам прав на промислову власність. 
Цей вид діяльності передбачає отримання та обробку міжнарод-
них заявок відповідно до Договору про патенту кооперацію 
(РСТ), проведення міжнародної реєстрації знаків і промислових 
зразків.  

Діяльність з міжурядової співпраці з адміністративних пи-
тань інтелектуальної власності в основному зосереджена на кері-
вництві роботою фондів патентних документів, що використову-
ються для проведення патентного пошуку; роботі з оновлення 
міжнародних класифікаційних систем; складанні статистичних 
даних; складанні регіональних оглядів за станом правових норм у 
сфері промислової власності і авторського права. 

Програмна діяльність включає забезпечення більш широко-
го визнання існуючих угод, оновлення в міру необхідності цих 
договорів шляхом їх перегляду, включаючи нові договори, а та-
кож організацію співпраці з метою розвитку.  

Студенти мають знати, що визначальні положення Конвен-
ції можна поділити на три основні категорії: національний ре-
жим, право пріоритету, загальні правила. Правила національного 
режиму полягають у тому, що країна-учасниця Конвенції         
зобов’язана надавати громадянам іншої країни-учасниці Конвен-
ції таку ж саму охорону, яку вона надає власним громадянам.  

Право пріоритету полягає в тому, що оформлена заявка, 
подана в одній із країн-учасниць Конвенції протягом певного 
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строку (12 місяців – стосовно винаходів та моделей і 6 місяців – 
стосовно промислових зразків), передбачає при поданні цієї ж за-
явки в іншій країні-учасниці Паризького союзу визнання за та-
кою заявкою пріоритети за першою поданою заявкою. Якщо заяв-
ник протягом зазначеного строку забажає подати заявку на цей 
же винахід чи інший об’єкт промислової власності в кілька країн-
учасниць Паризького союзу, то він має право просити визнати за 
ним пріоритет в усіх країнах-учасницях за першою поданою ним 
заявкою в першій країні-учасниці Паризького союзу. 

Конвенція встановила ряд загальних правил, яких мають 
дотримуватися всі її учасники. Патенти проголошено незалежни-
ми, тобто патент, виданий однією із країн-учасниць Конвенції, 
має чинність лише в межах тієї країни, яка його видала. Видача 
патенту певною країною ніякою мірою не зобов’язує інші країни-
учасниці Конвенції видавати такий самий патент на такий самий 
винахід. Для одержання правової охорони винаходу в певній кон-
кретній країні необхідно подати заяву і одержати патент у цій 
країні. Проте, якщо в одній із країн-учасниць Конвенції у видачі 
патенту буде відмовлено або виданий патент буде визнано недій-
сним, то цей юридичний факт сам по собі не зумовлює таких са-
мих дій в іншій країні-учасниці Конвенції.  

Студенти мають також звернути увагу на той факт, що важ-
ливим положенням Конвенції є правило, за яким у видачі патенту 
не може бути відмовлено чи виданий патент визнано недійсним 
на тій підставі, що продаж запатентованого виробу або виробу, 
виробленого запатентованим способом, підпадає під заборону 
або обмеження, встановлені національним законодавством.  

У разі невикористання запатентованого об’єкта промислової 
власності протягом строку, встановленого національним законо-
давством, кожна країна має право видати примусову ліцензію. 
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Умови і порядок її видачі встановлюються національним законо-
давством. Країна-учасниця Конвенції зобов’язана також забезпе-
чити ефективний захист від недобросовісної конкуренції. 

Отже, діяльність ВОІВ спрямована на: 
– сприяння охороні інтелектуальної власності в усьому світі 

шляхом співробітництва між державами і міжнародними органі-
заціями;  

– забезпечення адміністративного співробітництва між Со-
юзами, створеними в рамках Паризької і Бернської конвенцій 
щодо охорони інтелектуальної власності, а також у рамках угод, 
підписаних членами Паризького Союзу. 

Міжнародна охорона інтелектуальної власності також за-
безпечується рядом багатосторонніх міжнародних угод та конве-
нцій. Студенти мають детальніше зупинитися на основних з них. 

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх 
творів від 9 вересня 1886 р. – охороняє будь-які твори літерату-
ри, науки і мистецтва. Основними принципами зазначеної Конве-
нції є: по-перше, національний режим, який полягає в тому, що 
твори, створені в одній країні-учасниці, повинні отримувати в 
інших країнах-учасницях таку саму ж охорону, яка надається в 
цих країнах творам своїх громадян; по-друге, принцип автомати-
чної охорони, тобто охорона за національним режимом надається 
автоматично без будь-яких умов реєстрації; по-третє, принцип 
незалежності охорони полягає в тому, що охорона надається в 
країнах-учасницях незалежно від наявності охорони в країнах по-
ходження твору. 

Паризька конвенція про охорону промислової власності 
від 20 березня 1883 р. – була першим міжнародним правовим до-
кументом і на сьогодні є основним документом, який визначає 
засади всіх інших міжнародних правових документів, що стосу-
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ються охорони промислової власності. Основні принципи Пари-
зької конвенції є: національний режим; принцип пріоритету. 

Європейська патентна організація (ЄПО). Організована у 
1973 році відповідно до поданої у Мюнхені конвенції про видачу 
європейських патентів. Метою ЄПО є спрощення діловодства за 
патентними заявками в країнах Європи. Тобто заявник замість 
того, щоб подавати заявки в кожну країну окремо на різних мо-
вах, отримав можливість подачі однієї заявки однією мовою для 
патентування відразу в декількох європейських країнах. 

Договір ВОІВ про авторське право  від 20 грудня 1996 р. – 
був прийнятий з метою подальшого вдосконалення системи між-
народно-правової охорони авторських прав у зв’язку з розвитком 
інформаційних і комунікаційних технологій, зокрема комп’юте-
ризацією суспільства. 

Міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, ви-
робників фонограм і організацій ефірного мовлення (Римська 
конвенція) від 25 жовтня 1961 р. – забезпечує охорону суміжних 
прав. Конвенція передбачає можливість надання охорони 
суб’єктам суміжних прав незалежно від того чи охороняються ав-
торські права, використані виконавцями, виробниками фонограм 
та організаціями ефірного мовлення. Основним принципом Кон-
венції є принцип національного режиму. 

Договір про патентну кооперацію (РСТ) від 19 червня 
1979 р. – держави-учасниці цього Договору утворюють Союз для 
співробітництва в сфері подачі заявок на охорону винаходів, про-
ведення за ними пошуку та експертиз, а також надання спеціаль-
них технічних послуг. 

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 
14 квітня 1891 р. – прийнята для належної охорони знаків і спро-
щення їх міжнародної реєстрації. Мадридська угода має на меті 
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створення єдиного банку даних про заявки на реєстрацію торго-
вих знаків. 

Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєст-
рацію знаків від 27 червня 1989 р. – є доповненням до Мадридсь-
кої угоди. Метою Протоколу є забезпечення захисту торгових 
знаків через міжнародне визнання. Нагляд за дотриманням цих 
прав здійснює Всесвітня організація інтелектуальної власності.  

Гаазька угода про міжнародне депонування промислових 
зразків від 6 листопада 1925 р. – необхідність її розробки і при-
йняття була зумовлена потребою спростити охорону промисло-
вих зразків на міжнародному рівні.  

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної 
власності (Угода ТРІПС) від 15 квітня 1994 р. – являє собою 
один з найважливіших складників міжнародного торговельного 
пакту. Положення даної угоди зобов’язують держав-учасниць за-
провадити певні мінімальні норми міжнародної системи захисту 
прав інтелектуальної власності. Основним принципом Угоди є 
принцип національного режиму, за яким громадяни однієї країни-
члена користуються в іншій країні таким самим правовим режи-
мом, як і її громадяни щодо охорони права інтелектуальної влас-
ності. Другим принципом Угоди є принцип найбільшого сприян-
ня, який встановлює, що будь-які переваги, пільги, привілеї або 
імунітет, надані членом Угоди громадянам будь-якої іншої дер-
жави, надаються невідкладно і безумовно громадянам усіх країн-
членів за можливими окремими винятками.  

Отже, студенти мають розуміти, що створення в Україні су-
часної системи інтелектуальної власності неможливе без гармоні-
зації національного законодавства з нормами міжнародного права. 
Міжнародне співробітництво у сфері охорони інтелектуальної 
власності має великий вплив на розвиток зовнішньої торгівлі,   
підприємництва, інвестиційні та інноваційні процеси в Україні. 
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Міжнародний обмін науково-технічною і, особливо, патентною 
інформацією, а також технологіями сприяє розвитку науково-
технічного потенціалу України. Міжнародна система охорони ав-
торського права і суміжних прав сприяє розвитку і взаємному 
збагаченню літератури, науки і мистецтва, поширенню і забезпе-
ченню правомірного використання даних творів. Тому після про-
голошення незалежності Україна заявила про подовження на її 
території дії Паризької конвенції про охорону промислової влас-
ності, Договору про патентну кооперацію (РСТ), Мадридської 
угоди про міжнародну реєстрацію знаків, Всесвітньої конвенції 
про авторське право та інших міжнародних угод. 

 
Контрольні запитання 

 
1. Назвіть першу міжнародну конвенцію щодо охорони     

інтелектуальної власності. 
2. Коли була створена Всесвітня організація інтелектуальної 

власності?  
3. Які основні завдання поставила Стокгольмська конвенція 

перед Всесвітньої організації інтелектуальної власності? 
4. За якими основними напрямками ведеться діяльність 

Всесвітньої організації інтелектуальної власності? 
5. У чому полягають визначальні положення Стокгольмсь-

кої конвенції? 
6. Розкрийте принцип національного режиму. 
7. У чому полягає принцип конвенційного пріоритету? 
8. Які загальні правила встановлені Стокгольмською конве-

нцією?  
9. Якими міжнародними угодами і конвенціями забезпечу-

ється міжнародна правова охорона об’єктів авторського права та 
суміжних прав? 
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10. Якими міжнародними угодами і конвенціями забезпечу-
ється міжнародна правова охорона об’єктів прав промислової 
власності? 

11. Яке значення для України має Міжнародне співробітни-
цтво у сфері охорони прав інтелектуальної власності? 
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Тема 7. ОЦІНКА ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 
План практичного заняття 

(4 години) 
 

1. Інтелектуальна власність як нематеріальний актив. 
2. Підходи до визначення вартості прав на об’єкти інтелек-

туальної власності. 
3. Розрахунок вартості прав на об’єкт інтелектуальної влас-

ності за методом роялті. 
4. Розрахунок вартості прав на об’єкт інтелектуальної влас-

ності за методом звільнення від роялті. 
 

Методичні рекомендації 
 

На практичних заняттях, на думку автора посібника, значну 
увагу необхідно приділити питанням економічного використання 
об’єктів права інтелектуальної власності з метою отримання при-
бутку або іншої вигоди, у тому числі визначенню вартості прав 
на об’єкт інтелектуальної власності як на результат творчої праці 
людини.  

Студентам вищих технічних навчальних закладів необхідно 
знати, що для того, щоб продати майнові права на об’єкт інтелек-
туальної власності чи використати їх у власному виробництві, 
необхідно визначити вартість цих прав. Оскільки вартість товару 
є фундаментальною властивістю, то одним із ключових моментів 
на шляху перетворення об’єкту інтелектуальної власності у товар 
є його оцінка.  
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Основною нормативно-правовою базою даної сфери є Закон 
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціно-
чну діяльність в Україні» від 12 липня 2001 року. На підставі ст. 3 
даного Закону України майном, яке може оцінюватись, вважа-
ються також нематеріальні активи, в тому числі об’єкти права 
інтелектуальної власності.  

Закон встановив основні принципи проведення оцінки, на-
буття прав на заняття оціночною діяльністю, права, зобов’язання 
та відповідальність оцінщиків та суб’єктів оціночної діяльності, 
процедури оцінки, підстави для оцінки, а також вимоги до звіту 
про оцінку. Положення цього Закону України конкретизовані у 
підзаконному акті – Національному стандарті № 1 «Загальні за-
сади оцінки майна і майнових прав», затвердженому Постановою 
Кабінету Міністрів України № 1440 від 10 вересня 2003 року. Він 
є обов’язковим для застосування під час проведення оцінки май-
на та майнових прав суб’єктами оціночної діяльності. 

Оцінка необхідна на всіх стадіях життєвого циклу об’єкту 
інтелектуальної власності: у процесі його створення, правової 
охорони, комерційного використання, захисту прав тощо. Тому 
на практичних заняттях студенти повинні навчитися оцінювати 
об’єкт інтелектуальної власності. Для цього необхідно вміти: 
проводити аналіз бази даних; вибирати підходи до оцінки; засто-
совувати методи оцінки; розраховувати вартість прав на об’єкти 
інтелектуальної власності.  

Для визначення вартості цих прав необхідно спочатку скла-
сти алгоритм оцінки: 

1) об’єкт оцінки. Тут потрібно чітко розуміти, який саме 
об’єкт оцінюється. Для цього, наприклад, необхідно зробити ау-
дит об’єкту, визначити, які існують права на даний об’єкт тощо; 
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2) ціль оцінки. Потрібно з’ясувати, з якою метою робиться 
оцінка об’єкту інтелектуальної власності: для продажу чи для по-
купки даного об’єкту; 

3) база оцінки. Установлюємо, які начальні дані відомі про 
об’єкт інтелектуальної власності і на підставі цього вибираємо 
підхід до оцінки.  

Пропонується детальніше зупинитися на підходах до оцінки. 
Національним стандартом України № 1 визначені три підходи до 
оцінки: витратний підхід (підхід на основі активів); порівняльний 
(ринковий) підхід; доходний підхід. 

Витратний підхід передбачає визначення поточної вартості 
витрат відновлення або заміщення об’єктів оцінки у поточних ці-
нах і подальшої корекції на суму амортизації, тобто за витратами. 
На практиці цей підхід визначається за даними бухгалтерських 
книг, а саме: підраховуються всі витрати, які були пов’язані зі 
створенням об’єкта інтелектуальної власності, і віднімаються ви-
трати на амортизацію об’єкту. Витратний підхід важливий для ви-
значення мінімальної вартості об’єкта інтелектуальної власності.  

Сенс ринкового підходу – визначити, скільки аналогічний 
об’єкт інтелектуальної власності коштує на ринку. Тобто, вар-
тість прав на об’єкт права інтелектуальної власності визначається 
шляхом зіставлення цін колишнього продажу подібних об’єктів. 
При наявності достатньої кількості достовірної інформації про 
продажі подібних об’єктів ринковий підхід дозволяє отримати 
результат, який максимально відображає ставлення ринку до 
об’єкту оцінки. Перевагою ринкового підходу є те, що він дозво-
ляє визначити так звану «справедливу» ціну, яка відповідає ситу-
ації на ринку. 

В основі доходного підходу покладено принцип очікування, 
який свідчить про те, що вартість об’єкту права інтелектуальної 
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власності визначається кількістю майбутніх переваг його володаря. 
Формалізується цей підхід шляхом перерахунку майбутніх гро-
шових потоків, що генеруються об’єктом права інтелектуальної 
власності, у теперішню вартість. 

До кожного підходу належать декілька методів оцінки. Так, до 
витратного підходу відносяться, наприклад, такі методи: прямого 
відтворення; заміщення; фактичних витрат; наведених витрат.  

Метод фактичних витрат – це розрахунок об’єкту оцінки 
шляхом підрахунку фактичних витрат для визначення балансової 
(бухгалтерської) вартості на об’єкт права інтелектуальної власно-
сті з метою прийняття його на бухгалтерський облік та відобра-
ження цієї вартості на балансі в якості майна підприємства. 

До ринкового підходу відноситься метод порівняльних про-
дажів. Сенс даного методу оцінки у тому, що потрібно порівняти 
даний об’єкт інтелектуальної власності з аналогічним товаром, 
який сьогодні було продано на ринку. 

До дохідного підходу відносяться, наприклад, такі методи: 
прямої капіталізації доходу; дисконтування грошових потоків;  
надлишкового прибутку; роялті; звільнення від роялті. Так, метод 
прямої капіталізації доходу застосовується в тому випадку, коли 
прогнозується постійний і рівний за періодами чистий операцій-
ний прибуток, отримання якого не обмежується часом. 

Розрахунок ринкової вартості інтелектуальної власності за 
методом роялті заснований на практиці міжнародного досвіду 
продажу ліцензій. Оцінка вартості прав за цим методом полягає 
у дисконтуванні щорічних грошових потоків від роялті. Сенс 
методу звільнення від роялті базується на припущенні, що інте-
лектуальна власність, яка використовується на підприємстві, 
йому не належить.  
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Як свідчать фахівці, саме метод роялті та метод звільнення 
від роялті найчастіше використовуються на практиці для оцінки 
прав на об’єкти інтелектуальної власності. Оцінка на базі роялті 
застосовується для випадків використання об’єктів права інтеле-
ктуальної власності і отримала широке розповсюдження у між-
народній і внутрішній торгівлі ліцензіями. Тому на практичних 
заняттях студентам пропонується детальніше познайомитися з 
двома методами оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності: 
методом роялті і методом звільненні від роялті.  
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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 
 

Практичне завдання № 1 
Розрахунок вартості прав на об’єкт інтелектуальної власності 

за методом роялті 
 
Розглянемо формулу методу роялті:                               

1001

t
n

t
t

RCPV  


, 

де  PV (роялті) – це вартість об’єкта інтелектуальної власності на 
сьогоднішній день або платіж за об’єкт інтелектуальної власності 
на протязі дії ліцензії (при роялті вся сума виплачується рівними 
долями), грн.; t – періоди, за які виплачується платіж, рік (t = 
1, 2, 3… n); tC  – грошовий потік в періоді t (прогнозовані грошові 
потоки, які генеруються за допомогою об’єкта інтелектуальної вла-
сності). Його можна замінити прибутком або вартістю сировини. 

ttt VZC   
де tZ  – ціна продажу одиниці продукції в періоді t, грн.; tV  – об’єм 
випуску продукції за ліцензією в періоді t (одиниць); tR  – ставка 
роялті у t-му періоді, %.  

Кожен об’єкт інтелектуальної власності має свою ставку ро-
ялті (див. Додаток 1). На розмір ставок роялті впливає низка фак-
торів, які на практиці приймають до уваги під час вибору їх кон-
кретного значення. Зокрема, враховують технічну цінність 
об’єкту ліцензії, економічну ефективність, стадію розробки і го-
товність до промислового використання, наявність та об’єм пате-
нтного захисту, об’єм прав, що передаються за ліцензією, конку-
рентні пропозиції та інші ціноутворюючі фактори. 
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Для того, щоб зрозуміти, як зробити на практиці розрахунок 
вартості прав на об’єкт інтелектуальної власності за методом    
роялті, пропонуємо розглянути елементарний приклад. 

 
 

Приклад розрахунку вартості прав на об’єкт  
інтелектуальної власності за методом роялті 

 
Завдання: автор передає рукопис видавництву за авторсь-

ким договором. Необхідно визначити вартість прав на рукопис з 
метою отримання гонорару. 

Умови: 
1. Строк дії договору – 3 роки. 
2. Тираж: за перший рік – 1000 екз.;  
                  за другий рік  –  2000 екз.;  
                  за третій рік    –  3000 екз. 
3. Вартість одного екземпляра – 10 грн.  
4. Ставка роялті – 15 %.  

 
Розрахунок: 

Робимо оцінку об’єкта права інтелектуальної власності за 
допомогою метода роялті:   

100100100
1

3
2

2
1

1
RCRCRCPV   

9000
100
15300010

100
15200010

100
15100010 PV  (грн.) 

 
Висновок: оскільки авторський договір підписаний автором 

на три роки з виплатою гонорару у формі роялті (рівними части-
нами), то автор щорічно буде отримувати за рукопис по 3000 грн.  



Т. В. Ярошевська   

 

106 

Практичне завдання № 2 
Розрахунок вартості прав на об’єкт інтелектуальної власності  

за методом звільнення від роялті 
 

На практиці метод звільнення від роялті ще називають пау-
шальним платежем. За цим платежем автору вся сума гонорару 
виплачується водночас. 

Розглянемо формулу методу звільненні від роялті: 

  1001
1

1

t

t

n

t
t

R
i

CPV 


 


, 

де PV  – вартість прав на об’єкт оцінки, грн.; t – періоди, за які 
виплачується платіж, рік  (t = 1, 2, 3…n); tC  – грошовий потік в 
періоді t. 

ttt VZC  , 
де tZ  – ціна продажу одиниці продукції в періоді t, грн.; tV  – об’єм 
випуску продукції за ліцензією в періоді t, одиниць; tR  – ставка 
роялті у t-му періоді, %; і t – ставка дисконту, %. 

Для порівняння  метод звільнення від роялті з методом роялті 
пропонуємо розглянути той самий приклад, який був розглянутий 
при розрахунку за методом роялті. 

 
 

Приклад розрахунку вартості прав на об’єкт інтелектуальної 
власності за методом звільненні від роялті  

 
Завдання: автор передає рукопис видавництву за авторсь-

ким договором. Необхідно визначити вартість прав автора на ру-
копис з метою отримання гонорару.  
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Умови:  
1. Строк дії договору – 3 роки; 
2. Ставка роялті (прийнята const для об’єктів  

авторського права) –15%; 
3. Вартість одного екземпляра – 10 грн.; 
4. Тираж:  за перший  рік – 1000 екз.;  
                   за другий рік – 2000 екз.;  
                   за третій рік – 3000 екз. 
5. Ставка  дисконту – 9%. 

 
Розрахунок: 

 









 








 
 2
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100
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1
100
15300010 3 







 

  

 
Висновок: оскільки ліцензійний договір укладений автором 

на 3 роки з виплатою гонорару у формі паушального платежу (вся 
сума виплачується водночас), автор отримає за рукопис 7376 грн. 
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

Завдання 1 
 

Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 
методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1)  об’єкт промислової власності – обладнання для це-
ментних заводів; 

2)  строк дії договору – 6 років; 
3)  ставка роялті – 3–5 %; 
4)  вартість одиниці продукції – 18600 грн.; 
5)  передбачуваний обсяг випуску продукції: 1 рік –     

7 один., 2 рік – 8 один., 3 рік – 9 один., 4 рік –         
10 один., 5 рік – 9 один., 6 рік – 8 один.; 

6)  ставка дисконту – 9 %. 
 

Завдання 2 
 

Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 
методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1) об’єкт промислової власності – холодильне обладнання; 
2)  строк дії договору – 6 років; 
3)  ставка роялті – 2–4 %; 
4)  вартість одиниці продукції – 7800 грн.; 
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5)  передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 112 один., 2 рік – 
113 один., 3 рік – 114 один., 4 рік – 115 один., 5 рік – 
116 один., 6 рік – 113 один. 

6)  ставка дисконту – 7 %. 
 

Завдання 3 
 

Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 
методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1)  об’єкт промислової власності – котельне обладнання; 
2)  строк дії договору – 6 років; 
3)  ставка роялті – 5 %; 
4)  вартість одиниці продукції – 17480 грн.; 
5)  передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 45 один., 2 рік – 

48 один., 3 рік – 50 один., 4 рік – 55 один., 5 рік –     
58 один., 6 рік – 56 один.; 

6)  ставка дисконту – 7 %. 
 

Завдання 4 
 

Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 
методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1)  об’єкт промислової власності – сигнальне обладнання; 
2)  строк дії договору – 6 років; 
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3)  ставка роялті – 1,3 – 1,5 %; 
4)  вартість одиниці продукції – 8650 грн.; 
5)  передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 1125 один.,       

2 рік – 1128 один., 3 рік – 1130 один., 4 рік – 1143 один., 
5 рік – 1136 один., 6 рік – 1134 один.; 

6)  ставка дисконту – 8 %. 
 

Завдання 5 
 

Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 
методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1)  об’єкт промислової власності – верстати металообробки; 
2)  строк дії договору – 6 років; 
3)  ставка роялті – 4–6 %; 
4)  вартість одиниці продукції – 6450 грн.; 
5)  передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 245 один.; 2 рік – 

248 один.; 3 рік – 249 один.; 4 рік – 251 один.; 5 рік – 
253 один.; 6 рік – 256 один.; 

6)  ставка дисконту – 8 %. 
 

Завдання 6 
 

Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 
методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 
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1)  об’єкт промислової власності – медичне обладнання; 
2)  строк дії договору – 6 років; 
3)  ставка роялті – 4–7 %; 
4)  вартість одиниці продукції – 22600 грн.; 
5)  передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 18 один., 2 рік – 

19 один., 3 рік – 21 один., 4 рік – 23 один., 5 рік –     
22 один., 6 рік – 21 один.; 

6)  ставка дисконту – 9 %. 
 

Завдання 7 
 

Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 
методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок.  

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1) об’єкт промислової власності – велосипеди; 
2) строк дії договору – 6 років; 
3) ставка роялті – 3–5 %; 
4) вартість одиниці продукції – 480 грн.; 
5) передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 1182 один., 2 рік  – 

1191 один., 3 рік – 2110 один., 4 рік  – 2113 один., 5 рік – 
2125 один., 6 рік – 2121 один.; 

6) ставка дисконту – 9 %. 
 

Завдання 8 
 

Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 
методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 
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Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1) об’єкт промислової власності – сільськогосподарські 
машини; 

2) строк дії договору  – 6 років; 
3) ставка роялті – 2–5 %; 
4) вартість одиниці продукції – 18 680 грн.; 
5) передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 48 один., 2 рік – 

53 один., 3 рік – 54 один., 4 рік – 58 один., 5 рік –     
56 один., 6 рік – 55 один.; 

6)  ставка дисконту – 8 %. 
 

Завдання 9 
 

Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 
методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1) об’єкт промислової власності – канцелярське облад-
нання; 

2) строк дії договору – 6 років; 
3) ставка роялті – 3 %; 
4) вартість одиниці продукції – 3820 грн.; 
5) передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 418 один., 2 рік – 

513 один., 3 рік – 514 один., 4 рік  – 518 один., 5 рік – 
516 один., 6 рік – 515 один.; 

6) ставка дисконту – 9 %. 
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Завдання 10 
 

Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 
методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1) об’єкт промислової власності  – поліграфічне облад-
нання; 

2) строк дії договору – 6 років; 
3) ставка роялті – 4 %; 
4) вартість одиниці продукції – 8680 грн.; 
5) передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 118 один., 2 рік – 

113 один., 3 рік – 114 один., 4 рік – 118 один., 5 рік – 
116 один., 6 рік – 115 один.;  

6) ставка дисконту – 7 %. 
 

Завдання 11 
 

Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 
методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1)  об’єкт промислової власності – електротехнічне об-
ладнання; 

2)  строк дії договору  – 6 років; 
3)  ставка роялті  – 4–7 %; 
4)  вартість одиниці продукції  – 3530 грн.; 
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5)  передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 148 один., 2 рік – 
153 один., 3 рік – 154 один., 4 рік – 158 один., 5 рік – 
156 один., 6 рік – 155 один.;  

6)  ставка дисконту – 8 %. 
 

Завдання 12 
 

Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 
методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок.  

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1) об’єкт промислової власності – зварювальне обладнання; 
2) строк дії договору – 6 років; 
3) ставка роялті – 5–6 %; 
4) вартість одиниці продукції – 12630 грн.; 
5) передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 1418 одиниць,     

2 рік – 1513 один., 3 рік – 1514 один., 4 рік – 1518 один.,    
5 рік – 1516 один., 6 рік – 1515 один.; 

6) ставка дисконту – 9 %. 
 

Завдання 13 
 

Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 
методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1)  об’єкт промислової власності – обладнання для очи-
щення води; 

2)  строк дії договору – 6 років; 



Інтелектуальна власність. Практикум 

 
 

115

3)  ставка роялті – 5 %; 
4)  вартість одиниці продукції – 3 830 грн.; 
5)  передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 318 один., 2 рік – 

313 один., 3 рік – 314 один., 4 рік – 318 один., 5 рік – 
316 один., 6 рік – 315 один.; 

6)  ставка дисконту – 9 %. 
 

Завдання 14 
 
Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 

методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1)  об’єкт промислової власності – спортивні товари; 
2)  строк дії договору – 6 років; 
3)  ставка роялті – 1–3 %; 
4)  вартість одиниці продукції  – 565 грн.; 
5)  передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 1110 один.,       

2 рік – 1130 один., 3 рік – 1140 один., 4 рік – 1180 
один., 5 рік – 1160 один.,     6 рік – 1150 один.; 

6)  ставка дисконту  – 11 %. 
 

Завдання 15 
 

Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 
методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 



Т. В. Ярошевська   

 

116 

1)  об’єкт промислової власності – парфуми; 
2)  строк дії договору – 6 років; 
3)  ставка роялті – 2–5 %; 
4)  вартість одиниці продукції – 135 грн.; 
5)  передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 11100 один., 

2 рік – 11300 один., 3 рік – 11400 один., 4 рік –  
11800 один., 5 рік – 11600 один., 6 рік – 11500 один.;  

6)  ставка дисконту – 7 %. 
 

Завдання 16 
 

Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 
методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1)  об’єкт промислової власності – нитки; 
2)  строк дії договору – 6 років; 
3)  ставка роялті – 2–5 %; 
4)  вартість одиниці продукції – 15 грн.; 
5)  передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 43100 один.,     

2 рік – 43300 один., 3 рік – 43400 один., 4 рік –    
43800 один., 5 рік – 43600 один., 6 рік – 43500 один.;  

6)  ставка дисконту – 9 %. 
 

Завдання 17 
 

Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 
методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 
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Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1)  об’єкт промислової власності – фарби; 
2)  строк дії договору – 6 років; 
3)  ставка роялті – 2–3 %; 
4)  вартість одиниці продукції – 18 грн.; 
5)  передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 23100 один.,     

2 рік – 23300 один., 3 рік – 23400 один., 4 рік –  
23800 один., 5 рік – 23600 один., 6 рік – 23500 один.; 

6)  ставка дисконту – 14 % 
 

Завдання 18 
 

Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 
методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1)  об’єкт промислової власності – тканина для одягу; 
2)  строк дії договору – 6 років; 
3)  ставка роялті – 3 %; 
4)  вартість  одиниці продукції за 1 метр  – 24 грн.; 
5)  передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 12300 м, 2 рік – 

12367 м, 3 рік – 12370 м, 4 рік  – 12380 м, 5 рік – 12360 м, 
6 рік – 12350 м;  

6)  ставка дисконту – 8 %. 
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Завдання 19 
 

Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 
методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1)  об’єкт промислової власності – взуття; 
2)  строк дії договору – 6 років; 
3)  ставка роялті – 2,5 %; 
4)  вартість одиниці продукції – 240 грн.; 
5)  передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 1300 один.,       

2 рік – 1367 один., 3 рік – 1370 один., 4 рік – 1380 один., 
5 рік – 1360 один., 6 рік – 1350 один.; 

6)  ставка дисконту – 11 %. 
 

Завдання 20 
 

Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 
методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1)  об’єкт промислової власності – трикотаж; 
2)  строк дії договору – 6 років; 
3)  ставка роялті – 2–4 %; 
4)  вартість продукції за 1 метр – 14 грн.; 
5)  передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 12600 м, 2 рік – 

12667 м, 3 рік – 12670 м, 4 рік – 12380 м, 5 рік – 12660 м, 
6 рік – 12650 м; 

6)  ставка дисконту – 12 %. 
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Завдання 21 
 

Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 
методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1) об’єкт промислової власності – виріб зі скла; 
2) строк дії договору – 6 років; 
3) ставка роялті – 2–4 %; 
4) вартість одиниці продукції  – 28 грн.; 
5) передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 18300 один.,    

2 рік – 18350 один., 3 рік – 18370 один., 4 рік – 
18380 один., 5 рік – 18360 один., 6 рік – 18350 один.; 

6) ставка дисконту – 7 %. 
 

Завдання 22 
 

Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 
методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1)  об’єкт промислової власності – канцелярський клей; 
2)  строк дії договору – 6 років; 
3)  ставка роялті – 2–3 %; 
4)  вартість одиниці продукції – 8 грн.; 
5)  передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 38300 один.,     

2 рік – 38350 один., 3 рік – 38370 один., 4 рік –    
38380 один., 5 рік – 38360 один., 6 рік – 38350 один.;  

6)  ставка дисконту – 12 %. 
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Завдання 23 
 

Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 
методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1)  об’єкт промислової власності – виріб із каучуку; 
2)  строк дії договору – 6 років; 
3)  ставка роялті – 3–3,5 %; 
4)  вартість одиниці продукції – 82 грн.; 
5)  передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 3800 один.,       

2 рік – 3850 один., 3 рік – 3870 один., 4 рік  – 3880 один.,    
5 рік – 3860 один., 6 рік – 3850 один.; 

6)  ставка дисконту – 9 %. 
 

Завдання 24 
 

Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 
методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1)  об’єкт промислової власності – меблі; 
2)  строк дії договору – 6 років; 
3)  ставка роялті – 2–3 %; 
4)  вартість одиниці продукції – 620 грн.; 
5)  передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 800 один., 2 рік – 

850 один., 3 рік – 870 один., 4 рік – 880 один., 5 рік – 
860 один., 6 рік – 850 один.;  

6)  ставка дисконту – 7%. 
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Завдання 25 
 

Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 
методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1)  об’єкт промислової власності – шкіра; 
2)  строк дії договору – 6 років; 
3)  ставка роялті – 3 %; 
4)  вартість одиниці продукції за 1 метр – 340 грн.; 
5)  передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 12500 м, 2 рік – 

12567 м, 3 рік – 12570 м, 4 рік  – 12580 м, 5 рік – 12560 м, 
6 рік – 12550 м; 

6)  ставка дисконту – 11 %. 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО  
МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 
 

1.  Правова охорона засобів індивідуалізації товарів і послуг 
в Україні здійснюється на підставі отримання охоронного доку-
мента: 

а) патенту, який видається строком на 10 років; 
б) патенту, який видається строком на 20 років; 
в) свідоцтва, яке видається строком на 10 років; 
г) свідоцтва, яке видається строком на 20 років; 
д) ліцензії, яка видається строком на 20 років. 

2.  До нетрадиційних об’єктів промислової власності відно-
сяться: 

а) винаходи; 
б) корисні моделі; 
в) географічні зазначення; 
г) ноу-хау; 
д) промислові зразки; 
е) торгові марки та фірмові найменування; 
є) усі відповіді вірні. 

3.  Під власністю розуміють право: 
а) володіти, користуватися, розпоряджатися об’єктом 

права; 
б) розпоряджатися, володіти, передавати об’єкт права; 
в) користуватися, розпоряджатися, керувати об’єктом 

права; 
г) немає правильної відповіді. 

4. Відповідно до законодавства України творець об’єкта 
права має: 
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а) тільки особисте немайнове право; 
б) тільки майнове право; 
в) особисте немайнове і майнове право; 
г) виключні права. 

5.  Який з перерахованих об’єктів інтелектуальної  власнос-
ті не є об’єктом права промислової власності: 

а) знак для товарів і послуг; 
б) комп’ютерна програма; 
в) промисловий зразок; 
г) корисна модель; 
д) усі відповіді вірні. 

6. Авторським  правом  охороняється: 
а) вираження авторської ідеї; 
б) авторська ідея; 
в) авторська ідея і вираження авторської ідеї; 
г) немає вірної відповіді.  

7. Правова охорона промислових зразків в Україні здійсню-
ється на підставі отримання охоронного документу: 

а) патенту, який видається строком на 10 років; 
б) патенту, який видається строком на 20 років; 
в) свідоцтва, яке видається строком на 10 років; 
г) свідоцтва, яке видається строком на 20 років; 
д) ліцензії, яка видається строком на 20 років; 
е) немає вірної відповіді. 

8. Не є об’єктами авторського права: 
а) акти органів державної влади; 
б) державні символи; 
в) грошові знаки; 
г) народна творчість; 
д) усі варіанти відповідей вірні.  
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9. Охорона майнових прав на об’єкти авторського права за 
Законом України «Про авторське право і суміжні права» діє: 

а) протягом життя автора; 
б) протягом життя автора і 50 років після його смерті; 
в) протягом життя автора і 70 років після його смерті; 
г) безстроково.  

10. Правова охорона корисних моделей в Україні здійсню-
ється на підставі отримання охоронного документу: 

а) патенту, який видається строком на 10 років; 
б) патенту, який видається строком на 20 років; 
в) свідоцтва, яке видається строком на 10 років; 
г) свідоцтва, яке видається строком на 20 років; 
д) ліцензії, яка видається строком на 20 років; 
е) свій варіант відповіді. 

11. Авторським правом охороняються: 
а) твори літератури, фонограми, музичні твори; 
б) твори мистецтва, виконавська діяльність артиста; 
в) твори літератури, наукові твори, бази даних; 
г) усі відповіді вірні. 

12. До 1991 року  в Україні  державі належали: 
а) майнові права на об’єкти інтелектуальної власності; 
б) немайнові права на об’єкти інтелектуальної власності; 
в) майнові і немайнові права на об’єкти інтелектуальної 

власності; 
г) немає вірної відповіді. 

13. Правова охорона винаходів в Україні здійснюється на 
підставі отримання охоронного документу: 

а) патенту, який видається строком на 10 років; 
б) патенту, який видається строком на 20 років; 
в) свідоцтва, яке видається строком на 10 років; 
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г) свідоцтва, яке видається строком на 20 років; 
д) ліцензії, яка видається строком на 20 років; 
е) немає вірної відповіді. 

14. До об’єктів права промислової власності відносяться: 
а) винаходи, комп’ютерні програми, корисні моделі; 
б) винаходи, знаки для товарів і послуг, позначення 

походження товарів; 
в) промислові зразки, технічна документація, топографії 

інтегральних мікросхем; 
г) усі відповіді вірні. 

15. Об’єктами авторського права є: 
а) літературні твори, наукові твори, комп’ютерні про-

грами; 
б) музичні твори, художні твори, державні символи і 

знаки; 
в) ідеї, витвори мистецтва, відкриття; 
г) художні твори, ноу-хау, наукові твори.     

16. Охорона особистих немайнових прав на об’єкти авто-
рського права за Законом України «Про авторське право і суміж-
ні права» діє: 

а) протягом життя автора; 
б) протягом життя автора і 50 років після його смерті; 
в) протягом життя автора і 70 років після його смерті; 
г) безстроково.  

17. Виникнення і здійснення авторських прав: 
а) не вимагає будь-якого оформлення; 
б) вимагає отримання авторського свідоцтва; 
в) вимагає внесення до реєстру; 
г) вимагає оформлення патенту.  
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18. Патент на винахід, який отримано в Україні має силу: 
а) тільки на території України; 
б) на території України і країн, з якими вона уклала 

двосторонні договори про патентну кооперацію; 
в) на території країн – членів Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності; 
г) як на території України, так і на території будь-яких 

закордонних країн. 
19. Для того, щоб громадянин України міг запатентувати 

винахід за кордоном, він повинен: 
а) одночасно подати заявку в Державний департамент 

інтелектуальної власності та в закордонне патентне 
відомство; 

б) подати заявку в Державний департамент інтелектуа-
льної власності і, якщо протягом трьох місяців не 
буде отримана відповідь, подати заявку в закордон-
не патентне відомство; 

в) подати заявку безпосередньо в закордонне патентне 
відомство; 

г) подати заявку в Державний департамент інтелектуа-
льної власності. 

20. Об’єкти інтелектуальної власності відносяться до: 
а) матеріальних активів; 
б) нематеріальних активів; 
в) цінних паперів; 
г) речей. 

21. Яка з ліцензій надає ліцензіатові найбільший обсяг  прав: 
а) невиключна; 
б) повна; 
в) одинична; 
г) виключна. 
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22. За рівних умов, який із перерахованих платежів має мі-
німальний розмір: 

а) роялті; 
б) паушальний; 
в) комбінований; 
г) усі платежі мають однаковий розмір. 

23. Відповідно до міжнародної практики середній строк дії 
ліцензійних договорів знаходиться в інтервалі: 

а) до 5 років; 
б) 5–10 років; 
в) 10–20 років; 
г) усього строку дії охоронного документу. 

24. Ліцензійний платіж «роялті» припускає виплату вина-
городи: 

а) рівними частками протягом дії договору; 
б) одноразову виплату до початку масового випуску 

продукції; 
в) часткову виплату до початку виробництва і виплату 

частини, що залишилася, протягом дії договору. 
25. Винахід повинен відповідати наступним критеріям: 

а) корисності, промисловій придатності, винахідниць-
кому рівню; 

б) новизні, промисловій придатності, унікальності; 
в) новизні, промисловій придатності, винахідницькому 

рівню; 
г) новизні, корисності, винахідницькому рівню; 
д) усі варіанти відповідей вірні.  

26. За якою ліцензією ліцензіар передає право на викорис-
тання об’єкта промислової власності ліцензіату в певному обсязі, 
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на визначеній території і на обумовлений строк, залишаючи за 
собою право використовувати цей об’єкт: 

а) невиключною; 
б) повною; 
в) одиничною; 
г) виключною. 

27. «Паушальний» платіж припускає виплату винагороди за 
ліцензійним договором: 

а) рівними частками протягом дії договору; 
б) одноразову виплату до початку масового випуску 

продукції; 
в) одну частину – до початку виробництва, іншу – рів-

ними частками протягом дії договору. 
28. Корисна модель повинна відповідати наступним критеріям: 

а) корисності, промисловій придатності; 
б) новизні, промисловій придатності; 
в) новизні, винахідницькому рівню; 
г) корисності, винахідницькому рівню; 
д) усі відповіді вірні.  

29. Назвіть вид ліцензії, за якою до ліцензіата переходять усі 
майнові права на об’єкт промислової власності на весь строк дії 
договору: 

а) невиключна; 
б) повна; 
в) одинична; 
г) виключна. 

30. Яку назву має платіж, за яким одна частина винагороди 
виплачується до початку випуску продукції, а інша рівними част-
ками до кінця дії договору: 
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а) паушальний; 
б) роялті; 
в) комбінований; 
г) строковий.  

31. Суб’єктами права на захист інтелектуальної власності є: 
а) творці об’єкта права інтелектуальної власності;  
б) автори, власники права на результати інтелектуаль-

ної власності; 
в) творці об’єкта права інтелектуальної власності та їхні 

спадкоємці; 
г) творці та правонаступники автора об’єкта права ін-

телектуальної власності;   
д) усі варіанти відповідей вірні.  

32. Адміністративний порядок захисту прав інтелектуальної 
власності полягає у вирішенні суперечки: 

а) органом державного управління; 
б) адміністративним судом; 
в) господарським судом; 
г) судом щодо захисту прав інтелектуальної власності. 

33. Видами адміністративних стягнень щодо захисту права 
інтелектуальної власності можуть бути:  

а) попередження правопорушника, штраф;  
б) конфіскація предмета, який став об’єктом адмініст-

ративного правопорушення;  
в) конфіскація грошей, одержаних унаслідок вчинення 

адміністративного правопорушення;  
г) штраф, виправні роботи, адміністративний арешт; 
д) усі варіанти відповідей вірні.  

34. Застосовувати цивільно-правові санкції за порушення 
прав на об’єкти інтелектуальної власності можна з дати, коли 
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власник прав довідався чи повинен був довідатися про порушен-
ня свого права протягом: 

а) трьох місяців; 
б) одного року; 
в) трьох років; 
г) п’яти років. 

35. При порушенні патентних прав власник патенту має 
право вимагати: 

а) припинення дій, що порушують права власника 
об’єкту промислової власності; 

б) стягнення завданих збитків, включаючи неодержані 
доходи; 

в) відшкодування моральної та матеріальної шкоди; 
г) усі варіанти відповідей вірні. 

36. За рівних умов, який із перерахованих платежів має мак-
симальний розмір: 

а) роялті; 
б) паушальний; 
в) комбінований; 
г) усі платежі мають однаковий розмір. 

37. За кримінальним законодавством можуть бути такі види 
покарань:  

а) штраф, виправні роботи; 
б) позбавлення права обіймати певні посади або займа-

тися певною діяльністю;  
в) виправні роботи, конфіскація майна;  
г) арешт, обмеження або позбавлення волі на певний 

строк; 
д) усі варіанти відповідей вірні.  
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38. Угода TRIPS є однією з найважливіших угод: 
а) Всесвітньої організації інтелектуальної власності; 
б) національного законодавства в сфері інтелектуальної 

власності; 
в) Світової організації торгівлі; 
г) Організації Об’єднаних Націй. 

39. Перший міжнародний документ в сфері інтелектуальної 
власності мав назву: 

а) Всесвітня організація інтелектуальної власності; 
б) Паризька конвенція з охорони промислової власності;  
в) Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків; 
г) Бернська конвенція про охорону літературних і ху-

дожніх творів; 
д) Всесвітня конвенція про авторське право. 

40. Бернська конвенція охороняє: 
а) товарні знаки та фірмові найменування; 
б) об’єкти права промислової власності; 
в) літературні і художні твори; 
г) об’єкти суміжних прав. 

41. Відповідно до національного законодавства автором  
результату інтелектуальної діяльності є: 

а) юридична або фізична особа, на засоби якої створе-
ний результат інтелектуальної діяльності; 

б) юридична або фізична особа, творчою працею якої 
створений результат інтелектуальної діяльності; 

в) юридична особа, за службовим завданням якої ство-
рений результат інтелектуальної діяльності; 

г) фізична особа, творчою працею якої створений   
результат інтелектуальної діяльності; 

д) усі варіанти відповідей вірні. 
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42. Паризька конвенція охороняє: 
а) літературні і художні твори; 
б) товарні знаки та фірмові найменування; 
в) об’єкти суміжних прав; 
г) об’єкти права промислової власності. 

43. Авторське право охороняє: 
а) ідеї; 
б) винаходи; 
в) твори; 
г) будь-які об’єкти інтелектуальної власності; 
д) немає правильних відповідей. 

44. Римська конвенція охороняє: 
а) товарні знаки та фірмові найменування; 
б) об’єкти суміжних прав; 
в) об’єкти права промислової власності; 
г) літературні і художні твори. 

 
 

45. Особисті немайнові права автора: 
а) після смерті автора переходять до його роботодавця; 
б) після смерті автора переходять до його спадкоємців; 
в) можуть передаватися шляхом укладення авторського 

договору; 
г) зберігаються за автором у разі передачі прав на   

використання твору; 
д) немає правильних відповідей. 

46. Мадридська конвенція охороняє: 
а) літературні і художні твори; 
б) товарні знаки; 
в) об’єкти суміжних прав; 
г) об’єкти права промислової власності; 
д) немає правильних відповідей. 
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47. Відповідно до законодавства України авторське право на 
твори науки, літератури, мистецтва виникає: 

а) в результаті факту створення твору; 
б) в результаті видачі авторського свідоцтва на твір; 
в) з моменту публікації твору; 
г) після внесення до відповідного державного реєстру; 
д) немає правильних відповідей. 

48. Знак охорони авторського права складається з: 
а) латинської букви «Р» в колі, імені (найменування) 

власника виняткових авторських прав і року першої 
публікації твору; 

б) латинської букви «С» в колі, імені (найменування) 
власника виключних авторських прав і року першої 
публікації твору; 

в) латинської букви «R» в колі, імені (найменування) 
власника виключних авторських прав і року першої 
публікації твору; 

д) немає правильних відповідей. 
49. Відносно твору, створеного в порядку виконання служ-

бових обов’язків або службового завдання роботодавця (службо-
вого твору), якщо інше не встановлене договором між працівни-
ком і роботодавцем: 

а) авторське право належить роботодавцеві; 
б) авторське право належить авторові – працівникові, а 

право на використання службового твору – робото-
давцеві; 

в) авторське право належить працівникові і роботодав-
цеві спільно; 

г) авторське право не виникає; 
д) немає правильних відповідей. 
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50. Знак охорони суміжних прав на фонограму складається з: 
а) латинської букви «Р» у колі, імені (найменування) 

власника виключних прав і року першої публікації 
фонограми; 

б) латинської букви «С» у колі, імені (найменування) 
власника виключних прав і року першої публікації 
фонограми; 

в) латинської букви «R» в колі, імені (найменування) 
власника виняткових прав і року першої публікації 
фонограми; 

г) немає правильних відповідей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Інтелектуальна власність. Практикум 

 
 

137

 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ  
 
 

1. Інтелектуальна діяльність та її місце в соціально-економіч-
ному розвитку суспільства. 

2. Становлення системи правової охорони результатів інте-
лектуальної власності. 

3. Право інтелектуальної власності в Україні. 
4. Становлення і розвиток законодавства України про інте-

лектуальну власність. 
5. Інтелектуальна власність в Україні та її вплив на соціально-

економічний розвиток держави. 
6. Суб’єкти права інтелектуальної власності. 
7. Об’єкти права інтелектуальної власності. 
8. Набуття прав на винаходи, корисні моделі і промислові 

зразки. 
8. Набуття прав на засоби індивідуалізації товарів і послуг. 
9. Правова охорона об’єктів авторського права і суміжних 

прав. 
10. Набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності за ко-

рдоном. 
11. Права і обов’язки суб’єктів інтелектуальної власності, 

що випливають з охоронних документів. 
12. Договори у сфері інтелектуальної власності. 
13. Система захисту прав інтелектуальної власності та її 

призначення. 
16. Інтелектуальна власність – складова інтелектуального 

капіталу за економічним змістом. 
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19. Оцінка вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності. 
20. Міжнародні угоди у сфері інтелектуальної власності. 
21. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). 
22. Міжнародні конвенції про охорону авторського права і 

суміжних прав. 
23. Міжнародно-правова охорона промислової власності. 
24. Світова організація торгівлі. Угода TRIPS. 
25. Державне стимулювання інтелектуальної діяльності. 
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Розділ 2.  Методичні рекомендації до  
семінарських і практичних занять з 
дисципліни «Інтелектуальна власність» 
для студентів заочної форми навчання 

 
 

Метою контрольної роботи є перевірка засвоєння студентами 
заочної форми навчання матеріалу дисципліни «Інтелектуальна 
власність» та застосування ними набутих теоретичних знаннь під 
час вирішення практичних завдань. При написанні контрольної 
роботи студенти повинні продемонструвати вміння самостійно 
аналізувати матеріал, аргументовано відповідати на основні питан-
ня з обраної теми, використовувати відповідні нормативні акти. 

Контрольна робота виконується за варіантами і складається з 
двох частин: теоретичної частини і практичного завдання (задачі). 
Номер варіанту теоретичної частини повинен відповідати поряд-
ковому номеру за списком студента у групі. Номер задачі пови-
нен відповідати двом останнім цифрам індивідуального шифру 
студента. Титульний аркуш рекомендується оформити за зраз-
ком, поданим у Додатку 2.  

Контрольну роботу потрібно починати зі вступу. У вступі 
студент має проявити креативність. Наприклад, у вступі можна 
висловити свою думку щодо користі вивчення дисципліни «Інте-
лектуальна власність» та розкрити значення інтелектуальної вла-
сності для розвитку прогресу країни в цілому. Порядок вимог до 
виконання контрольної роботи  подано у Додатку 3. 
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При виконанні теоретичного завдання, студенти повинні: 
– визначити, до якої з тем належить кожне з питань; 
– вивчити рекомендовану літературу; 
– опрацювати відповідний розділ підручника та необхідні 

нормативні акти; 
– зробити самостійний аналіз кожного з теоретичних питань 

за складеним планом з посиланням на відповідну літературу та 
нормативні акти. 

Механічне списування підручника, матеріалу з періодичних 
видань чи використовування Інтернету не допускається. Відпові-
ді на питання плану повинні бути повними, обґрунтованими. На-
прикінці відповіді на теоретичні питання студент має зробити 
власний висновок.  

При вирішенні практичного завдання студенти повинні на-
вчитися оцінювати об’єкт інтелектуальної власності двома мето-
дами. Для цього необхідно вміти розраховувати вартість об’єкту 
інтелектуальної власності за формулами кожного з методів, порі-
вняти отримані дані та зробити обґрунтований висновок. При-
клади вирішення практичного завдання подано на стор. 105–107 
даного навчального посібника. 

Для виконання роботи рекомендується використати літера-
туру, яку викладено наприкінці кожного варіанта за порядковими 
номерами у загальному списку літератури. Цифрові дані, таблиці, 
зразки документів та інший матеріал, який стосується аналізова-
ного питання контрольної роботи, бажано подати у додатках.  

До роботи слід обов’язково додати список фактично вико-
ристаної автором літератури відповідно до встановлених вимог, 
які пред’явлені до оформлення літератури.  

Контрольна робота, яка не відповідає поставленим вимогам, 
повертається для повторного виконання.  
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Орієнтовна тематика контрольних робіт  
з дисципліни «Інтелектуальна власність»  
для студентів заочної форми навчання 

 
 

Теоретичні завдання 
 

Номер варіанту повинен відповідати порядковому номеру 
студента за списком у групі.   

 
Варіант 1 

1. Поняття інтелектуальної власності та об’єктів права інте-
лектуальної власності. 

2. Міжнародні конвенції про охорону авторського права і 
суміжних прав. 

Рекомендована література – [1, 6, 8, 14–18, 20, 22, 23, 26, 32, 
33, 35, 55, 61, 64, 65]. 

 
Варіант 2  

1. Суб’єкти права інтелектуальної власності. 
2. Міжнародно-правова охорона промислової власності. 
Рекомендована література – [6, 8, 14–18, 36-38, 41, 44–47, 

55, 60, 61, 64, 80, 85, 86, 88, 96, 103, 104]. 
 

Варіант 3 
1. Законодавча база інтелектуальної власності. 
2. Міжнародно-правова охорона засобів індивідуалізації то-

варів і послуг. 
Рекомендована література – [1, 6, 8, 14–18, 25, 41, 43–46, 55, 

64, 67, 78]. 
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Варіант 4 
1. Об’єкти права промислової власності. 
2. Оцінка вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності. 
Рекомендована література – [2, 6, 14, 15, 19, 27–30, 47, 54, 

60, 61, 64, 69, 80, 88, 93, 96]. 
 

Варіант 5 
1. Об’єкти права авторських і суміжних прав. 
2. Захист права інтелектуальної власності. 
Рекомендована література – [6, 8, 31, 32, 49, 51, 54, 55, 57, 

60, 61, 64, 67, 69, 70, 75, 90, 92, 98]. 
 

Варіант 6 
1. Набуття прав на винаходи, корисні моделі і промислові 

зразки. 
2. Патентування об’єктів промислової власності в іноземних 

країнах. 
Рекомендована література – [6, 8, 14, 16, 21, 25, 37, 38, 41, 

43, 44, 46. 47, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 69, 80, 88, 93, 95, 96, 102]. 
 

Варіант 7 
1. Набуття прав на засоби індивідуалізації товарів і послуг. 
2. Договори про використання об’єктів промислової власності. 
Рекомендована література – [6, 15, 41, 43, 45, 49, 56, 58–62, 

64, 69. 71, 79, 80, 82, 88, 95, 96, 100]. 
 

Варіант 8 
1. Правова охорона об’єктів авторського права і суміжних 

прав. 
2. Авторські договори. 
Рекомендована література – [6, 8, 52, 55, 59, 60, 67, 72, 76, 

83, 97, 103]. 
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Варіант 9 
1. Експертиза заявки. 
2. Підходи до визначення вартості прав на об’єкти інтелек-

туальної власності.  
Рекомендована література – [11, 19, 27–30, 48, 56, 59, 60, 61, 

64, 66, 71, 79, 100]. 
 

Варіант 10 
1. Майнові права суб’єктів авторського права. 
2. Види об’єктів промислової власності. 
Рекомендована література – [1, 6, 8, 14–18, 49, 52–55, 57, 60, 

61. 64, 67, 70, 80, 81, 85, 86, 103]. 
 

Варіант 11 
1. Майнові права винахідників. 
2. Поняття права інтелектуальної власності. 
Рекомендована література – [6, 14, 47, 55, 57, 60, 61, 64, 65, 

72, 73, 81, 85, 86, 93, 102–104]. 
 

Варіант 12 
1. Види ліцензій. 
2. Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. 
Рекомендована література – [6, 17, 48–50, 53, 56, 58–60, 62, 

64, 71, 74, 79, 82, 100]. 
 
 

Варіант 13 
1. Ліцензійні договори. 
2. Використання об’єктів промислової власності. 
Рекомендована література – [6, 48–50, 53, 56, 58–60, 62, 64, 

71, 74. 79, 82, 100]. 
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Варіант 14 
1. Передача прав за авторськими договорами. 
2. Оформлення прав інтелектуальної власності на об’єкти 

промислової власності. 
Рекомендована література – [6, 8, 14–18, 48, 52, 54, 59, 60, 

64, 71, 74, 76, 77, 83. 88, 96, 97, 100]. 
 

Варіант 15 
1. Адміністративний порядок захисту прав інтелектуальної 

власності. 
2. Договір про патентну кооперацію. 
Рекомендована література – [4, 36, 46, 51, 60, 64, 67, 69, 70, 

75, 90, 95, 98]. 
Варіант 16 

1. Цивільно-правові способи захисту прав інтелектуальної 
власності. 

2. Інтелектуальна власність у господарській діяльності. 
Рекомендована література – [2, 46, 51, 60, 64, 67, 69, 70, 75, 

79, 82, 90, 92, 95, 97, 98, 100]. 
 

Варіант 17 
1. Кримінальна відповідальність за порушення прав інтеле-

ктуальної власності. 
2. Міжнародні  угоди у сфері інтелектуальної власності. 
Рекомендована література – [3, 10, 20–26, 32–46, 46, 60, 61, 

64, 67, 68, 70, 75, 89, 98, 101]. 
 

Варіант 18 
1. Підходи до визначення вартості прав на об’єкти інтелек-

туальної власності. 
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2.  Міжнародні конвенції про охорону авторського права і 
суміжних прав. 

Рекомендована література – [19, 20, 22, 23, 26, 27–30, 32, 33, 
35, 48, 55, 56, 59–61, 64, 65, 66, 71, 79, 100]. 

 
Варіант 19 

1. Всесвітня організація інтелектуальної власності. 
2. Суб’єкти права інтелектуальної власності. 
Рекомендована література – [6, 34, 35, 39, 54, 55, 60, 61, 64, 

85, 86, 104]. 
 

Варіант 20 
1. Паризька Конвенція про охорону промислової власності. 
2. Об’єкти права промислової власності. 
Рекомендована література – [6, 44, 53, 54, 55, 60, 61, 64, 69, 

78, 88, 96]. 
 

Варіант 21 
1. Ліцензування і передача технологій. 
2. Світова організація торгівлі. Угода TRIPS. 
Рекомендована література – [6, 46, 48–50, 53, 56, 58–60, 62. 64, 

71, 74, 79, 82, 100]. 
 
 

Варіант 22 
1. Основні форми і способи захисту прав на об’єкти інтеле-

ктуальної власності. 
2. Міжнародна торгівля ліценціями. 
Рекомендована література – [46, 49, 51, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 

64, 67, 69, 75, 80, 84, 88, 92, 96, 98, 101]. 
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Варіант 23 
1. Патентні дослідження та їх роль у розвитку науково-

технічного прогресу. 
2. Правова охорона винаходів і корисних моделей. 
Рекомендована література – [6, 13, 14, 47, 49, 50, 56, 58, 60, 

64, 69, 79, 80, 82, 88, 93, 96, 102]. 
 

Варіант 24 
1. Правова охорона промислових зразків. 
2. Міжнародна реєстрація знаків для товарів і послуг. 
Рекомендована література – [6, 16, 25, 41, 43, 45, 49, 55, 58, 

60, 64, 69, 78, 80, 88, 95, 96, 103]. 
 

Варіант 25 
1. Судовий порядок захисту прав на об’єкти промислової 

власності. 
2. Автори – творці об’єктів права інтелектуальної власності. 
Рекомендована література – [3, 6, 7, 8, 51, 54, 55, 60, 64, 65, 

67, 75, 86, 90, 92, 98, 101, 103]. 
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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 
 
Номер задачі повинен відповідати двом останнім цифрам 

індивідуального шифру студента.  
 

Варіант 1; 26; 51; 76 
Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 

методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1) об’єкт промислової власності – обладнання для цеме-
нтних заводів; 

2) строк дії договору – 8 років; 
3) ставка роялті – 3–5 %; 
4) вартість одиниці продукції – 18 600 грн.; 
5) передбачуваний обсяг випуску продукції: 1 рік – 

7 один; 2 рік – 8 один; 3 рік – 9 один; 4 рік – 10 один.;   
5 рік – 9 один.; 6 рік – 8 один.; 7 рік – 7 один.; 8 рік – 
6 один.; 

6) ставка дисконту – 9 %. 
 

Варіант 2; 27; 52; 77 
Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 

методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1) об’єкт промислової власності – холодильне облад-
нання; 
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2) строк дії договору – 9 років; 
3) ставка роялті – 2– 4 %; 
4) вартість одиниці продукції – 7 800 грн.; 
5) передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 112 один.;     

2 рік – 113 один.; 3 рік – 114 один.; 4 рік – 115 один.; 
5 рік – 116 один.; 6 рік – 113 один.; 7 рік – 112 один.;    
8 рік – 111 один.; 9 рік – 110 один.; 

6) ставка дисконту – 7 %. 
 

Варіант 3; 28; 53; 78 
Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 

методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1) об’єкт промислової власності – котельне обладнання; 
2) строк дії договору – 10 років; 
3) ставка роялті – 5 %; 
4) вартість одиниці продукції – 17 480 грн.; 
5) передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 45 один.; 2 рік – 

48 один.; 3 рік – 50 один.; 4 рік – 55 один.; 5 рік – 
58 один.; 6 рік – 56 один.; 7 рік – 54 один.; 8 рік – 
53 один.; 9 рік – 52 один.; 10 рік – 51 один.; 

6) ставка дисконту – 7 %. 
 

Варіант 4; 29; 54; 79 
Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 

методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 
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Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1) об’єкт промислової власності – сигнальне обладнання; 
2) строк дії договору  – 7 років; 
3) ставка роялті – 1,3–1,5 %; 
4) вартість одиниці продукції – 8 650 грн.; 
5) передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 1125 один.;  

2 рік – 1128 один.; 3 рік – 1130 один.; 4 рік – 1143 один.; 
5 рік – 1136 один.; 6 рік – 1134 один.; 7 рік –  1127 один.; 

6) ставка дисконту – 8 %. 
 

Варіант 5; 30; 55; 80 
Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 

методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1) об’єкт промислової власності – верстати металооб-
робки; 

2) строк дії договору – 9 років; 
3) ставка роялті – 4– 6 %; 
4) вартість одиниці продукції – 6 450 грн.; 
5) передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 245 один.; 2 рік – 

248 один.; 3 рік – 249 один.; 4 рік – 251 один.; 5 рік – 
253 один.; 6 рік – 256 один.; 7 рік – 258 один.; 8 рік – 
247 один.; 9 рік – 246 один.;  

6) ставка дисконту – 8 %. 
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Варіант 6; 31; 56; 81 
Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 

методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1)  об’єкт промислової власності  – медичне обладнання; 
2) строк дії договору – 8 років; 
3) ставка роялті  – 4–7 %; 
4) передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 18 один.; 2 рік – 

19 один.; 3 рік – 21 один.; 4 рік – 23 один.; 5 рік – 
22 один.; 6 рік – 21 один.; 7 рік – 19 один.; 8 рік – 
17 один.; 

5) ставка дисконту – 9 %. 
 

Варіант 7; 32; 57; 82 
Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 

методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок.  

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1) об’єкт промислової власності – велосипеди; 
2) строк дії договору – 10 років; 
3) ставка роялті – 3–5 %; 
4) вартість одиниці продукції – 480 грн.; 
5) передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 1182 один.;    

2 рік – 1191 один.; 3 рік – 2110 один.; 4 рік – 2113 один.; 
5 рік – 2125 один.; 6 рік – 2121 один.; 7 рік –       
2119 один.; 8 рік – 2117 один.; 9 рік  – 2114 один.; 
10 рік – 2112 один.;  

6) ставка дисконту – 9 %. 
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Варіант 8; 33; 58; 83 
Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 

методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1) об’єкт промислової власності – сільськогосподарські 
машини; 

2) строк дії договору  – 9 років; 
3) ставка роялті – 2–5 %; 
4) вартість одиниці продукції – 18 680 грн.; 
5) передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 48 один.; 2 рік – 

53 один.; 3 рік – 54 один.; 4 рік  – 58 один.; 5 рік –    
56 один.; 6 рік – 55 один.; 7 рік – 53 один.; 8 рік –     
52 один.; 9 рік – 50 один.;  

6) ставка дисконту – 8 %. 
 

Варіант 9; 34; 59; 84 
Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 

методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1) об’єкт промислової власності – канцелярське облад-
нання; 

2) строк дії договору  – 10 років; 
3) ставка роялті  – 3 %; 
4) вартість одиниці продукції – 3820 грн.; 
5) передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 418 один.; 2 рік – 

513 один.; 3 рік – 514 один.; 4 рік  – 518 один.; 5 рік – 
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516 один.; 6 рік – 515 один.; 7 рік – 513 один.; 8 рік – 
512 один.; 9 рік – 510 один.; 10 рік – 509 один.;  

6) ставка дисконту – 9 %. 
 

Варіант 10; 35; 60; 85 
Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 

методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1)  об’єкт промислової власності – поліграфічне облад-
нання; 

2)  строк дії договору – 9 років; 
3)  ставка роялті – 4 %; 
4)  вартість одиниці продукції – 8680 грн.; 
5)  передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 118 один.;    

2 рік – 113 один.; 3 рік – 114 один.; 4 рік – 118 один.;    
5 рік – 116 один.; 6 рік – 115 один.; 7 рік – 113 один.;    
8 рік – 112 один.; 9 рік – 110 один.;  

6)  ставка дисконту – 7 %. 
 

Варіант 11; 36; 61; 86 
Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 

методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1) об’єкт промислової власності – електротехнічне об-
ладнання; 

2) строк дії договору – 9 років; 
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3) ставка роялті – 4–7 %; 
4) вартість одиниці продукції – 3 530 грн.; 
5) передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 148 один.; 2 рік – 

153 один.; 3 рік – 154 один.; 4 рік – 158 один.; 5 рік – 
156 один.; 6 рік – 155  один.; 7 рік – 153 один.; 8 рік – 
152 один.; 9 рік – 150 один.;  

6) ставка дисконту – 8 %. 
 

Варіант 12; 37; 62; 87 
Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 

методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1) об’єкт промислової власності – зварювальне облад-
нання; 

2) строк дії договору  – 8 років; 
3) ставка роялті – 5–6 %; 
4) вартість одиниці продукції  – 12 630 грн.; 
5) передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 1418 один.;  

2 рік – 1513 один.; 3 рік – 1514 один.; 4 рік – 1518 один.; 
5 рік – 1516 один.; 6 рік – 1515 один.; 7 рік – 1513 один.; 
8 рік – 1512 один.;  

6) ставка дисконту – 9 %. 
 

Варіант 13; 38; 63; 88 
Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 

методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 
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Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1) об’єкт промислової власності – обладнання для очи-
щення води; 

2) строк дії договору – 10 років; 
3) ставка роялті – 5 %; 
4) вартість одиниці продукції – 3830 грн.; 
5) передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 318 один.; 2 рік – 

313 один.; 3 рік – 314 один.; 4 рік – 318 один.; 5 рік – 
316 один.; 6 рік – 315 один.; 7 рік – 313 один.; 8 рік – 
312 один.; 9 рік – 311 один.; 10 рік – 310 один.;  

6) ставка дисконту – 9 %. 
 

Варіант 14; 39; 64; 89 
Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 

методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1) об’єкт промислової власності  – спортивні товари; 
2) строк дії договору  – 9 років; 
3) ставка роялті  – 1–3 %; 
4) вартість одиниці продукції  – 565 грн.; 
5) передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 1110 один.;     

2 рік – 1130 один.; 3 рік – 1140 один.; 4 рік – 1180 один.; 
5 рік – 1160 один.; 6 рік – 1150 один.; 7 рік –  1130 один.; 
8 рік – 1120 один.; 9 рік – 1112 один.;  

6) ставка дисконту  – 11 %. 
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Варіант 15; 40; 65; 90 
Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 

методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1) об’єкт промислової власності  – парфуми; 
2) строк дії договору  – 10 років; 
3) ставка роялті  – 2–5 %; 
4) вартість одиниці продукції – 135 грн.; 
5) передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 11100 один.; 

2 рік – 11300 один.; 3 рік – 11400 один.; 4 рік – 
11800 один.; 5 рік – 11600 один.; 6 рік – 11500 один.; 
7 рік  – 11300 один.; 8 рік – 11200 один.; 9 рік – 
11120 один.; 10 рік –  11115 один.;  

6) ставка дисконту  – 7 %. 
 

Варіант 16; 41; 66; 91 
Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 

методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1) об’єкт промислової власності  – нитки; 
2) строк дії договору  – 10 років; 
3) ставка роялті  – 2–5 %; 
4) вартість одиниці продукції  – 15 грн.; 
5) передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 43100 один.; 

2 рік – 43300 один.; 3 рік – 43400 один.; 4 рік – 43800 
один.; 5 рік – 43600 один.; 6 рік – 43500 один.; 7 рік – 
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43300 один.; 8 рік – 43200 один.; 9 рік – 43120 один.; 
10 рік  – 43115 один.;  

6) ставка дисконту  – 9 %. 
 

Варіант 17; 42; 67; 92 
Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 

методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1) об’єкт промислової власності  – фарби; 
2) строк дії договору  – 9 років; 
3) ставка роялті  – 2–3 %; 
4) вартість одиниці продукції – 18 грн.; 
5) передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 23100 один.; 

2 рік – 23300 один.; 3 рік – 23400 один.; 4 рік – 
23800 один.; 5 рік – 23600 один.; 6 рік – 23500 один.;   
7 рік – 23300 один.; 8 рік – 23200 один.; 9 рік – 
23120 один.;  

6) ставка дисконту – 14 %. 
 

Варіант 18; 43; 68; 93 
Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 

методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1) об’єкт промислової власності – тканина для одягу; 
2) строк дії договору – 10 років; 
3) ставка роялті – 3 %; 
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4) вартість  одиниці продукції за 1 метр – 24 грн.; 
5) передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 12300 м; 2 рік – 

12367 м; 3 рік – 12370 м; 4 рік  – 12380 м; 5 рік – 
12360 м; 6 рік – 12350 м; 7 рік – 12330 м; 8 рік –  
12320 м; 9 рік – 12312 м; 10 рік – 12310 м; 

6) ставка дисконту – 8 %. 
 

Варіант 19; 44; 69; 94 
Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 

методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1) об’єкт промислової власності – взуття; 
2) строк дії договору – 9 років; 
3) ставка роялті – 2,5 %; 
4) вартість одиниці продукції – 240 грн.; 
5) передбачуваний обсяг випуску: 1 рік –1300 один.;   

2 рік – 1367 один.; 3 рік – 1370 один.; 4 рік – 1380 один.; 
5 рік – 1360 один.; 6 рік – 1350 один.; 7 рік – 1330 один.; 
8 рік – 1320 один.; 9 рік – 1312 один.;  

6) ставка дисконту – 11 %. 
 

Варіант 20; 45; 70; 95 
Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 

методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1) об’єкт промислової власності – трикотаж; 
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2) строк дії договору – 8 років; 
3) ставка роялті – 2–4 %; 
4) вартість  продукції за 1 метр – 14 грн.; 
5) передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 12600 м; 2 рік – 

12667 м; 3 рік – 12670 м; 4 рік – 12380 м; 5 рік – 12660 
м; 6 рік – 12650 м; 7 рік – 12630 м; 8 рік  – 12620 м;  

6) ставка дисконту – 12 %. 
 

Варіант 21; 46; 71; 96 
Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 

методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1) об’єкт промислової власності – виріб зі скла; 
2) строк дії договору – 9 років; 
3) ставка роялті – 2– 4 %; 
4) вартість одиниці продукції – 28 грн.; 
5) передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 18300 один.; 

2 рік – 18350 один.; 3 рік – 18370 один.; 4 рік – 
18380 один.; 5 рік – 18360 один.; 6 рік – 18350 один.; 
7 рік – 18330 один.; 8 рік – 18320 один.; 9 рік – 
18312 один.;  

6) ставка дисконту – 7 %. 
 

Варіант 22; 47; 72; 97 
Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 

методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 



Інтелектуальна власність. Практикум 

 
 

159

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1) об’єкт промислової власності  – канцелярський клей; 
2) строк дії договору – 10 років; 
3) ставка роялті – 2–3 %; 
4) вартість одиниці продукції – 8 грн.; 
5) передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 38300 один.; 

2 рік – 38350 один.; 3 рік – 38370 один.; 4 рік – 
38380 один.; 5 рік – 38360 один.; 6 рік – 38350 один.; 
7 рік – 38330 один.; 8 рік – 38320 один.; 9 рік – 
38312 один.; 10 рік – 38307 один.;  

6) ставка дисконту – 12 %. 
 

Варіант 23; 48; 73; 98 
Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 

методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1) об’єкт промислової власності – виріб з каучуку; 
2) строк дії договору – 8 років; 
3) ставка роялті – 3–3,5 %; 
4) вартість одиниці продукції – 82 грн.; 
5) передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 3800 один.;   

2 рік – 3850 один.; 3 рік – 3870 один.; 4 рік – 3880 один.; 
5 рік – 3860 один.; 6 рік – 3850 один.; 7 рік – 3830 один.; 
8 рік – 3820 один.;  

6) ставка дисконту – 9 %. 
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Варіант 24; 49; 74; 99 
Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 

методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1) об’єкт промислової власності – меблі; 
2) строк дії договору – 9 років; 
3) ставка роялті – 2–3 %; 
4) вартість одиниці продукції – 620 грн.; 
5) передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 800 один.; 2 рік – 

850 один.; 3 рік – 870 один.; 4 рік – 880 один.; 5 рік – 
860 один.; 6 рік – 850 один.; 7 рік – 830 один.; 8 рік – 
820 один.;  

6) ставка дисконту – 7%. 
 

Варіант 25; 50; 75; 100 
Визначити вартість прав на об’єкт промислової власності за 

методом роялті й методом звільнення від роялті. Порівняти 
отримані результати й на підставі цього зробити висновок. 

Дано: винахідник укладає ліцензійний договір на наступних 
умовах: 

1) об’єкт промислової власності – шкіра; 
2) строк дії договору – 8 років; 
3) ставка роялті – 3 %; 
4) вартість одиниці продукції за 1 метр – 340 грн.; 
5) передбачуваний обсяг випуску: 1 рік – 12500 м; 2 рік – 

12567 м; 3 рік – 12570 м; 4 рік – 12580 м; 5 рік – 12560 
м; 6 рік – 12550 м; 7 рік – 12530 м; 8 рік – 12520 м;  

6) ставка дисконту – 11 %. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
 

1. Загальні положення про інтелектуальну власність.  
2. Види інтелектуальної діяльності. 
3. Становлення системи правової охорони результатів інте-

лектуальної власності. 
4. Поняття об’єктів права інтелектуальної власності. 
5. Автори – творці об’єктів права інтелектуальної власності. 
6. Правонаступники як суб’єкти права інтелектуальної влас-

ності. 
7. Законодавча база інтелектуальної власності. 
8. Об’єкти права промислової власності. 
9. Об’єкти права авторських і суміжних прав. 
10. Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. 
11. Особисті немайнові права інтелектуальної власності. 
12. Майнові права на об’єкти інтелектуальної власності. 
13. Набуття прав на винаходи, корисні моделі і промислові 

зразки. 
14. Набуття прав на засоби індивідуалізації товарів і послуг. 
15. Правова охорона об’єктів авторського права і суміжних 

прав. 
16. Набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності за ко-

рдоном. 
17. Договір про патентну кооперацію. 
18. Припинення правової охорони інтелектуальної власності. 
19. Поняття договорів у сфері інтелектуальної власності. 
20. Авторські договори та їх види. 
21. Договори у сфері суміжних прав. 
22. Ліцензійні договори. 
23. Види ліцензій. 
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24. Ліцензійні платежі. 
25. Захист права інтелектуальної власності. 
26. Система захисту прав інтелектуальної власності та її 

призначення. 
27. Адміністративний порядок захисту прав інтелектуальної 

власності. 
28. Цивільно-правові способи захисту прав інтелектуальної 

власності. 
29. Кримінальна відповідальність за порушення прав інтеле-

ктуальної власності. 
30. Інтелектуальна економіка та її складові. 
31. Оцінка вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності. 
32. Підходи до визначення вартості прав на об’єкти інтелек-

туальної власності.  
33. Використання інтелектуальної власності як нематеріаль-

них активів у господарській діяльності. 
34. Основні міжнародні угоди у сфері інтелектуальної влас-

ності. 
35. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). 
36. Паризька конвенція з охорони промислової власності. 
37. Міжнародні конвенції про охорону авторського права і 

суміжних прав. 
38. Міжнародні угоди про охорону засобів індивідуалізації 

товарів і послуг. 
39. Світова організація торгівлі. Угода TRIPS. 
40. Державне стимулювання інтелектуальної діяльності. 
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ДОДАТКИ 
Додаток 1 

СТАНДАРТНІ СТАВКИ РОЯЛТІ 

Стандартні галузеві ставки роялті 

№ 
п/п Галузь або вид продукції 

Ставки 
роялті, % 

1. Верстатобудівна промисловість 4,5–7,5 

2. Підйомно-транспортне обладнання 4,0–6,0 

3. Автомобільна промисловість 1,0–3,0 

4. Хімічне машинобудування 4,0–7,0 

5. Літакобудування, авіаційна техніка 6,0–10,0 

6. Обладнання металургійної промисловості 5,0–8,0 

7. Приладобудування і електронна  
промисловість 

1,5–5,0 

8. Побутова радіоелектроніка 0,5–1,0 
9. Зварювальне обладнання 3,5–5,0 

10. Хімічна промисловість 1,0–3,5 
11. Фармацевтична промисловість 4,0–7,0 

12. Обладнання для текстильної промисловості 3,0–6,0 

13. Виробництво насосів 2,0–5,0 

14. Нагрівальне і холодильне обладнання  
промислового призначення 

4,0–6,0 

15. Конвеєри, будівельне, гірниче та інше  
подібне за призначенням обладнання 

3,5–6,0 
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Стандартні ставки роялті за номенклатурою виробів 

№ 
п/п 

 

Вид виробів 
Ставки 

роялті, % 
1. Підйомно-транспортне обладнання 5 
2. Ливарне виробництво 1,5–2,0 
3. Обладнання для цементних заводів 3–5 

4. 
Обладнання для металургійної  
промисловості 

4–6 

5. Обладнання для хімічної промисловості 3–5 

6. Обладнання для харчової промисловості 4 
7. Обладнання для очистки води 5 
8. Холодильне обладнання 2–4 
9. Нагрівальні системи 4–6 
10. Печі 4–6 
11. Котли 3–5 
12. Повітряні кондиціонери 3 
13. Клапани, вентилі 3–6 
14. Котельне обладнання 5 
15. Компресори, насоси 5–7 
16. Мотори промислового призначення 4–5 
17. Обладнання обробки поверхні 6–7 
18. Металеві конструкції 2–4 

19. 
Обладнання для текстильної  
промисловості 

3–5 

20. Поліграфічне обладнання 4 
21. Електротехнічне обладнання 4–7 
22. Реле-апаратура 4–6 
23. Сигнальне обладнання 1–1,5 
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24. Електричні контрольно-вимірювальні прилади 3–5 
25. Електронне обладнання 4–8 
26. Напівпровідники 1–2 
27. Радіолампи 3 
28. Акумулятори 3 
29. Електрокабелі 2–4 
30. Ліфти 4–5 
31. Станки металообробні 4–6 
32. Інструмент, оснастка 5–7 
33. Зварювальне обладнання 5–6 
34. Приводи 5 
35. Фото- та кінотовари 3–5 
36. Медичне обладнання та прилади 4–7 
37. Вимірювальні прилади 5–7 
38. Канцелярське обладнання 3 
39. Автодвигуни і запчастини до них 2–4 
40. Автозапчастини 2–3 
41. Буксири 1–2 
42. Велосипеди 3–5 
43. Залізничне обладнання 3–5 
44. Сільськогосподарські машини 2–5 
45. Скоб’яні вироби 2–3 
46. Ручний інструмент 3 
47. Бритви, ножі 1–2 
48. Металеві меблі 3 
49. Напівфабрикати 1,5–2 
50. Ливарні вироби 3–5 
51. Будівельні машини 3–5 
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52. Добриво 1,5–2 
53. Добриво-хімікати 1 
54. Фарбовані 3 
55. Ароматичні речовини 3 
56. Продукти органічної хімії 2–4 
57. Фармацевтичні товари 2–4 
58. Вироби з каучуку 3–3,5 
59. Вироби зі скла 2–4 
60. Фарби 2–3 
61. Клей 2–3 
62. Фототовари, хімічні реактиви 1–3 
63. Мінеральні мастила 2–3 
64. Текстильні волокна 2–3 
65. Тканини для одягу 3 
66. Тканини для промислових цілей 3 
67. Трикотаж, білизна 2–4 
68. Взуття 1–2,5 
69. Шкіра 3 
70. Дерев’яні меблі 2–3 
71. Папір 1–2 
72. Упаковка паперова та з картону 2–3 
73. Копіювальний папір 1–2 
74. Книги, печатні видання, ігри 3–6 
75. Спорттовари 1–3 
76. Парфумерія 2–5 
77. Платівки 2–5 
78. Вироби з пластмаси 3 
79. Пароплави, пароплавне обладнання 3–5 
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80. Будівельні матеріали 2–4 
81. Літаки, зброя 5–10 
82. Продовольчі товари 1–2 
83. Корм для скота 2–3 
84. Нитки 2–5 
85. Холодильне обладнання для  

промислових цілей 
4–6 
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Додаток 2 
Зразок 

оформлення титульного аркуша контрольної роботи 
 

Дніпродзержинський державний технічний університет 
Кафедра філософії та права 

 
 
  

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з дисципліни «Інтелектуальна власність» 

 
 

Контрольну роботу виконав: 
Прізвище, ім’я, по батькові студента 

Індивідуальний шифр 
(номер залікової книжки) 

Група 
Адреса місця проживання 

Контрольну роботу перевірив 
Наукова ступінь (посада)  

Прізвище, ім’я, по батькові викладача 
 
 
 
 
 
 
 

Дніпродзержинськ – 2010 р. 
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Додаток 3 
Зразок  

другої сторінки контрольної роботи 
 
 

Варіант № 
 

План 
Вступ 

1. Теоретичне завдання № 1. 
  2. Теоретичне завдання № 2. 

Висновок 
Задача 
Список використаних джерел 
 
 
 

Дата написання контрольної роботи                      Підпис 
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