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ВСТУП 

 

Програма дисципліни «Інтелектуальна власність» передбачає ознайомлення 

студентів з основними положеннями законодавства, що регулює відносини в сфері 

інтелектуальної власності.  

Відповідно до Конституції України, що гарантує громадянам свободу літературної, 

художньої, наукової і технічної творчості, Україна поступово створює механізми захисту 

авторських прав, прав промислової власності, моральних і матеріальних інтересів, що 

виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. 

Законодавство у сфері інтелектуальної власності як таке покликане захищати 

інтереси авторів, інших творців інтелектуальних продуктів шляхом надання їм певних 

визначених, обмежених у часі прав, що дозволяють контролювати використання 

результатів їх творчої діяльності. 

В процесі вивчення навчальної дисципліни особлива увага приділяється українським 

законам та міжнародним угодам за усіма об'єктами промислової власності (винаходи, 

корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, географічне зазначення місць 

походження товарів), авторського права і суміжних прав (бази даних, музичні твори, 

відеофільми, аудіозаписи, твори кінематографії, образотворчого мистецтва тощо). 

Основні завдання підготовки полягають в тому, щоб закласти основи правових і 

економічних аспектів інтелектуальної власності.  

Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування даної 

дисципліни: 

 уміння робити правовий аналіз конкретних суспільних відносин у сфері 

інтелектуальної власності; 

 уміння самостійно визначити об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності; 

 уміння підготувати первинні документи для оформлення прав на об’єкти 

інтелектуальної власності; 

 уміння обрати підходи до комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності; 

 здатність оцінювати характер порушення прав інтелектуальної власності, якщо 

такі є. 

Сфера реалізації набутих компетентностей в майбутній професії: 

Набуті знання будуть реалізовані в подальшому при створенні чи використанні 

об’єктів права інтелектуальної власності як при здійсненні підприємницької діяльності, 

так і у повсякденному житті. 
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ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

ТЕМА 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА 

ТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. 

 

П и т а н я   д л я   о б г о в о р е н н я 

 

1. Місце інтелектуальної та творчої діяльності у сучасному 

суспільстві. 

2. Види інтелектуальної діяльності. 

3. Гносеологічні аспекти становлення системи правової охорони 

результатів інтелектуальної власності. 

 

З а в д а н н я 

 

1. Громадянин Пилипенко опублікував з метою отримання прибутку 

Державний стандарт якості творів мистецтва. Кабінет Міністрів України 

прийняв рішення у відповідності до якого, зазначений стандарт визнав 

незаконним. 

Чи належать відносини, які виникли із громадянином Пилипенко до 

відносин у сфері інтелектуальної власності? Чи мав право громадянин 

публікувати Державний стандарт з метою отримання прибутку? Відповідь 

аргументуйте. 

 

2. Студент Макейко перебуваючи на літніх канікулах у Болгарії 

створив брошуру «Збірник Макейка» до якої увійшли ксерокопії картин 

відомого художника Болгарії, представлені в збірнику у вигляді ілюстрацій. 
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Чи належить брошура до об’єкта права інтелектуальної власності? Як 

Ви вважаєте, які положення чинного законодавства в сфері інтелектуальної 

власності було порушено Макейком? Відповідь аргументуйте. 

 

3. Громадянка Сібільова знайшла у мережі Інтернет Статут 

королеви Анни, який стосується захисту прав авторів та переклала його на 

румунську мову. Перебуваючи із робочим відрядженням у Бухаресті, 

Сібільова замовила у типографії друк зазначеного документа під назвою 

«Права та вільності Сібільової: рекомендації щодо захисту авторських прав». 

Однак, видавництво відмовило у розповсюджені зазначеного рукопису, 

мотивучи своє рішення тим, шо Сібільова не має жодних прав на такий 

посібник. 

Проаналізуйте дану ситуацію та розв’яжіть спір. 

 

4. Учениця 5-го класу Коростильова створила логотип, в основу 

якого було покладеного Герб Україн́и представлений у рожевих кольорах. 

Взявши участь у конкурсі «Кращого логотипу», який проводився приватним 

підприємством, Коростильова за допомогою онлайн-голосування здобула 

перемогу. Однак, підприємство відмовилось визначати її переможницею, 

мотивуючи своє рішення тим, що Коростильова малолітня, а отже, не мала 

права створювати жодні об’єкти інтелектуальної власності. 

Проаналізуйте дану ситуацію та розв’яжіть спір. 

 

Список рекомендованої літератури 

1. Атаманова Ю. Право інтелектуальної власності: система 

міжнародно-правового регулювання. — X.: ДИВ, 2004. 

2. Белов В. В., Виталиев Г. В., Денисов Г. М. Интеллектуальная 

собственность. Законодательство и практика его применения. — М.: Юрист, 

2002. 
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3. Дроб’язко В. С., Дроб’язко P. В. Право інтелектуальної власності: 

Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2004.  

4. Інтелектуальна власність в Україні: Правові засади та 

практика. — Т. 1: Право інтелектуальної власності. — К.: Видавничий Дім 

«Ін Юре», 1999. 

 

ТЕМА 2. ПОНЯТТЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.  

 

П и т а н я   д л я   о б г о в о р е н н я 

 

1. Юридична природа права інтелектуальної власності та 

становлення права інтелектуальної власності в Україні.  

2. Джерела права інтелектуальної власності в Україні. 

3. Поняття права інтелектуальної власності. 

4. Співвідношення права інтелектуальної власності та права 

власності. 

5. Об’єкти права інтелектуальної власності та їх класифікація. 

6. Суб’єкти права інтелектуальної власності та їх класифікація. 

7. Зміст права інтелектуальної власності. 

 

З а в д а н н я 

 

5. Співавтори літературного твору «Калина» при його написанні не 

визначилися стосовно розміру авторської винагороди для кожного із них. Після 

опублікування твору між ними виникла суперечка про розмір авторської 

винагороди. 

Чи може видавництво вирішити цю суперечку? Як повинні були вчинити 

співавтори при написанні твору?  
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6. За договором із видавництвом громадянка Некрасова підготувала 

окремий розділ до підручника «Графіка», після його опублікування Некрасова 

з’ясувала, що в змісті підручника у назві розділу, який вона створювала 

самостійно, поряд з її прізвищем було зазначено прізвище ще одного автора 

Ключника.  

Чи є правовою вказана ситуація? Відповідь мотивуйте. 

 

7. Ви автор літературного твору. Якими способами ви можете 

дозволити іншим особам використання даного твору. Чи зміняться способи 

використання, якщо б ви стовирили картину чи скульптуру? Відповідь 

мотивуйте. 

 

8. На замовлення Будинку кіно, кіностудія знімала фільм за сценарієм 

Прокопенка. При випуску фільму Прокопенко виявив, що його ім'я в титрах 

фільму відсутнє. В кіностудії йому пояснили, що його ім'я було виключено із 

титрів за вимогою замовника.  

Чи були порушені права та гарантії Прокопенка як автора сценарію? 

Чому? 

 

9. Спадкоємиця балетмейстера Агапова звернулася за 

консультацією, чи є правомірним використання хореографії Агапова 

ансамблем ім. Драча без укладення з нею угоди. Відповідь аргументуйте. 

відповідно до чинного законодавства. 

 

10. Ви - художник. За договором з художнім салоном, було 

виставлено в салоні вашу картину, а згодом продано. 

Чи можете ви претендувати на виплату авторської винагороди в 

розмірі п'яти відсотків від ціни продажу картини? Відповідь мотивуйте. 
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11. Спадкоємиця відомого українського драматурга Пензика виявила, 

що один із театрів використав постановку драматурга без зазначення його 

імені.  

 

Чи дозволяє чинне законодавство України вплинути на цю ситуацію. 

Відповідь мотивуйте з посиланням на чинне законодавство. 

 

12. Композитор Алієв, не дивлячись на те, що страждає душевною 

хворобою і внаслідок цього не розуміє своїх дій і не може керувати ними, 

створює прекрасну музику, яка звучить по радіо. 

Чи може радіостанція використовувати написану музику і на яких 

умовах? Відповідь аргументуйте. 

 

Список рекомендованої літератури 

1. Охорона інтелектуальної власності: Нормативно-правові акти / За 

заг. ред. О. Д. Святоцького. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. 

2. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С. О. Довгий, 

В. О. Жаров, В. О. Зайчук та ін. — К.: Форум, 2002. 

3. Питання інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. 

Випуск перший, випуск другий, випуск третій: НДІ інтелектуальної власності 

Академії правових наук України. — К.: ТОВ «Чех», 2004, 2005. 

4. Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих 

навч. закладів. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 

2004. 

5. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та 

законодавство України / За ред. Ю. М. Капіци: кол. авторів: Ю. М. Капіца, С. 

К. Ступак, В. П. Воробйов та ін. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. 

 

ТЕМА 3. АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА. 
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П и т а н я   д л я   о б г о в о р е н н я 

 

1. Поняття та правова природа авторського права. 

2. Об’єкти авторського права. 

3. Суб’єкти авторського права. 

4. Зміст авторського права. 

5. Поняття та об’єкти суміжних прав. 

 

З а в д а н н я 

 

13. Більшість бібліотек Вінницької області допускають 

репрографічне відтворення примірників творів за запитами студентів із 

метою отримання прибутку. 

Чи законною є їх діяльність? Відповідь аргументуйте. 

 

14. Авторам довідника із живопису стало відомо, що їх довідник 

репрографічно відтворюється одним із вищих навчальних закладів без їх 

згоди і реалізується студентам за плату. 

Чи є у діях закладу освіти склад правопорушення або злочину? 

Проаналізуйте ситуацію. 

 

15. Видавництво «Дизайнерські студії», маючи намір видати збірник 

«Народні дизайнери», використало статті різних авторів, що публікувалися в 

періодичній пресі. 

Чи має видавництво укласти договори із цими авторами і на яких 

умовах. Відповідь мотивуйте. 

 

16. За договором із редакцією журналу «Всесвіт» Караченко 

переклала українською мовою твір Свиридова «Барви сакрального 

живопису». Згодом вона виявила (до публікації у журналі «Всесвіт»), що 
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частину її перекладу використав інший журнал без його згоди та без 

зазначення її імені.  

Чи відбулось правопорушення і яке? Відповідь мотивуйте, посилаючись 

на чинне законодавство. 

 

17. Радіостанція «Митці-ФМ» у рубриці «Останні новини» передала в 

ефір опубліковану в журналі статтю Галушки «Результати дослідження 

сучасного мистецтва». Галушка звернувся до радіостанції із вимогою про 

сплату винагороди. Її було відхилено, керуючись тим, що згідно з 

законодавством усі опубліковані наукові статті можуть транслюватися в ефірі 

без згоди автора та без сплати йому винагороди. 

Чи правомірно здійснила радіостанція? В яких випадках чинне 

законодавство в сфері авторського права допускає використання творів 

науки без згоди автора та сплати йому винагороди? 

 

18. Громадянин Канченко зробив тюнинг своєї машини, серед 

елементів якого було відтворення на бампері та дверцятах автомобіля 

картини художника Сліпченка. Якось, гуляючи вулицями міста, художник 

побачив автомобіль громадянина Канченка і вирішив, що його права 

порушено, а тому звернувся до суду. 

Проаналізуйте ситуацію. Відповідь аргументуйте. 

 

19. Магазин «Перлина Поділля» у рекламі своєї крамниці та 

своєї продукції на телебаченні та радіомовленні для музичного супроводу 

реклами використовував частини сучасних популярних творів Океану Ельзи 

та Олега Винника. Автор одного з них вирішив, що рекламодавець порушує 

його авторські права та звернувся до суду. 

 

20. Алізова, як правонаступниця авторських прав свого батька – 

відомого письменника, подала позов до підприємства «СМТ» про незаконне 
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використання її права інтелектуальної власності, що виразилось у виданні 

підприємством «СМТ» книги батька тиражем 100 тис. примірників. У 

процесі підготовки справи до слухання було встановлено, що за своє життя 

її батько передав рукопис засновнику підприємства «СМТ» для 

ознайомлення і між ними велась підготовка проекту виключної ліцензійної 

угоди, але смерть автора перешкодила її укладенню. 

Як варто вирішти дану ситуацію? Чи є порушення прав 

інтелектуальної власності позивачки? Якщо є, то які заходи їх захисту 

передбачає чинне законодавство? 

 

21. Ви автор музичного твору, який має намір зафіксувати на 

матеріальному носії виробник фонограми.  

На яких умовах і які права ви можете передати виробнику фонограми. 

Відповідь мотивуйте з посиланням на правові норми. 

 

22. Видавництво «Харків» опублікувало фотоальбом «Сучасні 

дизайнери Слобожанщини», в якому використало без згоди художниці Мирної 

323-и кольорових слайди. 

Чи є у вказаній ситуації склад правопорушення? Відповідь мотивуйте. 

 

23. Ви автор виробу прикладного мистецтва - набору дерев'яних 

ложок з розписами. Яким способом можуть використовуватися ваші творіння 

іншими особами. Чи є у вас можливість самому реалізувати свої майнові 

права. Відповідь мотивуйте. 

 

24. Український поет Кабаков перебуваючи у відрядженні в Мінську, 

в книжковому магазині побачив збірку своїх віршів російською мовою, 

опублікованих видавництвом «Беларусь». Згоди на переклад збірки 

російською мовою та на видання збірки він не надавав нікому. 

Чи є правовою вказана ситуація? Відповідь мотивуйте. 
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25. Скульптор Вергін передав Міністерству культури України 

скульптуру дівчини на зберігання. Після смерті скульптора Вергіна 

Мінкультури продало скульптуру в село Харківської області, не дивлячись 

на те, що дружина скульптора Вергіна була живою. 

Проаналізуйте ситуацію. 

 

26. На замовлення Харківського цирку Глюза створила сценарій 

циркової новорічної вистави, який було прийнято цирком. Під час репетицій 

текст сценарію було змінено без згоди авторки. Після закінчення 

новорічних вистав авторці було відмовлено у виплаті винагороди на тій 

підставі, що від написаного нею сценарію нічого не залишилось. 

Чи у вказаній ситуації є зміст правопорушення? Відповідь мотивуйте. 

 

27. Фірма «Пінгвін», реалізуючи комп'ютерні програми, 

розроблені групою працюючих в ній програмістів, автором цих програм 

зазначила себе.  

Чи правомірні дії фірми «Пінгвін»? Відповідь мотивуйте. 
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ТЕМА 4.ПАТЕНТНЕ ПРАВО. 

 

П и т а н я   д л я   о б г о в о р е н н я 

 

1. Поняття та загальна характеристика патентного права. 

2. Об’єкти патентного права. 

3. Суб’єкти патентного права. 

4. Оформлення патентних прав. 

5. Права та обов’язки патентоволодільців. 

http://radnuk.info/pidrychnuku/itel-vlasnist/469-kybax/8158-----------2008--149-.html
http://radnuk.info/pidrychnuku/itel-vlasnist/469-kybax/8158-----------2008--149-.html
http://radnuk.info/pidrychnuku/itel-vlasnist/469-kybax/8158-----------2008--149-.html
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6. Примусове відчуження патентних прав. Припинення чинності 

патенту. 

 

З а в д а н н я 

 

28. Кінолог-дресирувальник Потапенко розробив унікальну 

методику дресирування службових собак, які здобували призові місця на 

виставках і змаганнях. Згодом Потапенко вирішив отримати охоронний 

документ та на касетах і CD-дисках реалізовувати записи своїх уроків. 

Чи можна отримати охоронний документ на методи? Який правовий 

режим охорони записів уроків дресирувальника на матеріальних носіях? 

 

29. Інженер К. прочитав в Офіційному бюлетені «Промислова 

власність» інформацію про виданий патент України на винахід - пристрій 

для одержання яблучного соку. На основі цього він вирішив виготовити 

такий пристрій для себе з тим, щоб в домашніх умовах одержувати 

яблучний сік з вирощених на дачній ділянці яблук. Попередньо К. 

звернувся до свого знайомого із запитанням, чи не буде порушенням прав, 

що випливають з патенту, виготовлення ним запатентованого пристрою 

для використання його в особистих (домашніх) цілях. Яку відповідь дали 

б Ви на поставлене запитання? 

 

30. Винахідниця Слісаренко створила винахід і розкрила його 

сутність у статті, опублікованій в канадському науковому журналі. Номер 

журналу, в якому опублікована стаття Слісаренко, підписано до друку 

05.04.2015 р. Разом з тим винахідниця 20.05.2016 р. подала заявку для 

одержання патенту на цей винахід. 

Чи відповідає заявлений винахід умові новизни? 

 

31. Інженери Груша і Сірко подали заявку на винахід 
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«Диференційний індикатор дизайнерського креслення». До складу заявки, 

окрім заяви про видачу патенту, ввійшли креслення пристрою. За 

результатами формальної експертизи авторам було запропоновано надати 

відсутні документи. 

Які документи повинні додатково входити до складу заявки? 

 

32. Данченко і Великосад був виданий патент на «Полімерне 

зубчате колесо транспортного засобу» з наступною формулою винаходу: 

полімерне зубчате колесо за патентом № 235098, відмінне тим, що 

армовані пластини додатково жорстко з’єднані між собою, наприклад, 

кільцями. Колесо за п.1, відмінне тим, що кільця виконані з радіальними 

пазами. 

Дайте характеристику поняття, видів і структурних елементів 

формули винаходу, а також її правового значення. 

 

33. Калінченко авторка винаходу «Пристрій для заточення 

пензлів», створеного у зв’язку з виконанням трудового договору. Патент 

на даний винахід виданий підприємству, у якому працює Калінченко. 

Довідавшись, що підприємство використовує її винахід, вона звернулась 

до адміністрації із проханням виплатити їй винагороду. Підприємство 

заперечувало факт використання винаходу, оскільки у пристроях, 

виготовлених на підприємстві, використовуються чотири із п’яти ознак 

винаходу Калінченко, зафіксованих у її формулі, а одна ознака замінена 

еквівалентною їй ознакою.  

Хто, на яких умовах і в якому порядку виплачує винагороду за 

використання винаходу, створеного у зв’язку з виконанням трудового 

договору? Як встановлюється факт використання винаходу? Чи має правове 

значення заміна однієї з ознак винаходу еквівалентною їй ознакою? Які 

подальші дії Калінченко? 
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34. Григор отримав патент на винахід «Кукурудзозбиральний 

комбайн» За заявкою Бойка і Чепчика також був виданий патент на 

«Кукурудзозбиральний комбайн» з більш пізнім пріоритетом. Григор, 

вважаючи, що комбайн Бойка і Чепчика за своєю конструкцією нічим 

суттєвим не відрізняється від тієї схеми, яка була запропонована ним, 

звернувся в Укрпатент зі скаргою, у якій просив анулювати патент, 

виданий Бойку і Чепчику. Укрпатент скаргу Григора відхилив на тій 

підставі, що винахід Бойка і Чепчика не тотожний його винаходу, 

оскільки він має відмінні особливості, не захищені патентом, виданим 

останньому. 

Хто і в якому порядку розглядає спір про новизну винаходу і про 

авторство на винахід? Який спір виник у даному випадку? Відповідь 

аргументуйте. 

 

35. Укрпатент прийняв рішення про відмову у видачі патенту 

Москаленко за заявкою на «Форму для лиття взуття», подану 06 грудня 

2016 року. Під час розгляду скарги заявниці на це рішення встановлено, 

що відомості про аналогічну форму лиття опубліковані за два місяці до 

подання заявки у книзі «Пластмаси». Тоді Москаленко попросила 

встановити пріоритет за більш ранньою заявкою, поданою нею спільно із 

Васильєвим 04 жовтня 2016 року, тобто до виходу у світ книги 

«Пластмаси». Укрпатент прийшов до висновку, що матеріали ранішої 

заявки не ідентичні матеріалам розглядуваної заявки. Але, враховуючи, 

що на дату подачі ранішої заявки винахід був новим, Укрпатент прийняв 7 

лютого 2016 року рішення видати Москаленко патент. Через 5 днів після 

прийняття такого рішення до Укрпатенту надійшла заявка про видачу 

патенту на тотожну «Форму для лиття виробів» від шведської фірми. 

Перша заявка на цей винахід була подана у Швеції 14 лютого 2016 року.  

Як встановлюється пріоритет винаходу? Чи має заявлений винахід 

новизну? Чи правомірне рішення Укрпатенту про видачу патенту? Які 
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правові наслідки подання заявки іноземною фірмою? 

 

36. Інженерно-інноваційний центр «Велекс» зі 2013 року 

здійснював науково- дослідні роботи по удосконаленню технології 

одержання казанного палива. У результаті наукових досліджень була 

розроблена нова технологія, заснована на принциповій зміні способу 

одержання палива. Дослідні партії палива були випробувані у 

виробництві і показали позитивні результати. У лютому 2004р. була 

розроблена технічна документація. Свиридов, який з 2012 р. працював 

інженером технологом в Інженерно-інноваційному центрі «Велекс» і 

звільнився в березні 2014 р., а 15.11.2014 р. подав заявку на винахід 

«Спосіб одержання казанного палива». Заявником 12.01.2015 р. було 

подане клопотання про опублікування заявки раніше зазначеного в законі 

терміну і проведення експертизи. У результаті проведеної експертизи 

технічне рішення було визнане відповідним до умов надання правової 

охорони й у встановленому порядку Свиридову у травні 1996 р. був 

виданий патент на винахід. У 25.11.2015 р. інженерно-інноваційний центр 

«Велекс» подав заявку на одержання патенту без проведення експертизи 

на винахід «Спосіб одержання казанного палива». У грудні 2015 р. патент 

був виданий, дізнавшись про це Свиридов, подав позов до суду про 

визнання недійсним виданий патент. 

Як Ви вважаєте, які підстави були наведені в позові, поданому до суду 

проти видачі патенту без проведення експертизи Свиридовим? Які аргументи 

можуть бути наведені інженерно-інноваційним центром «Велекс» і які його 

дії? 

 

37. Власник патенту СРСР на винахід, виданого 25 грудня 1991 

року в 2000 році звернувся в Патентне відомство України з клопотанням 

про видачу патенту України на підставі патенту СРСР. 

Можлива відповідь Патентного відомства України і її обґрунтування. 
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38. Власник авторського посвідчення СРСР, виданого в 1989 році, 

звернувся в 1999 році в Патентне відомство України з клопотанням про 

видачу патенту України на підставі авторського посвідчення СРСР.  

Можлива відповідь Патентного відомства України і її обґрунтування. 

 

39. При подачі заявки на винахід заявник із країни-учасниці 

Паризької конвенції вказав, що бажає скористатися пріоритетом винаходу 

по даті показу технології виробництва кондитерських виробів і 

устаткування для її здійснення на міжнародній виставці, що проходила в 

Парижі (Франція). Експертиза відмовила у встановленні дати пріоритету.  

Які існують підстави для відмови експертизи? Визначте поняття 

«виставочного пріоритету» з погляду Паризької конвенції по охороні 

промислової власності. 

 

40. Петренко в травні 2006 року одержав патент на винахід 

«Прилад для конструювання одягу» за заявкою з пріоритетом від 10 

липня 2004 року. Відомості про видачу патенту були опубліковані в квітні 

2006 року. У листопаді 2007 року в Апеляційну палату був направлений 

протест проти видачі патенту від Жолодковської, яка повернулася з 

тривалого відрядження. У протесті проти видачі патенту вказувалося на 

відсутність новизни приладу, на який виданий патент, адже у квітні 2006 

року Жолодковській було відмовлено у видачі патенту на аналогічний 

прилад за заявкою, поданою 11 липня 2003 року. 

Чи підлягає протест Жолодковської розгляду в Апеляційній палаті? Яке 

рішення може бути прийняте: якщо буде встановлено, що технічні рішення 

за заявками Петренко і Жолодковської тотожні; якщо в заявці Петренко 

містяться додаткові істотні ознаки. 

 

41. Олексенко розробив дизайн меблевого гарнітуру і виявив 
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бажання одержати патент на створений ним промисловий зразок. 

Гарнітур складається з 5 предметів. Олексенко зацікавився, чи може він 

подати одну заявку на весь гарнітур, чи йому потрібно подавати окремі 

заявки на кожен предмет гарнітуру? 

Що таке вимога єдиності промислового зразка? Яку пораду дали б Ви у 

даній ситуації? 

 

42. Місцевий конструктор-самоучка Гор, облаштовуючи свою 

кухню, змінив зовнішні панелі холодильника «Атлант», чим зробив його 

самобутнім (індивідуальним). З часом його фото з’явилося в журналі 

«ЛТД» із статтею про те, як гарно можуть виглядати серійні речі за 

незначних змін. Власник підприємства-виробника холодильника 

«Атлант», побачивши статтю в журналі, вирішив, що Гор порушив його 

права як власника патенту на промисловий зразок та звернувся до суду. 

Вирішіть спір, відповідь агрументуйте. 

 

43. Швейне підприємство «Кінгслі» підготувало літню колекцію 

одягу на конкурс та вирішило отримати охоронні документи на 

оригінальні елементи одягу, які втілились як у його зовнішньому вигляді, 

так і в технології крою. 

Який правовий режим охорони на свої екземпляри одягу може отримати 

швейне підприємство «Кінгслі» та які охоронні документи? 

 

44. Українське підприємство, що випускає склотару з 1982 р. 

робить пляшки місткістю 0,5, 1 і 1,5 літра. Форма пляшки звичайна. 

Підприємство поставляє пляшки підприємствам, що випускають в Україні 

лікеро-горілчані напої і пиво. Спільне українсько-італійське 

підприємство, що спеціалізується на торгівлі спиртними напоями, у 

грудні 2008 р. подало заявку на промисловий зразок і в березні 2009 р. 

одержало патент на промисловий зразок «Пляшка». Представлена на 
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зображенні форма пляшки тотожна з тою, що випускає українське 

підприємство. У січні 2009 р. цим же підприємством була подана заявка 

на об'ємний товарний знак. Як товарний знак була заявлена пляшка, 

форма якої була об'єктом промислового зразка. Після одержання патенту 

на промисловий зразок спільне українсько-італійське підприємство 

направило українському підприємству претензію, у якій вимагало 

припинити випуск і постачання пляшок у зв'язку з тим, що при їхньому 

випуску використані всі істотні ознаки промислового зразка, власником 

патенту на який воно являється. Українському підприємству 

пропонувалося укласти з власником патенту ліцензійний договір. У 

претензії повідомлялося також про подану заявку на об'ємний товарний 

знак. Подібна претензія була направлена також підприємствам, що 

закуповували пляшки для розлива своєї продукції. 

Які наслідки порушення прав власника патенту? Які санкції за порушення 

прав патентовласника? Що являється використанням промислового зразка? 

Запропонуйте можливі шляхи виходу із ситуації. 

 

45. На виставці, що проходила в м. Києві, Київська Акціонерна 

компанія «Інтермашбут» у травні 2016 р. демонструвала пральну машину 

«СОФТ» оригінального дизайну. Пральна машина виявилася одним з 

експонатів, що викликав зацікавленість виробників подібної техніки. З 

метою охорони своїх інтересів Київська Акціонерна компанія 

«Інтермашбут» у листопаді 2008 р. подала заявку на одержання патенту 

на промисловий зразок в Українське патентне відомство. При подачі 

заявки заявник зажадав виставочний пріоритет. 

Які документи повинні бути представлені заявником для витребування 

виставочного пріоритету. Можливе рішення Відомства. 

 

46. Фірма «Едельвейс» подала в листопаді 2014 року заявку на 

промисловий зразок «Пряжка для ремінного поясу». На фотографіях 
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виробу була представлена пряжка для поясу, що може бути використана 

для форми службовців української армії. Форма пряжки - увігнута 

металева пластина жовтого кольору. У середині металевої пластини 

рельєфно виконаний герб України, обрамлений вінком з дубових листів. 

Вінок обплетений стрічкою, на якій виконана напис назви роду військ. По 

краю пластини виконане заглиблення, що додає виробові чіткість і 

рельєфність. У травні 2015 р. фірма "Едельвейс" одержала патент України 

на промисловий зразок і направила претензію підприємству, що 

виготовляє із січня 2015 р. пряжки для поясу для форми української армії. 

У претензії вказувалося, що підприємство порушує права фірми 

«Едельвейс», виготовляючи без її дозволу пряжки. При цьому 

вказувалося, що підприємство повинне відшкодувати збиток, нанесений 

власникові патенту на промисловий зразок, і припинити виготовлення 

зазначеного виробу. У зв'язку з тим, що підприємство не погодилося 

виконати вимоги, фірма «Едельвейс» подала позов до суду. 

Дайте характеристику ситуації, що склалася. Вкажіть можливі шляхи 

вирішення. 

 

47. Під час приватної поїздки в Румунію Кучер привіз звідти 

мішок нового сорту пшениці і став його розводити у колективному 

сільськогосподарському підприємстві «Королівство Кучера». Урожайність 

була набагато вище середньої по району. Спільно з агроуніверситетом 

були проведені випробування, і через 6 років подана заявка на отримання 

патенту на новий сорт пшениці. Після проведення випробувань було 

видано патент на новий сорт пшениці, який вже був широко 

розповсюджений і вивозився в ряд країн. Румунські вчені заявили позов 

про визнання патенту недійсним. У позові суд відмовив. 

На цьому прикладі з’ясуйте ознаки патентоздатності нових сортів 

рослин та порядок їх патентування. Яке рішення може винести суд/ 
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1. Загальна характеристика інституту засобів індивідуалізації 

учасників цивільного обороту, товарів і послуг. 

2. Комерційні (фірмові) найменування. 

3. Торговельні марки (знаки для товарів і послуг). 

4. Географічні зазначення (зазначення походження товарів). 

5. Доменні імена. 

6. «Бренд» як складний засіб індивідуалізації. 

 

З а в д а н н я 

 

48. У Патентне відомство надійшло дві заявки на реєстрацію 

торговельних марок. Перша заявка була подана підприємцем К., який мав 

намір зайнятися виробництвом коньяку і в якості торговельної марки 

своєї продукції хотів використати зображення Президента України на 

синьому фоні з написом «За перемогу». К. вважав, що така торговельна 

марка одразу підвищить попит на його продукцію. Друга заявка надійшла 

від ТОВ «Зірка», що займається наданням послуг для ветеранів війни та 

праці і просить дозволити використовувати як частину торговельної 

марки державний герб України, сподіваючись, що на це звернуть увагу 

ветерани. 

Чи вправі Установа зареєструвати торговельну марку К.? Чи може 

Установа надати дозвіл на використання герба України у торговельній марці 

ТОВ «Зірка»? Відповіді обґрунтуйте. 

 

49. ПАТ «Чорноморець» займається виловом риби. Реалізуючи 

рибу в Україні, воно використовувало належне йому комерційне 

найменування «Рибацькі сіті». З 17 серпня 2015 року у зв’язку із 

зменшенням вилову риби і збільшенням тарифу на перевезення вантажу 

ПАТ «Чорноморець» припинило вивезення риби на продаж в інші міста 
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України, здаючи виловлену рибу на місцевий рибзавод у м. Одеса. 

Впродовж року ПАТ «Чорноморець» не використовувало у своїй 

діяльності комерційне найменування «Рибацькі сіті». У грудні 2016 року 

ВАТ «Чорноморець» було ліквідовано, а належні йому рибальські човни і 

засоби лову перейшли до підприємця Н., який, реалізуючи рибу, став 

використовувати комерційне найменування «Рибацькі сіті».  

У лютому 2016 року на ринку з’явилась продукція ТОВ «Костя і К», 

яке під час продажу риби використовувало комерційне найменування 

«Рибацькі сіті». На вимогу Н. припинити використання належного йому 

комерційного найменування ТОВ «Костя і К» відповіло відмовою, 

заявивши, що його претензія необґрунтована. 

Чи передається виключне право на комерційне найменування при переході 

підприємства до іншої юридичної особи? Чи перейшло це право до Н.? У якому 

випадку припиняється виключне право на комерційне найменування? Відповідь 

обґрунтуйте. Чи правомірна вимога Н. до ТОВ «Костя і К» припинити 

використання комерційного найменування «Рибацькі сіті»? 

 

50. Українське підприємство випустило на ринок України в 

листопаді 1916 р. радіоприймач нового покоління під назвою «Піонер». 

Заявка на знак для товарів і послуг була подана відповідно до діючого 

законодавства в грудні 2016 р. за класом «радіотовари». Знак являв собою 

комбіноване зображення з домінуючим елементом, у якості якого було 

використано словесне позначення «Піонер», виконане оригінальним 

шрифтом у кирилиці. Підприємство мало намір експортувати виріб у 

країни Східної Європи і готувалося подати заявку на міжнародну 

реєстрацію згідно Мадридської угоди. Через півроку після появи на ринку 

нового виробу і проведення великої рекламної компанії, директор 

підприємства одержав від японської фірми «Пайоніер Кабусікі Канта 

Махарада» листа, у якому пропонувалося припинити продаж і рекламу 

радіоприймача «Піонер», тому що фірма являється власником діючої в 
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Україні із січня 2016 р. міжнародної реєстрації на знак «Піонер» для 

радіотоварів. У листі також повідомлялося, що виріб українського 

підприємства порушує в Україні патентні права фірми. У випадку 

продовження випуску радіоприймача «Піонер» фірма подасть позов до 

суду про порушення своїх прав і відшкодування заподіяного збитку, який, 

на припущення фірми складає 1 млн. дол. 

Дайте розгорнуту характеристику щодо правомірністі претензій 

японської фірми. Які дії повинно було б виконати українське підприємство, до 

початку розробки виробу і випуску його на ринок? Можливі дії українського 

підприємства. Які наслідки порушення прав фірми? 

 

51. Громадянин України Сич В. 17.02.2016 року подав у 

встановленому порядку заявку на одержання свідоцтва на знак для 

товарів і послуг. Двадцять другого березня 2016 р. ДП «Укрпатент» 

направив заявнику повідомлення про встановлення дати подачі заявки і 

про прийняття її до розгляду. У травні 2016 року Заявник виявив, що 

українське підприємство «Бумеранг» використовує для маркірування 

своїх товарів позначення подібне до ступеня змішання з позначенням, 

поданим ним на реєстрацію. 

Який має статус документ направлений заявникові ДП «Укрпатентом»? 

Зазначте момент виникнення прав на знак для товарів і послуг. Які норми 

законодавства повинні братися до уваги заявником при здійсненні дій, 

спрямованих на запобігання можливого порушення його прав? 

 

52. Заявник при подачі заявки на знак для товарів і послуг по 

класах 20, 40, 42 Міжнародної класифікації товарів і послуг вказав, що 

бажає скористатися пріоритетом знака, використаного на виставці для 

меблів і інших виробів з дерева. Ярмарок-виставка проходила у 

Ватутинському районі м. Києва й організатором її була районна 

адміністрація. 
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Визначте, які вимоги повинен виконати заявник для витребування 

виставочного пріоритету. Розкрийте сутність поняття «виставочного 

пріоритету» з погляду Паризької конвенції по охороні промислової власності. 

 

53. Під час перевірок авіакомпанії «Південні авіалінії» (м. Одеса) 

і агентства повітряних перевезень «Пасифік Скай» (м. Одеса) виявлено, 

що згідно Договору про співробітництво в сфері організації продажу 

повітряних перевезень від 20.03.2015 р., підприємства надають один 

одному право на використання позначень зареєстрованих як знаки для 

товарів і послуг, зокрема право на розміщення відомостей про послуги 

одного підприємства під позначенням іншого без зазначення особи, що 

надає послуги. Обидва підприємства є співвласниками свідоцтв на знак 

для товарів і послуг.  

Визначте можливе рішення прийняте компетентним органом у 

результаті перевірки. Які права надаються власникам свідоцтва на знак для 

товарів і послуг? 

 

54. Німецька фірма «ЛПС», що утвердилася у м. Кіровограді, за 

відповідним дозволом займалась виготовленням і реалізацією свинячої 

шинки. 15 вересня 2014 року фірма подала у Патентне відомство заявку 

на надання права використання вже зареєстрованого найменування місця 

походження товару у Кіровоградській області: «Кіровоградська шинка». 

Обґрунтовуючи таке зазначення, фірма вказала, що технологія 

виготовлення нею свинячої шинки відповідає технології виготовлення 

«Кіровоградської шинки». Але на запит експертизи Патентного відомства 

фірма «ЛПС» не змогла надати документ, що підтверджує її право на 

заявлене найменування місця походження товару у країні його 

походження – Україні. 

Чому фірма «ЛПС» не змогла надати Патентному відомству документ, 

що підтверджує її право на заявлене найменування місця походження товару 
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у країні його походження – Україні? Чи зобов’язана фірма мати такий 

документ? Яким має бути рішення Патентного відомства за заявкою фірми? 

 

55. Підприємство «Центурій» 25.01.2016 подало в Український 

інститут промислової власності (Укрпатент) заявку на комбінований знак 

для товарів і послуг ЛОТОС + зображення за переліком товарів, що 

відносяться до класів МКТУ 2,3,4. 

За заявкою була встановлена дата подачі і проведена експертиза по 

формальних ознаках. Заявникові було направлене відповідне 

повідомлення. Керівництво підприємства 22.03.2016 звернулося в 

Укрпатент із клопотанням про проведення за заявкою експертизи у 

найкоротші терміни, мотивуючи своє прохання необхідністю подачі 

міжнародної заявки для захисту експортної продукції. Керівництво 

Укрпатента пішло назустріч заявникові і 28.06.2010 після проведення 

експертизи було винесене рішення про реєстрацію знака. У 

встановленому порядку відомості про видачу свідоцтва були 

опубліковані, здійснена державна реєстрація і видане свідоцтво на знак 

для товарів і послуг. Підприємство розгорнуло широку рекламну 

компанію своїх товарів, подало заявку на міжнародну реєстрацію, 

затративши на ці заходи більш 500 тис. грн.  

29.06.2016 в Укрпатент надійшла заявка на знак для товарів і послуг 

від російської фірми «Сонечко» на словесний знак ЛОТОС за переліком 

товарів, що відносяться до класів МКТУ 2,3,4, а 02.09.2016 від заявника 

було отримане клопотання про витребування пріоритету за заявкою, 

поданою в Російській Федерації 24.01.2016. 

Яке можливе рішення Укрпатента за заявкою фірми «Сонечко»? 

Опишіть можливий розвиток подій, спрогнозуйте наслідки для заявника - 

фірми «Сонечко», власника свідоцтва - підприємства «Центурій», 

Укрпатента. 

 



- 29 - 

56. Українське підприємство «Гонг» уклало договір про 

постачання моторної олії «МОВІ» з німецькою фірмою «МОВІ SРА». 

Відповідно до договору фірма «МОВІ SРА», власник свідоцтва на знак 

для товарів і послуг в Україні за класом 03 МКТУ, постачає товар, 

гарантує його якість і дає дозвіл підприємству «Гонг» використовувати 

його знак на умовах виключно ліцензії на строк 5 років. При цьому 

підприємству «Гонг» дозволяється ввозити продукцію фірми «МОВІ SРА» 

на територію України, пропозицію до продажу, проведення рекламної 

компанії, продаж товару, а також надання права на використання знаку 

третім особам для продукції фірми «МОВІ SРА». Договір був 

представлений на реєстрацію в Державний департамент інтелектуальної 

власності. У реєстрації договору було відмовлено на підставі того, що 

власник знака не має реєстрації за відповідним класом. 

Які права, надані власникові свідоцтва? Визначте правомірність 

відмовлення в реєстрації. 

 

57. ПАТ «Потайко» визначило як основний напрям своєї 

діяльності виготовлення і реалізацію спирто-горілчаних виробів. 

Оскільки горілка виготовлялась у м. Києві, засновники товариства 

вирішили назвати її «Київська». Вони вважали, що назва горілки за 

місцем її походження підвищить попит на неї, бо побутує думка, що 

продукція, виготовлена у Києві, має високу якість. ПАТ «Потайко» подало 

у Патентне відомство заявку на реєстрацію і надання права використання 

найменування місця походження товару «Горілка Київська». 

Чи вправі Патентне відомство зареєструвати найменування місця 

походження товару «Горілка Київська», заявленого ПАТ «Потайко»? 

Відповідь обґрунтуйте. У який строк Патентне відомство повинно 

повідомити своє рішення за заявкою ПАТ «Потайко»?  Як цей строк 

відраховується? Чи можливо оскаржити рішення Патентного відомства за 

заявкою ПАТ «Потайко», якщо воно буде негативним? 
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58. ПАТ «Арсенал» - виробник мінеральних вод «Кришталева» 

видобуває та розливає мінеральну воду, яка надходить до торговельної 

мережі. ПАТ «Арсенал» має відповідні документи на видобуток, 

зареєстровану торговельну марку «Кришталева», що збігається з назвою 

географічного місця, де знаходиться свердловина видобутку води. Проте з 

технічних причин виробник не може повністю відкачувати необхідну 

кількість мінеральної води. Тому ТОВ «Сапфір» у встановленому 

законодавством порядку отримало дозвіл на довідкачування мінеральної 

води із скважини і почали її продавати, а на пляшках вказували назву 

«Кришталева» (за місцем видобутку). 

Чи порушують своїми діями ТОВ «Сапфір» права ПАТ «Арсенал»? Яким 

чином повинні бути врегульовані відносини між ПАТ «Арсенал» та ТОВ 

«Сапфір»? 
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ТЕМА 6. ДОГОВОРИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. 

 

П и т а н я   д л я   о б г о в о р е н н я 

 

1. Загальна характеристика договорів у сфері інтелектуальної 

власності. 

2. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної 

власності. 

3. Ліцензійний договір. 

4. Договір про передання виключних майнових прав 

інтелектуальної власності. 

5. Договір про створення на замовлення і використання об’єкта 

права інтелектуальної власності. 

6. Договір комерційної концесії (фрайнчайзингу). 
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7. Договір про порядок розподілу прав на службові об’єкти 

інтелектуальної власності. 

 

З а в д а н н я 

 

59. Ви - художник. За пропозицією Спілки художників України 

ви створили художнє полотно - картину для спеціалізованої художньої 

виставки-продажу.  

На яких умовах ви маєте укласти договір із Спілкою художників України. 

Відповідь мотивуйте з посиланням на правові норми. 

 

60. Виробництво кіностудією фільму за режисерською 

постановкою Ланченка розпочалося до прийняття Закону «Про авторське 

право і суміжні права» 1993 року, а закінчилося в 1995 році. 

Чи підлягають перегляду у зв'язку з цим умови договору, укладеного 

кіностудією з режисером Лапченком в 1991 році? Відповідь мотивуйте. 

 

61. Ви - художник. Фірма «Казка» пропонує вам укласти договір, 

за яким вона отримує від вас права на публічний показ семи ваших картин 

за кордоном на виставці-продажу та пропонує оцінити ваші картини за 

страховою оцінкою і цю суму сплатити вам як авторську винагороду.  

Чи прийнятні для вас умови цього договору. Відповідь мотивуйте. 

 

62. Ви - композитор. Створену вами сонату мав виконати оркестр 

Українського радіо. З ким і на яких умовах ви укладете договір про 

виконання вашого музичного твору. Чи можете ви зробити в цьому 

договорі певні застереження. Відповідь мотивуйте.  

 

63. Ви - художник. Музей українського мистецтва в Києві 

запропонував вам намалювати картину старого подільського двору й 
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подати її до музею на тематичну виставку. 

Який договір ви маєте укласти з музеєм та на яких умовах? Відповідь 

мотивуйте. 

 

64. В телевізійній постановці на каналі «УТ-1» було використано 

повість російського автора О. Тургенєва, переклад якої українською 

мовою здійснив український перекладач Каркач. 

Який договір повинен був бути укладений для законності використання 

повісті? 

 

65. Проаналізуйте таку правову ситуацію: Видавництво «К» 

опублікувало вірші малолітньої Ірини X. Коли мати Ірини звернулася до 

видавництва з приводу неправомірного опублікування віршів її дочки без 

договору та виплати винагороди, видавництво повідомило, що 

використання віршів Ірини шляхом опублікування без договору є 

правомірним, оскільки семирічна дівчина не може бути суб'єктом 

зазначених правовідносин в силу того, що за цивільним законодавством 

вона вважається недієздатною особою. 

Чи законною була відповідь видавництва? 

 

66. Ви - фотохудожник. В одному із журналів виявили 

використання без вашої згоди кількох ваших слайдів в рекламі, яка була 

розміщена за договором з видавництвом, яке використало ці слайди як 

ілюстрації виданої ним книги за раніше укладеним договором з вами. 

Чи можете ви в цій ситуації вимагати укладення з вами договору? Чому? 

 

67. Художник Маслов за договором із сільськогосподарським 

підприємством зобов'язався розписати стіну будинку культури цього 

підприємства фарбами з відображенням збору врожаю. З ним було 

укладено трудову угоду, за якою сплачено заробітну плату за три місяці, 
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протягом яких він здійснював розпис стіни. 

Чи у вказаній ситуації вбачається зміст правопорушення? Відповідь 

мотивуйте, посилаючись на правові норми. 

 

68. Ви працюєте художником на фабриці іграшок «Перемога». 

На замовлення керівництва ви створили хутряного ведмедика «Тішку».  

Яку угоду та на яких умовах ви маєте укласти із адміністрацією 

фабрики? 

 

69. Ви - автор музичного твору «Світанок» що увійшов 

складовою частиною до кінофільму «Митці Поколінь». 

Який договір, з ким та яких умовах ви маєте укласти у зв'язку із 

зазначеним способом використання твору? Відповідь мотивуйте. 

 

70. Ви автор збірки поезій, яку маєте намір видати під 

псевдонімом. 

Який договір, з ким і на яких умовах ви маєте укласти? Відповідь 

мотивуйте. 

 

71. Ви автор літературного сценарію, який було використано 

продюсером при зйомці кінофільму. 

Який договір, з ким і на яких умовах ви маєте укласти стосовно 

використання створеного вами літературного сценарію? Відповідь 

мотивуйте. 

 

72. Ви співавтор наукової статті, в основу якої покладено 

розробки, проведені за рахунок фінансування організації, в якій ви 

працюєте. 

За яким договором ви набудете право на опублікування цієї статті, за 

якими умовами? З ким маєте укласти цей договір? 
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73. Свиридов переклав російською мовою твори латвійських 

авторів, які мало намір випустити в світ англійською мовою видавництво 

«Прапор». 

Який договір, з ким і на яких умовах має укласти видавництво «Дніпро»?  

 

74. Менжик написав дванадцять пісень для музичного альбому. 

Відповідно до укладеної ним усної угоди із студією звукозапису «Каскад» 

остання виробила 4 тисячі СD-дисків із цими піснями, за що Менжик 

сплатив студії 25 000 грн. Крім того, власник студії заявив, що продаж  

дисків і наступні їх випуски Менжик має здійснювати тільки через 

студію. Через кілька місяців Менжик почув в одній із радіопередач 

виконання однієї із своїх пісень, розміщених на диску. Він звернувся до радіо 

з приводу гонорару за використання його твору. Там йому пояснили, що диск 

із піснями і дозвіл на його використання в ефірі редакція радіо отримала від 

студії звукозапису «Каскад», яка таким чином намагалась зробити рекламу 

пісням Менжика. 

Чи обґрунтовані вимоги студії звукозапису «Каскад»? Які права виникли у 

Менжика і студії «Каскад» у зв’язку з виробництвом дисків? Хто має право 

на реалізацію дисків, використання пісень, розміщених на них і на надання 

права на їх використання (виконання)? Чи повинне радіо виплатити Менжику 

гонорар? Яка форма оформлення права на продаж дисків та виконання пісень 

може бути використана у даному випадку? 

 

75. Автор музики та слів, виконавець Галушка уклав договір із 

виробником фонограм на запис його нової пісні на фонограмі. 

Який договір і на яких умовах має бути укладено? Відповідь мотивуйте. 

 

76. Декілька авторів створили малюнки, які згодом було 

використано ТОВ «Казка» при виробництві чайних сервізів. Автори 

вимагали від ТОВ «Казка» укладення договору на використання їх 
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малюнків, посилаючись на те, що на всі твори, зокрема й виконані в 

порядку службового завдання, авторське право належить самим авторам. 

ТОВ «Казка» відмовилося задовольнити таку вимогу, оскільки в 

трудовому договорі зазначено, що право на використання всіх творчих 

результатів інтелектуальної власності працівників належить саме 

підприємству. Більше того, товариство вважає, що створено промислові 

зразки, а не твори, що охороняються авторським правом. 

Розв’яжіть спір. 

 

77. Ви автор комп'ютерної програми, яку створили у зв'язку з 

роботою за договором найму. Роботодавець права на використання цієї 

програми передав іншим фірмам, заробляючи на цьому великі доходи. 

Ваші претензії стосовно виплати вам у зв'язку з цим винагороди 

роботодавець не задовольнив, мотивуючи свою відмову тим. що 

комп'ютерну програму ви створили у зв'язку з роботою по найму і за це 

отримуєте заробітну плату. 

Розв’яжіть спір. 

 

78. Ви програміст, який працює за договором найму. На яких 

умовах і який договір ви маєте укласти з роботодавцем стосовно 

комп'ютерних програм, які вами розробляються і реалізуються іншими 

особами. Відповідь мотивуйте. 
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ» 

1. Місце творчої діяльності у сучасному суспільстві 

2. Місце інтелектуальної власності у сучасному суспільстві. 

3. Види інтелектуальної діяльності. 

4. Гносеологічні аспекти становлення системи правової охорони 

результатів інтелектуальної власності. 

5. Юридична природа права інтелектуальної власності та 

становлення права інтелектуальної власності в Україні. 

6. Джерела права інтелектуальної власності в Україні. 

7. Поняття права інтелектуальної власності. 

8. Співвідношення права інтелектуальної власності та права 

власності. 

9. Об’єкти права інтелектуальної власності та їх класифікація. 

10. Суб’єкти права інтелектуальної власності та їх класифікація. 

11. Зміст права інтелектуальної власності. 

12. Обмеження права інтелектуальної власності. 

13. Поняття та правова природа авторського права. 

14. Об’єкти авторського права. 

15. Суб’єкти авторського права. 

16. Зміст авторського права. 

17. Знак охорони авторського права та його значення. 

18. Строк охорони авторського права. Перехід твору до суспільного 

надбання. 

19. Охорона та захист авторського права у сфері функціонування 

всесвітньої мережі Інтернет. 

20. Поняття та об’єкти суміжних прав. 

21. Умови здійснення суміжних прав. Обмеження суміжних прав та 

строк їх дії. 

22. Поняття та загальна характеристика патентного права. 
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23. Об’єкти патентного права. 

24. Суб’єкти патентного права. 

25. Оформлення патентних прав. 

26. Права та обов’язки патентоволодільців. 

27. Примусове відчуження патентних прав. Припинення чинності 

патенту. 

28. Дії, що не визнаються порушенням прав власника патенту. Право 

першокористувача. 

29. Порядок оформлення прав на винахід (корисну модель). 

30. Зміст прав на винаходи (корисні моделі). 

31. Використання винаходу (корисної моделі). 

32. Промисловий зразок як об’єкт промислової власності: поняття та 

умови патентоспроможності. 

33. Суб’єкти права на промисловий зразок. 

34. Оформлення прав на промисловий зразок. 

35. Зміст прав на промисловий зразок. 

36. Загальна характеристика інституту засобів індивідуалізації 

учасників цивільного обороту, товарів і послуг. 

37. Комерційні (фірмові) найменування. 

38. Торговельні марки (знаки для товарів і послуг). 

39. Суб’єкти прав на знаки для товарів і послуг. 

40. Об’єкти знаків для товарів і послуг. 

41. Географічні зазначення (зазначення походження товарів). 

42. Доменні імена. 

43. «Бренд» як складний засіб індивідуалізації. 

44. Просте і кваліфіковане зазначення походження товару. 

45. Надання правової охорони простому зазначенню походження 

товару. 

46. Кваліфіковане зазначення походження товару та його види. 
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47. Загальна характеристика договорів у сфері інтелектуальної 

власності. 

48. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної 

власності. 

49. Ліцензійний договір. 

50. Договір про передання виключних майнових прав 

інтелектуальної власності. 

51. Договір про створення на замовлення і використання об’єкта 

права інтелектуальної власності.  

52. Договір комерційної концесії (фрайнчайзингу). 

53. Договір про порядок розподілу прав на службові об’єкти 

інтелектуальної власності. 

54. Авторські договори. 

55. Загальні положення про захист прав інтелектуальної власності. 

56. Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності. 

57. Відшкодування шкоди як спосіб захисту прав інтелектуальної 

власності. 

58. Кримінально-правовий захист прав інтелектуальної власності. 

59. Адміністративно-правовий захист прав інтелектуальної 

власності. 

60. Митні засоби захисту прав інтелектуальної власності. 

61. Захист від недобросовісної конкуренції у сфері інтелектуальної 

власності. 

62. Медіація як новітній спосіб захисту права інтелектуальної 

власності. 

63. Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності. 

64. Нетрадиційні результати інтелектуальної власності. 

65. Раціоналізаторські пропозиції. 

66. Наукові відкриття. 

67. Топографії інтегральних мікросхем. 
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68. Комерційна таємниця. 

69. Ноу-хау (секрет виробництва). 

70. Загальні засади міжнародної системи правової охорони 

інтелектуальної власності. 

71. Міжнародно-правова охорона авторського права і суміжних прав. 

72. Міжнародно-правова охорона промислової власності і засобів 

індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. 

73. Правове регулювання інтелектуальної власності у міжнародній 

торгівлі. 

74. Правова охорона інтелектуальної власності у Європейському 

Союзі. 

75. Загальні засади права інтелектуальної власності ЄС. 

76. Правова охорона авторського права і суміжних прав у ЄС. 

77. Правова охорона промислової власності у ЄС. 
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 

П О С Т А Н О В А 

04.06.2010 № 5 

 

ПРО ЗАСТОСУВАННЯ СУДАМИ НОРМ ЗАКОНОДАВСТВА У 

СПРАВАХ ПРО ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ 

ПРАВ 

 

Відповідно до частини першої статті 41 Конституції України кожен має 

право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, 

результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. 

Згідно зі статтею 418 Цивільного кодексу України (далі - ЦК) особа має 

особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права 

інтелектуальної власності. 

Право на судовий захист прав інтелектуальної власності є 

конституційним правом кожної особи (стаття 55 Конституції України). 

Вивчення судової практики у справах, що випливають з відносин, 

пов'язаних зі створенням і використанням об'єктів авторського права і 

суміжних прав, показало, що в судів виникають певні труднощі в 

застосуванні законодавства, яке регулює зазначені правовідносини. 

З метою забезпечення правильного й однакового застосування судами 

законодавства про захист авторського права і суміжних прав Пленум 

Верховного Суду України П О С Т А Н О В Л Я Є дати судам такі 

роз'яснення: 

1. Розгляд справ за позовами про захист авторського права і (або) 

суміжних прав повинен здійснюватись у відповідності із законом та в 

установлені для цього строки. 

При вирішенні таких справ суди мають виходити з того, що згідно зі 

статтею 2 Закону України від 23 грудня 1993 року N 3792-XII (3792-12) "Про 

авторське право і суміжні права" (у редакції Закону від 11 липня 2001 року N 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
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2627-III ( 2627-14 ), далі - Закон N 3792-XII) законодавство України про 

авторське право і суміжні права базується на Конституції України (254к/96-

ВР ) і складається з відповідних норм ЦК ( 435-15 ), цього Закону (3792-12 ), 

законів України від 13 січня 1998 року N 9/98-ВР ( 9/98-ВР ) "Про 

кінематографію", від 21 грудня 1993 року N 3759-XII ( 3759-12 ) "Про 

телебачення і радіомовлення" (в редакції Закону від 12 січня 2006 року N 

3317-IV) ( 3317-15 ), від 5 червня 1997 року N 318/97-ВР ( 318/97-ВР ) "Про 

видавничу справу", від 23 березня 2000 року N 1587-III ( 1587-14 ) "Про 

розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп'ютерних програм, баз даних" (в редакції Закону від 10 липня 2003 року 

N 1098-IV) ( 1098-15 ) та інших законів України, що регулюють відносини у 

сфері правової охорони особистих немайнових прав та майнових прав 

суб'єктів авторського права і суміжних прав.  

2. Відповідно до статті 9 Конституції України (254к/96-ВР) чинні 

міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 

України, є частиною національного законодавства України. Якщо чинним 

міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною 

Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в 

законодавстві України про авторське право і суміжні права, то 

застосовуються правила міжнародного договору (стаття 5 Закону N 3792-XII) 

( 3792-12 ). 

У зв'язку з тим, що ряд положень, які містяться у міжнародних 

договорах, не закріплені в законодавстві України, судам необхідно 

враховувати, що Україна є учасницею низки міжнародних договорів, які 

регулюють дані правовідносини, зокрема: 

Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів 

(995_051 ) (Паризького акта від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 

року) (дата приєднання України - 31 травня 1995 року, дата набрання 

чинності для України - 25 жовтня 1995 року); 

Всесвітньої конвенції про авторське право 1952 року ( 995_052 ) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2627-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/9/98-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3317-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/318/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1587-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1098-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_051
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_052
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(Женева, 6 вересня 1952 року, дата набрання чинності для України - 17 січня 

1994 року); 

Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про 

авторське право, прийнятого Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 

року ( 995_770 ) (дата приєднання України - 20 вересня 2001 року); 

Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників 

фонограм і організацій мовлення ( 995_763 ) (Рим, 26 жовтня 1961 року, дата 

приєднання України - 20 вересня 2001 року, дата, з якої Україна є учасником 

- 12 червня 2002 року); 

Конвенції про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного 

відтворення їхніх фонограм від 29 жовтня 1971 року ( 995_124 ) (дата 

приєднання України - 15 червня 1999 року, дата набрання чинності для 

України - 18 лютого 2000 року); 

Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про 

виконання і фонограми, прийнятого Дипломатичною конференцією 20 

грудня 1996 року ( 995_769 ) (дата приєднання України - 20 вересня 2001 

року); 

Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності ( 981_018 

) від 15 квітня 1994 року (дата приєднання України - 16 травня 2008 року).  

3. При визначенні судової юрисдикції судам слід мати на увазі, що 

відповідно до статті 1 Закону N 3792-XII ( 3792-12 ) автором вважається 

фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір. 

У зв'язку з цим усі спори щодо визнання авторства на твір належать 

розгляду в порядку цивільного судочинства, в тому числі в разі набуття 

юридичною особою права суб'єкта права інтелектуальної власності на твір, 

який створений у зв'язку з виконанням трудового договору (частина друга 

статті 429 ЦК) ( 435-15 ) або який створено за замовленням (частина друга 

статті 430 ЦК) ( 435-15 ). 

При визначенні судової юрисдикції інших категорій справ щодо захисту 

авторського права і (або) суміжних прав судам слід виходити з положень 
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статей 3 та 15 Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 ) (далі - 

ЦПК), статей 1 та 12 Господарського процесуального кодексу України (1798-

12 ) (далі - ГПК). Зокрема, в порядку цивільного судочинства підлягає 

вирішенню спір за участю фізичної особи - суб'єкта підприємницької 

діяльності, якщо цей спір виник не у зв'язку зі здійсненням нею 

господарської діяльності.  

4. Згідно зі статтями 177 та 424 ЦК ( 435-15 ) майнові права, результати 

інтелектуальної, творчої діяльності відносяться до об'єктів цивільних прав, а 

за статтею 178 ЦК ( 435-15 ) вони є оборотоздатними. 

Реєстрація права на об'єкти інтелектуальної власності у відповідності з 

вимогами чинного законодавства здійснюється Державним департаментом 

інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. Проте 

необхідно враховувати, що авторське право на твір виникає внаслідок факту 

створення твору. Тому для виникнення та здійснення авторського права не 

вимагається реєстрація права на твір чи будь-яке інше спеціальне його 

оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей. Реєстрація 

може здійснюватись на вимогу суб'єкта авторського права, але вона не має 

правовстановлюючого характеру. 

У зв'язку з цим у спорах, що виникають у сфері використання об'єктів 

авторського і суміжних прав, здійснюється захист цивільних прав та 

інтересів суб'єктів, а не вирішуються питання про порушення в сфері 

публічно-правових відносин. Тому такі спори не підлягають розгляду 

адміністративними судами, незалежно від того, що відповідачем у справі 

може виступати Державний департамент інтелектуальної власності як суб'єкт 

владних повноважень, оскільки характер спору є цивільним.  

5. Позови про захист авторського права і (або) суміжних прав 

пред'являються до суду за загальними правилами підсудності, визначеними 

главою 1 розділу III ЦПК ( 1618-15 ). 

Недотримання правил підсудності тягне за собою повернення заяви 

позивачу, про що постановляється ухвала. Повернення позовної заяви не 
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перешкоджає повторному зверненню із заявою до належного суду (частина 

п'ята статті 121 ЦПК) ( 1618-15 ).  

6. Пунктом 2 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів 

України від 21 січня 1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито" (діє до 

набрання чинності законом, що регулює порядок сплати і розміри судового 

збору; частина друга статті 79 ЦПК) ( 1618-15 ) передбачено, що позивачі 

звільнені від сплати державного мита за позовами, що випливають з 

авторського права. 

Позовні вимоги про відшкодування моральної шкоди та виплату 

майнового відшкодування у зв'язку з порушенням авторського права 

випливають з авторського права, тому судовий збір за пред'явлення таких 

позовних вимог не сплачується.  

7. У справах про захист авторського права і (або) суміжних прав 

позивачами є: автори творів, їх спадкоємці та особи, які набули права на 

твори відповідно до договору чи закону (суб'єкти авторського права); 

виконавці творів, їх спадкоємці та особи, які набули суміжні права 

відповідно до договору чи закону щодо виконань; виробники фонограм, їх 

спадкоємці (правонаступники) та особи, яким на законних підставах 

передано суміжні майнові права щодо фонограм; виробники відеограм, їх 

спадкоємці (правонаступники) та особи, яким на законних підставах 

передано суміжні майнові права щодо відеограм; організації мовлення та їх 

правонаступники (суб'єкти суміжних прав); інші заінтересовані особи мають 

право в разі смерті автора та за відсутності уповноваженої ним особи 

звернутися до суду з позовом про охорону недоторканності твору (частина 

друга статті 439 ЦК) ( 435-15 ). 

Відповідно до статті 45 Закону N 3792-XII ( 3792-12 ) суб'єкти 

авторського права і суміжних прав можуть управляти своїми правами: 

особисто, через свого повіреного, через організацію колективного 

управління. 

Згідно з підпунктом "г" частини першої статті 49 Закону N 3792-XII ( 
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3792-12 ) організації колективного управління повинні виконувати від імені 

суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав і на основі одержаних від 

них повноважень, зокрема, таку функцію: звертатися до суду за захистом 

прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав відповідно до 

статутних повноважень та доручення цих суб'єктів. При цьому окреме 

доручення для представництва в суді не є обов'язковим. 

Разом з тим така організація, пред'явивши позов, не є позивачем, 

оскільки вона звертається до суду в порядку, передбаченому статтею 45 ЦПК 

( 1618-15 ), за захистом прав суб'єктів авторського і (або) суміжних прав, а не 

своїх прав. Позивачем у таких випадках буде суб'єкт авторського права і 

(або) суміжних прав, на захист інтересів якого звернулася організація. 

У випадку, якщо організація колективного управління звертається на 

захист прав фізичних осіб, такий спір розглядається в порядку цивільного 

судочинства. Якщо ж вона звертається на захист юридичних осіб, то, залежно 

від суб'єктного складу, спір розглядається в порядку господарського 

судочинства. При цьому відповідно до статті 16 ЦПК ( 1618-15 ) не 

допускається об'єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду 

за правилами різних видів судочинства. 

Документами, які підтверджують право організації на звернення до суду 

за захистом авторського і (або) суміжних прав, є: свідоцтво про облік 

організації колективного управління; Статут; договір із суб'єктом 

авторського права і (або) суміжних прав на управління майновими правами 

на колективній основі; у певних випадках - договір з аналогічними 

іноземними організаціями, що управляють такими ж правами, чи довіреність.  

8. Відповідно до статті 6 Закону N 3792-XII ( 3792-12 ), статті 410 ЦПК ( 

1618-15 ) іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та 

міжнародні організації відповідно до міжнародних договорів мають однакові 

з фізичними і юридичними особами України права та обов'язки, передбачені 

цим Законом ( 3792-12 ), за винятками, встановленими Конституцією 

України ( 254к/96-ВР ) та законами України, а також міжнародними 
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договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  

9. Якщо твір опубліковано анонімно чи під псевдонімом (за винятком, 

коли псевдонім однозначно ідентифікує автора), видавець твору (його ім'я чи 

назва мають бути зазначені на творі) вважається представником автора і має 

право захищати права останнього. Це положення діє до того часу, поки автор 

твору не розкриє своє ім'я і не заявить про своє авторство (частина четверта 

статті 11 Закону N 3792-XII) ( 3792-12 ). 

У зв'язку з цим позов на захист прав такої особи як представник 

пред'являє видавець. У таких випадах суд не вправі вимагати розкриття імені 

автора. Якщо автор не розкриває свого імені та не бере участі у справі, а 

видавець підпадає під визначення суб'єкта, зазначеного в статті 1 ГПК ( 1798-

12 ), то такий спір, залежно від суб'єктного складу, підлягає розгляду в 

порядку господарського судочинства. 

Якщо автор такого твору не розкриє своє ім'я або не заявить про своє 

авторство до вирішення справи по суті, суд ухвалює рішення про 

задоволення позову на користь видавця, який у подальшому передає стягнуте 

за рішенням суду автору або іншій особі, якій належать авторські майнові 

права на відповідний твір.  

10. Згідно зі статтею 14 Закону N 3792-XII ( 3792-12 ) особисті 

немайнові права автора не можуть бути передані (відчужені) іншим особам, 

вони охороняються безстроково. 

У зв'язку з наведеним судам слід ураховувати, що автор твору є 

належним позивачем за позовом про заборону дій щодо використання твору, 

що порушують його особисті немайнові права, незалежно від того, що 

майнові права передано (відчужено) (стаття 31 Закону N 3792-XII) ( 3792-12 ) 

чи передано право на використання твору іншій особі (стаття 32 Закону N 

3792-XII) ( 3792-12 ), якщо ця особа не здійснює захист цього права (стаття 

52 Закону N 3792-XII) ( 3792-12 ). 

Разом з тим право на відшкодування збитків (майнової шкоди), або 

стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним 
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авторського права, або виплату компенсації залишається за особою, якій у 

зазначених випадках передані (відчужені) майнові права чи передані 

виключні права на використання твору. Автор має право вимагати 

відшкодування моральної шкоди.  

11. Належним відповідачем у справі про захист авторського права і (або) 

суміжних прав є особа, яка своїми діями порушила особисті немайнові чи 

майнові права суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав. 

Види порушень авторського права і (або) суміжних прав, зокрема, 

наведені в статтях 50 та 52 Закону N 3792-XII ( 3792-12 ). 

Відповідно до статті 4 Закону України "Про видавничу справу" ( 318/97-

ВР ) відносини у сфері видавничої справи регулюються, зокрема, Законом N 

3792-XII ( 3792-12 ), згідно з яким видавець зобов'язаний дотримуватись 

норм авторського права (стаття 20 Закону "Про видавничу справу") ( 318/97-

ВР ). Таким чином, здійснюючи видавничу діяльність, видавець, що надав 

виготовлювачу видавничої продукції оригінал-макет твору для його друку, 

буде належним відповідачем у разі порушення прав автора твору. 

Виготовлювач видавничої продукції (типографія) здійснює лише 

технічні функції при виданні твору. Проте виготовлення без дозволу 

замовника додаткового тиражу видання не допускається (стаття 21 Закону 

"Про видавничу справу") ( 318/97-ВР ). У разі, якщо виготовлювач 

видавничої продукції, наприклад, зі своєї ініціативи збільшив замовлений 

тираж твору чи виконав замовлення видавця без дозволу правоволодільця, 

він також має відповідати за порушення авторського права. Таку ж 

відповідальність виготовлювач несе за інші дії, зазначені в статті 21 Закону 

"Про видавничу справу" ( 318/97-ВР ). 

Як співвідповідачі можуть залучатися кілька осіб, які, залежно від 

характеру порушення майнових прав суб'єкта авторського права і (або) 

суміжних прав, несуть солідарну або часткову відповідальність. 

12. Відповідно до частини третьої статті 10 ЦПК ( 1618-15 ) кожна 

сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу 
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своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом 

( 1618-15 ). При цьому порушником авторських і (або) суміжних прав можуть 

бути будь-які учасники цивільних відносин, що визначені в статті 2 ЦК ( 435-

15 ), які своїми діями (бездіяльністю) порушують особисті немайнові і (або) 

майнові права суб'єктів авторських прав і (або) суміжних прав. 

У зв'язку з цим суду слід виходити з того, що майнова відповідальність 

за порушення авторського права і (або) суміжних прав настає за наявності 

певних, установлених законом, умов: факту протиправної поведінки особи 

(наприклад, вчинення дій, передбачених статтями 50 та 52 Закону N 3792-

XII) ( 3792-12 ); шкоди, завданої суб'єкту авторського права і (або) суміжних 

прав; причинно-наслідкового зв'язку між завданою шкодою та протиправною 

поведінкою особи; вини особи, яка завдала шкоди. 

Позивач повинен довести факт наявності в нього авторського права і 

(або) суміжних прав, факт порушення його прав відповідачем або загрозу 

такому порушенню, розмір шкоди (за винятком вимоги виплати компенсації), 

якщо вона завдана, та причинно-наслідковий зв'язок між завданою шкодою і 

діями відповідача. При цьому суду слід виходити із наявності матеріально-

правової презумпції авторства (частина перша статті 435 ЦК ( 435-15 ), стаття 

11 Закону N 3792-XII) ( 3792-12 ). Зокрема, первинним суб'єктом, якому 

належить авторське право, є автор твору. За відсутності доказів іншого 

автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або 

примірнику твору (презумпція авторства). Це положення застосовується 

також у разі опублікування твору під псевдонімом, який ідентифікує автора. 

Відповідач, який заперечує проти позову, зобов'язаний довести 

виконання вимог Закону N 3792-XII ( 3792-12 ) при використанні ним об'єкту 

авторського права і (або) суміжних прав, а також спростувати передбачену 

цивільним законодавством презумпцію винного завдання шкоди (статті 614 

та 1166 ЦК) ( 435-15 ).  

13. При вирішенні питання про призначення судової експертизи суди 

повинні керуватися статтями 143 - 150 ЦПК ( 1618-15 ), Законом України від 
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25 лютого 1994 року N 4038-XII ( 4038-12 ) "Про судову експертизу", 

Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та 

експертних досліджень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України 

від 8 жовтня 1998 року N 53/5 ( z0705-98 ) (у редакції наказу Міністерства 

юстиції України від 30 грудня 2004 року N 144/5) ( z0061-05 ), та враховувати 

роз'яснення, викладені в постанові Пленуму Верховного Суду України від 30 

травня 1997 року N 8 ( v0008700-97 ) "Про судову експертизу в кримінальних 

і цивільних справах", з урахуванням особливостей правового регулювання 

захисту прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав. При цьому 

суди не повинні допускати залучення як експертів чи спеціалістів осіб, 

пов'язаних трудовими чи договірними відносинами із суб'єктами авторського 

права і (або) суміжних прав, які є сторонами у справі. 

Крім того, звернути увагу судів на те, що згідно з Угодою про 

торговельні аспекти прав інтелектуальної власності ( 981_018 ) процедури, 

які стосуються захисту прав інтелектуальної власності, не повинні бути 

безпідставно ускладнені, вартість їх здійснення не повинна бути високою або 

супроводжуватися значними матеріальними затратами, вони не повинні 

містити безпідставні часові обмеження або невиправдані затримки (частина 

друга 41 статті). У зв'язку з цим судам важливо дотримуватися норм чинного 

законодавства щодо порядку призначення і проведення судових експертиз, 

які повинні призначатися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і 

доводів сторін щодо дійсної необхідності такого призначення.  

14. Судам слід вживати заходів забезпечення позову у справах про 

порушення авторського права і (або) суміжних прав, керуючись вимогами 

статей 151 - 154 ЦПК ( 1618-15 ), та враховувати роз'яснення, викладені в 

постанові Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 року N 9 

( va009700-06 ) "Про практику застосування судами цивільного 

процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову". 

Крім того, слід виходити з положень статті 53 Закону N 3792-XII ( 3792-12 ), 

що містить спеціальні підстави, способи та порядок вжиття заходів 
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забезпечення позову в даній категорії справ. 

Оскільки Законом N 3792-XII ( 3792-12 ) передбачено, що при вжитті 

заходів забезпечення позову суд повинен зазначити достатні підстави для 

того, щоб вважати, що відповідач є порушником авторського права і (або) 

суміжних прав, то ухвала суду не повинна містити висновки по суті спору, 

який виник, а також фактично наперед вирішувати спір по суті.  

15. Відповідно до частини четвертої статті 151 ЦПК ( 1618-15 ) та 

частини третьої статті 53 Закону N 3792-XII ( 3792-12 ) за заявою 

заінтересованої особи суд може забезпечити позов до подання позовної заяви 

з метою запобігання порушення авторського права і (або) суміжних прав. 

При цьому до заяви повинні бути додані документи та докази, які 

підтверджують, що саме заявник є суб'єктом відповідного права і що його 

права можуть бути порушені у разі невжиття заходів забезпечення позову. 

В ухвалі про вжиття заходів забезпечення позову до його пред'явлення 

має бути зазначено, що в разі неподання заявником відповідної позовної 

заяви у строк, встановлений частиною п'ятою статті 151 ЦПК ( 1618-15 ), 

заходи забезпечення позову скасовуються судом. 

При цьому звернути увагу судів на те, що статтею 53 Закону N 3792-XII 

( 3792-12 ) встановлено інший строк подання позовної заяви у разі вжиття 

заходів забезпечення позову до його пред'явлення (15 днів, а не 10 днів згідно 

зі статтею 151 ЦПК) ( 1618-15 ). Проте в даному разі при колізії двох норм з 

одного й того ж питання діє спеціальна процесуальна норма, тобто частина 

п'ята статті 151 ЦПК ( 1618-15 ), яку прийнято пізніше.  

16. Право на визнання свого авторства (зазначення імені), право 

залишатись анонімом, право вибирати псевдонім чи право на 

недоторканність твору є особистими немайновими правами. Тому відповідно 

до статті 268 ЦК ( 435-15 ) на вимоги про захист таких прав позовна давність 

не поширюється. 

На позовні вимоги майнового характеру, наприклад про стягнення 

винагороди за договором тощо, застосовується загальний строк позовної 
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давності, визначений ЦК ( 435-15 ).  

17. Об'єкти авторського права (твори науки, літератури і мистецтва), що 

підлягають правовій охороні, визначені статтею 433 ЦК ( 435-15 ), статтею 8 

Закону N 3792-XII ( 3792-12 ). При цьому перелік цих об'єктів не є вичепним. 

За змістом частини четвертої статті 433 ЦК ( 435-15 ), статті 18 Закону N 

3792-XII ( 3792-12 ) комп'ютерні програми охороняються як об'єкти 

авторського права, а саме як літературні твори. Така охорона застосовується 

до комп'ютерних програм незалежно від способу або форми їх вираження. 

Виходячи з положень статті 1 (визначення термінів), статті 19 Закону N 

3792-XII ( 3792-12 ), частини першої статті 433 ЦК ( 435-15 ) на бази даних 

(компіляції даних), які є результатом інтелектуальної праці за добором або 

упорядкуванням їх складових частин, можуть поширюватися положення про 

збірники та складені твори. Але базу даних як складений твір слід відрізняти 

від інших об'єктів інтелектуальної власності, використаних як матеріал для 

бази даних, у тому числі й складених творів (частина п'ята статті 433 ЦК 

( 435-15 ), частина перша статті 19 Закону N 3792-XII) ( 3792-12 ). Вони є 

окремими об'єктами правової охорони.  

18. Авторське право виникає в силу факту створення інтелектуальною 

творчою працею автора або співавторів твору науки, літератури і мистецтва. 

Твір вважається створеним з моменту первинного надання йому будь-якої 

об'єктивної форми з урахуванням суті твору (зокрема, письмової форми, 

електронної форми, речової форми). Якщо не доведено інше, результат 

інтелектуальної діяльності вважається створеним творчою працею. 

Правова охорона поширюється як на оприлюднені, так і на не 

оприлюднені, як на завершені, так і на не завершені твори, незалежно від їх 

призначення, жанру, обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, 

розваги тощо). 

Відповідно до статті 9 Закону N 3792-XII ( 3792-12 ) частина твору, яка 

може використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, 

розглядається як твір і охороняється відповідно до цього Закону ( 3792-12 ). 
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Таким чином, назва твору, фрази, словосполучення та інші частини твору, які 

можуть використовуватися самостійно, підлягають охороні як об'єкт 

авторського права тільки у тому випадку, коли вони є результатом творчої 

діяльності автора і є оригінальними. 

Передбачена Законом N 3792-XII ( 3792-12 ) правова охорона 

поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які 

ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, 

концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, 

проілюстровані у творі, наприклад на шахову партію, методи навчання 

(частина третя статті 8 Закону N 2627-III) ( 2627-14 ).  

19. Статтею 434 ЦК ( 435-15 ), статтею 10 Закону N 3792-XII ( 3792-12 ) 

визначено перелік об'єктів, що не охороняються як об'єкти авторського 

права. 

Разом з тим деякі з цих об'єктів мають свої особливості. Наприклад, 

розклад телерадіопередач як такий не є об'єктом авторського права, якщо він 

підпадає під ознаки, визначені пунктом "е" частини першої статті 10 Закону 

N 3792-XII ( 3792-12 ). Проте якщо упорядкування розкладу 

телерадіопередач є результатом творчої праці і такий розклад відповідає 

критеріям оригінальності, зокрема містить авторські коментарі, анотації, 

художнє оформлення тощо, то його може бути визнано об'єктом авторського 

права. У такому випадку правовому захистові підлягає право на твір у цілому 

та на відповідні його елементи, які містять ознаки твору як об'єкта 

авторського права, тобто не лише оригінальності, але й творчого характеру, 

що не перешкоджає використанню за відсутності дозволу автора розкладу 

телерадіопередач як такого без зазначених елементів.  

20. Авторське право на твір і право власності на матеріальний об'єкт, у 

якому втілено твір, не залежать одне від одного. Відчуження матеріального 

об'єкта, в якому втілено твір, не означає відчуження авторського права і 

навпаки. 

У зв'язку з цим звернути увагу судів на те, що незалежність авторського 
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права і права власності на матеріальний об'єкт (матеріальний носій) 

проявляється через зміст особистих немайнових прав та майнових прав 

суб'єкта авторського права, передбачених статтями 438 - 441 ЦК ( 435-15 ), 

главою 75 ЦК ( 435-15 ), і права власності на матеріальний об'єкт, який згідно 

зі статтею 317 ЦК ( 435-15 ) полягає у володінні, користуванні та 

розпорядженні ним. Наприклад, особа, придбавши картину, фотографії тощо, 

стає їх власником, проте не набуває авторських прав на такі твори.  

21. Авторське право складають: 

- особисті немайнові права, передбачені статтями 423 і 438 ЦК ( 435-15 ) 

та статтею 14 Закону N 3792-XII ( 3792-12 ). Вони не можуть бути передані 

(відчужені) іншим особам (за винятком, встановленим законом - стаття 423 

ЦК) ( 435-15 ). Особисті немайнові права автора не залежать від майнових 

прав. Тому в разі передання виключних майнових прав на твір особисті 

немайнові права належать авторові твору (крім випадків, встановлених 

статтею 423 ЦК ( 435-15 ), крім права на недоторканість твору - стаття 439 

ЦК) ( 435-15 ). Особисті немайнові права автора охороняються безстроково; 

- майнові права, передбачені статтею 440 ЦК ( 435-15 ) та статтею 15 

Закону N 3792-XII ( 3792-12 ). Майнові права на твір можуть належати як 

автору твору, так і іншим особам, які набули їх відповідно до закону чи 

договору.  

22. Співавторами є особи, спільною творчою працею яких створено твір. 

Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить усім 

співавторам незалежно від того, чи утворює такий твір одне нерозривне ціле 

або складається із частин, кожна з яких має самостійне значення. Якщо твір, 

створений у співавторстві, утворює одне нерозривне ціле, то жоден із 

співавторів або спадкоємців будь-якого співавтора не може без достатніх 

підстав відмовити іншим у дозволі на опублікування, інше використання або 

зміну твору (стаття 13 Закону N 3792-XII) ( 3792-12 ). 

При розгляді спорів про співавторство на твір, який утворює одне 

нерозривне ціле, судам слід виходити з факту визнання співавторства на 
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момент оприлюднення твору. Це може бути підтверджено волевиявленням 

співавторів, вираженим у договорах про передачу прав, публічних заявах, 

листах тощо. Однак при цьому судам необхідно мати на увазі, що авторське 

право на твір, у тому числі створений у співавторстві, виникає з моменту 

створення твору. 

Якщо твір, створений у співавторстві, складається з частин, кожна з яких 

має самостійне значення, то кожен із співавторів має право використовувати 

створену ним частину твору на власний розсуд, якщо інше не передбачено 

договором між співавторами. 

Особи, які надали автору технічну допомогу (друк, коректування тощо), 

не можуть визнаватися співавторами твору.  

23. Співавторством є також авторське право на інтерв'ю 

(телерадіоінтерв'ю). Співавторами такого інтерв'ю є особа, яка дала інтерв'ю, 

та особа, яка його взяла. Опублікування (трансляція) запису інтерв'ю 

допускається лише за згодою особи, яка дала інтерв'ю (частина третя статті 

13 Закону N 3792-XII) ( 3792-12 ).  

24. Якщо твір створено у порядку виконання працівником трудового 

договору (контракту) і в межах строку його дії, тобто при виконанні 

службових обов'язків і за службовим завданням роботодавця, то особисті 

немайнові права автора твору належать працівникові; вони є 

невідчужуваними. 

Майнові права на об'єкт авторського права і (або) суміжних прав, 

створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать 

працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де 

або в якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором (частина 

друга статті 429 ЦК) ( 435-15 ). 

Якщо в трудовому або цивільно-правовому договорі між працівником і 

роботодавцем (юридичною або фізичною особою, де або в якої він працює) 

не передбачений інший порядок здійснення майнових прав на створений 

вказаний об'єкт, то вони мають спільні права як на отримання свідоцтва про 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
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реєстрацію авторського права на твір, так і на використання такого об'єкта. 

Порядок здійснення майнових прав на такий об'єкт може бути врегульований 

цивільно-правовим договором. 

У разі передання (відчуження) працівником роботодавцю всіх майнових 

прав на твір, створений ним у порядку виконання трудового договору, 

працівник втрачає ці права, залишаючись носієм особистих немайнових 

прав.  

25. За створення і використання службового твору автору належить 

авторська винагорода, розмір та порядок виплати якої встановлюються 

трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором між 

автором і роботодавцем. При цьому трудовим договором між ними може 

передбачатися умова щодо укладення цивільно-правового договору про 

створення об'єкта авторського права і (або) суміжних прав та обов'язок 

працівника щодо сповіщення про створення такого об'єкта. 

Виплата працівникові заробітної плати не є тотожною виплаті йому 

авторської винагороди за створений твір у зв'язку з виконанням трудового 

договору, оскільки заробітна плата - це винагорода за виконану роботу 

залежно від певних умов, а авторська винагорода - це всі види винагород або 

компенсацій, що виплачуються авторам за використання їх творів, які 

охороняються в межах, встановлених авторським правом. У разі, коли між 

сторонами не досягнуто згоди щодо розміру авторської винагороди, суди при 

обчисленні такої винагороди мають керуватися положеннями постанови 

Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року N 72 ( 72-2003-п ) "Про 

затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання 

об'єктів авторського права і суміжних прав".  

26. Об'єктами авторського права, що охороняється законом, також є 

складені твори. Такими творами можуть бути збірники творів, збірники 

обробок фольклору, енциклопедії, антології, збірники звичайних даних, інші 

складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором або 

упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/72-2003-%D0%BF
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до них як складові частини. Включення твору як складової частини 

складеного твору можливе лише з дозволу автора та інших осіб, які 

володіють авторськими правами на цей твір. Винятком з цього правила є 

використання в газетах, журналах та інших періодичних виданнях творів 

авторів, які перебувають у трудових (службових) відносинах з видавцем, 

який володіє майновими правами на службовий твір автора. 

Автори творів, включених до складеного твору, мають право 

використовувати свої твори незалежно від складеного твору, якщо інше не 

передбачено договором щодо розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності з упорядником збірника. 

Авторське право упорядника збірника не перешкоджає іншим особам 

здійснювати самостійний підбір або розташування тих самих творів та (або) 

інших даних для створення своїх творів. 

Виключні права на використання енциклопедій, енциклопедичних 

словників, періодичних збірників, збірників наукових праць, газет, журналів 

та інших періодичних видань належать видавцям, проте автори творів, 

включених до таких видань, зберігають виключні права на використання 

своїх творів незалежно від видання в цілому, якщо інше не передбачено 

договором.  

27. Твори, створені в результаті перекладу, адаптації, аранжування або 

іншої переробки існуючих творів, відносяться до похідних творів, якщо при 

їх створенні була здійснена творча переробка або творчий переклад іншого 

існуючого твору. 

Авторське право перекладачів і (або) авторів інших похідних творів не 

перешкоджає іншим особам здійснювати свої переклади і переробки тих 

самих творів. 

Автору твору належить виключне право дозволяти як перекладати його 

твір, так і випускати у світ переклади творів (частина перша статті V 

Всесвітньої конвенції про авторське право 1952 року) ( 995_052 ). 

Разом з тим до похідних творів не належать аудіовізуальні твори, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_052
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одержані шляхом дублювання, озвучення, субтитрування українською чи 

іншими мовами аудіовізуальних творів (стаття 1 Закону N 3792-XII) ( 3792-

12 ). 

Оприлюднення або інше використання похідного твору з порушенням 

авторських прав автора основного твору чи майнових прав спадкоємців або 

інших осіб, які на законних підставах набули таких прав від автора (пункти 5 

та 6 частини третьої статті 15, частина перша статті 20 Закону N 3792-XII) 

( 3792-12 ), тягне за собою передбачену законодавством України 

відповідальність.  

28. Суміжне право виникає: на виконання - з моменту першого його 

здійснення; на фонограму чи відеограму - з моменту її вироблення; на 

передачу (програму) організації мовлення - з моменту її першого здійснення. 

Для виникнення і здійснення суміжних прав не вимагається будь-яких 

формальностей. Об'єкти суміжних прав підлягають правовій охороні 

незалежно від їх призначення, змісту, цінності тощо.  

29. Первинними суб'єктами суміжних прав є виконавець, виробник 

фонограми, виробник відеограми, організація мовлення. 

Особисті немайнові права виконавців та права на ім'я (назву) виробників 

фонограм, відеограм і організацій мовлення є невідчужуваними. 

Майнові права на об'єкти суміжних прав можуть передаватися 

(відчужуватися) повністю або частково відповідно до договору чи закону. 

Особи, які здійснювали лише технічні функції в процесі виконання 

твору, виготовлення фонограм чи відеограм або здійснення передачі 

організації мовлення (освітлювачі, звукооформлювачі тощо), не набувають 

прав інтелектуальної власності на об'єкти суміжних прав.  

30. Вільне використання об'єктів авторського і (або) суміжних прав без 

згоди суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав і без виплати їм 

винагороди допускається лише у випадках, передбачених законом. Зокрема, 

якщо фонограми, відеограми чи їх примірники введені виробником 

фонограми (відеограми) чи за його згодою у цивільний оборот шляхом їх 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
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першого продажу в Україні, то допускається їх наступне розповсюдження 

шляхом продажу, дарування тощо без згоди виробника фонограми 

(відеограми) чи його правонаступника і без виплати йому винагороди. Проте 

й у цьому випадку право здавання таких примірників фонограм (відеограм) у 

майновий найм чи комерційний прокат залишається виключно правом 

виробника фонограми (відеограми). 

Судам слід враховувати, що вільне використання об'єктів авторського 

права і (або) суміжних прав може здійснюватись виключно з додержанням 

вимог законодавства.  

31. Розміщення творів у мережі Інтернет у вигляді, доступному для 

публічного використання, є поданням творів до загального відома публіки 

таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-

якого місця і у будь-який час за їх власним вибором відповідно до пункту 9 

частини третьої статті 15 Закону N 3792-XII ( 3792-12 ), тобто таке 

розміщення є правомірним лише з дозволу автора чи іншої особи, яка має 

авторське право. Згідно зі статтею 1 Закону N 3792-XII ( 3792-12 ) 

відтворенням є виготовлення одного або більше примірників твору, 

відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для 

тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), 

оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер. 

Якщо у зв'язку з таким розміщенням у мережі Інтернет порушуються 

майнові права суб'єкта авторського права, визначені статтею 15 Закону N 

3792-XII ( 3792-12 ), то це дає підстави для судового захисту авторського 

права (пункт "а" статті 50 Закону N 3792-XII) ( 3792-12 ). 

При вирішенні відповідних спорів суд повинен установити, чи перебуває 

веб-сайт та розміщена на ньому інформація в розпорядженні особи, якій 

пред'явлено позовні вимоги, а також чим підтверджується факт порушення 

нею авторського права. 

Дані про власника веб-сайта можуть бути витребувані відповідно до 

положень ЦПК ( 1618-15 ) в адміністратора системи реєстрації та обліку 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
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доменних назв та адреси українського сегмента мережі Інтернет. 

Неправомірне зберігання копії комп'ютерної програми в пам'яті 

електронного засобу (комп'ютера тощо) є порушенням майнового 

авторського права.  

32. Допускається без дозволу автора (чи іншої особи, яка має авторське 

право) і без виплати авторської винагороди відтворювати виключно в 

особистих цілях або для звичайного кола сім'ї попередньо правомірно 

оприлюднені твори, крім випадків, перелічених у частині першій статті 25 

Закону N 3792-XII ( 3792-12 ). 

Твори і виконання, зафіксовані у фонограмах, відеограмах, їх 

примірниках, а також аудіовізуальні твори та їх примірники допускається 

відтворювати, тобто виготовляти їх примірники (стаття 1 Закону N 3792-XII) 

( 3792-12 ), у домашніх умовах виключно в особистих цілях або для кола сім'ї 

без дозволу автора (авторів), виконавців, виробників фонограм, виробників 

відеограм, але з виплатою їм винагороди. Особливості виплати винагороди у 

цьому випадку визначені статтею 42 Закону N 3792-XII ( 3792-12 ). 

Вирішуючи питання про те, чи відносяться особи до кола сім'ї, 

необхідно враховувати конкретні обставини справи (зокрема, не лише 

родинні відносини цих осіб, але й характер їхніх взаємовідносин, які свідчать 

про тривалі стосунки й особисті спілкування, та інші важливі обставини, що 

дозволяють стверджувати про існування спільних інтересів). 

Ретрансляція провайдерами телерадіопрограм та передач мовлення є їх 

повторним публічним сповіщенням, а тому обов'язковим є одержання 

відповідної згоди суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав на 

використання твору, виконання, фонограми, відеограми та виплата 

винагороди відповідним суб'єктам авторського права і (або) суміжних прав 

(статті 15, 35, 36, 39, 40, 43 Закону N 3792-XII) ( 3792-12 ).  

33. Автор спеціально створеного для аудіовізуального твору музичного 

твору з текстом або без нього має право на справедливу винагороду за 

оприлюднення і кожне публічне виконання, показ, демонстрацію чи 
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сповіщення аудіовізуального твору, його здавання у майновий найм і (або) 

комерційний прокат його примірників (частина друга статті 17 Закону N 

3792-XII) ( 3792-12 ). У випадку невиплати такої винагороди він має право 

лише на її отримання і не має права вимагати виплат, передбачених статтею 

52 Закону N 3792-XII ( 3792-12 ).  

34. Суб'єкт авторських і (або) суміжних прав може передати свої 

майнові права будь-якій іншій особі повністю чи частково. 

До договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності в частині, не врегульованій спеціальними нормами, застосовуються 

загальні положення про правочини (глава 16 ЦК) ( 435-15 ) та про договори 

(глави 52 та 53 ЦК) ( 435-15 ). 

Правові наслідки недодержання письмової форми договору визначені 

ЦК ( 435-15 ). Проте законом можуть бути встановлені випадки, в яких 

зазначений вище договір може укладатися усно. Зокрема, в усній формі може 

укладатися договір про використання (опублікування) твору в періодичних 

виданнях (газетах, журналах тощо) (частина перша статті 33 Закону N 3792-

XII) ( 3792-12 ). 

Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на 

використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент 

укладення договору не були чинними (частина п'ята статті 1109 ЦК) ( 435-

15 ). 

Оскільки інститут ліцензійного договору передбачає надання дозволу на 

використання об'єктів права інтелектуальної власності, судам слід 

враховувати, що правоволодільцем можуть надаватись виключні, одиничні, 

невиключні ліцензії, а також ліцензії іншого виду, що не суперечить закону. 

При цьому права на використання твору, що надаються за ліцензійним 

договором, вважаються невиключними, якщо в договорі не передбачено 

надання виключних прав на використання твору (частина шоста статті 32 

Закону N 3792-XII ( 3792-12 ), частина четверта статті 1109 ЦК) ( 435-15).  

35. При отриманні кількома спадкоємцями за законом чи за заповітом 
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майнового авторського права і (або) суміжних прав без виділення конкретних 

спадкових об'єктів авторського права і (або) суміжних прав слід мати на 

увазі, що в даному випадку у спадкоємців виникає обсяг повноважень 

відносно спадкових прав на спільне використання всіх творів і (або) об'єктів 

суміжних прав як при здійсненні права інтелектуальної власності, яке 

належить кільком особам. Порядок використання таких прав визначається 

відповідно до статті 428 ЦК ( 435-15 ). 

Права, що перейшли до спадкоємців, складають одне ціле, і жоден із 

спадкоємців не вправі без достатніх для цього підстав відмовити іншим у 

дозволі на опублікування, інше використання або зміну твору. 

Винагорода за використання твору розподіляється між спадкоємцями 

відповідно до часток у спадщині.  

36. При обчисленні строків охорони авторського права і (або) суміжних 

прав необхідно мати на увазі, що ці строки визначаються за законодавством, 

яке діяло на момент виникнення прав з урахуванням наступних законодавчих 

змін (пункти 4 і 5 Прикінцевих положень Закону N 3792-XII) ( 3792-12 ). 

Строк дії майнових прав автора на твір спливає через сімдесят років, що 

відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи 

останнього із співавторів, який пережив інших співавторів, крім випадків, 

передбачених законом. Це положення застосовується до твору в цілому 

незалежно від того, чи утворює такий твір одне нерозривне ціле, чи 

складається із частин, кожна з яких має самостійне значення (стаття 28 

Закону N 3792-XII) ( 3792-12 ). У разі, коли весь твір публікується 

(оприлюднюється) не водночас, а послідовно у часі томами, частинами, 

випусками, серіями тощо, строк дії авторського права визначається окремо 

для кожної опублікованої (оприлюдненої) частини твору (частина п'ята статті 

28 Закону N 3792-XII) ( 3792-12 ). 

Строк дії суміжних майнових прав спливає через п'ятдесят років, що 

відліковуються з 1 січня року, наступного за роком здійснення першого 

запису виконання, опублікування фонограми (відеограми), першого 
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здійснення передачі (програми) організації мовлення (з урахуванням 

особливостей, передбачених статтею 456 ЦК) ( 435-15 ). 

Будь-яка особа, яка після закінчення строку охорони авторського права 

по відношенню до неоприлюдненого твору вперше його оприлюднює, 

користується захистом, що є рівноцінним захисту майнових прав автора. 

Строк охорони цих прав становить 25 років від часу, коли твір був вперше 

оприлюднений.  

37. Закінчення строку дії авторського права на твори означає їх перехід у 

суспільне надбання. Твори, які стали суспільним надбанням, можуть вільно, 

без виплати авторської винагороди використовуватися будь-якою особою, за 

умови дотримання особистих немайнових прав автора, передбачених статтею 

14 Закону N 3792-XII ( 3792-12 ).  

38. Перераховані в статті 16 ЦК ( 435-15 ) загальні способи захисту 

цивільних прав та інтересів поширюються на захист авторського права і (або) 

суміжних прав. 

Зазначений перелік не є вичерпним, оскільки в частині другій цієї ж 

статті ЦК ( 435-15 ) зазначається, що суд може захистити цивільне право або 

інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом. 

Спеціальні способи захисту передбачені статтею 432 ЦК ( 435-15 ) та статтею 

52 Закону N 3792-XII ( 3792-12 ). Це, зокрема, компенсація, відшкодування 

моральної шкоди при порушенні майнових прав, конфіскація контрафактних 

примірників творів, фонограм, відеограм та програм мовлення; вимога 

публікації в засобах масової інформації даних про допущені порушення 

авторського права і (або) суміжних прав та судові рішення щодо цих 

порушень.  

39. Вибір способу захисту порушеного права належить позивачу - 

суб'єкту авторського права і (або) суміжних прав. 

Згідно з положеннями статті 52 Закону N 3792-XII ( 3792-12 ) у разі 

порушення авторського права і (або) суміжних прав можливим є одночасне 

застосування кількох передбачених зазначеною статтею способів цивільно-
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правового захисту таких прав, у тому числі й у різних судових провадженнях. 

40. Згідно з пунктом 9 частини другої статті 16 ЦК ( 435-15 ), пунктом 

"в" частини першої статті 52 Закону N 3792-XII ( 3792-12 ) суб'єкти 

авторського права і (або) суміжних прав можуть звернутись до суду з 

вимогою про відшкодування моральної (немайнової) шкоди, заподіяної 

внаслідок порушення цих прав. Моральна шкода полягає, зокрема: в 

приниженні гідності, честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної 

або юридичної особи; у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у 

зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї, а її відшкодування 

здійснюється грішми, іншим майном або в інший спосіб (стаття 23 ЦК) ( 435-

15 ). 

При розгляді відповідних справ судам необхідно враховувати 

роз'яснення, викладені в постанові Пленуму Верховного Суду України від 31 

березня 1995 року N 4 ( v0004700-95 ) "Про судову практику в справах про 

відшкодування моральної (немайнової) шкоди".  

41. Згідно з пунктом "г" частини першої статті 52 Закону N 3792-XII 

( 3792-12 ) суб'єкт авторського права і (або) суміжних прав вправі подавати 

позови про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи 

упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок 

порушення ним авторського права і (або) суміжних прав, або виплату 

компенсацій. 

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 22 ЦК ( 435-15 ) упущеною 

вигодою є доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних 

обставин, якби її право не було порушене. Таким чином, у визначенні 

розміру збитків у частині упущеної вигоди судам слід виходити з показників, 

які звичайно характеризують доходи суб'єкта авторського права і (або) 

суміжних прав. 

При вирішенні відповідних спорів слід мати на увазі положення абзацу 

другого частини третьої статті 22 ЦК ( 435-15 ), згідно з яким якщо особа, яка 

порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної 
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вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути 

меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право.  

42. Відповідно до пункту "г" частини першої статті 52 Закону N 3792-XII 

( 3792-12 ) суб'єкт авторського права і (або) суміжних прав має право 

вимагати виплату компенсації замість відшкодування збитків або стягнення 

доходу. 

При вирішенні відповідних спорів судам слід мати на увазі, що 

компенсація підлягає виплаті у разі доведення факту порушення майнових 

прав суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав, а не розміру 

заподіяних збитків. Таким чином, для задоволення вимоги про виплату 

компенсації достатньо наявності доказів вчинення особою дій, які 

визнаються порушенням авторського права і (або) суміжних прав. Для 

визначення суми такої компенсації, яка є адекватною порушенню, суд має 

дослідити: факт порушення майнових прав та яке саме порушення допущено; 

об'єктивні критерії, що можуть свідчити про орієнтовний розмір шкоди, 

завданої неправомірним кожним окремим використанням об'єкта авторського 

права і (або) суміжних прав; тривалість та обсяг порушень (одноразове чи 

багаторазове використання спірних об'єктів); розмір доходу, отриманий 

унаслідок правопорушення; кількість осіб, право яких порушено; наміри 

відповідача; можливість відновлення попереднього стану та необхідні для 

цього зусилля тощо. 

При цьому слід враховувати загальні засади цивільного законодавства, 

встановлені статтею 3 ЦК ( 435-15 ), зокрема справедливість, добросовісність 

та розумність. Відповідні мотиви визначення розміру компенсації повинні 

бути наведені в судовому рішенні. 

Розмір компенсації визначається судом виходячи з позовних вимог, 

однак не може бути меншим від 10 і не може перевищувати 50000 

мінімальних заробітних плат (пункт "г" частини другої статті 52 Закону N 

3792-XII) ( 3792-12 ), які встановлені законом на час ухвалення рішення у 

справі.  
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43. Під контрафактними примірниками твору, фонограми, відеограми, 

програм організацій мовлення розуміються примірники об'єктів авторського 

права і (або) суміжних прав, які виготовлені, відтворені, опубліковані і (або) 

розповсюджені з порушенням авторського права і (або) суміжних прав 

(особистих немайнових і (або) майнових), у тому числі примірники 

захищених в Україні зазначених об'єктів, що ввозяться на митну територію 

України без згоди автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) 

суміжних прав, зокрема з країн, у яких ці об'єкти ніколи не охоронялися або 

перестали охоронятися. 

До контрафактних примірників відносяться й примірники правомірно 

обнародуваних об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, з яких 

видалена або неправомірно нанесена інформація про суб'єкта авторського 

права і (або) суміжних прав, а також примірники таких об'єктів, що 

перевищують кількість примірників (тираж), передбачену договором щодо 

розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, або 

розповсюджуються на території, не передбаченій договором, виготовлені на 

іншому матеріальному носії, ніж передбачено в договорі, а також 

примірники, отримані шляхом видозміни об'єктів авторського права і (або) 

суміжних прав.  

44. Відповідно до пункту "б" статті 50 Закону N 3792-XII ( 3792-12 ) 

розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі 

комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм і програм 

організацій мовлення є порушенням авторського права і (або) суміжних прав, 

що дає підстави для судового захисту. 

Особа, яка розповсюджує об'єкти авторського права і (або) суміжних 

прав без дозволу суб'єкта такого права, несе відповідальність за порушення 

виключних прав на цей твір і в тому випадку, коли контрафактну продукцію 

нею отримано за договорами з третіми особами.  

45. За змістом частини четвертої статті 52 Закону N 3792-XII ( 3792-12 ) 

суд може з власної ініціативи, тобто незалежно від заявлених вимог, 
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постановити рішення про вилучення чи конфіскацію всіх контрафактних 

примірників творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення, щодо яких 

установлено, що вони були виготовлені або розповсюджені з порушенням 

авторського права і (або) суміжних прав, а також засобів обходу технічних 

засобів захисту. Проте вилучені контрафактні примірники творів (у тому 

числі комп'ютерні програми і бази даних), фонограм, відеограм, програм 

мовлення на вимогу особи, яка є суб'єктом авторського права і (або) 

суміжних прав і права якої порушено, можуть бути передані цій особі. Якщо 

ця особа не вимагає такої передачі, то контрафактні примірники підлягають 

знищенню, а матеріали і обладнання, що використовувалися для відтворення 

контрафактних примірників, підлягають відчуженню із перерахуванням 

виручених коштів до Державного бюджету України ( 2154-17 ). 
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 

П О С Т А Н О В А 

17.10.2012 № 12 

 

ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАКТИКИ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, 

ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЗАХИСТОМ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ 

 

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 36 Закону України "Про 

судоустрій і статус суддів" пленум Вищого господарського суду 

України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

З метою правильного і однакового застосування законодавства у 

вирішенні спорів, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної 

власності, дати господарським судам такі роз'яснення. 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. У розгляді справ, пов'язаних із захистом прав на об'єкти 

інтелектуальної власності, положення Цивільного кодексу України (далі - ЦК 

України) та Господарського кодексу України(далі - ГК України) повинні 

застосовуватися з урахуванням, зокрема, такого. 

1.1. У ЦК України положення про право інтелектуальної власності 

викладено у Книзі четвертій "Право інтелектуальної власності", главі 75 

"Розпоряджання правами інтелектуальної власності" та главі 76 "Комерційна 

концесія". 

Згідно з частиною другою статті 9 ЦК України законом можуть бути 

передбачені особливості регулювання майнових відносин у сфері 

господарювання. 

У ГК України особливості регулювання майнових відносин у 

господарській діяльності щодо використання прав інтелектуальної власності 

викладено у главі 16 "Використання у господарській діяльності прав 

інтелектуальної власності". 
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Відповідно до частини другої статті 154 ГК України до відносин, 

пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної 

власності, застосовуються положення ЦК України з урахуванням 

особливостей, передбачених цим Кодексом та іншими законами. 

Отже, захист прав інтелектуальної власності здійснюється відповідно до 

вимог ЦК Україниз урахуванням особливостей, передбачених ГК України. 

З огляду на зазначені приписи ЦК України і ГК України господарським 

судам у розгляді відповідних справ слід застосовувати й правила законів у 

сфері інтелектуальної власності, до яких відносяться закони України "Про 

авторське право і суміжні права", "Про охорону прав на знаки для товарів і 

послуг", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на 

винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на зазначення походження 

товарів", "Про охорону прав на сорти рослин", "Про охорону прав на 

топографії інтегральних мікросхем". 

Норми, що регулюють відносини у сфері права інтелектуальної 

власності, містяться також в інших законах, наприклад, законах 

України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм відеограм, комп'ютерних програм, баз даних", "Про особливості 

державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з 

виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем 

зчитування", "Про племінну справу у тваринництві", "Про науково-технічну 

інформацію", "Про захист від недобросовісної конкуренції", "Про державне 

регулювання у сфері трансферу технологій", "Про лікарські засоби" тощо. 

1.2. Господарським судам слід враховувати, що положення міжнародних 

договорів у сфері інтелектуальної власності, згода на обов'язковість яких 

надана Верховною Радою України, як частина національного законодавства є 

нормами прямої дії, і можуть застосовуватись у вирішенні спорів, - у 

залежності від конкретних обставин справи, - як у сукупності з іншими 

нормами національного законодавства, так і самостійно. 

З урахуванням вимог Конституції України та ЦК України господарські 
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суди мають застосовувати міжнародні договори у сфері інтелектуальної 

власності, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Перелік таких договорів наведено в Інформаційному листі Вищого 

господарського суду України 20.02.2007 № 01-8/91 "Про нормативно-правові 

акти, що регулюють питання, пов'язані з охороною прав на об'єкти 

інтелектуальної власності". 

Одним з міжнародних договорів, що регулює відносини у сфері 

інтелектуальної власності і застосування якого є обов'язковим на території 

України, є Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної 

власності (ТРІПС); про набрання чинності названою Угодою для України 

йшлося в Інформаційному листі Вищого господарського суду України від 

13.10.2008 № 01-8/620"Про набрання чинності Протоколом про вступ 

України до Світової організації торгівлі та Угоду ТРІПС". 

1.3. Господарським судам підвідомчі справи у спорах, пов'язаних з 

використанням у господарському обороті об'єктів інтелектуальної власності, 

коли склад учасників спору відповідає приписам статті 1 Господарського 

процесуального кодексу України (далі - ГПК). До кола підвідомчих 

господарському суду спорів слід відносити й спори, пов'язані з визнанням 

недійсними документів, які засвідчують право на об'єкти інтелектуальної 

власності (свідоцтва, патенти), стосуються питань права власності на 

відповідні об'єкти і за своїм характером є цивільно-правовими чи 

господарсько-правовими й не належать до числа публічно-правових спорів. 

1.4. Справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної 

власності розглядаються господарським судом за місцем вчинення 

порушення (частина четверта статті 16 ГПК). Якщо відповідне порушення 

здійснено поза межами України, юрисдикція господарських судів України не 

поширюється на відносини сторін, пов'язані з таким порушенням (навіть 

якщо відповідач є резидентом або має представництво в Україні). 

Місце вчинення порушення визначається з урахуванням конкретних 

обставин, зазначених у позовній заяві. Якщо господарським судом буде 
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з'ясовано (в тому числі під час розгляду вже порушеної провадженням 

справи), що остання не підсудна даному суду, він надсилає її матеріали за 

встановленою підсудністю в порядку частини першої статті 17 ГПК. 

У разі коли порушення вчинено на території двох чи більше 

адміністративно-територіальних одиниць, зокрема, областей, що входять до 

складу України (частина друга статті 133 Конституції України), то розгляд 

справи здійснюється тим господарським судом, до якого звернувся позивач. 

Якщо відповідачем або одним з відповідачів у справі виступає Державна 

служба інтелектуальної власності України, то справа в будь-якому разі 

відповідно до частини п'ятої статті 16 ГПК підлягає розгляду господарським 

судом міста Києва, оскільки названа Державна служба є центральним 

органом виконавчої влади. 

Відповідно до статті 77 Закону України "Про міжнародне приватне 

право" виключно господарським судам України підсудні справи з іноземним 

елементом, якщо спір пов'язаний з оформленням права інтелектуальної 

власності, яке потребує реєстрації чи видачі свідоцтва (патенту) в Україні. 

1.5. У застосуванні законів про охорону прав інтелектуальної власності 

судам слід враховувати одночасне вживання в них деяких відмінних один від 

одного, але тотожних за своїм правовим змістом термінів, якими 

визначаються окремі об'єкти права інтелектуальної власності, як-от: "знаки 

для товарів і послуг" і "торговельні марки"; "фірмове найменування" і 

"комерційне (фірмове) найменування"; "топографії інтегральних мікросхем" і 

"компонування інтегральної мікросхеми". 

1.6. Після набрання чинності ЦК України і ГК України у вирішенні 

питань про право інтелектуальної власності на комерційне найменування у 

справах, пов'язаних із захистом зазначеного права, господарськими судами 

до правовідносин, що виникли після 1 січня 2004 року, може 

застосовуватися Положення про фірму, затверджене постановою ЦВК і РНК 

СРСР від 22.06.1927, у тій частині, в якій воно не суперечить законам 

України (згідно з Постановою Верховної Ради України від 12.09.91 № 1545-
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XII "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів Союзу 

РСР"). 

2. У вирішенні питань, пов'язаних із способами захисту прав 

інтелектуальної власності, господарським судам потрібно мати на увазі таке. 

2.1. Загальні способи захисту права інтелектуальної власності визначені 

частиною другою статті 16 ЦК України і частиною другою статті 20 ГК 

України. 

Наведені у відповідних нормах переліки способів захисту не є 

вичерпними з огляду на вміщений у статті 16 ЦК України припис про те, що 

суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що 

встановлений договором або законом, а у статті 20 ГК України - положення 

щодо можливості захисту права і законного інтересу іншими способами, 

передбаченими законом. 

Частиною першою статті 432 ЦК України передбачено, що кожна особа 

має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної 

власності відповідно до статті 16 цього Кодексу. 

У частині другій згаданої статті 432 ЦК України визначено способи 

захисту права інтелектуальної власності. 

Законами України про набуття та здійснення права на конкретні об'єкти 

інтелектуальної власності також передбачено способи захисту відповідного 

права, зокрема, статтею 52 Закону України "Про авторське право і суміжні 

права", статтею 21 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і 

послуг", статтею 27 Закону України "Про охорону прав на промислові 

зразки", статтею 35 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі", статтею 25 Закону України "Про охорону прав на зазначення 

походження товарів", статтею 53 Закону України "Про охорону прав на сорти 

рослин", статтею 22 Закону України "Про охорону прав на топографії 

інтегральних мікросхем". 

Крім того, згідно з пунктом 9 частини другої статті 16 ЦК 

України кожна особа може звернутися до суду з вимогою про відшкодування 
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моральної шкоди, заподіяної внаслідок порушення права інтелектуальної 

власності. Моральна шкода може бути наслідком приниження ділової 

репутації фізичної або юридичної особи, а її відшкодування здійснюється 

грішми, іншим майном або в інший спосіб (стаття 23 ЦК України). 

2.2. Вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, 

включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у 

цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, 

що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, 

якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка 

відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення 

судового розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в 

межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин 

конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб 

захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання 

прийнятого судом рішення. 

2.3. У разі коли один матеріальний об'єкт поєднує ознаки декількох 

самостійних об'єктів права інтелектуальної власності (знака для товарів і 

послуг, промислового зразка, об'єкта авторського права тощо), спосіб захисту 

порушеного права визначається характером такого порушення. Зокрема, з 

огляду на встановлений обсяг правової охорони, якщо порушник вчиняє дії з 

використанням промислового зразка або знака для товарів і послуг, 

правовласник вправі здійснювати захист способами, передбаченими для 

захисту прав на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності; якщо ж 

право на використання об'єкта інтелектуальної власності порушено діями, не 

пов'язаними з використанням об'єкта промислової власності, то захист може 

здійснюватися способами, передбаченими для захисту авторських прав, - за 

наявності необхідних та достатніх підстав для віднесення такого об'єкта до 

числа об'єктів авторського права. 

3. Відповідальність за порушення права інтелектуальної власності у 

вигляді відшкодування шкоди, завданої суб'єктові відповідного права, може 
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наставати лише за одночасної наявності таких умов: 

1) факту протиправної поведінки відповідача (зокрема, недодержання 

умов авторського, ліцензійного договорів, використання об'єкта права 

інтелектуальної власності без дозволу правовласника); 

2) шкоди, завданої суб'єктові права інтелектуальної власності; 

3) причинно-наслідкового зв'язку між протиправною поведінкою особи 

та завданою шкодою; 

4) вини особи, яка заподіяла шкоду. 

Доказування наявності перших трьох умов покладається на позивача. 

При цьому судом застосовується презумпція вини особи, яка завдала шкоду: 

така особа вважається винною, поки не буде доведено інше. 

Наявність зазначених умов має з'ясовуватися судом також і у вирішенні 

спорів про відшкодування моральної (немайнової) шкоди, заподіяної 

внаслідок порушення права інтелектуальної власності. Суд, зокрема, повинен 

встановити, чим підтверджується факт заподіяння позивачеві втрат 

немайнового характеру, за яких обставин чи якими діями вони заподіяні, в 

якій сумі чи в якій матеріальній формі позивач оцінює заподіяну йому шкоду 

та з яких підстав він у цьому виходить, а також інші обставини, що мають 

значення для вирішення спору. 

У вирішенні питань, пов'язаних з відшкодуваннях згаданої шкоди, 

господарським судам слід враховувати викладене в роз'ясненні президії 

Вищого арбітражного суду України від 01.04.94 № 02-5/215 "Про деякі 

питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням шкоди" (у 

редакції рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 

29.12.2007 № 04-5/239), зокрема, щодо розподілу між сторонами обов'язку 

доказування, тобто визначення, які юридичні факти повинен довести 

позивач, а які - відповідач. 

4. Відсутність вини порушника не звільняє його від обов'язку припинити 

порушення права інтелектуальної власності, а так само не виключає 

застосування щодо нього заходів, спрямованих на захист таких прав. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_215800-94
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_215800-94
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Зокрема, опублікування в засобах масової інформації відомостей про 

порушення права інтелектуальної власності та змісту судового рішення щодо 

такого порушення, припинення дій, що порушують право інтелектуальної 

власності, здійснюються незалежно від вини порушника. 

Втім, наведене правило підлягає застосуванню лише до тих способів 

захисту прав, які не належать до заходів відповідальності. Відповідальність 

за порушення прав інтелектуальної власності (у вигляді відшкодування 

збитків, шкоди, сплати компенсації) настає лише за наявності вини. 

5. У вирішенні питань, пов'язаних з реалізацією прав інтелектуальної 

власності, господарським судам слід враховувати таке. 

5.1. За змістом статей 424 і 426 ЦК України суб'єкт права 

інтелектуальної власності вправі у будь-який визначений законом спосіб 

використовувати об'єкт даного права. У разі внесення майнового права до 

статутного капіталу юридичної особи окрім зазначення про це в установчому 

договорі необхідне укладення окремого договору про передання виключного 

права, а у випадках, передбачених законом, - також і державна реєстрація 

такого окремого договору. 

5.2. З огляду на положення частини першої статті 1110 ЦК 

України ліцензійний договір, що містить умову про строк його дії, який 

перевищує строк чинності виключного майнового права на визначений у 

договорі об'єкт права інтелектуальної власності, вважається укладеним на 

строк, що дорівнює строкові дії відповідного майнового права. 

5.3. Якщо ліцензійним договором передбачено оплатне використання 

об'єкта права інтелектуальної власності, ліцензіарові не може бути 

відмовлено у вимозі про стягнення плати з мотиву невикористання 

ліцензіатом відповідного об'єкта (якщо договір є чинним). У разі коли 

сторони ліцензійного договору погодили розмір зазначеної плати у формі 

відрахувань від доходу, сума плати може визначатися виходячи з ціни, яка за 

порівнюваних обставин звичайно стягується за правомірне використання 

об'єкта інтелектуальної власності. У визначенні ціни ліцензії може 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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застосовуватись дохідний підхід до оцінки майнових прав інтелектуальної 

власності, який відповідно до пункту 9 Національного стандарту № 4 "Оцінка 

майнових прав інтелектуальної власності", затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1185, ґрунтується на 

застосуванні оціночних процедур переведення очікуваних доходів у вартість 

об'єкта оцінки. 

5.4. Законом не передбачено необхідності одержання згоди ліцензіата (за 

наявності укладених раніше ліцензійних договорів) на передання виключних 

майнових прав інтелектуальної власності іншій особі. В силу частини другої 

статті 1113 ЦК України перехід виключного майнового права 

інтелектуальної власності до іншої особи не є підставою для зміни або 

розірвання раніше укладеного ліцензійного договору. 

5.5. У застосуванні положень частини другої статті 1110 ЦК 

України необхідно мати на увазі, що передбачена нею можливість відмови 

від ліцензійного договору не потребує для своєї реалізації звернення до суду 

(що не виключає можливості оскарження в суді обґрунтованості такої 

відмови). Відмова вважається такою, що відбулася, з моменту одержання 

ліцензіаром або ліцензіатом повідомлення про неї, якщо інше не передбачено 

договором. 

5.6. У випадку укладення субліцензійного договору ліцензіар вправі 

обмежити свою згоду на використання об'єкта інтелектуальної власності 

вказівкою про конкретних субліцензіатів або про укладення конкретного 

субліцензійного договору, а також про можливість укладення субліцензійних 

договорів на використання об'єкта інтелектуальної власності лише у певний 

спосіб. 

5.7. У разі визнання ліцензійного договору недійсним господарським 

судам необхідно враховувати приписи частини третьої статті 207 ГК 

України, якою, зокрема, передбачено, що коли за змістом зобов'язання воно 

може бути припинено лише на майбутнє, таке зобов'язання визнається 

недійсним і припиняється на майбутнє. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
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6. У прийнятті рішень зі справ, пов'язаних з охороною права 

інтелектуальної власності, господарським судам слід мати на увазі, зокрема, 

таке. 

6.1. Якщо господарським судом приймається рішення про вилучення з 

цивільного обороту певних товарів, виготовлених або введених у цивільний 

оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких 

товарів або про вилучення з цивільного обороту та знищення матеріалів та 

знарядь, які використовувалися для виготовлення таких товарів, у 

резолютивній частині такого рішення, а відповідно - і у виданому на його 

виконання наказі мають зазначатися як найменування такого роду товарів 

(матеріалів, знарядь), так і ті притаманні їм ознаки, (в тому числі за 

необхідності - індивідуальні), які дають можливість виокремити їх з числа 

інших однорідних виробів (товарів, предметів). 

6.2. У разі прийняття господарським судом рішення про опублікування в 

засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної 

власності та змісту судового рішення щодо такого порушення в резолютивній 

частині рішення з урахуванням змісту задоволених позовних вимог 

необхідно зазначати: 

конкретний спосіб повідомлення про встановлений факт порушення 

права інтелектуальної власності (шляхом опублікування в засобах масової 

інформації, повідомлення по телебаченню, радіо та ін.); 

зміст (у разі потреби - й обсяг) повідомлення (публікації); 

строк (термін) здійснення такого повідомлення (публікації); 

особу, на яку покладається обов'язок щодо передачі відповідних 

відомостей до засобів масової інформації та/або опублікування в останніх 

змісту судового рішення. 

II. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ВЖИТТЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ 

7. Вжиття запобіжних заходів має здійснюватися для попередження 

порушень прав інтелектуальної власності та для збереження доказів такого 

порушення. 
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Водночас з огляду на відсутність у розділі V-1 ГПК "Запобіжні заходи" 

будь-яких обмежень щодо можливості вжиття запобіжних заходів виключно 

у правовідносинах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної 

власності, таке вжиття можливе і в інших правовідносинах, на які 

поширюються повноваження господарських судів. 

Відповідно в усіх випадках вжиття запобіжних заходів господарські 

суди можуть враховувати викладене в даному розділі цих рекомендацій. 

8. Перелік запобіжних заходів установлено статтею 43-2 ГПК. 

З урахуванням змісту статті 399 Митного кодексу 

України господарський суд може вживати такий запобіжний захід, як 

заборона митному органові вчиняти дії щодо митного оформлення товару до 

розгляду по суті справи про порушення права інтелектуальної власності. 

9. За змістом статті 1 ГПК звертатися до господарського суду для вжиття 

передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання 

правопорушенням, вправі: 

- підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі 

іноземні); 

- громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення 

юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта 

підприємницької діяльності; 

- у випадках, передбачених законодавчими актами України, - державні 

та інші органи, фізичні особи, що не є суб'єктами підприємницької 

діяльності. 

Отже, в разі звернення до господарського суду із заявою про вжиття 

запобіжних заходів (розділ V-1 ГПК) особи, яка не належить до кола осіб, 

зазначених у статті 1 ГПК, у прийнятті такої заяви має бути відмовлено на 

підставі згаданої норми процесуального права. 

Зі статті 1 ГПК випливає також, що громадянин - суб'єкт 

підприємницької діяльності належить до кола осіб, які можуть бути 

учасниками провадження, зокрема, за заявами про вжиття запобіжних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#n848
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#n848
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
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заходів. Отже, для вирішення питання про вжиття запобіжного заходу 

визначальним є суб'єктний склад учасників відповідного провадження і 

характер правовідносин, тобто господарський суд не вправі вживати 

відповідних запобіжних заходів стосовно громадянина, який хоча й має 

статус суб'єкта підприємницької діяльності, проте у спірних правовідносинах 

виступає як приватна фізична особа. 

10. Чинне законодавство не містить прямих вказівок щодо місця 

розгляду заяви про вжиття запобіжного заходу (заходів). Згідно з частиною 

першою статті 43-4 ГПК заява про вжиття запобіжних заходів розглядається 

господарським судом, у районі діяльності якого належить провести ці 

процесуальні дії. Отже, у вирішенні питання про місце розгляду зазначеної 

заяви слід виходити з того, який саме запобіжний захід заявник вважає за 

необхідне вжити: тобто якщо йдеться про витребовування доказів, про огляд 

приміщень або про накладення арешту на майно, заява має подаватися до 

місцевого господарського суду, в районі діяльності якого знаходяться 

відповідно докази, приміщення або майно, стосовно яких належить провести 

певні дії. 

Якщо заяву помилково подано до господарського суду, який не 

уповноважений її розглядати, то це виключає можливість такого розгляду, і 

суд з посиланням на частину першу статті 43-4 ГПК повертає відповідну 

заяву з винесенням про це належним чином мотивованої ухвали. 

11. До заяв про вжиття запобіжних заходів не застосовуються 

правила ГПК стосовно відмови у прийнятті позовної заяви, її повернення та 

залишення позову без розгляду (статті відповідно 62, 63 та 81 названого 

Кодексу). 

12. Відповідно до пункту 4 частини першої статті 43-3 ГПК заява про 

вжиття запобіжних заходів повинна містити відомості про обставини, якими 

заявник обґрунтовує необхідність вжиття таких заходів. Ці обставини мають 

узгоджуватися з приписами статті 43-1 ГПК, а за змістом пункту 5 частини 

першої статті 43-3 і частини третьої статті 43-4 ГПК - також й 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
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підтверджуватись відповідними доказами з урахуванням загальних вимог, 

передбачених статтею 33 названого Кодексу. Витребування і оцінка 

відповідних доказів, а також доказів наявності у заявника права вимоги 

(відомості про реєстрацію права, контракт або інший відповідний правочин 

тощо) здійснюється господарським судом за загальними правилами ГПК про 

докази. 

Заява про витребування доказів має містити відомості про те, який доказ 

вимагається, підстави, з яких заявник вважає, що ці докази має підприємство 

чи організація, і обставини, які можуть бути підтверджені цими доказами. 

13. Частиною першою статті 43-4 ГПК встановлено дводенний строк 

розгляду господарським судом заяви про вжиття запобіжних заходів. У разі 

якщо суд вважає за необхідне вчинити під час розгляду заяви (в тому числі 

заяви про вжиття запобіжних заходів, пов'язаних із захистом права 

інтелектуальної власності на митному кордоні України в порядку 

згаданої статті 399 Митного кодексу України) певні процесуальні дії, - 

наприклад, викликати представників заявника чи заінтересованих осіб, 

витребувати додаткові докази тощо, - такі дії мають відбуватися в межах 

зазначеного строку. 

14. Частина перша статті 43-4 ГПК зобов'язує господарський суд 

повідомити заінтересованих осіб про розгляд судом заяви про вжиття 

запобіжних заходів. У зв'язку з цим необхідно мати на увазі таке. 

Згідно з частиною другою статті 43-3 ГПК разом із заявою про вжиття 

запобіжних заходів подаються її копії відповідно до кількості осіб, щодо яких 

просять вжити запобіжні заходи. Однак наведена норма не зобов'язує 

господарський суд здійснювати розсилання цих копій. Копії заяви можуть 

вручатися заінтересованим особам під час її розгляду, здійснюваного 

відповідно до статті 43-4 ГПК. Неодержання особою, щодо якої просять 

вжити запобіжні заходи, копії відповідної заяви або її відмова від одержання 

такої копії не є перешкодою для розгляду заяви. 

Повідомлення заінтересованих осіб про час і місце розгляду заяви 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#n848
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12


- 82 - 

здійснюється господарським судом шляхом винесення відповідної ухвали з 

додержанням вимог статті 86 ГПК, а в разі необхідності - також шляхом 

надіслання телефонограми, телетайпограми, використання засобів 

електронного зв'язку тощо. 

Заяву про вжиття запобіжних заходів може бути розглянуто без участі 

особи, щодо якої просять вжити такі заходи, зокрема, коли існує вірогідність 

того, що будь-яка затримка у вжитті запобіжних заходів завдасть невиправної 

шкоди заявникові або існує ризик того, що докази про порушення права 

інтелектуальної власності будуть знищені або втрачені. Однак якщо вимогу 

про вжиття запобіжних заходів заявлено стосовно майна господарської 

організації, у статутному капіталі якої є корпоративні права держави, то 

розгляд відповідної заяви здійснюється з обов'язковим повідомленням органу 

державної влади, що здійснює управління цими правами. За наявності такого 

повідомлення неявка представника згаданого органу не перешкоджає 

розгляду заяви. 

Що ж до заінтересованих осіб, то в розумінні статті 43-4 ГПК ними в 

будь-кому разі є заявник і особа, щодо якої він просить вжити запобіжних 

заходів. 

З огляду на конкретні обставини, наведені у заяві про вжиття 

запобіжних заходів, до числа заінтересованих осіб можуть бути віднесені 

також такі особи: 

- у яких знаходиться доказ, що його вимагає витребувати заявник; 

- яким належить приміщення, що підлягає оглядові; 

- у власності чи у користуванні яких перебуває майно, на яке заявник 

вимагає накласти арешт; 

- орган державної влади, що здійснює управління корпоративними 

правами держави у статутному капіталі господарської організації, стосовно 

майна якої заявлено вимогу про вжиття запобіжних заходів; 

- інші особи, прав або охоронюваних законом інтересів яких стосується 

розгляд заяви про вжиття запобіжних заходів. 
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15. У вирішенні питання про вжиття запобіжних заходів господарський 

суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо 

необхідності їх застосування з урахуванням такого: 

розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника; 

забезпечення збалансованості інтересів заявника і особи, щодо якої 

просять вчинити запобіжні заходи; 

наявності зв'язку між конкретним видом запобіжних заходів і можливим 

предметом позовної вимоги, яку заявник повинен подати у строк, 

встановлений частиною третьою статті 43-3 ГПК; 

імовірності настання обставин, зазначених у статті 43-1 ГПК; 

запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та 

охоронюваних законом інтересів третіх осіб. 

16. Передбачене частиною четвертою статті 43-4 ГПК зобов'язання 

заявника забезпечити його вимогу заставою визначено як право, а не 

обов'язок господарського суду. 

Внесення коштів, які є предметом застави, має здійснюватися на депозит 

господарського суду. Сума відповідних коштів, що визначається судом, 

повинна бути співрозмірною заявленій шкоді та розумно необхідною з 

огляду на неприпустимість зловживання запобіжними заходами і в будь-

якому разі не може перевищувати розміру заявленої шкоди. 

Згідно з частиною п'ятою статті 43-4 ГПК розмір застави, якщо така 

призначена, зазначається в тій же ухвалі господарського суду, яка виноситься 

про вжиття запобіжних заходів. 

17. Суб'єктний склад осіб, які повинні виконувати вжиті господарським 

судом запобіжні заходи, визначається змістом ухвали господарського суду 

про вжиття таких заходів (частина п'ята статті 43-4 ГПК) та з урахуванням 

кола заінтересованих осіб, зазначених у пункті 14 цих рекомендацій. Порядок 

і спосіб виконання запобіжних заходів зазначаються в ухвалі господарського 

суду про вжиття таких заходів (частина п'ята статті 43-4 ГПК) і мають 

визначатися відповідно до обраного запобіжного заходу. Що ж до огляду 
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приміщень, в яких відбуваються дії, пов'язані з порушенням прав, та 

накладення арешту на майно, що належить особі, стосовно якої вжито 

запобіжні заходи, і знаходиться в неї або в інших осіб, то вони відповідно до 

частини першої статті 43-6 ГПК здійснюються державним виконавцем в 

порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження", на 

підставі відповідної ухвали господарського суду, яка згідно з пунктом 2 

частини другої статті 17 названого Закону є виконавчим документом і, отже, 

має відповідати вимогам статті 18 Закону України "Про виконавче 

провадження". Такий арешт може бути застосовано щодо майна, яке 

належить даній особі як на праві власності, так і на інших підставах, 

передбачених законом, в тому числі за договором оренди чи лізингу. 

В ухвалі про вжиття запобіжного заходу має обов'язково зазначатися про 

те, що у разі неподання заявником відповідної позовної заяви у строк, 

встановлений частиною третьою статті 43-3 ГПК, запобіжний захід 

припиняється (пункт 1 статті 43-9 ГПК). 

18. Строк, який надається господарським судом заявникові для 

виправлення недоліків заяви про вжиття запобіжних заходів (частина перша 

статті 43-5 ГПК), має бути розумно необхідним й визначається з урахуванням 

конкретних обставин, пов'язаних з поданням заяви, і, зокрема, тривалості 

поштообігу. Цей строк є процесуальним, і отже в разі необхідності може бути 

продовжений судом (частина четверта статті 53 ГПК) за заявою 

заінтересованої особи чи з власної ініціативи. 

Період часу, протягом якого заяву було залишено без руху, не 

включається у передбачений частиною першої статті 43-4 ГПК строк 

розгляду відповідної заяви. 

Згідно з частиною другої статті 43-5 ГПК про повернення заяви про 

вжиття запобіжних заходів господарський суд виносить ухвалу, яка 

надсилається заявникові. Про цьому надіслання такої ухвали особі, стосовно 

якої було подано відповідну заяву, ГПК не передбачено. 

19. У разі винесення ухвали про відмову в задоволенні заяви про вжиття 
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запобіжних заходів (частина шоста статті 43-4 ГПК) зазначена заява не 

повертається судом заявникові, оскільки законом таке повернення не 

передбачене. Копії відповідної ухвали розсилаються заявникові та особі 

(особам), щодо якої (яких) просили вжити запобіжні заходи. 

Якщо заява про вжиття запобіжних заходів відповідно до частини другої 

статті 43-4 ГПКрозглядалася лише за участю заявника без повідомлення 

особи, щодо якої просять вжити запобіжні заходи, копія ухвали про відмову в 

задоволенні заяви надсилається лише заявникові. 

20. Відповідно до частини третьої статті 43-7 ГПК заява про скасування 

запобіжних заходів розглядається тим господарським судом, який виніс 

ухвалу про їх вжиття. За відсутності судді, яким виносилася відповідна 

ухвала (у зв'язку з відпусткою, відрядженням, тимчасовою непрацездатністю 

тощо), згадана заява може бути розглянута господарським судом в іншому 

складі. 

21. Статтею 43-9 ГПК визначено підстави припинення запобіжних 

заходів. Водночас названим Кодексом не встановлено, що господарський суд 

має виносити ухвалу про припинення запобіжних заходів. Отже, останні 

припиняються в силу самої лише наявності відповідних підстав, без 

обов'язкового оформлення такого припинення якимось процесуальним 

документом. 

Разом з тим на практиці можливі ситуації, за яких після настання 

обставин, зазначених у статті 43-9 ГПК, продовжують зберігати законну силу 

й залишатися обов'язковими до виконання винесені господарськими судами в 

порядку статті 43-2 ГПК ухвали про витребування доказів, накладення 

арешту на майно, що позбавляє певну заінтересовану особу (осіб) права 

розпоряджатися своєю власністю чи обмежує її (їх) в такому праві. У 

подібних випадках з урахуванням конкретних обставин господарський суд не 

позбавлений права і можливості винести ухвалу про припинення того чи 

іншого запобіжного заходу (заходів) з додержанням загальних вимог статті 

86 ГПК щодо змісту ухвали. 
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22. У застосуванні частини четвертої статті 43-10 ГПК господарським 

судам рекомендується виходити з такого. 

Якщо запобіжний захід припинено з підстав, передбачених пунктами 2 - 

4 статті 43-9 ГПК, то питання про відшкодування шкоди, завданої вжиттям 

такого заходу, може бути вирішено одночасно з винесенням відповідної 

ухвали або під час розгляду справи по суті. 

23. Згідно з частиною першою статті 43-8 та частиною першою статті 

106 ГПК ухвала про вжиття запобіжних заходів, ухвала про відмову в 

задоволенні заяви про вжиття запобіжних заходів, залишення без змін ухвали 

про вжиття запобіжних заходів або зміну чи скасування цієї ухвали можуть 

бути оскаржені в апеляційному порядку окремо від рішення господарського 

суду. 

Подання відповідної скарги та перегляд зазначених ухвал в 

апеляційному порядку здійснюються на загальних підставах, визначених 

розділом XII ГПК, з урахуванням того, що суб'єктами апеляційного 

оскарження виступають не сторони у справі - позивачі і відповідачі, - а 

заявник (особа, яка звернулася до суду із заявою про вжиття запобіжних 

заходів) і особа, щодо якої вжито запобіжні заходи. 

Законом не передбачено можливості вжиття запобіжних заходів 

господарським судом апеляційної інстанції - за результатами здійснення 

апеляційного провадження. 

Відповідно до статті 43-8 ГПК оскарження ухвал щодо вжиття 

запобіжних заходів статтею передбачено лише в апеляційному порядку, 

проте згідно зі статтями 106 і 111-13 ГПК їх оскарження можливе також і в 

касаційному порядку. 

24. У судовій практиці виникло питання про те, чи можливий в 

подальшому розгляд суддею, ухвалу якого про вжиття запобіжних заходів 

скасовано, господарської справи за участю того ж заявника і тієї ж 

заінтересованої особи (осіб), але вже як сторін у справі - позивачів і 

відповідачів. 
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У зв'язку з цим необхідно мати на увазі таке. 

Відповідно до частини першої статті 20 ГПК суддя, який брав участь в 

розгляді справи, не може брати участі в новому розгляді справи у разі 

скасування рішення, ухвали, прийнятої за його участю. 

Розгляд господарської справи в порядку позовного провадження не 

може вважатися новим розглядом стосовно провадження, здійснюваного за 

правилами розділу VI ГПК, а тому наведений припис статті 20 ГПК у такому 

разі не застосовується. 

III. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЗАХИСТОМ 

АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ 

25. Об'єкти авторського права, що підлягають правовій охороні, 

визначені (не вичерпно) статтею 8 Закону України "Про авторське право і 

суміжні права". 

У вирішенні питань про те, чи є конкретний результат об'єктом 

авторського права, суду слід враховувати, що: 

- за змістом статей 421, 433, 435 ЦК України, статей 7 і 8 Закону України 

"Про авторське право і суміжні права" в їх взаємозв'язку таким є лише той 

результат, який створено творчою працею; 

- доки не доведено інше, результат інтелектуальної діяльності 

вважається створеним творчою працею; 

- правовій охороні як об'єкт авторського права підлягає твір, виражений 

в об'єктивній формі, а не його зміст. Не охороняються авторським правом, 

зокрема, ідеї, методи, концепції, принципи, способи, відкриття (наприклад, 

шахові партії, методики навчання тощо); разом з тим підлягають охороні 

літературні та інші твори, в яких викладено (описано, проілюстровано) 

відповідні ідеї, методики тощо. До об'єктів авторського права можуть 

належати окремі речення, словосполучення та інші частини твору, які є 

творчими й оригінальними і можуть використовуватися самостійно; 

- майнове право інтелектуальної власності на твір не пов'язане з правом 

власності на матеріальний об'єкт, в якому твір виражено; передання прав на 
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матеріальний об'єкт не тягне за собою передання прав на використання 

твору. 

Відповідно до статті 9 Закону України "Про авторське право і суміжні 

права" частина твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі 

й оригінальна назва твору, розглядається як твір і охороняється відповідно до 

цього Закону. Таким чином, назва твору підлягає охороні як об'єкт 

авторського права тільки у тому випадку, коли вона є результатом творчої 

діяльності автора (є оригінальною) і може використовуватися самостійно. 

Найменування юридичної особи та комерційне (фірмове) найменування, 

як правило, не можуть вважатися твором у розумінні статті 8 Закону України 

"Про авторське право і суміжні права" та бути зареєстровані й захищатися в 

судовому порядку саме як твір. Водночас слід мати на увазі, що розрізняльна 

частина такого найменування може бути фантазійним словом (неологізмом) 

або словосполученням, і відповідне слово (словосполучення) може виступати 

об'єктом авторського права. 

Вирішення питання щодо можливості самостійного використання 

частини твору (у тому числі й оригінальної назви твору) потребує, як 

правило, спеціальних знань, тому з цією метою господарському суду слід 

згідно зі статтею 41 ГПК призначати відповідну судову експертизу. 

Призначаючи судову експертизу, господарським судам слід враховувати 

викладене у постановах пленуму Вищого господарського суду України від 

23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової 

експертизи" та від 23.03.2012 № 5 "Про деякі питання практики призначення 

судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права 

інтелектуальної власності". 

Вирішуючи питання про призначення судової експертизи в зв'язку з 

необхідністю дослідження об'єктів авторського права та/або суміжних прав, 

господарські суди не повинні залучати як експертів чи спеціалістів осіб, 

пов'язаних трудовими чи договірними відносинами з суб'єктами майнових 

прав на відповідні об'єкти авторського права та/або суміжних прав, за 
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винятком випадків, коли інших експертів та/або спеціалістів з певних питань 

залучити неможливо. В разі необхідності одержання інформації про 

спеціальні засоби захисту об'єктів авторського права та/або суміжних прав 

(спеціальні позначки на примірниках творів, дисках для лазерних систем 

зчитування тощо) та/або ознаки справжності, які відомі лише суб'єкту 

зазначених майнових прав, його посадові особи та інші працівники можуть 

брати участь у судовому процесі на підставах та в порядку, визначених 

статтею 30 ГПК. 

26. Використання творів та/або об'єктів суміжних прав, - якщо інше не 

встановлено законом, - допускається лише на підставі передбаченого статтею 

1107 ЦК України договору щодо розпоряджання майновими правами 

інтелектуальної власності. При цьому господарським судам слід мати на 

увазі таке: 

- майнові права, не зазначені в договорі як передані чи дозволені до 

використання, вважаються непереданими та недозволеними; 

- предметом договору не можуть бути права на використання творів, які 

не були чинними; 

- невиключні права, одержані за ліцензійним договором, можуть у 

подальшому передаватися іншим особам, якщо це прямо передбачено у 

первісному договорі; 

- якщо в ліцензійному договорі на видання, опублікування чи інше 

відтворення твору або об'єкта суміжних прав винагорода визначається у 

вигляді фіксованої суми, то в договорі має бути зазначено як його істотну 

умову максимальний тираж твору або об'єкта суміжних прав. Примірники 

творів або об'єктів суміжних прав, відтворені понад установлений тираж, є 

контрафактними. Будь-які пробні чи технологічні тиражі повинні входити до 

встановленого договором розміру тиражу. 

27. Поняття контрафактних примірників твору, фонограми, відеограми 

наведено у статті 1 Закону України "Про авторське право і суміжні права". 

Зокрема, правомірно відтворені і розповсюджувані на території іншої 
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країни примірники творів, відеограм і фонограм, не призначені для ввезення 

(імпорту) та розповсюдження на території України, є контрафактними в разі 

їх поширення на території України. Це не стосується випадків придбання 

фізичними особами в інших країнах та ввезення на територію України 

зазначених примірників для використання з некомерційною метою. 

Використання твору та/або об'єкта суміжних прав поза межами умов, 

визначених договором, визнається порушенням авторського права (суміжних 

прав), оскільки відповідні дії вчиняються поза межами повноважень, наданих 

суб'єктом майнових прав на відповідний об'єкт. 

Контрафактними є й примірники творів та/або об'єктів суміжних прав, у 

яких поряд з правомірно використовуваними об'єктами авторського права 

та/або суміжних прав використовуються неправомірно відтворені 

(наприклад, розділ у книжці, стаття у збірнику, пісня на диску для лазерних 

систем зчитування тощо). 

Особа, що вчинила таке відтворення, може за власний рахунок видалити 

контрафактні частини (елементи) з примірників творів та/або об'єктів 

суміжних прав, що, однак, не звільняє порушника від цивільно-правової 

відповідальності за Законом України "Про авторське право і суміжні права". 

Особа, що розповсюджує примірники, в яких відображено об'єкти 

авторського права та/або суміжних прав без дозволу суб'єкта такого права, 

несе відповідальність за порушення законодавства про авторське право і 

суміжні права і в тому випадку, коли контрафактну продукцію нею отримано 

за договором з третіми особами. 

Господарським судам слід мати на увазі, що поняття контрафактності 

примірників творів та/або відеограм, фонограм є юридичним, тому питання 

про контрафактність не можуть ставитися перед експертом. 

28. У розгляді господарським судом справи про захист авторських прав 

потрібно виходити з того, що, поки не доведено інше, автором твору 

вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору. Інші 

докази, пов'язані з авторством твору, досліджуються лише в разі, якщо 
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авторство даної особи на твір оспорюється або заперечується. 

29. З огляду на приписи статті 33 ГПК щодо обов'язку доказування і 

подання доказів господарському суду у вирішенні питання про те, якій 

стороні належить доводити обставини, що мають значення для справи про 

захист авторського права чи суміжних прав, слід враховувати таке: 

1) позивач повинен довести належність йому авторського права та/або 

суміжних прав чи права на їх захист, а також факт використання об'єктів 

даних прав відповідачем, а в разі заявлення вимог про відшкодування шкоди 

- розмір шкоди і причинно-наслідковий зв'язок між завданою шкодою та 

діями відповідача. У випадках коли права автора засвідчено свідоцтвом, 

виданим в установленому порядку уповноваженим органом, власник 

майнових прав інтелектуальної власності на твір, які було передано на 

зазначений у свідоцтві твір, звільняється від доведення належності йому 

відповідних прав; у таких випадках обов'язок доведення належності цих прав 

іншій особі, ніж та, що зазначена у свідоцтві, покладається на відповідача; 

2) відповідач має довести додержання ним вимог ЦК України і Закону 

України "Про авторське право і суміжні права" при використанні ним твору 

та/або об'єкту суміжних прав; в іншому разі фізична або юридична особа 

визнається порушником авторського права та/або суміжних прав, і для неї 

настають наслідки, передбачені цими законодавчими актами. Крім того, 

відповідач повинен спростувати визначену цивільним законодавством 

презумпцію винного заподіяння шкоди (статті 614, 1166 ЦК України). 

У прийнятті судового рішення зі спору, пов'язаного з порушенням 

авторського права та/або суміжних прав, не є достатнім загальне посилання 

суду на використання твору та/або об'єкта суміжних прав позивачем: мають 

бути з'ясовані конкретні форма і спосіб використання кожного об'єкта такого 

права. 

З урахуванням припису підпункту "д" статті 50 Закону України "Про 

авторське право і суміжні права", який визначає як підставу для судового 

захисту вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права і 
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(або) суміжних прав, відсутність шкоди не звільняє порушника від обов'язку 

припинити порушення таких прав. 

30. Оскільки ліцензійний договір має визначати, зокрема, вид ліцензії, 

конкретні права, що надаються за договором, способи використання 

відповідного об'єкта, то у вирішенні відповідних спорів слід враховувати, що 

деякі з цих прав можуть передаватися як виключні, інші - як невиключні. При 

цьому права на використання твору та/або об'єкта суміжного права, що 

передаються за договором, вважаються невиключними, якщо у договорі не 

передбачено передачі виключних прав на використання твору (частина шоста 

статті 32 Закону України "Про авторське право і суміжні права", статті 1108 - 

1110 ЦК України). 

Включення до договору про передачу виключних прав умов, що 

обмежують права особи, якій вони передаються, стосовно їх захисту, 

суперечить законодавству. Особа не може бути позбавлена права на 

звернення до суду, оскільки угода про відмову від права на звернення до 

господарського суду є недійсною (частина третя статті 1 ГПК). 

Судам слід враховувати, що розпорядження майновими правами на 

об'єкти авторського права може здійснюватися згідно з нормами глави 75 ЦК 

України. 

30.1. Ліцензійний договір про надання дозволу на використання творів 

та/або об'єктів суміжних прав вважається укладеним, якщо між сторонами 

досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов (строку дії договору; способу 

використання твору; території, на яку поширюється право, що надається; 

інших умов, щодо яких за вимогою однієї із сторін повинно бути досягнуто 

згоди). 

Способи використання твору наведені (не вичерпно) у статті 441 ЦК 

України та статті 15 Закону України "Про авторське право і суміжні права". 

Таким чином, у вирішенні спорів, пов'язаних з передачею авторського 

права та/або суміжних прав чи наданням дозволу на використання творів 

та/або об'єктів суміжних прав, господарські суди повинні всебічно і повно 
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досліджувати обставини щодо обсягу прав, які передано чи надано у 

використання за договором, строку дії авторського договору тощо. У разі 

коли з матеріалів справи вбачається, що мало місце неодноразове передання 

майнових прав на твір або об'єкт суміжних прав, господарському суду у 

розгляді справи необхідно з'ясовувати усі обставини, пов'язані із 

встановленням суб'єктів майнового права на твір або об'єкт суміжного права і 

передачею (відчуженням) повністю чи частково прав таких суб'єктів. 

Зокрема, підлягають з'ясуванню питання про те, який саме обсяг майнових 

прав передано і чи дотримано при цьому вимоги Закону щодо авторського 

договору; яким у зв'язку з цим є обсяг майнового права відповідної особи 

тощо. 

30.2. Частиною другою статті 33 Закону України "Про авторське право і 

суміжні права"визначено, що договір про передачу прав на використання 

творів вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди щодо 

всіх істотних умов. Умову договору щодо зобов'язання фактично 

використовувати твір може бути включено до договору в разі, якщо сторони 

визнають її істотною, і тільки у цьому випадку колишній правовласник може 

вимагати від користувача фактичного використання твору. 

Відсутність у договорі вказівки на конкретний твір, право на який 

передається за цим договором, означає, що сторонами в такому разі не 

визначено предмет договору, і отже, він є неукладеним. Такі ж наслідки тягне 

за собою й відсутність у відповідному договорі хоча б однієї з умов, 

визначених згаданою нормою як істотна. 

30.3. За змістом частини другої статті 1107 ЦК України договір про 

розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на твір або 

об'єкт суміжного права укладається в письмовій формі, у разі недодержання 

якої такий договір є нікчемним (за винятком випадку, передбаченого 

частиною першою статті 33 Закону України "Про авторське право і суміжні 

права"). 

Господарським судам слід враховувати, що у визначенні форми 
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правочину про розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності, який вчиняється у правовідносинах з іноземними елементом, 

застосовуються вимоги частин першої і третьої статті 31 Закону України 

"Про міжнародне приватне право". 

30.4. З авторами творів, що увійшли складовою частиною до 

аудіовізуального твору (як такими, що існували раніше, так і створеними в 

процесі роботи над аудіовізуальним твором), продюсером аудіовізуального 

твору чи організації, що здійснює виробництво аудіовізуального твору, 

повинен укладатися договір про передачу майнових прав інтелектуальної 

власності у відповідному обсязі. При цьому передбачене частиною другою 

статті 17 Закону України "Про авторське право і суміжні права" право 

авторів аудіовізуального твору на отримання винагороди за використання 

такого твору визначеними способами не може бути передане (відчужене) 

іншим особам. 

30.5. Позадоговірне використання творів та/або об'єктів суміжних прав 

може здійснюватися лише в цілях і в обсязі, прямо визначених у законі. 

Вирішуючи питання про правомірність дій сторін, суд повинен установити, 

чи відповідали законові цілі позадоговірного використання і чи не 

перевищував обсяг використання межі, визначені законом для даних об'єктів 

авторського права та/або суміжних прав. 

31. Якщо у випадках, передбачених частиною четвертою статті 

11 Закону України "Про авторське право і суміжні права", видавець твору 

виступає як представник автора і захищає права останнього, суд не вправі 

повернути позовну заяву з мотивів відсутності в ній справжнього імені 

автора і неподання довіреності від автора. При поданні такої заяви видавцеві 

достатньо надати суду примірник твору, на якому зазначено ім'я чи 

найменування цього видавця. 

Справжнє ім'я автора та умови додержання анонімності зазначаються в 

договорі, яким визначено відносини між автором і видавцем. Такий договір 

не є предметом спору про використання твору, опублікованого анонімно чи 
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під псевдонімом, і не підлягає дослідженню в судовому розгляді. 

У разі якщо автор відповідного твору не розкриє своє ім'я або не заявить 

про своє авторство до вирішення спору по суті, господарський суд приймає 

рішення про задоволення позову на користь видавця. 

32. Надання суб'єктом майнових прав інтелектуальної власності дозволу 

на використання твору або об'єкта суміжних прав іншій особі не позбавляє 

цього суб'єкта права забороняти неправомірне використання відповідного 

об'єкта права інтелектуальної власності, якщо особа, якій передано право на 

використання такого об'єкта, не здійснює захисту відповідного права. У 

такому разі суб'єкт майнового права не вправі вимагати виплати компенсації 

за пунктом "г" частини першої статті 52 Закону України "Про авторське 

право і суміжні права", але може вимагати від порушника відшкодування 

моральної шкоди. 

33. Якщо організація, яка здійснює видавничу діяльність і надала 

друкарні оригінал-макет твору для друкування книжки, порушила права 

автора твору, належним відповідачем виступатиме саме така організація, але 

не друкарня, що здійснювала лише технічне сприяння у створенні книжки. 

Однак якщо друкарня з власної ініціативи перевищить замовлений тираж 

твору, то вона нестиме відповідальність за порушення авторського права. 

34. Господарським судам слід мати на увазі, що за змістом пункту 1 

частини першої статті 268 ЦК України на вимоги, що випливають із захисту 

особистих немайнових прав автора і виконавця (статті 423, 438 названого 

Кодексу, стаття 14, 38 Закону України "Про авторське право і суміжні 

права"), позовна давність не поширюється. До позовних же вимог майнового 

характеру позовна давність застосовується на загальних підставах. 

35. Якщо твір та/або об'єкт суміжного права створено (здійснено, 

вироблено) за службовим завданням роботодавця та за його рахунок або в 

порядку виконання службових обов'язків, передбачених трудовим договором 

(контрактом) або за замовленням, то у відповідності із статтями 429, 430 ЦК 

України виключні майнові права на цей об'єкт інтелектуальної власності 
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належать сторонам такого договору спільно, якщо інше не встановлено 

договором; при цьому особисті немайнові права не відчужуються і 

залишаються за авторами і виконавцями - фізичними особами. Права на 

твори та/або об'єкти суміжних прав, створені поза межами трудового 

договору чи службового завдання, замовлення не можуть вважатися 

переданими роботодавцеві чи замовникові на підставі закону; наприклад, 

здійснені працівником ілюстрації до твору, створеного у процесі виконання 

службового завдання, не розглядатимуться як службові твори, якщо вони не 

передбачені таким завданням чи трудовим договором (контрактом) з 

роботодавцем. Межі службового завдання в разі виникнення спору 

визначаються з урахуванням як змісту трудового договору (контракту), так і 

інших документів, що визначають обсяг службових обов'язків працівника 

(посадових інструкцій, наказів, розпоряджень, службових записок тощо). 

Розмір і порядок оплати винагороди за кожний спосіб використання 

службового чи замовленого твору або об'єкта суміжних прав встановлюються 

договором творця з роботодавцем чи замовником. Такий договір може бути: 

а) трудовим (із зазначенням у ньому положень про розподіл виключних 

майнових прав на твір між роботодавцем і автором чи іншим творцем, 

розміру винагороди, переліку службових обов'язків зі створення певного 

твору чи творів, характеру службового завдання тощо); б) цивільно-

правовим, укладеним як до, так і після створення твору чи об'єкта суміжного 

права з урахуванням вимог статей 430, 1112, 1113 ЦК України, статей 16 і 

33 Закону України "Про авторське право і суміжні права". Зазначені 

документи виступають як засоби доказування у відповідних справах. У разі 

коли сторонами не досягнуто згоди щодо розміру винагороди, суду у 

вирішенні спору слід керуватися положеннями постанови Кабінету Міністрів 

України від 18.01.2003 № 72 "Про затвердження мінімальних ставок 

винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних 

прав" (з подальшими змінами і доповненнями). 

36. За наявності твору про співавторство творів, що становлять 
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нерозривне ціле, господарським судам слід виходити, зокрема, з факту 

визнання співавторства на момент опублікування твору. Це може бути 

підтверджено зазначенням імен співавторів на примірнику твору, 

волевиявленням співавторів, вираженим у договорах про передачу прав, у 

публічних заявах тощо. 

Якщо твір, створений у співавторстві, складається з частин, кожна з яких 

має самостійне значення, то кожен з співавторів вправі використовувати 

створену ним частину твору на власний розсуд, за умови, що інше не 

передбачено договором між співавторами. При цьому особи, які надавали 

авторові (авторам) технічну допомогу (друкування, коректування тексту 

тощо), не повинні визнаватися співавторами твору. 

Співавторством вважається також спільна належність двом або 

декільком особам авторського права на інтерв'ю, яке є результатом творчої, 

інтелектуальної діяльності, в будь-яких засобах масової інформації. При 

цьому співавторами виступають особа, яка дала інтерв'ю, і особа, яка його 

взяла. Опублікування запису інтерв'ю в будь-який спосіб може мати місце 

лише за згодою особи, яка давала інтерв'ю. 

В обчисленні строку дії авторського права на твір, створений у 

співавторстві, слід виходити з того, що воно діє протягом усього життя 

авторів і 70 років після смерті останнього з авторів, який пережив інших 

співавторів. Це правило застосовується до твору в цілому, незалежно від 

того, чи становить такий твір одне нерозривне ціле, чи складається з частин, 

кожна з яких може мати ще й самостійне значення. 

З урахуванням приписів статті 358 ЦК України право спільної власності 

на об'єкт авторського права чи суміжних прав здійснюється співвласниками 

за їхньою згодою та не може реалізовуватися на розсуд лише одного із 

співвласників. 

37. Закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності 

на твір не означає припинення особистих немайнових прав, які діють 

безстроково. Особи, що використовують твори або об'єкти суміжних прав, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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зобов'язані дотримуватися особистих немайнових прав автора. 

38. У числі немайнових прав автора законом передбачено право на 

недоторканість твору, яке полягає у недопущенні без згоди автора внесення 

будь-яких змін до твору, в тому числі додаткових текстів (включаючи 

коментарі, передмови, пояснення), ілюстрацій, редакторської та іншої правки 

тощо. 

Право на недоторканість твору стосується таких змін твору, які не 

пов'язані зі створенням нового твору на основі наявного. Відповідна зміна 

може мати місце виключно зі згоди автора (іншої особи, якій належить 

авторське право), що повинна бути ясно виражена; за відсутності доказів 

того, що згода була ясно виражена, вона не може вважатися одержаною. 

Поряд з тим законом передбачено право на переробку, адаптацію, 

аранжування та інші подібні зміни твору в порядку його використання. 

Відповідні зміни твору передбачають створення нового (похідного) твору на 

основі такого, що вже існує. При цьому право на переробку твору як один із 

способів використання результату інтелектуальної діяльності може бути 

передано в числі інших правомочностей в межах передачі виключного 

майнового права за договором про передання (відчуження) виключного 

майнового права або надано за ліцензійним (авторським) договором. 

Окремим випадком переробки твору є модифікація комп'ютерної 

програми чи бази даних, тобто будь-які їх зміни, в тому числі переклад з 

однієї мови програмування на іншу, - за винятком адаптації, яка являє собою 

внесення змін, здійснюваних виключно в цілях функціонування комп'ютерної 

програми чи бази даних на конкретних технічних засобах користувача чи під 

управлінням конкретних програм користувача. 

Іншими змінами (крім переробки, адаптації і аранжування) можуть бути, 

зокрема, скорочення обсягу твору, створення "дописаних" творів (з 

продовженням сюжетної лінії оригінального твору з використанням його 

персонажів) тощо. 

Вирішення питання про те, чи відбулося використання спірного твору 
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шляхом його відтворення (повністю або частково) та чи мало місце 

створення похідного твору як самостійного об'єкта авторського права може 

потребувати спеціальних знань, а отже призначення судової експертизи. 

39. Автори творів, що входять до складених творів (тобто збірників, 

енциклопедій, антологій, які є результатом творчої праці за договором або 

упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять 

до них як складові частини) вправі використовувати свої твори незалежно від 

складеного твору, якщо інше не передбачено договором між автором 

(авторами) і упорядником збірника (енциклопедії, антології тощо). 

Авторське право упорядника не перешкоджає іншим особам 

здійснювати самостійний підбір чи розташування тих самих творів для 

створення власних складених творів. 

Виключні права на використання енциклопедичних видань, збірників 

праць (у тому числі періодичних), різного роду періодичних видань 

(журналів, газет тощо) належать видавцеві, однак автори творів, включених 

до таких видань, зберігають свої виключні права на використання своїх 

творів, якщо інше не передбачено договором. 

За змістом припису частини другої статті 19 Закону України "Про 

авторське право і суміжні права" наявність у особи авторського права на 

складений твір у цілому не потребує доказування ним відсутності порушень з 

його боку авторських прав на окремі самостійні твори, що включено до цього 

складеного твору, та (або) доведення, що зазначені твори створено як 

службові згідно з вимогами статті 16 цього Закону. Названі факти 

презюмуються і не підлягають доведенню суб'єктами авторського права на 

складений твір у цілому при розгляді справи відповідно до правила частини 

п'ятої статті 35 ГПК. За цією нормою факти, які відповідно до закону 

вважаються встановленими, не доводяться при розгляді справи. Таке 

припущення може бути спростовано в загальному порядку. 

40. Право на поширення в будь-який спосіб твору належить авторові 

твору, який, зокрема, може дозволяти чи забороняти розповсюдження 
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оригіналу або примірників твору. При цьому якщо оригінал чи примірники 

правомірно опублікованого твору з дозволу автора введено в цивільний обіг 

шляхом продажу або іншої передачі майнових прав на них на території 

України, подальше розповсюдження шляхом продажу або дарування 

оригіналу чи примірників твору допускається без згоди автора чи (у випадку 

набуття за договором чи законом майнового права інтелектуальної власності 

іншою особою) іншого суб'єкта авторського права та без виплати винагороди 

(вичерпання права на розповсюдження твору). Відповідне право 

застосовується лише до примірників твору, які виражені в матеріальній 

формі: за інших форм вираження твору вичерпання права може й не 

відбуватися, зокрема, права на розповсюдження твору в мережі Інтернет. 

Використання твору, розміщеного (з дозволу автора) в мережі Інтернет, 

можливе лише з дозволу суб'єкта авторського права на цей твір (за винятком 

відтворення та використання твору в некомерційних цілях (в особистих, у 

тому числі для навчання тощо). 

Принцип вичерпання прав стосується лише оригінала чи примірників 

творів, правомірно введених у цивільних обіг. Розповсюдження ж 

контрафактних примірників творів у будь-якому разі є порушенням 

виключних майнових прав на твір, незалежно від того, створено цей 

примірник самим порушником чи придбано у третіх осіб (для подальшого 

використання у комерційних цілях). 

41. Використанням твору в силу статті 441 ЦК України вважається, 

серед іншого, його публічне використання різними способами, як-от 

публічний показ, публічне виконання - як у реальному часі ("наживо"), так і з 

допомогою технічних засобів, публічне сповіщення (радіо, телебачення), а 

також публічна демонстрація аудіовізуального твору (зі звуковим 

супроводом чи без такого) у місці, відкритому для публічного відвідування, 

або в іншому місці (приміщенні), де присутні особи, які не належать до кола 

однієї сім'ї чи близьких знайомих цієї сім'ї, - незалежно від того, чи 

сприймається твір публікою безпосередньо у місці його публічної 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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демонстрації (публічного показу), чи в іншому місці одночасно з такою 

демонстрацією (показом). 

Відповідальність за публічне виконання твору (в тому числі при його 

виконанні в реальному часі - "наживо") несе фізична чи юридична особа, яка 

бере на себе ініціативу і відповідальність за проведення відповідного заходу. 

У вирішенні питання про те, чи належать певні особи до кола сім'ї тієї 

особи, яка здійснює публічне використання твору, необхідно виходячи з 

приписів статей 2 і 3 Сімейного кодексу України, з'ясовувати і враховувати 

документально підтверджені сімейні (родинні) зв'язки, а за необхідності (в 

тому числі й щодо належності особи до кола близьких знайомих сім'ї) - й 

інші докази, які свідчили б про тривалі стосунки та особисте спілкування, 

про інші обставини, що дозволяють зробити висновок про існування 

спільних інтересів. 

42. Відтворення твору, тобто виготовлення одного чи кількох 

примірників твору або його частини в будь-якій матеріальній формі з 

комерційною метою, не є порушенням виключних майнових прав на твір 

лише в тому випадку, коли у момент виготовлення такого примірника 

(примірників) або його частини сам твір використовується правомірно, як-от 

з дозволу суб'єкта майнових прав на твір чи в інших випадках, передбачених 

законом. Відтак порушенням виключних майнових прав на твір є 

виготовлення одного чи кількох примірників, здійснене з контрафактного 

примірника або за неправомірного доведення до загального відома (в тому 

числі при неправомірному розміщенні в мережі Інтернет). 

Допустимим є відтворення без згоди автора (чи іншого суб'єкта 

майнових прав на твір), здійснюване лише фізичною особою і лише в 

особистих цілях, що за змістом статті 25 Закону України "Про авторське 

право і суміжні права" слід розуміти як некомерційне використання 

відповідного примірника для задоволення власних потреб чи потреб кола 

сім'ї цієї особи (яке визначається судом з урахуванням конкретних обставин 

справа, що розглядається). 
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43. У вирішенні спорів, що виникають у зв'язку із застосуванням 

положень чинного законодавства про право слідування, слід мати на увазі: 

суть цього права у відповідності до статті 27 Закону України "Про авторське 

право і суміжні права" та статті 448 ЦК Україниполягає в тому, що автор має 

право на одержання винагороди у вигляді відсоткових відрахувань від ціни 

кожного наступного за першим відчуження (перепродажу), незалежно від 

того, прибутковим чи збитковим є такий перепродаж оригіналу конкретного 

твору; на відміну від виключного права, право слідування є невідчужуваним, 

хоча й переходить у спадщину на строк чинності майнових прав 

інтелектуальної власності на твір. 

44. Розклад телерадіопередач як такий не є об'єктом авторського права, 

якщо він підпадає під ознаки, визначені пунктом "е" статті 10 Закону України 

"Про авторське право і суміжні права". 

Якщо упорядкування розкладу телерадіопередач є результатом творчої 

праці і такий розклад відповідає критеріям оригінальності, зокрема, містить 

авторські коментарі, анотації, художнє оформлення тощо, то його може бути 

визнано об'єктом авторського права. В такому випадку правовому захистові 

підлягає право на твір в цілому та на його елементи, які мають самостійне 

значення, що не перешкоджає використанню за відсутності дозволу автора 

розкладу телерадіопередач як такого без зазначених елементів. 

45. Відповідно до частини другої статті 19 Закону України "Про 

авторське право і суміжні права" виключні майнові права на використання 

друкованого засобу масової інформації у цілому належать видавцеві, а не 

редакції газети. Згідно зі статтею 7 Закону України "Про друковані засоби 

масової інформації (пресу) в Україні" редакція має право виступати 

засновником (співзасновником), видавцем, розповсюджувачем. Таким чином, 

у спорах з приводу того, хто є суб'єктом майнових прав, що випливають з 

авторського права на складений твір, фактичні дані про особу видавця 

друкованого засобу масової інформації входять до предмета доказування, а 

саме підлягає з'ясуванню, чи виступає редакція друкованого засобу масової 
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інформації одночасно його видавцем. 

46. Згідно зі статтею 18 Закону України "Про авторське право і суміжні 

права" та частиною четвертою статті 433 ЦК України комп'ютерні програми 

охороняються як літературні твори. 

Відповідно до статті 4 Договору Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності про авторське право (1996) комп'ютерні програми охороняються як 

літературні твори в розумінні статті 2 Бернської конвенції про охорону 

літературних і художніх творів. Така охорона застосовується до 

комп'ютерних програм незалежно від способу або форми їх вираження. 

Розміщення творів у мережі Інтернет у вигляді, доступному для 

публічного використання, є їх відтворенням у розумінні статті 1 Закону 

України "Про авторське право і суміжні права", і тому на таке розміщення 

творів поширюється дія статті 15 цього Закону. Якщо у зв'язку з таким 

розміщенням порушуються майнові права суб'єкта авторського права, 

визначені статтею 15 названого Закону, то це дає підстави для судового 

захисту авторського права (пункт "а" статті 50 Закону України "Про 

авторське право і суміжні права"). 

Окрім зазначеного, запис твору чи об'єкта суміжних прав у пам'ять 

комп'ютера є використанням, якщо з ініціативи особи, яка здійснює запис, 

необмежене коло осіб одержує доступ до цього об'єкта авторських чи 

суміжних прав. Якщо при цьому порушуються вимоги Закону України "Про 

авторське право і суміжні права", то створені чи одержані в результаті такого 

використання примірники творів є контрафактними. Особи, які вчинили 

відповідні дії (зокрема, власники сайту, на якому було розміщено твори чи 

об'єкти суміжних прав без надання дозволів згідно з названим Законом), 

визнаються порушниками авторського права та/або суміжних прав. 

Сам по собі факт розміщення на сайті відповідача твору чи об'єкта 

суміжних прав, тотожного об'єктові інтелектуальної власності, майнові права 

на який належать позивачу, свідчать про факт порушення таких прав 

відповідачем за умови, що останнім не подано суду доказів на підтвердження 
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правомірності розміщення ним на своєму сайті спірного об'єкта 

інтелектуальної власності. Відтворення такого об'єкта з іншого сайту без 

підтвердження правомірності використання об'єкта інтелектуальної власності 

не може бути підставою для звільнення відповідача від відповідальності. 

У вирішенні відповідних спорів суд повинен встановити, чи перебуває 

веб-сайт та розміщена на ньому інформація в розпорядженні особи, якій 

пред'явлено позовні вимоги, а також чим підтверджується факт порушення 

нею авторського права та/або суміжних прав. Дані щодо власника веб-сайту 

можуть бути витребувані відповідно до положень пункту 4 статті 65, статті 

38 ГПК у адміністратора системи реєстрації та обліку доменних імен і адрес 

українського сегменту мережі Інтернет. 

Неправомірне зберігання комп'ютерних програм у пам'яті комп'ютера чи 

іншого електронного пристрою є порушенням майнового авторського права. 

Веб-сторінки з огляду на положення частини першої статті 5 Закону 

України "Про електронні документи та електронний документообіг" є 

електронними документами, які не можуть бути доставлені в суд; однак вони 

можуть містити відомості про обставини, які мають значення для справи 

(наприклад, якщо вони виступають об'єктами авторського права чи суміжних 

прав). Відтак з урахуванням частини першої статті 32, частини першої статті 

36 та припису частини першої статті 39 ГПК суд з урахуванням конкретних 

обставин справи не позбавлений права провести огляд та дослідження цих 

доказів в місці їх знаходження з фіксацією відповідних процесуальних дій у 

протоколі, який повинен відповідати вимогам статті 81-1 ГПК. 

Як засіб доказування може бути використаний відео-, аудіозапис 

процесу дослідження будь-якою заінтересованою особою сайта, стосовно 

якого є відомості використання його з порушенням авторських чи суміжних 

прав; такий запис, здійснений на електронному чи іншому носії (жорсткому 

диску комп'ютера, дискеті, диску для лазерних систем зчитування, іншому 

носії інформації), подається до суду із зазначенням того, коли, ким і за яких 

умов цей запис здійснено і може бути речовим доказом у справі. Письмовими 
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доказами можуть бути також довідки, отримані від провайдерів і мережевих 

пошукових служб. 

Роздруківки Інтернет-сторінок (web-сторінок) самі по собі не можуть 

бути доказом у справі. Але якщо відповідні документи видані або засвідчені 

закладом або спеціально уповноваженою особою в межах їх компетенції за 

встановленою формою і скріплені офіційною печаткою на території однієї з 

держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, то згідно із статтею 

6 Угоди про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням 

господарської діяльності від 20.03.1992 вони мають на території України 

доказову силу офіційних документів. 

Необхідно мати на увазі також, що публічний доступ до конфіденційних 

даних про фізичних осіб, що містяться в записах ідентифікатора власників 

домену, є закритим. Тому в разі необхідності доступу до таких даних позивач 

вправі звернутися до господарського суду з клопотанням про їх витребування 

відповідно до статті 38, пункту 4 статті 65 ГПК. 

47. У практиці продажу примірників комп'ютерних програм 

застосовується декілька видів ліцензій та ліцензійних договорів для надання 

користувачам цих програм певного обсягу прав щодо їх використання. Такі 

договори, за загальним правилом, є договорами приєднання (стаття 634 ЦК 

України), тобто договорами, умови яких встановлені однією із сторін у 

визначених формах, які можуть бути укладені лише шляхом приєднання 

другої сторони до запропонованого договору в цілому. Інша сторона не може 

запропонувати свої умови договору. Договір приєднання може бути змінений 

або розірваний на вимогу сторони, яка приєдналася, лише на підставах, 

передбачених законом. 

Таким чином, у практиці роздрібного продажу примірників 

комп'ютерних програм пропозиція укласти ліцензійний договір, як правило, 

надходить від суб'єкта авторського права. Це, зокрема, означає, що коли в 

даному договорі не зазначено місце його укладення і він є 

зовнішньоекономічним, до його форми підлягає застосуванню право країни 
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місця проживання суб'єкта авторського права - фізичної особи або право 

країни місцезнаходження суб'єкта авторського права - юридичної особи 

(стаття 31 Закону України "Про міжнародне приватне право"). 

48. Господарським судам слід враховувати, що у визначенні обсягу та 

строку чинності прав інтелектуальної власності на твір чи об'єкт суміжних 

прав у відносинах, ускладнених іноземним елементом, застосуванню підлягає 

право України як країни, де вимагається охорона такого об'єкта 

інтелектуальної власності. Водночас до прав та обов'язків сторін за 

договором про розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності 

на твір або об'єкт суміжного права, якщо такий договір є 

зовнішньоекономічним, застосовується право, порядок визначення якого 

передбачено правилами, встановленими Законом України "Про міжнародне 

приватне право". 

49. За приписами статей 48 і 49 Закону України "Про авторське право і 

суміжні права"можлива передача на договірних засадах авторами або іншими 

суб'єктами авторського права та/або суміжних прав повноважень з 

управління майновими правами організаціям колективного управління, на які 

покладається виконання відповідних функцій, зокрема, збір винагороди на 

підставі зазначених договорів чи цього Закону, розподіл (перерозподіл між 

іншими організаціями колективного управління) зібраної винагороди, 

перерахування належної частки перерозподіленої винагороди іншим 

організаціям колективного управління, що представляють майнові інтереси 

відповідних суб'єктів авторського права та/або суміжних прав, або виплата 

розподіленої винагороди безпосередньо таким суб'єктам. 

За наявності договорів з суб'єктами авторського права та/або суміжних 

прав на управління їх майновими правами, організації колективного 

управління відповідно до статті 45 Закону України "Про авторське право і 

суміжні права", що надає право таким організаціям представляти інтереси 

власників майнових авторських прав, виконавців, виробників фонограм 

(відеограм), мають право звертатися до господарського суду з позовами про 
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відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду 

або стягнення доходу, отриманих порушником внаслідок порушення ним 

авторського права та/або суміжних прав, і у тому випадку, коли з 

порушником авторського права чи суміжних прав організацією колективного 

управління не укладено будь-якої угоди. 

Організації колективного управління, які здійснюють управління 

майновими правами на твори, повинні довести наявність у них прав на 

управління авторськими майновими правами певного кола осіб. Отже, у разі 

звернення організації колективного управління до суду з позовом про захист 

прав суб'єктів авторського права суд повинен з'ясовувати обсяг повноважень 

цієї організації згідно з договорами, укладеними цією організацією та 

суб'єктом авторського права. Якщо у організації колективного управління 

відсутні повноваження на управління майновими правами суб'єкта 

авторського права, зокрема, щодо конкретного твору, судам слід відмовляти 

у задоволенні позову цієї організації. 

Організації колективного управління можуть управляти на території 

України майновими правами іноземних суб'єктів авторського права та/або 

суміжних прав на основі договорів з аналогічними іноземними організаціями, 

в тому числі й договорів про взаємне представництво інтересів. 

Названі організації, діючи в межах наданих їм суб'єктами авторського 

та/або суміжних прав повноважень чи на підставі статей 42, 43 Закону 

України "Про авторське право і суміжні права", звертаються до 

господарського суду з позовами на захист прав таких суб'єктів без подання їх 

довіреностей на право представництва у суді в кожному окремому випадку. 

Документами, що підтверджують право організації на звернення до суду 

із заявою про захист авторського права та/або суміжних прав, є: видане 

Міністерством освіти і науки України свідоцтво про облік організацій 

колективного управління, свідоцтво про визначення організації 

уповноваженою організацією колективного управління згідно із статтями 42, 

43 названого Закону; статут організації, що управляє майновими правами на 
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колективній основі; в інших випадках, ніж передбачені згаданими статтями 

Закону України "Про авторське право і суміжні права" - договір з особою, 

якій належать відповідні права, на управління майновими правами на 

колективній основі, та/або договір з іноземною організацією, що управляє 

аналогічними правами, і документи, що підтверджують наявність у неї 

відповідних повноважень. 

Спір за участю організації колективного управління може бути 

вирішений господарським судом без участі конкретної особи, чиї майнові 

інтереси представляє така організація. За необхідності господарський суд 

може залучити її до участі у справі як третю особу, яка не заявляє 

самостійних вимог на предмет спору (стаття 27 ГПК). 

Водночас необхідно мати на увазі, що у разі передачі одним з авторів 

створеного у співавторстві твору майнових прав на цей твір організації 

колективного управління авторське право на твір, створений у співавторстві, 

належить усім співавторам, а тому у вирішенні пов'язаних з цим спорів 

господарському суду належить з'ясовувати, чи визначено відносини між 

співавторами укладеною ними угодою і за необхідності вирішувати питання 

про залучення до участі у справі як третіх осіб (що не заявляють самостійних 

вимог на предмет спору) інших співавторів. 

49-1. Господарським судам необхідно мати на увазі, що згідно з 

приписами пункту "в" частини першої статті 49 Закону України "Про 

авторське права і суміжні права" до функцій організацій колективного 

управління належить збір, розподіл і виплата зібраної винагороди за 

використання об'єктів авторського і (або) суміжних прав не лише суб'єктам 

авторського і (або) суміжних прав, правами яких вони управляють, а також й 

іншим суб'єктам прав відповідно до цього Закону. 

Водночас згідно з положеннями частини другої тієї ж статті суб'єкти 

авторського права, які не передали організаціям колективного управління 

повноважень на управління своїми правами, в тому числі щодо збирання 

винагороди, мають право вимагати від організацій колективного управління, 
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які таку винагороду за використання їхніх творів і об'єктів суміжних прав 

зібрали, виплати цієї винагороди, а також вимагати вилучення своїх творів і 

об'єктів суміжних прав із дозволів на використання, які надаються 

організаціями колективного управління шляхом укладення договорів з 

особами, які використовують ці об'єкти. 

Отже, надавши організаціям колективного управління можливість 

дозволяти використання об'єктів авторського права, які хоча й не 

перебувають в їх управлінні, але не вилучені з нього в установленому 

порядку, законодавець врахував специфіку діяльності суб'єктів 

господарювання, які здійснюють постійне використання великої кількості 

різноманітних об'єктів авторського права, завчасне визначення переліку яких 

(із встановленням правовласників та одержанням необхідного дозволу від 

кожного з них) є надмірно складним або взагалі неможливим 

(телерадіоорганізації; особи, що здійснюють ретрансляцію телерадіопрограм; 

власники закладів, де відбувається публічне виконання творів, тощо). 

Такий підхід водночас забезпечує дотримання прав суб'єктів 

авторського права - як щодо дозволу на використання творів, так і стосовно 

отримання винагороди - та дозволяє суб'єктам господарювання здійснювати 

використання необмеженого переліку творів без порушення майнових 

авторських прав, уклавши відповідний договір з однією організацією 

колективного управління. 

50. Відповідно до статей 16, 432 ЦК України одним із способів захисту 

прав є стягнення збитків (матеріальної шкоди) за порушення прав на об'єкти 

права інтелектуальної власності, а також компенсації за порушення 

авторського права і суміжних прав. 

Згідно з пунктом "г" частини першої статті 52 Закону України "Про 

авторське право і суміжні права" суб'єкт авторського права і (або) суміжних 

прав вправі подавати позови про відшкодування збитків (матеріальної 

шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого 

порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних 
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прав, або виплату компенсацій. 

Частиною другою статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки 

для товарів і послуг" також передбачено, що порушник зобов'язаний 

відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. 

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 22 ЦК України упущеною 

вигодою є доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних 

обставин, якби її право не було порушене. Таким чином, у визначенні 

розміру збитків в частині упущеної вигоди господарським судам слід 

виходити з показників, які звичайно характеризують доходи суб'єкта 

авторського права та/або суміжних прав. 

Такими показниками можуть бути: роздрібна ринкова ціна 

оригінального товару/ліцензійного примірника твору та об'єктів суміжних 

прав; плата за відповідні види використання творів та об'єктів суміжних прав, 

яка звичайно застосовується; інші подібні показники. При цьому, як правило, 

не слід зважати на систему знижок чи пільг, яка застосовується суб'єктом 

авторського права та/або суміжних прав у залежності від кількості придбаних 

примірників творів і об'єктів суміжних прав, ціни договору про 

розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на твір та/або 

об'єкт суміжних прав, інших критеріїв. 

Документами що підтверджують роздрібну ціну оригінального 

товару/ліцензійного примірника твору, можуть будь-які належним чином 

оформлені документи (лист, довідка, прайс-лист, прейскурант тощо) суб'єкта 

авторського права та/або суміжних прав або його офіційного представника в 

Україні. 

У вирішенні відповідних спорів, в яких застосовується поняття 

"упущена вигода", судам слід виходити з того, що на час вчинення 

правопорушення один контрафактний товар/примірник твору витісняє з 

ринку один оригінальний товар/ліцензійний примірник твору У розгляді 

відповідних справ слід також мати на увазі приписи абзацу другого частини 

третьої статті 22 ЦК України, згідно з яким якщо особа, яка порушила право, 
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одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має 

відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від 

доходів, одержаних особою, яка порушила право. 

51. За змістом статті 52 Закону України "Про авторське право і суміжні 

права" у зв'язку з порушенням авторського права і (або) суміжних прав є 

можливим одночасне застосування кількох передбачених зазначеною 

статтею способів цивільно-правового захисту таких прав, у тому числі й у 

розгляді різних судових справ. 

Крім відшкодування збитків як загального способу захисту порушених 

прав, відповідно до пункту "г" частини першої статті 52 Закону України "Про 

авторське право і суміжні права"суб'єкт авторського права і (або) суміжних 

прав може вимагати виплати компенсації замість відшкодування збитків або 

стягнення доходу. 

У вирішенні відповідних спорів господарським судам слід мати на увазі 

таке. 

51.1. Хоча розмір компенсації, що підлягає стягненню, визначається в 

кінцевому підсумку судом, у позовній заяві має бути зазначена ціна позову в 

твердій сумі. 

51.2. Компенсація підлягає виплаті у разі доведення факту порушення 

майнових прав суб'єкта авторського права та/або суміжних прав, а не розміру 

заподіяних збитків. Таким чином, для задоволення вимоги про виплату 

компенсації достатньо наявності доказів вчинення особою дій, які 

визнаються порушенням авторського права та/або суміжних прав, а розмір 

збитків суб'єкт такого права доводити не зобов'язаний. Водночас розмір 

доведених збитків має враховуватися господарським судом у визначенні 

розміру компенсації. 

Кожен окремий факт протиправного використання об'єктів авторського 

та/або суміжних прав, в тому числі неодноразове використання одного й того 

самого об'єкта, становить самостійне порушення і може бути підставою для 

застосування відповідальності у вигляді стягнення компенсації. 
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51.3. У визначенні розміру такої компенсації господарським судам 

необхідно виходити з конкретних обставин справи і загальних засад 

цивільного законодавства, встановлених статтею 3 ЦК України, зокрема, 

справедливості, добросовісності та розумності. 

Розмір компенсації визначається судом у межах заявлених вимог у 

залежності від характеру порушення, ступеню вини відповідача та інших 

обставин. Зокрема, враховується: тривалість порушення та його обсяг (одно- 

або багаторазове використання об'єкта авторського права); передбачуваний 

розмір збитків потерпілої особи; розмір доходу, отриманого внаслідок 

правопорушення; кількість потерпілих осіб; наміри відповідача; наявність 

раніше вчинених відповідачем порушень виключного права даного позивача; 

можливість відновлення попереднього стану та необхідні для цього зусилля 

тощо. Відповідні мотиви визначення розміру компенсації мають бути 

наведені в судовому рішенні. 

У визначенні суми компенсації господарський суд має виходити з того 

розміру мінімальної заробітної плати, який установлено на час прийняття 

судом відповідного рішення. 

52. Якщо правова охорона об'єкта авторського права чи суміжних прав 

на момент подання позову припинена з передбачених законом підстав, то 

вимога про стягнення збитків або виплату компенсації може бути заявлена 

особою, яка на момент вчинення правопорушення була суб'єктом майнових 

прав інтелектуальної власності на відповідний об'єкт. 

У разі надання третій особі права використання твору (об'єкта суміжних 

прав) за ліцензійним договором або передачі третій особі виключних 

майнових прав за договором про передання (відчуження) згаданих прав 

новий суб'єкт майнових прав інтелектуальної власності на цей об'єкт не 

вправі вимагати відшкодування збитків, завданих допущеним до укладення 

відповідного договору порушенням, або виплати компенсації за таке 

порушення. Відповідна вимога може бути заявлена особою, яка була 

суб'єктом майнових прав на відповідний об'єкт авторського чи суміжного 
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права на момент вчинення правопорушення. 

Разом з тим право вимоги відшкодування збитків або виплати 

компенсації може бути передано за угодою про відступлення права (вимоги). 

53. За змістом частини четвертої статті 52 Закону України "Про 

авторське право і суміжні права" суду надано право прийняти рішення про 

вилучення чи конфіскацію контрафактних примірників творів, фонограм, 

відеограм чи програм мовлення і в тих випадках, коли позивач не заявляє 

відповідних вимог. 

Вихід за межі позовних вимог у такому разі здійснюється господарським 

судом з додержанням правил пункту 2 статті 83 ГПК. 

54. Судам слід вживати заходів до забезпечення позову у справах про 

порушення авторського права і суміжних прав, керуючись вимогами статей 

66 - 68 ГПК та статті 53 Закону України "Про авторське право і суміжні 

права", що містить спеціальні підстави, способи та порядок вжиття заходів до 

забезпечення позову у такій категорій справ. 

У вирішенні питань, пов'язаних із вжиттям таких заходів, необхідно 

мати на увазі викладене у постанові пленуму Вищого господарського суду 

України від 26.12.2011 № 16 "Про деякі питання практики застосування 

заходів до забезпечення позову". 

Виносячи ухвалу щодо спеціальних способів забезпечення позову, 

передбачених у згаданій нормі, суд повинен зазначити достатні підстави, які 

дозволяють вважати, що відповідач або інші особи є порушниками 

авторського права та/або суміжних прав. Ухвала виноситься на стадії 

прийняття позовної заяви до провадження суду, а за необхідності - й під час 

розгляду справи, і в будь-якому разі не повинна містити висновків по суті 

спору, що виник, і визначати наперед рішення суду. 

Якщо позовні вимоги мають майновий характер (відшкодування збитків, 

шкоди, виплата компенсації), найдоцільнішим є забезпечення позову у 

вигляді арешту відповідних грошових сум. 

55. Судам слід враховувати особливості процесу доказування у справах 
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про позадоговірне порушення авторського права і суміжних прав. 

За авторсько-правовою системою охорони об'єктів цих прав захист 

авторам та іншим суб'єктам авторського права (суміжних прав) надається 

лише проти будь-якого свідомого несанкціонованого використання іншою 

особою охоронюваного об'єкту (крім передбачених законом випадків 

вільного використання творів і об'єктів суміжних прав). Тому факт 

позадоговірного порушення авторських прав вважається встановленим лише 

у разі доведення автором чи іншім суб'єктом зазначених прав обставин, 

пов'язаних з копіюванням або запозиченням іншою особою істотних рис 

твору чи об'єкта суміжного права, що був раніше введений в цивільний 

оборот, або з незаконним використанням відповідного твору чи об'єкта 

суміжного права в інший спосіб. 

IV. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЗАХИСТОМ ПРАВ 

НА ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ 

56. У розгляді позовних вимог, пов'язаних із здійсненням державної 

реєстрації знака для товарів і послуг, господарським судам необхідно мати на 

увазі, що суду не надано повноважень зобов'язувати відповідний державний 

орган здійснити реєстрацію такого знака, оскільки даний орган, здійснюючи 

реєстрацію, обов'язково перевіряє також відповідність позначення, щодо 

якого подано заявку на здійснення державної реєстрації, вимогам чинного 

законодавства; але суд може зобов'язати уповноважений орган розглянути у 

встановленому порядку питання про державну реєстрацію знака. 

57. Правова охорона надається знаку для товарів і послуг на підставі 

національної та/або міжнародної реєстрації або здійснюється згідно зі 

статтею 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності і 

статтею 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і 

послуг" на підставі визнання Апеляційною палатою або судом знака добре 

відомим. 

Згідно з частиною першою статті 500 ЦК України будь-яка особа, яка до 

дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено 
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пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності 

добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну 

і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне 

продовження такого використання або використання, яке передбачалося 

зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). 

Отже, використання попереднім користувачем незареєстрованого знака, 

не визнаного добре відомим, до дати подання заявки іншою особою або, 

якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки іншої особи, не 

дає попередньому користувачеві виключних прав забороняти іншим особам, 

включаючи тих, що подали заявку або заявили про пріоритет, 

використовувати без його згоди незареєстрований знак, за винятком 

випадків, коли йдеться про захист авторського права. Проте попереднього 

користувача не позбавлено права подати до закладу експертизи мотивоване 

заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення 

умовам надання правової охорони відповідно до вимог пункту 8 статті 

10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", так 

само як і права на звернення до суду з приводу визнання свідоцтва 

недійсним. Відповідний позов може бути задоволено, а свідоцтво може бути 

визнано недійсним лише із загальних підстав, визначених законом. 

58. Особі, на ім'я якої зареєстровано знак для товарів і послуг, не може 

бути відмовлено в його захисті (навіть і в тому разі, якщо до суду подаються 

докази неправомірності реєстрації знака) до визнання свідоцтва на 

відповідний знак недійсним з підстав та в порядку, встановлених законом. 

Разом з тим господарський суд з урахуванням обставин конкретної 

справи може відмовити особі в захисті права на знак для товарів і послуг, 

якщо її дії, вчинені на час подання відповідного позову, кваліфікуються як 

зловживання правом (частина третя статті 13 ЦК України). 

59. Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав 

на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, 

визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесених до 
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Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і 

засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до 

названого реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. 

Товари і послуги згруповано відповідно до Міжнародної класифікації 

товарів та послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), яку 

затверджено Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і 

послуг для реєстрації знаків (далі - Ніццька угода), укладеною 15.06.57. 

Згідно з Законом України від 01.06.2000 № 1762-III Україна приєдналася до 

Ніццької угоди, яка набрала чинності для України з 29.12.2000. 

МКТП (у дев'ятій редакції) включає: 

- перелік класів, супроводжуваний пояснювальними примітками; 

- перелік містить 34 класи товарів і 11 класів послуг; 

- абетковий перелік товарів і послуг із зазначенням класу, до якого 

належить кожний товар чи послуга, та базового номеру. 

Господарським судам потрібно мати на увазі, що власник прав на знак 

для товарів і послуг має право забороняти іншим особам використовувати 

тотожне чи схоже до ступеня змішування з цим знаком позначення лише 

стосовно тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано, чи 

споріднених з ними товарів і послуг. 

Отже, у справі зі спору про припинення порушення прав інтелектуальної 

власності на знаки для товарів і послуг господарському суду слід з'ясовувати 

перелік товарів і послуг, для яких спірні знаки зареєстровано, та 

встановлювати фактичні обставини використання спірних позначень 

відповідачами у справах у частині їх фактичного зображення та переліку 

товарів і послуг, для яких вони використовуються. 

60. У разі якщо суб'єкт підприємницької діяльності користується знаком, 

зареєстрованим відповідно до Мадридської угоди про Міжнародну 

реєстрацію знаків 1891 року (далі - Мадридська угода), з метою оцінки 

правомірності такого користування необхідно встановлювати, чи 

розповсюджується міжнародна реєстрація відповідного знака на Україну та 
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щодо яких саме товарів і послуг відповідно до МКТП. Згідно із статтею 

3ter Мадридської угоди заява про поширення охорони, що виникає внаслідок 

міжнародної реєстрації, на країну, яка скористалася можливістю, що 

надається статтею 3bis, повинна бути спеціально зроблена в заявці, 

передбаченій у пункті (1) статті 3. Крім того, відповідно до статті 5 

Мадридської угоди в країнах, де законодавство це передбачає, відомства, 

проінформовані Міжнародним бюро про реєстрацію знака чи заяви про 

поширення охорони відповідно до статті 3ter, мають право заявити, що 

охорона не може бути надана цьому знаку на їх території. Така відмова може 

бути зроблена лише на умовах, які відповідно до Паризької конвенції про 

охорону промислової власності застосовуються до знака, заявленого для 

національної реєстрації та у строки, передбачені у пункті (2) статті 5 

Мадридської угоди. Тому судовим інстанціям у розгляді справ слід 

встановлювати, чи направлялася така відмова, і якщо направлялася, то у які 

строки. 

Відповідно до статті 4 Мадридської угоди з дати реєстрації, зробленої 

таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, 

у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, 

як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо. У разі 

невикористання знака саме з цієї дати починається відлік трьохрічного 

строку, встановленого пунктом 4 статті 18 Закону України "Про охорону 

прав на знаки для товарів і послуг", із закінченням якого може бути прийняте 

рішення про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації на території 

України. Офіційну інформацію стосовно дії міжнародної реєстрації в Україні 

може бути одержано від Державної служби інтелектуальної власності 

України. 

61. Оскільки згідно з пунктом 1 статті 16 Закону України "Про охорону 

прав на знаки для товарів і послуг" з датою подання заявки на знак 

пов'язується виникнення прав, які випливають із свідоцтва про право 

власності на знак, у вирішенні питання про момент виникнення у власника 
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свідоцтва на знак для товарів і послуг права забороняти його використання 

іншими особами господарському суду необхідно точно з'ясовувати дату 

подання заявки на знак і дату видачі відповідного свідоцтва. 

Право попереднього користувача виникає з факту використання ним 

знака для товарів і послуг до дати подання заявки власником свідоцтва на 

знак, або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки. Якщо 

стороною у справі не доведено обставин, що свідчать про добросовісне 

використання нею знака для товарів і послуг в Україні або здійснення значної 

і серйозної підготовки до такого використання до дати подання іншою 

стороною заявки на цей знак, у господарського суду відсутні підстави для 

висновку про наявність права попереднього користувача на відповідний знак. 

У вирішенні відповідних питань господарським судам слід мати на 

увазі, що запис про реєстрацію торговельної марки (знака для товарів і 

послуг), який вноситься до реєстру, а також свідоцтво про право власності 

можуть містити згадані відомості, які вносяться до цих документів згідно із 

стандартом Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) ST 60. 

62. Відповідно до абзацу п'ятого пункту 3 Постанови Верховної Ради 

України від 23.12.93 № 3771-XII "Про введення в дію Закону України "Про 

охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути 

визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, 

визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки. Таким чином, 

господарські суди повинні оцінювати відповідність зареєстрованих 

позначень умовам надання правової охорони згідно із законодавством, що 

було чинним на дату подання заявки. 

63. Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону України "Про охорону прав 

на знаки для товарів і послуг" правова охорона надається знаку, який не 

суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який 

не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони. 

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про 

невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони 
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визначені статтею 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і 

послуг". Розкриття змісту окремих підстав для відмови у наданні правової 

охорони наводиться у Правилах складання, подання та розгляду заявки на 

видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом 

Державного патентного відомства України від 28.07.95 № 116 (у редакції 

наказу від 20.08.97 № 72, з подальшими змінами і доповненнями). 

Господарським судам слід враховувати, що у названих актах 

законодавства у ряді випадків використовується різна термінологія стосовно 

схожих понять: так, у Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів 

і послуг" вживається термін "споріднені" товари (послуги), тоді як у 

згаданих Правилах - "однорідні" (товари, послуги). У таких випадках судам 

належить виходити з правового змісту та обсягу застосовуваних у 

законодавстві термінів. 

Порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний 

оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна 

сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в 

Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і 

послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на 

підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, 

визнаними добре відомими відповідно до статті 6bis Паризької конвенції про 

охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в 

Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання 

заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; 

кваліфікованими зазначеннями походження товарів. 

64. У разі подання позову про припинення порушення прав на 

зареєстрований знак господарський суд не може з власної ініціативи визнати 

свідоцтво на зареєстрований знак недійсним. Однак відповідач не 

позбавлений права подати зустрічний позов про визнання свідоцтва на 

зареєстрований знак недійсним для спільного розгляду з первісним позовом 

за правилами статті 60 ГПК. 
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Якщо позов про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним 

подано іншою особою або якщо підсудність місцевого господарського суду 

для розгляду обох цих справ не збігається, суд, який розглядає позов про 

припинення порушення прав на цей знак, має зупинити провадження у справі 

до вирішення іншим судом спору у справі про визнання свідоцтва на 

зареєстрований знак недійсним за правилами частини першої статті 79 ГПК. 

65. У вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на 

знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків 

умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують 

спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче 

положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити 

споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених 

цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є 

схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо) господарському суду 

необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову 

експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. 

Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і 

послуг на власний розсуд. Відповідно до частини шостої статті 42 ГПК у разі 

відхилення господарським судом висновку судового експерта це повинно 

бути вмотивовано у рішенні. 

Вирішуючи питання, пов'язані з призначенням судової експертизи, 

господарським судам слід враховувати викладене у постановах пленуму 

Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання 

практики призначення судової експертизи" та від 23.03.2012 № 5 "Про деякі 

питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, 

пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності". 

Висновки спеціалістів з відповідних питань, надані ними поза 

процесуальними межами, не є експертними, а тому не можуть бути прийняті 

судом як висновки експертів. Вони оцінюються господарським судом за 

загальними правилами статей 36 і 43 ГПК поряд з іншими доказами у справі. 
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66. Відповідно до пункту 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав 

на знаки для товарів і послуг" виключне право власника свідоцтва 

забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований 

знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати 

подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету 

заявки. Такими правами, що виникли до дати подання власником свідоцтва 

заявки на реєстрацію знака, можуть бути, зокрема, права іншої особи на 

комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення чи промисловий 

зразок, а також використання іншою особою позначення, тотожного або 

схожого із зареєстрованим знаком, до дати подання заявки або, якщо було 

заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки (право попереднього 

користування, передбачене статтею 500 ЦК України). 

67. Відповідно до пункту 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав 

на знаки для товарів і послуг" зберігання товару з нанесеним знаком з метою 

пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт 

(вивезення) визнаються використанням знака, тобто складають 

правомочності власника свідоцтва на знак. Таким чином, пропонування для 

першого продажу товару з нанесеним знаком, який використовується без 

дозволу його власника, є порушенням прав на знак. Зберігання ж продукції зі 

знаком, що використовується без дозволу його власника, визнається 

порушенням прав на знак, якщо воно здійснюється з метою введення такої 

продукції в господарський оборот. 

При цьому господарському суду необхідно враховувати таке. Державна 

реєстрація прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг 

(торговельну марку) засвідчується свідоцтвом України на знак для товарів і 

послуг, з видачею якого закон і пов'язує набуття відповідних прав. Отже, 

оскільки право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг 

(торговельну марку) набувається з моменту відповідної реєстрації, то й 

договір про передання виключних майнових прав на такий об'єкт хоча й має 

виконуватися сторонами з моменту його підписання, але безпосередньо не 
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надає новому власникові виключних майнових прав на знак для товарів і 

послуг (торговельну марку), які переходять до нього лише з моменту 

здійснення державної реєстрації. Якщо така реєстрація не відбулася, особа, 

якій за договором передавалося право власності на знак для товарів і послуг 

(торговельну марку), не набуває права власника за свідоцтвом України на 

знак для товарів і послуг. 

68. Власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності 

на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і 

послуг на підставі договору (пункт 7 статті 16 Закону України "Про охорону 

прав на знаки для товарів і послуг"). Передача права власності на знак не 

допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача 

щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає 

послугу. Виготовлення продукції неналежної якості новим власником знака 

не є підставою для визнання недійсним договору про передачу (відчуження) 

права власності на знак, укладеного з первісним власником, оскільки умова 

щодо якості товару не є істотною для договору про передачу прав, на відміну 

від ліцензійного договору. 

69. Відповідачем у спорах про визнання свідоцтва на зареєстрований 

знак недійсним повинна залучатися Державна служба інтелектуальної 

власності України як орган, на який покладено повноваження щодо видачі 

свідоцтв на знаки для товарів і послуг. Тому у разі якщо позивачем з таких 

справ у позовній заяві названа Служба не зазначена як відповідач, суд має за 

клопотанням сторони або за своєю ініціативою залучити цей орган до участі 

у справі як іншого відповідача за правилами статті 24 ГПК разом з 

відповідним правовласником. 

За змістом статті 49 ГПК у разі задоволення позову про визнання 

свідоцтва на знак недійсним повністю або частково господарський суд не має 

права покладати судовий збір та інші судові витрати на Державну службу 

інтелектуальної власності України, якщо останню було залучено до участі у 

справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено 
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нею згідно з чинним законодавством. 

70. У спорах про дострокове припинення дії свідоцтва на знак у зв'язку з 

невикористанням знака господарським судам необхідно з'ясовувати, з яких 

причин знак не використовувався власником, чи не обумовлено його 

невикористання незалежними від власника свідоцтва причинами, та дати 

оцінку названим обставинам у разі посилання відповідача на наявність таких 

причин. 

У зв'язку з цим господарським судам слід мати на увазі приписи пункту 

4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", 

згідно з яким дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково 

лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого 

невикористання. Такими поважними причинами, зокрема, є: обставини, що 

перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, 

як-от обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені 

законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє 

товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася 

до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, стосовно яких висунуто 

вимогу про припинення дії свідоцтва. Крім того, використанням знака 

власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за 

умови контролю з боку власника свідоцтва. 

У спорах про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації знаків 

для товарів і послуг в Україні Державна служба інтелектуальної власності 

України повинна залучатися до участі у справі як третя особа, яка не заявляє 

самостійних вимог на предмет спору, якщо до неї не пред'явлено окремих 

позовних вимог. 

71. Якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не 

використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до 

реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або 

від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення 

за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо 
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відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія 

свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося 

до подання позову. 

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має 

подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у 

частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для 

товарів і послуг"; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники 

товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із 

зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання 

послуг чи поставки товарів тощо). 

Поширення на території України товарів із зображенням знака може 

бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими 

документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його 

придбання, а в разі, коли власником знака є нерезидент, підтвердженням 

ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні 

документи. 

При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для 

товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до 

дати звернення позивача до суду. 

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо 

розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може 

вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного 

позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, 

зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено 

знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на 

відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може 

підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою 

особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого 

використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби 

власник знака використовував його у власній діяльності). 
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72. Відповідно до абзацу другого пункту 2 статті 20 Закону України 

"Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва може 

вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака 

або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або 

знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним 

настільки, що їх можна сплутати. Якщо усунення з товару, його упаковки 

незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що 

їх можна сплутати, неможливе без заподіяння істотної шкоди самому товару, 

суд згідно з пунктом 3 частини другої статті 432 ЦК України може прийняти 

рішення про вилучення товару з цивільного обороту. 

73. Якщо господарським судом встановлено, що згідно із свідоцтвом на 

знак для товарів і послуг зареєстроване позначення тотожне або схоже 

настільки, що його можна сплутати з відомим в Україні охоронюваним 

законом комерційним (фірмовим) найменуванням іншої особи, право на яке 

виникло до дати подання заявки на відповідний знак, то таке свідоцтво 

підлягає визнанню недійсним з огляду на невідповідність знака визначеним 

законом умовам надання правової охорони; відповідний знак є 

неохороноздатним. 

74. У разі коли позов, пов'язаний із забороною використання 

позначення, поданий до одного із співвласників знака для товарів і послуг, 

господарський суд може залучити до участі у справі іншого співвласника 

(інших співвласників), - у залежності від конкретних обставин справи як 

відповідача або як третю особу. 

75. Відповідно до пункту 1 статті 25 Закону України "Про охорону прав 

на знаки для товарів і послуг" знак визнається добре відомим на підставі 

рішення Апеляційної палати, яке може бути оскаржено у судовому порядку, а 

також за рішенням суду. 

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став 

добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби 

цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. 
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У розгляді справ, пов'язаних з оскарженням відповідних рішень 

Апеляційної палати, господарським судам слід звертати увагу, зокрема, на те, 

чи існувала за станом на дату, з якої знак визнано добре відомим в Україні, та 

юридична особа, якій належав знак на дату прийняття рішення Апеляційною 

палатою. 

У спорах про визнання знака добре відомим Державна служба 

інтелектуальної власності України залежно від конкретних обставин справи 

повинна залучатися до участі у справі як відповідач або третя особа, яка не 

заявляє самостійних вимог на предмет спору. 

76. Для задоволення вимоги про захист прав на знак шляхом 

опублікування судового рішення в засобах масової інформації з метою 

відновлення ділової репутації суб'єкта підприємницької діяльності, права 

якого порушено, названа вимога повинна бути обґрунтованою. 

У вирішенні відповідних спорів суди мають виходити з принципів 

розумності та достатності, зобов'язуючи відповідача опубліковувати судове 

рішення тільки в тому конкретному друкованому засобі масової інформації, в 

якому відповідачем в будь-якій формі розміщувалася реклама продукції з 

незаконним використанням знака, а не у низці таких засобів. 

77. Відповідно до пункту 1 статті 6septies Паризької конвенції про 

охорону промислової власності від 20 березня 1883 року якщо агент або 

представник власника знака в одній з країн Союзу з охорони промислової 

власності подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знака в 

одній чи в декількох таких країнах, власник має право перешкоджати 

реєстрації або вимагати її скасування, або, якщо закон країни це дозволяє, 

переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи 

представник не подає доказів, що виправдовують його дії. 

Зі змісту зазначеної статті випливає, що у тлумаченні термінів "агент" і 

"представник" господарським судам слід виходити не з вузького юридичного 

значення цих термінів, притаманного галузям цивільного чи господарського 

права, а з такого їх значення, яке охоплювало б і поширювачів продукції 
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контрагента, які перебувають з ним у певних договірних правовідносинах. 

V. Вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав на інші об'єкти 

промислової власності 

78. Відповідно до статті 8 Паризької Конвенції про охорону промислової 

власності від 20 березня 1883 року комерційне (фірмове) найменування 

охороняється без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від 

того, чи є воно частиною товарного знака. Аналогічне правило встановлено 

статтею 489 ЦК України, згідно з якою право інтелектуальної власності на 

комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього 

найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи 

його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне (фірмове) 

найменування частиною торговельної марки. 

Суб'єктом права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) 

найменування за змістом абзацу першого частини другої статті 90 ЦК 

України може бути лише підприємницьке товариство. 

З огляду на приписи статей 90, 489 - 491 ЦК України та статті 159 ГК 

України належним способом захисту права особи на комерційне (фірмове) 

найменування може бути позов про зобов'язання іншої особи припинити 

використання тотожного найменування та відшкодування збитків, якщо їх 

завдано таким використанням. У разі задоволення відповідного позову 

господарський суд може зобов'язати власника (засновника) або 

уповноважений ним орган внести необхідні зміни до установчих документів. 

Вимога про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької 

діяльності з мотивів схожості комерційних (фірмових) найменувань суб'єктів 

підприємницької діяльності не є належним способом захисту права на 

комерційне (фірмове) найменування, оскільки серед визначених 

законодавством підстав для скасування державної реєстрації юридичної 

особи відсутня така, як схожість найменувань. 

У разі необхідності роз'яснення питань стосовно наявності чи 

відсутності тотожності, тобто цілковитої схожості між комерційними 
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(фірмовими) найменуваннями, що протиставляються, а також між такими 

найменуваннями та знаками для товарів і послуг (торговельними марками), 

господарським судом призначається судова експертиза з урахуванням 

викладеного в постановах пленуму Вищого господарського суду України від 

23.03.2012 № 4"Про деякі питання практики призначення судової 

експертизи" та від 23.03.2012 № 5 "Про деякі питання практики призначення 

судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права 

інтелектуальної власності". 

У застосуванні згаданих статей ЦК України і ГК України слід 

враховувати, що вони не виключають охорону в Україні права на комерційне 

(фірмове) найменування й іноземних осіб. 

Комерційне (фірмове) найменування необхідно відрізняти від 

найменування юридичної особи (частина перша статті 90 ЦК України); друге 

із згаданих найменувань не є об'єктом права інтелектуальної власності, 

оскільки пов'язані з його використанням правовідносини регулюються 

переважно нормами корпоративного законодавства. 

79. За змістом статті 159 ГК України право на комерційне найменування 

можуть мати не лише юридичні особи, а й громадяни, які здійснюють 

підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому 

порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, і отже, такі 

громадяни можуть звертатися до господарського суду за захистом 

відповідного права на загальних підставах. 

80. Закон допускає можливість наявності у двох і більше осіб однакових 

комерційних (фірмових) найменувань за умови, що це не вводить в оману 

споживачів щодо товарів, які вони виробляють та/або реалізують та послуг, 

які ними надаються. Відповідна ситуація можлива, коли виробництво та/або 

реалізація товарів, надання послуг здійснюються на територіально 

розмежованих ринках або особи з однаковими комерційними (фірмовими) 

найменуваннями спеціалізуються на виробництві (наданні) різних товарів 

(послуг). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004600-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004600-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005600-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15


- 129 - 

Для правильного вирішення пов'язаних з цим спорів господарським 

судам належить з'ясовувати, що саме є комерційним (фірмовим) 

найменуванням, - слово чи словосполучення, повна чи скорочена назва 

підприємства, а також яким видом діяльності займаються позивач і 

відповідач у справі, чи функціонують вони на одному ринку товарів і послуг, 

чи можуть споживачі змішувати послуги, які ними надаються, та, зрештою, 

чи є комерційні (фірмові) найменування сторін однаковими; при цьому судам 

слід мати на увазі, що тотожність окремих елементів комерційних (фірмових) 

найменувань не свідчить про тотожність таких найменувань у цілому. 

Якщо ж суб'єкт права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) 

найменування наполягає на тому, щоб воно не використовувалося іншою 

особою, він повинен довести в господарському суді пріоритетність свого 

права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування 

(тобто момент першого використання ним даного найменування) і 

обґрунтувати, чому наявність того самого комерційного найменування у 

іншої особи порушує його права та охоронювані законом інтереси, - 

наприклад, вводячи в оману споживачів, завдає шкоди його діловій репутації 

або має на меті використання його власної популярності у споживачів. 

Момент першого використання комерційного (фірмового) найменування 

може встановлюватися за даними державної реєстрації юридичної особи або 

фізичної особи - суб'єкта господарювання, фінансової і технічної 

документації (рахунки, накладні, технічні умови), рекламних матеріалів, 

охоронних документів на об'єкти промислової власності (патенти на 

промислові зразки, деклараційні патенти на винаходи), реєстрації доменного 

імені тощо. 

81. Патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок, сорт рослин 

і свідоцтво на топографію інтегральної мікросхеми чи свідоцтво на знак для 

товарів і послуг видається фізичній особі незалежно від того, чи має ця особа 

статус суб'єкта підприємницької діяльності. Тому якщо поданий позов про 

визнання патенту чи свідоцтва недійсним стосується прав та охоронюваних 
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законом інтересів фізичних осіб, які не мають статусу суб'єкта 

підприємницької діяльності, господарський суд повинен відмовити у 

прийнятті відповідної позовної заяви на підставі пункту 1 частини першої 

статті 62 ГПК, а у разі якщо ці обставини з'ясовано після прийняття позовної 

заяви, провадження у справі підлягає припиненню згідно з пунктом 1 

частини першої статті 80 ГПК. 

Водночас спори за позовами юридичних осіб про визнання недійсним 

патенту на промисловий зразок, власником якого є також юридична особа, 

підлягають вирішенню господарськими судами, оскільки невласникові 

патенту, в тому числі й авторові промислового зразка, не надається будь-яких 

майнових чи інших прав (за винятком належного авторові промислового 

зразка права авторства), а отже, він не повинен бути стороною (відповідачем) 

у відповідній справі, але з урахуванням конкретних обставин справи може 

бути залучений до участі в ній як третя особа, яка не заявляє самостійних 

вимог на предмет спору. 

82. Судам необхідно враховувати особливості процесу доказування у 

справах про позадоговірне порушення патентних прав. 

За патентно-правовою системою охорони захист прав інтелектуальної 

власності надається проти будь-якого несанкціонованого використання 

іншою особою об'єкта права інтелектуальної власності, зокрема 

промислового зразка, корисної моделі, винаходу (крім передбачених законом 

випадків вільного використання чужих охоронюваних об'єктів) незалежно від 

того, чи був цей охоронюваний зразок, корисна модель, винахід свідомо 

використаний іншою особою або ці об'єкти були створені іншою особою в 

результаті її власної творчої діяльності, але вже після публікації відомостей 

про видачу відповідного патенту про їх охорону. Тому будь-яке 

несанкціоноване використання прав інтелектуальної власності на зазначені 

об'єкти іншими особами є встановленим фактом позадоговірного порушення 

патентних прав, яке відповідно до закону не доводиться при розгляді справи. 

83. Особливістю процесу доказування у справах про порушення прав 
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інтелектуальної власності на винахід є правова презумпція, встановлена у 

частині другій статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і 

корисні моделі". Згідно з цією нормою будь-який продукт, процес 

виготовлення якого охороняється патентом, за відсутності доказів 

протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за 

умови виконання принаймні однієї з двох вимог: 

- продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється 

патентом, є новим; 

- існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із 

застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом 

прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні 

цього продукту. 

В такому разі обов'язок доведення того, що процес виготовлення 

продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, 

який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на 

особу, стосовно якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права 

власника патенту. 

Отже, за цією нормою патентовласника звільнено від доказування факту 

виготовлення нового продукту іншою особою із застосуванням 

запатентованого процесу. Тягар доказування протилежного покладається на 

іншу особу, яка виготовила цей продукт. 

У випадках коли предметом спору є продукти, що відрізняються лише 

певним процентним співвідношенням хімічних елементів, не може вважатися 

належним дослідженням предмета позову лише дослідження, в тому числі 

експертне, відповідної документації (протоколів погодження, сертифікатів, 

технічних умов тощо). Для з'ясування питання про те, чи було використано у 

відповідному продукті кожну ознаку винаходу, що включена до незалежного 

пункту формули за патентом згідно з описом цього останнього, за допомогою 

спеціальних знань має бути безпосередньо порівняно винахід позивача та 

продукт відповідача у справі, виготовлений з використанням винаходу за 
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даним патентом. 

83-1. Базовим принципом, що забезпечує патентування винаходів, є те, 

що будь-яка особа, яка використовує запатентований винахід без дозволу 

власника патенту, здійснює протиправні дії (за виключенням випадків, прямо 

передбачених чинним законодавством). При цьому підходи до видачі 

примусових ліцензій можуть відрізнятися залежно від змісту національного 

законодавства, яке може передбачати видачу примусових ліцензій в будь-

який час, коли виникає ситуація залежності, або може вимагати (як це 

передбачено частиною другою статті 30 Закону України "Про охорону прав 

на винаходи і корисні моделі"), щоб залежний патент був призначений для 

досягнення іншої мети, ніж домінуючий патент, або становив собою істотне 

технічне поліпшення в порівнянні з винаходом, заявленим у домінуючому 

патенті. Ця остання умова сприяє недопущенню зловживань заявників, які 

подають заявки на незначні винаходи з єдиною метою - мати право, завдяки 

примусовій ліцензії, використовувати важливий винахід. 

84. Відповідно до пункту 3 статті 22 Закону України "Про охорону прав 

на промислові зразки" не визнається порушенням прав, що надаються 

патентом, введення в цивільний оборот виробу, виготовленого із 

застосуванням запатентованого промислового зразка, після введення цього 

виробу в цивільний оборот власником патенту чи з його спеціального 

дозволу. У наведеній нормі йдеться про подальші операції з продажу і 

перепродажу саме конкретного виробу або партії виробів, виготовлених із 

застосуванням запатентованого промислового зразка і вперше введеного в 

оборот власником цього патенту чи з його спеціального дозволу. Тому 

виключні права власника патенту, визначені статтею 20 Закону України "Про 

охорону прав на промислові зразки", порушуються, якщо особа, не маючи 

патенту або дозволу (ліцензії) на використання промислового зразка на 

підставі ліцензійного договору, вперше вводить в цивільний оборот 

конкретний виріб або партію виробів, виготовлених із застосуванням цього 

промислового зразка, навіть у разі коли до моменту цього введення в оборот 
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власником патенту вже здійснювались операції з аналогічними партіями 

товару. 

Суб'єктом використання промислового зразка в розумінні Закону 

України "Про охорону прав на промисловий зразок" може бути не лише 

виробник, але й будь-яка інша особа, що застосовує річ, виготовлену з 

використанням всієї сукупності суттєвих ознак промислового зразка. 

Питання, пов'язані з віднесенням ознак промислового зразка до 

суттєвих, використанням сукупності суттєвих ознак промислового зразка у 

виробі чи в іншому зареєстрованому промисловому зразку з більш пізнім 

пріоритетом, можуть вирішуватися господарським судом шляхом 

призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності. 

85. Статтями 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і 

корисні моделі" і 25 Закону України "Про охорону прав на промислові 

зразки" установлено підстави визнання недійсними патентів на винаходи, 

корисні моделі та промислові зразки. 

Позов про визнання патенту недійсним може подати будь-яка особа, яка 

вважає, що відповідний патент порушує її права та охоронювані законом 

інтереси. Коло таких осіб (крім сторін договору) з'ясовується в кожному 

окремому випадку з урахуванням обставин справи та норм права, які 

підлягають застосуванню до спірних правовідносин. При цьому слід 

враховувати тлумачення поняття "охоронюваний законом інтерес", наведене 

в пункті 1 резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України від 

01.12.2004 № 18-рп/2004. 

Патент може бути визнано судом недійсним повністю або в певній 

частині; в останньому випадку в іншій своїй частині патент зберігає чинність. 

Визнання судом недійсним патенту або його частини тягне за собою такі 

наслідки: 

- майнові права інтелектуальної власності, що засвідчувалися 

відповідним патентом, вважаються такими, що не набрали чинності, з дня 

наступного за датою публікації відомостей про видачу патенту (державної 
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реєстрації патенту); 

- підлягають визнанню за позовами заінтересованих осіб недійсними усі 

договори, пов'язані з відступленням прав володільця патенту, та інші 

договори щодо розпорядження майновими правами на запатентований 

винахід, корисну модель чи промисловий зразок. 

86. Питання щодо новизни промислового зразка потребує спеціальних 

знань у сфері інтелектуальної власності. Для визнання промислового зразка 

новим має значення відсутність загальнодоступності відомостей саме про 

сукупність його суттєвих ознак, а не відомостей стосовно кожної з цих ознак 

окремо. 

87. Установлення господарським судом факту наявності у 

господарюючого суб'єкта права попереднього користувача на промисловий 

зразок свідчить про правомірність використання відповідного об'єкта 

промислової власності. 

При цьому необхідною передумовою визнання права попереднього 

користування промисловим зразком є факт використання саме 

зареєстрованого промислового зразка (виготовлення виробу з використанням 

всіх його суттєвих ознак). Якщо у виробі не використано хоча б одну з 

суттєвих ознак, яка разом з іншими ознаками утворює сукупність суттєвих 

ознак зареєстрованого промислового зразка, у господарського суду відсутні 

підстави для визнання зазначеного права. Право попереднього користувача у 

суб'єкта господарювання може бути лише в тому випадку, коли він до дати 

подання до відповідної установи заявки, або, якщо заявлено пріоритет, до 

дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використав в 

Україні заявлений промисловий зразок чи здійснив значну і серйозну 

підготовку для такого використання. 

88. У справах, пов'язаних з визнанням охоронних документів 

недійсними, можливе застосування заходів до забезпечення позову (статті 66, 

67 ГПК) у вигляді заборони відповідачеві - володільцеві спірного документа 

передавати будь-якій особі (особам) право власності на об'єкт 
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інтелектуальної власності та/або надавати будь-якій особі (особам) дозвіл 

(видавати ліцензію) на використання об'єкта інтелектуальної власності; 

заборони Державній службі інтелектуальної власності України приймати 

рішення про внесення будь-яких змін до Державного реєстру 

патентів/свідоцтв України стосовно даного об'єкта інтелектуальної власності, 

вносити відповідні зміни до даного Реєстру та здійснювати пов'язані з цим 

публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність". У разі 

оспорювання міжнародної реєстрації торговельної марки суд з урахуванням 

конкретних обставин справи може заборонити власникові відповідної 

торговельної марки здійснювати будь-які дії з передачі відповідних прав 

іншим особам до розгляду справи по суті. 

Такі заходи мають на меті, зокрема, запобігти невиправданому 

розширенню кола осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься судове 

рішення, а відтак - утрудненню чи неможливості виконання цього рішення. 

89. Частиною двадцятою статті 9 Закону України "Про лікарські 

засоби" передбачено можливість відмови в реєстрації лікарського засобу в 

разі, коли внаслідок такої реєстрації будуть порушені захищені патентом 

чинні майнові права інтелектуальної власності, в тому числі при 

виробництві, використанні, продажу лікарських засобів, причому рішення 

про таку відмову може бути оскаржено у встановленому законом порядку. З 

урахуванням приписів частини другої статті 124 Конституції України та 

частини першої статті 1 і пункту 1 частини першої статті 12 ГПК справи у 

спорах, пов'язаних з відповідними відмовами, підвідомчі господарським 

судам на загальних підставах. 

VI. ДЕЯКІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З 

ЗАХИСТОМ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У 

ВІДНОСИНАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 

90. За приписом статті 1 Закону України "Про захист від 

недобросовісної конкуренції"недобросовісною конкуренцією визнаються, 

крім дій у конкуренції, визначених главами 2 - 4 цього Закону, будь-які дії у 
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конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у 

господарській діяльності. 

Господарським судам у зв'язку з цим необхідно мати на увазі, що 

поняття звичаю відображено у статті 7 ЦК України, згідно з якою звичаєм 

слід вважати правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного 

законодавства (а також й іншими офіційними актами - Указами Президента 

України, постановами Кабінету Міністрів України, відомчими нормативно-

правовими актами), але є усталеним у певній сфері цивільних відносин, 

причому звичай може бути зафіксований у відповідному документі. 

Стосовно сфери інтелектуальної власності такі документи 

розробляються, зокрема, Всесвітньою організацією інтелектуальної 

власності. 

Для встановлення того, що дії суб'єкта господарювання суперечать 

зазначеним правилам поведінки або іншим чесним звичаям у промислових і 

торговельних справах (частина перша статті 1 Закону України "Про захист 

від недобросовісної конкуренції"), орган Антимонопольного комітету 

України в своєму рішенні за результатами розгляду справи має визначити, 

яке правило поведінки, що є звичаєм, порушене суб'єктом господарювання, 

та встановити зміст цього правила, а також послатися на докази, на підставі 

яких установлено його зміст. Обов'язок з доведення відповідних обставин у 

суді покладається на орган названого Комітету, а суд, зі свого боку, повинен 

здійснити оцінку пов'язаних з цим доказів з додержанням вимог статей 32 - 

36, 43 ГПК. При цьому необхідно мати на увазі, що правила поведінки, 

унормовані ЦК України та іншими законодавчими актами, які регулюють 

питання захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, у тому числі й ті, 

що визначають справедливість, добросовісність та розумність як загальні 

засади цивільного законодавства, не підпадають під ознаки "чесних звичаїв у 

підприємницькій діяльності". 

91. Господарським судам у розгляді справ потрібно враховувати, 

що Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (стаття 
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5) і Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" (стаття 4) 

по-різному визначають дату, з якої власникові знака для товарів і послуг 

надається право на захист від його неправомірного використання: за першим 

з названих законів це - дата подання заявки, а за другим - дата початку 

використання знака у господарській діяльності. 

Загалом положення статті 4 Закону України "Про захист від 

недобросовісної конкуренції"забезпечують захист від такої конкуренції у 

вигляді використання позначень не на підставі охоронного документа, а 

виходячи з першості у використанні позначення чи сукупності позначень, що 

забезпечують індивідуалізацію даного суб'єкта господарювання. 

92. Вирішуючи спори у справах щодо вилучення товарів з неправомірно 

використаним позначенням та копій виробів інших суб'єктів 

господарювання, господарським судам з огляду на положення частини 

третьої статті 25 Закону України "Про захист від недобросовісної 

конкуренції" в кожному конкретному випадку необхідно з'ясовувати, чи 

може бути можливість змішування з діяльністю іншого суб'єкта 

господарювання усунена в інший спосіб, ніж вилучення товару чи копій 

виробів, і приймати рішення про таке вилучення лише за відсутності іншого 

способу захисту прав та охоронюваних законом інтересів суб'єкта 

господарювання, який звернувся по такий захист. 

93. Способи захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, 

передбачені Законом України "Про захист від недобросовісної конкуренції", 

можуть застосовуватись як самостійно, так і разом (у тому числі одночасно) 

із захистом таких прав у судовому порядку. Рішення органів 

Антимонопольного комітету України, прийняті у справах про недобросовісну 

конкуренцію, інші матеріали таких справ у разі їх подання сторонами 

господарському суду оцінюються останнім поряд з іншими доказами у 

справі, що розглядається судом. 

94. Передумовою застосування до спірних правовідносин Закону 

України "Про захист від недобросовісної конкуренції" є наявність відносин 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80
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конкуренції між суб'єктами господарювання, яких стосується порушення. 

Якщо ж порушення прав інтелектуальної власності відбувається поза сферою 

конкурентних відносин, то захист таких прав здійснюється виключно за 

приписами ЦК України, ГК України, інших законодавчих актів, що 

регулюють питання захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, та 

відповідних норм процесуального права. 

95. Визнати такими, що втратили чинність, рекомендації президії 

Вищого господарського суду України від 10.06.2004 № 04-5/1107 "Про деякі 

питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав 

інтелектуальної власності" (з подальшими змінами). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1107600-04
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1107600-04
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ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ 

О Г Л Я Д О В И Й  Л И С Т 

28.02.2017 № 01-06/521 

 

ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ 

ГОСПОДАРСЬКИМИ СУДАМИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ 

ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

У порядку інформації та для врахування у розгляді справ надсилається 

огляд вирішених господарськими судами України спорів у справах, 

пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, судові 

рішення в яких переглянуто в касаційному порядку Вищим господарським 

судом України. 

1. Для комерційного (фірмового) найменування властиві принципи 

істинності, постійності та виключності. Тобто його використання не повинно 

носити одноразового характеру і повинно мати місце саме на час звернення 

позивача з відповідним позовом до суду. 

Предметом позову у цій справі є захист ділової репутації та 

комерційного найменування. 

Підставою для касаційного розгляду стало питання щодо правомірності 

задоволення судами попередніх інстанцій позову в частині спонукання 

відповідача припинити використання в будь-який спосіб комерційного 

(фірмового) найменування позивача, яким є відповідне сполучення слів 

українською мовою, російською мовою та абревіатури. 

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилався на те, що повне 

найменування відповідача українською та російською мовами, а також його 

скорочене найменування схожі на комерційні (фірмові) найменування 

позивача (на яке позивач має пріоритет) настільки, що їх можна сплутати, і 

це вводить в оману споживачів товарів. 

За наслідками розгляду касаційної скарги, Вищий господарський суд 
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України скасував судові рішення попередніх інстанцій в частині вирішення 

спору щодо захисту прав позивача на комерційне (фірмове) найменування та 

передав справу на новий розгляд до суду першої інстанції, з огляду на такі 

правові підстави. 

Статтею 90 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) 

встановлено, що: 

- юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить 

інформацію про її організаційно-правову форму; юридична особа може мати 

крім повного найменування скорочене найменування; 

- юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати 

комерційне (фірмове) найменування; 

- найменування юридичної особи вказується в її установчих документах 

і вноситься до єдиного державного реєстру. 

Згідно з частиною першою статті 27 зазначеного Закону України "Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (у 

редакції чинній на момент прийняття рішення у справі № 910/20889/13) 

підставами для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи 

є, зокрема наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, яке 

тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися. 

Статтею 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 

20.03.1883 встановлено, що фірмове найменування охороняється в усіх 

країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від 

того, чи є воно частиною товарного знака. 

Частинами першою, другою та четвертою статті 489 ЦК України 

визначено умови, за яких комерційному найменуванню надається правова 

охорона. 

Відповідно до частин першої, третьої та п'ятої статті 159 Господарського 

кодексу України (далі – ГК України): суб'єкт господарювання – юридична 

особа або громадянин-підприємець може мати комерційне найменування; 

правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n488
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#n710
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2569
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2570
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2572
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n1188
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n1191
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n1193


- 141 - 

найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично 

використовується ним у господарському обігу; особа, яка використовує чуже 

комерційне найменування, на вимогу його власника зобов'язана припинити 

таке використання і відшкодувати завдані збитки. 

Отже, поняття найменування юридичної особи та її комерційного 

(фірмового) найменування мають різне правове наповнення. 

У відповідності до пункту 78 постанови пленуму Вищого 

господарського суду України від 17.10.2012 № 12, комерційне (фірмове) 

найменування необхідно відрізняти від найменування юридичної особи 

(частина перша статті 90 ЦК України); найменування юридичної особи не є 

об'єктом права інтелектуальної власності, оскільки пов'язані з його 

використанням правовідносини регулюються переважно нормами 

корпоративного законодавства. 

Найменуванням юридичної особи є назва, яка індивідуалізує юридичну 

особу в сукупності його прав і обов'язків як самостійного суб'єкта права. 

Таке найменування є для юридичної особи тим самим, що для фізичної особи 

її ім'я. Його виникнення слід пов'язувати з датою державної реєстрації 

юридичної особи. 

Фірмовим (комерційним) найменуванням є назва, якою юридична особа 

або громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність без створення 

юридичної особи, позначають себе на ринку і яка використовується для їх 

ідентифікації в господарських (комерційних) відносинах. 

Чинне законодавство України не містить ні вимог щодо тотожності 

комерційного найменування найменуванню юридичної особи (стаття 90 ЦК 

України), ані вимог щодо певного змісту комерційного найменування, 

зокрема щодо зазначення організаційно-правової форми підприємства. 

У вирішенні цього спору суди виходили з того, що, зважаючи на зміст 

заявлених позовних вимог, питання щодо наявності у відповідача 

комерційного (фірмового) найменування, яке отримує правову охорону в 

порядку статті 489 ЦК України, чи навпаки, не є предметом доказування та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12#n298
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n489
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n488
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2568
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розгляду у межах цього спору. До предмета доказування входить лише факт 

першого використання комерційного (фірмового) найменування, а не його 

(їх) використання у подальшому – протягом останніх років. 

Суд касаційної інстанції не погодився з таким судовим висновком та 

звернув увагу судів, зокрема, на те, що для комерційного (фірмового) 

найменування властиві принципи істинності, постійності та виключності. 

Тобто використання комерційного (фірмового) найменування не повинно 

носити одноразового характеру і, оскільки позов спрямований на 

відновлення порушеного права, використання позивачем комерційних 

(фірмових) найменувань, на захист яких спрямований позов, повинно мати 

місце, у тому числі, і станом на час звернення позивача з відповідним 

позовом до суду (постанова Вищого господарського суду України від 

22.12.2015 у справі № 910/20889/13). 

2. Укладення ліцензійного договору пізніше у часі за публічне 

сповіщення музичних творів не дає безумовних підстав стверджувати про те, 

що таке сповіщення музичних творів відбулося неправомірно. 

Причиною виникнення спору стало питання про наявність або 

відсутність підстав для стягнення з Телерадіокомпанії на користь організації 

колективного управління авторськими та суміжними правами (далі – 

Організація) в інтересах позивачів компенсації за порушення майнових 

авторських прав та накладення штрафу. 

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін 

постановою апеляційного господарського суду, позовні вимоги задоволено 

частково. 

Вищий господарський суд України скасував судові рішення попередніх 

судових інстанції та передав справу на новий розгляд до місцевого 

господарського суду з урахуванням такого. 

Судами встановлено, що Організація на підставі договорів про взаємне 

представництво інтересів, які укладені з іноземними компаніями (позивачі у 

справі), управляє на території України майновими авторськими правами 
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щодо відповідних музичних творів. 

Визначальним у вирішенні цього спору є дослідження фактичних 

обставин, які пов'язані з передачею авторами (правовласниками) відповідних 

майнових прав щодо спірних музичних творів організації, що здійснила 

виробництво аудіовізуального твору чи продюсеру цього аудіовізуального 

твору. 

У вирішенні питання щодо правомірності використання відповідачем 

спірних музичних творів, суди попередніх інстанцій виходили з того, що їх 

публічне сповіщення в ефірі Телерадіокомпанії відбулося в той період, коли 

аудіовізуального твору, до складу якого ввійшли спірні музичні твори, ще не 

існувало. Дозвіл на включення музичних творів до складу аудіовізуального 

твору був отриманий Підприємством – третя особа, яка не заявляє 

самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, вже після 

публічного сповіщення аудіовізуального твору в ефірі відповідача, а тому 

відсутні підстави стверджувати, що третя особа передала Телерадіокомпанії 

право на аудіовізуальний твір за відповідним ліцензійним договором. 

Зазначена обставина стала підставою для стягнення з Телерадіокомпанії на 

користь позивача-правовласника компенсації за неправомірне використання 

музичних творів. 

Проте Вищий господарський суд України зазначив, що поза увагою 

судів попередніх інстанцій залишилася та обставина, що за умовам спірного 

ліцензійного договору, його положення розповсюджуються на відносини 

сторін, які виникли до його укладення (публічне сповіщення спірних 

музичних творів у складі аудіовізуального твору відбулося пізніше в часі). 

Суди першої та апеляційної інстанцій при формуванні висновку про те, 

що положення ліцензійного договору не можуть поширюватися на 

правовідносини сторін, які виникли до його укладення, оскільки наведене 

суперечить приписам статті 31 Закону України "Про авторське право і 

суміжні права" (далі – Закон № 3792-XII) та статті 1109 ЦК України, не 

врахували, що зазначені норми не містять обмежень щодо застосування у 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n5217
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договорах про відчуження майнових прав та ліцензійних договорах частини 

третьої статті 631 ЦК України. 

Вищий господарський суд України вказав, що саме по собі укладення 

третьою особою ліцензійних договорів пізніше у часі (за умови, що третя 

особа набула за відповідними ліцензійними договорами майнові авторські 

права на використання відповідних музичних творів) не дає підстав 

стверджувати, що публічне сповіщення Телерадіокомпанією спірних 

музичних творів у складі аудіовізуального твору відбулося неправомірно, а 

питання щодо виплати відповідачем справедливої винагороди за 

використання музичних творів залишилося неврегульованим. 

Господарські суди у вирішенні даного спору повинні були з'ясувати 

таке: чи набула третя особа майнові авторські права на спірні музичні твори, 

чи відбулося публічне сповіщення Телерадіокомпанією спірних музичних 

творів у складі аудіовізуального твору правомірно, чи наявні правові 

підстави для стягнення з відповідача компенсації за порушення майнових 

авторських прав позивача (постанова Вищого господарського суду України 

від 23.02.2016 у справі № 910/13003/15). 

3. Зобов'язання зі сплати відрахувань виробниками та імпортерами 

обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах 

можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах, 

відеограмах і їх примірниках, є грошовим. 

Причиною касаційного розгляду цієї справи стало питання про наявність 

чи відсутність правових підстав для застосування положень частини 

другої статті 625 ЦК України до правовідносин за участю юридичної особи, 

яка є імпортером обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у 

домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, 

зафіксованих у фонограмах і відеограмах, за невиконання нею зобов’язання з 

виплати відрахувань (відсотків), передбачених частинами другою, четвертою 

статті 42 Закону № 3792-XII. 

Рішенням місцевого господарського суду, яке залишено без змін 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n3133
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n3133
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n3109
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n3109
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
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постановою апеляційного господарського суду, в позові Об’єднання 

підприємств (далі – Об’єднання) до Товариства про стягнення інфляційних 

втрат та 3% річних відмовлено. 

Місцевий господарський суд у прийнятті відповідного рішення зазначив, 

що зобов'язання відповідача є виконаним, а нарахування інфляційних втрат і 

3% річних після повного виконання зобов'язання є безпідставним. 

Апеляційний господарський суд у вирішенні спору виходив з того, що 

до правовідносин, які виникають у зв'язку із захистом прав інтелектуальної 

власності, взагалі не можуть бути застосовані норми, що передбачають 

цивільно-правову відповідальність за невиконання грошового зобов'язання, 

оскільки такі правовідносини регулюються спеціальним законодавством, 

зокрема Законом № 3792-XII. Крім цього, суд апеляційної інстанції вказав, 

що обов'язок Товариства зі сплати визначених Законом № 3792-XII 

відрахувань (відсотків) виник на користь будь-якої уповноваженої 

організації, а не безумовно на користь Об'єднання. 

Вищий господарський суд України визнав неправомірними висновки 

попередніх судових інстанцій, скасував їх рішення та передав справу на 

новий розгляд до суду першої інстанції, зважаючи на таке. 

За змістом статті 509 ЦК України грошовим слід вважати будь-яке 

зобов'язання, що складається, зокрема з правовідношення, в якому праву 

кредитора вимагати від боржника виконання певних дій відповідає 

кореспондуючий обов'язок боржника сплатити гроші на користь кредитора. 

Відповідно до частини другої статті 625 ЦК України боржник, який 

прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора 

зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу 

інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від 

простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором 

або законом. 

Нарахування інфляційних втрат на суму боргу та 3% річних входять до 

складу грошового зобов'язання і є особливою мірою відповідальності 
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боржника за прострочення грошового зобов'язання, оскільки виступають 

способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні 

матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів унаслідок 

інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за 

користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати 

кредиторові (аналогічна правова позиція міститься у постанові Верховного 

Суду України від 14.11.2011 № 12/207). 

При цьому кредитор вправі вимагати, в тому числі в судовому порядку, 

сплати боржником сум інфляційних нарахувань та процентів річних як разом 

зі сплатою суми основного боргу, так і окремо від неї. 

Саме лише прийняття господарським судом рішення про задоволення 

вимог кредитора, якщо таке рішення не виконано в установленому законом 

порядку, не припиняє зобов'язальних відносин сторін і не звільняє боржника 

від відповідальності за невиконання грошового зобов'язання та не позбавляє 

кредитора права на отримання передбачених частиною другоюстатті 625 ЦК 

України сум (аналогічна правова позиція міститься у постанові Верховного 

Суду України від 20.12.2010 у справі № 10/25). 

Вищий господарський суд України звернув увагу на те, що у період, 

коли Товариством було здійснено імпорт на митну територію України 

відповідного обладнання, Об'єднання було єдиною організацією 

колективного управління, уповноваженою здійснювати збирання і розподіл 

між суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав коштів від 

відрахувань (відсотків) виробниками та імпортерами обладнання і 

матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна 

здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) 

відеограмах, що підтверджується відповідним листом Державної служби 

інтелектуальної власності України, а обов'язок зі сплати відрахувань в силу 

законодавчих положень виник у Товариства як у імпортера під час ввезення 

на митну територію України відповідного обладнання і (або) матеріальних 

носіїв. 
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Отже, зобов'язання відповідача зі сплати відрахувань виникло 

безпосередньо з актів цивільного законодавства, є грошовим, у разі 

прострочення такого зобов'язання застосовуються положення частини 

другої статті 625 ЦК України (постанова Вищого господарського суду 

України від 21.06.2016 у справі № 910/19653/15). 

4. Кількість фіксацій позивачем єдиного порушення, що триває, не 

підтверджує співвідносну кількість порушень відповідачем, яке залишається 

для нього єдиним порушенням, що триває, а кількість касових чеків, що 

фіксують факт порушення прав, залежить виключно від волі самого позивача 

і не є свідченням наявності відповідної кількості порушень зі сторони 

відповідача. 

Причиною виникнення спору у цій справі стало питання щодо наявності 

чи відсутності підстав для стягнення з відповідача компенсації за порушення 

ним майнових авторських прав позивача на об'єкт авторського права – 

персонаж аудіовізуального твору, який може використовуватися самостійно, 

а тому розглядався судами як твір. Доказів законного використання 

відповідачем спірного твору судами не встановлено. 

Розмір компенсації за порушення майнових авторських прав, ухвалений 

рішенням місцевого господарського суду, змінено постановою апеляційного 

господарського суду, відповідно до якої розмір компенсації значно збільшено 

(у чотири з половиною рази). 

При цьому апеляційний господарський суд виходив з існування дев'яти 

доведених фактів реалізації відповідачем спірного твору, кожен з яких, як 

зазначено апеляційним судом, становить самостійне порушення і може бути 

підставою для застосування відповідальності у вигляді стягнення 

компенсації. 

Вищий господарський суд України змінив судові рішення попередніх 

інстанцій в частині визначення розміру компенсації та стягнув з відповідача 

компенсацію у розмірі 20 мінімальних заробітних плат за вчинення єдиного 

порушення, що триває, вказавши таке. 
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Встановлені фактичні обставини справи свідчать про вчинення 

відповідачем єдиного порушення, що триває, прав позивача на твір; 

придбання представником позивача твору у різні дні в єдиній торговельній 

мережі магазинів знаходилося у межах єдиного порушення, що тривало; 

кількість фіксацій позивачем єдиного порушення, що тривало, позивачем не 

впливає на кількість порушень відповідачем, яке залишається для останнього 

єдиним порушенням, що тривало; кількість касових чеків – фіксацій факту 

порушення прав залежить виключно від волі самого позивача і не є 

свідченням наявності відповідної кількості порушень з боку відповідача; у 

період між здійсненням фіксацій факту порушення (неодноразовим 

придбанням товарів за окремими чеками) позивач не звертався до відповідача 

з попередженням (претензією) про припинення порушення його прав. 

Неврахування апеляційним господарським судом наведених обставин 

призвело до штучного збільшення кількості порушень та, відповідно, до 

необґрунтованого стягнення компенсації у визначеному судом апеляційної 

інстанції розмірі. 

У прийнятті ж судового рішення місцевим господарським судом не 

враховано, що розмір компенсації визначається судом виходячи з позовних 

вимог, однак не може бути меншим від 10 і не може перевищувати 50 000 

мінімальних заробітних плат (пункт "г" частини другої статті 52 Закону № 

3792-XII), які встановлені законом на час ухвалення рішення у справі 

(постанова Вищого господарського суду України від 29.03.2016 у справі № 

916/3350/15). 

5. Надання організацією колективного управління суб'єкту 

підприємницької діяльності права (невиключної ліцензії) на публічне 

виконання творів без обмеження їх переліку свідчить про узгодження 

сторонами відповідного ліцензійного договору такої істотної умови, як 

предмет договору, оскільки, за відсутності будь-яких винятків щодо певних 

об'єктів та/або суб'єктів прав, це не потребує подальшої конкретизації. 

Однією з причин виникнення спору у справі стало питання щодо 
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правомірності публічного виконання Фізичною особою-підприємцем (далі – 

Підприємець) музичних творів. 

За наслідками касаційного перегляду справи Вищий господарський суд 

України встановив, що суди попередніх інстанцій обґрунтовано відмовили у 

задоволенні позову в частині вимог організації колективного управління 

(далі – Організація-1) до Підприємця з огляду на встановлені обставини щодо 

правомірного використання відповідачем спірних музичних творів на 

підставі ліцензійного договору з іншою організацією колективного 

управління (далі – Організація-2). 

Постанова касаційного суду обґрунтована таким. 

Господарськими судами у справі встановлено, що Організація-1 є 

організацією колективного управління на колективній основі майновими 

правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав; Організація-2 

також має статус організації колективного управління; Підприємцем та 

Організацією-2 укладено ліцензійний договір, відповідно до умов якого 

Організація-2 від імені авторів та їх правонаступників надає Підприємцю 

право (невиключну ліцензію) на публічне виконання творів, які відносяться 

до репертуару Організації-2. Зокрема, у зазначеному ліцензійному договорі 

визначено, що репертуар Організації-2 складають твори, повноваження на 

колективне управління якими на території України передано Організації-2 

аналогічними іноземними авторсько-правовими організаціями, українськими 

суб'єктами авторського права та їх правонаступниками, а також інші твори, 

повноваження на управління якими Організація-2 здійснює на підставі 

закону. 

Згідно з пунктом "в" частини першої статті 49 Закону № 3792-XII до 

функцій організацій колективного управління належить збір, розподіл і 

виплата зібраної винагороди за використання об'єктів авторського і (або) 

суміжних прав не лише суб'єктам авторського і (або) суміжних прав, правами 

яких вони управляють, а також й іншим суб'єктам прав відповідно до цього 

Закону № 3792-XII (пункт 49-1 постанови пленуму Вищого господарського 
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суду України від 17.10.2012 № 12). 

Водночас згідно з положеннями частини другої названої статті суб'єкти 

авторського права, які не передали організаціям колективного управління 

повноважень на управління своїми правами, в тому числі щодо збирання 

винагороди, мають право вимагати від організацій колективного управління, 

які таку винагороду за використання їхніх творів і об'єктів суміжних прав 

зібрали, виплати цієї винагороди, а також вимагати вилучення своїх творів і 

об'єктів суміжних прав із дозволів на використання, які надаються 

організаціями колективного управління шляхом укладення договорів з 

особами, які використовують ці об'єкти. 

Отже, надавши організаціям колективного управління можливість 

дозволяти використання об'єктів авторського права, які хоча й не 

перебувають в їх управлінні, але не вилучені з нього в установленому 

порядку, законодавець врахував специфіку діяльності суб'єктів 

господарювання, які здійснюють постійне використання великої кількості 

різноманітних об'єктів авторського права, завчасне визначення переліку яких 

(із встановленням правовласників та одержанням необхідного дозволу від 

кожного з них) є надмірно складним або взагалі неможливим 

(телерадіоорганізації; особи, що здійснюють ретрансляцію телерадіопрограм; 

власники закладів, де відбувається публічне виконання творів, тощо). 

Такий підхід водночас забезпечує дотримання прав суб'єктів 

авторського права як щодо дозволу на використання творів, так і стосовно 

отримання винагороди, та дозволяє суб'єктам господарювання здійснювати 

використання необмеженого переліку творів без порушення майнових 

авторських прав, уклавши відповідний договір з однією організацією 

колективного управління. 

Частиною другою статті 33 Закону № 3792-XII визначено, що договір 

про передачу прав на використання творів вважається укладеним, якщо між 

сторонами досягнуто згоди щодо всіх істотних умов. Відсутність у договорі 

вказівки на конкретний твір, право на який передається за цим договором, 
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означає, що сторонами в такому разі не визначено предмет договору, і, отже, 

він є неукладеним. Такі ж наслідки тягне за собою й відсутність у 

відповідному договорі хоча б однієї з умов, визначених істотною згаданою 

нормою як істотна (підпункт 30.2 пункту 30 постанови пленуму Вищого 

господарського суду України від 17.10.2012 № 12). 

Вищий господарський суд України зазначив, що суди попередніх 

інстанцій у вирішенні спору дійшли заснованого на законі висновку про 

відсутність підстав вважати ліцензійний договір неукладеним з огляду на те, 

що надання організацією колективного управління Підприємцю права 

(невиключної ліцензії) на публічне виконання творів без обмеження їх 

переліку якраз і свідчить про узгодження сторонами відповідного 

ліцензійного договору такої істотної умови договору, як предмет договору, 

оскільки, за відсутності будь-яких винятків щодо певних об'єктів та/або 

суб'єктів авторського права та суміжних прав, це не потребує подальшої 

конкретизації (постанова Вищого господарського суду України від 

27.09.2016 у справі № 916/4242/15). 

6. Для задоволення позовної вимоги про виплату компенсації достатньо 

наявності доказів вчинення особою дій, які визнаються порушенням 

авторського права і (або) суміжних прав, а незначний обсяг такого 

порушення не є самостійною достатньою підставою для відмови у позові. 

Предметом позовних вимог у справі є стягнення компенсації за 

порушення авторського права. 

Рішенням місцевого господарського суду позовні вимоги задоволені 

частково. 

Постановою апеляційного господарського суду рішення господарського 

суду першої інстанції скасовано, у задоволенні позову відмовлено. У 

прийнятті нового рішення апеляційний господарський суд виходив з того, що 

у цій справі захист інтересів позивача є неможливим, оскільки виплата 

компенсації з урахуванням фактичних обставин справи (незначного обсягу 

порушення) буде суперечити таким загальним засадам цивільного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12#n153
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законодавства, як справедливість, добросовісність та розумність. 

Вищий господарський суд України не погодився з висновком 

апеляційного господарського суду, зважаючи на такі правові підстави. 

Згідно зі статтями 3, 16, 32 ЦК України судовий захист цивільного права 

та інтересу відноситься до загальних засад цивільного законодавства. Кожна 

особа має право звернутись до суду за захистом свого особистого 

немайнового або майнового права та інтересу, в тому числі за захистом свого 

права інтелектуальної власності. 

Відповідно до статті 50 Закону № 3792-XII порушенням авторського 

права, що дає підстави для судового захисту, є, зокрема вчинення будь-якою 

особою дій, які порушують особисті немайнові права суб'єктів авторського 

права і (або) суміжних прав, визначені статтями 14 і 38 Закону № 3792-XII, та 

їх майнові права, визначені статтями 15, 39, 40 і 41 Закону № 3792-XII, з 

урахуванням передбачених статтями 21 – 25, 42 і 43 Закону № 3792-XII 

обмежень майнових прав. 

Згідно з частиною другою статті 432 ЦК України суд у випадках та в 

порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема про 

застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за 

неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір 

стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та 

інших обставин, що мають істотне значення. 

Суд касаційної інстанції дійшов висновку, що виплата компенсації як 

спосіб захисту авторського права може мати місце у разі доведення факту 

порушення майнових прав суб'єкта авторського права, і можливість 

застосування цього способу захисту не залежить від доведення розміру 

заподіяння збитків. 

Для задоволення вимоги про виплату компенсації достатньо наявності 

доказів вчинення особою дій, які визнаються порушенням авторського права 

і (або) суміжних прав. Для визначення ж суми такої компенсації, яка є 

адекватною порушенню, суд має дослідити: факт порушення майнових прав 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n193
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2303
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та яке саме порушення допущено; об'єктивні критерії, що можуть свідчити 

про орієнтовний розмір шкоди, завданої неправомірним кожним окремим 

використанням об'єкта авторського права і (або) суміжних прав; тривалість 

та обсяг порушень (одноразове чи багаторазове використання спірних 

об'єктів); розмір доходу, отриманий унаслідок правопорушення; кількість 

осіб, право яких порушено; наміри відповідача; можливість відновлення 

попереднього стану та необхідні для цього зусилля тощо (постанова Вищого 

господарського суду України від 23.06.2015 у справі № 910/27253/14). 

7. Заборона на реєстрацію знака для товарів і послуг, встановлена 

абзацом третім частини четвертої статті 6 Закону України "Про охорону прав 

на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон № 3689-XII), може бути 

здійснена фізичною особою довічно, а заборона, встановлена абзацом другим 

цієї ж частини зазначеної статті, для таких майнових авторських прав, як 

використання назви та персонажу літературного твору (його частини), може 

бути встановлена автором або його спадкоємцями в межах строків, 

визначених чинним законодавством. 

Предметом судового розгляду у справі було визнання недійсним 

свідоцтва України на знак для товарів і послуг, зобов'язання Державної 

служби інтелектуальної власності України внести відповідний запис до 

Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та 

здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність". 

Позовні вимоги з посиланням на частину четверту статті 6 Закону № 

3689-XII мотивовано тим, що оспорюваний знак: відтворює ім'я, яке є добре 

відоме в Україні з літературних творів, фільмів, музичного твору; відтворює 

назви та персонажі добре відомих в Україні творів науки, літератури та 

мистецтва (перелік яких наведено позивачем, до якого не належать твори 

образотворчого мистецтва); порушує особисті немайнові права самого автора 

на створені ним літературні твори. 

Рішенням господарського суду, залишеним без змін постановою 

апеляційного господарського, позов задоволено. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12
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За наслідками касаційного перегляду цієї справи Вищий господарський 

суд України прийняв нове рішення про відмову в позові з огляду на таке. 

Відповідно до частини першої статті 19 Закону № 3689-XII свідоцтво 

може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у 

разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони 

або видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших 

осіб. 

Статтею 6 Закону № 3689-XII встановлені підстави для відмови в 

наданні правової охорони позначення. 

За змістом частини другої статті 5 цього Закону № 3689-XII об'єктом 

знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. 

Такими позначеннями можуть бути, зокрема слова, у тому числі власні імена, 

літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а 

також будь-яка комбінація таких позначень. 

Частиною четвертою статті 6 Закону № 3689-XII визначено відтворення 

певних позначень, які не реєструються як знаки для товарів та послуг. Зміст 

цього пункту унеможливлює надання правової охорони знаку для товарів і 

послуг, що порушує відповідні авторські права та особисті немайнові права, 

що виникли до дати подання заявки на знак для товарів і послуг або до дати 

заявленого пріоритету. 

Вищий господарський суд України вказав, що при застосуванні 

зазначених вимог Закону № 3689-XII судові інстанції не звернули увагу на 

те, що наявність підстав для заборони реєстрації знака для товарів і послуг 

визначено законодавством про охорону прав на ці знаки і певними нормами 

цивільного права та законодавства про захист авторських прав. 

Статтею 294 ЦК України до особистих немайнових прав, що 

забезпечують соціальне буття фізичної особи віднесено право фізичної особи 

на ім’я. 

Частиною четвертою статті 269 ЦК України визначено, що особистими 

немайновими правами фізична особа володіє довічно. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12
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Виключення з передбаченого статтею 269 ЦК України загального 

правила зазначено, зокрема у частині другій статті 296 ЦК України. 

Згідно з частиною другою статті 296 ЦК України використання імені 

фізичної особи в літературних та інших творах, крім творів документального 

характеру, як персонажа (дійової особи) допускається лише за її згодою, а 

після її смерті – за згодою її дітей, вдови (вдівця), а якщо їх немає, – батьків, 

братів та сестер. 

Порядок використання імені фізичної особи як частини твору 

деталізовано спеціальними нормами авторського права. 

Відповідно до статей 426, 440, 452 ЦК України та статей 15, 32, 33, 39 – 

41, 45 – 50 Закону № 3792-XII використання об’єктів авторського права і 

суміжних прав здійснюється з дозволу суб’єкта цих прав, за виключенням 

випадків вільного використання таких об'єктів, визначених статтями 

434, 444 ЦК України та статтями 21 – 25, 30, 42, 44 Закону № 3792-XII. 

Вільне використання творів урегульовано статтею 30 Закону № 3792-

XII у разі переходу творів у суспільне надбання. 

У розумінні статті 1 Закону № 3792-XII суспільне надбання – це твори і 

об'єкти суміжних прав, строк дії авторського права і (або) суміжних прав на 

які закінчився. 

Відповідно до статті 28 Закону № 3792-XII авторське право на твір 

починає діяти від дня створення твору і діє протягом усього життя автора та 

70 років після його смерті. 

З наведеного вбачається, що заборона на реєстрацію знака для товарів і 

послуг, встановлена абзацом третім частини четвертої статті 6 Закону № 

3689-XII, може бути здійснена фізичною особою довічно, а заборона, 

встановлена абзацом другим частини четвертої статті 6 цього Закону № 3689-

XII для таких майнових авторських прав, як використання назви та 

персонажу літературного твору (його частини), – автором або його 

спадкоємцями протягом встановлених чинним законодавством строків. 

У разі ж відсутності доказів порушення особистих немайнових прав 
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фізичної особи, особистих авторських прав, закінчення строку дії 

авторського права та переходу твору в суспільне надбання приписи частини 

другої статті 6 Закону № 3792-XII не можуть бути застосовані взагалі. 

Суд касаційної інстанції звернув увагу на те, що стаття 6 Закону № 3689-

XII містить вичерпний перелік підстав для відмови в наданні правової 

охорони знаку для товарів і послуг. 

Досліджені попередніми судовими інстанціями обставини справи і 

докази, у тому числі висновок судової експертизи, свідчать про відсутність 

підстав для визнання недійсним свідоцтва України на відповідний знак для 

товарів і послуг згідно з частиною четвертою статті 6 Закону № 3689-XII, 

оскільки не встановлено порушень відповідних авторських прав та особистих 

немайнових прав згаданої в позові історичної особи або її спадкоємців 

(постанова Вищого господарського суду України від 20.01.2015 у справі № 

910/3455/13). 

8. Необхідною умовою правомірного використання цитат (коротких 

уривків) з опублікованих творів без згоди автора є обов'язкове зазначення 

імені автора і джерела запозичення в обсязі, виправданому поставленою 

метою. 

Причиною виникнення спору у справі стало питання про наявність чи 

відсутність підстав для стягнення з Телерадіокомпанії на користь Товариства 

компенсації в зв'язку з порушенням ним майнових авторських прав. 

Справа розглядалася судами неодноразово. 

Останнім рішенням місцевого господарського суду, яке залишено без 

змін постановою апеляційного господарського суду, в позові відмовлено. 

Вищий господарський суд України підтримав висновки попередніх 

судових інстанцій з таких підстав. 

Судами попередніх інстанцій встановлено та Телерадіокомпанією не 

заперечується використання фрагментів спірних музичних творів у передачі 

власного виробництва, яку в подальшому розміщено на її офіційному 

інтернет-сайті; всі спірні твори були опубліковані; фрагменти з них у 
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передачі були використані в обсязі, виправданому поставленою метою, а 

саме: використано фрагменти спірних творів тривалістю від трьох до 

двадцяти п'яти секунд; використані вони з інформаційною метою (виключно 

під час розповіді або інтерв'ю з авторами/виконавцями цих самих творів і 

були призначені для більш повного інформування глядачів про творчість 

автора/виконавця); у титрах згаданої передачі зазначені імена авторів та 

джерело запозичення фрагментів використаних творів, що підтверджується 

електронним носієм відповідача. 

Пунктом 1 частини першої статті 21 Закону № 3792-XII встановлено, що 

без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з 

обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, допускається, 

зокрема використання цитат (коротких уривків) з опублікованих творів в 

обсязі, виправданому поставленою метою, в тому числі цитування статей з 

газет і журналів у формі оглядів преси, якщо воно зумовлено критичним, 

полемічним, науковим або інформаційним характером твору, до якого цитати 

включаються; вільне використання цитат у формі коротких уривків з 

виступів і творів, включених до фонограми (відеограми) або програми 

мовлення. 

Отже, необхідною умовою правомірного використання цитат (коротких 

уривків) з опублікованих творів без згоди автора є обов'язкове зазначення 

імені автора і джерела запозичення в обсязі, виправданому поставленою 

метою (постанова Вищого господарського суду України від 26.01.2016 у 

справі № 910/11320/13). 

9. Частина шоста статті 16 Закону № 3689-XII не пов'язує вичерпання 

прав власника торговельної марки з введенням товару ним особисто або за 

його згодою в цивільний оборот виключно на території України. За 

відсутності територіальних обмежень норми чинного законодавства вказують 

про застосування в Україні міжнародного принципу вичерпання прав. 

Причиною виникнення спору у цій справі стало питання щодо наявності 

чи відсутності підстав для заборони Товариству використовувати визначене в 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12
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позові позначення, яке має міжнародну реєстрацію, при здійсненні 

пропонування до продажу товарів Компанії, в тому числі в мережі Інтернет. 

Рішенням господарського суду, яке залишено без змін постановою 

апеляційного господарського суду, позов задоволено з посиланням на його 

обґрунтованість. 

Вищий господарський суд України за результатами розгляду касаційної 

скарги скасував судові рішення попередніх інстанцій та прийняв нове 

рішення про відмову в позові з таких правових підстав. 

Згідно з частиною першою статті 4 Мадридської угоди про міжнародну 

реєстрацію знаківвід 14.04.1891, яка набула чинності для України 25.12.1991, 

з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій 

Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б 

він був заявлений там безпосередньо. 

Відповідно до частини третьої статті 494 ЦК України набуття права 

інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну 

реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом. 

За визначенням статті 1 Закону № 3689-XII знак – це позначення, за 

яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших 

осіб. 

Згідно з частиною шостою статті 16 цього Закону № 3689-XII виключне 

право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без 

його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема на використання 

знака для товару, введеного під цим знаком у цивільний оборот власником 

свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих 

підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем 

товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його 

в цивільний оборот. 

Суд касаційної інстанції вказав, що у випадку введення товару з 

торговельною маркою в цивільний обіг власником цієї марки наступний 

перепродаж цього товару вже не потребує дозволу власника цієї марки та не 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_134
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_134
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2587
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12
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може бути ним обмежений або заборонений за умови дотримання особами, 

що здійснюють подальший перепродаж товару, вимог щодо незмінності 

якості цього товару. 

Фактично суть даного спору зводиться до з'ясування, на якому саме 

етапі права власника свідоцтва (міжнародної реєстрації) є вичерпаними з 

точки зору українського законодавства: після того, як товари були введені в 

цивільний обіг незалежно від території, де це відбувається, або лише після 

того, як вони були введені в цивільний обіг на території України. 

Теорія права виділяє три підходи до принципу вичерпання прав: 

міжнародний, регіональний та національний. 

У відповідності до міжнародного принципу вичерпання прав право 

власника забороняти використання торговельної марки вичерпується після 

продажу товару, незалежно від того, в якій з країн товар було введено в 

цивільний обіг. Тобто у випадку введення товару з відповідною 

торговельною маркою в цивільний обіг у будь-якій країні власником цієї 

торговельної марки, наступний перепродаж цього товару на території будь-

якої іншої країни, де його права також охороняються, вже не може бути ним 

обмежений або заборонений. 

Згідно з регіональним принципом вичерпання прав право власника 

торговельної марки забороняти її використання вичерпується на території 

певного регіону після того, як товари були введені в цивільний обіг на 

території іншого регіону (діє в країнах, які пов'язані регіональною угодою). 

Національний принцип вичерпання прав передбачає вичерпання прав 

для кожної країни окремо (навіть якщо товари вже були введені в обіг на 

території інших держав, їх імпорт та продаж на території держави, яка слідує 

національному принципу вичерпання прав, може здійснюватися лише за 

згодою власника торговельної марки або уповноваженої ним особи). 

Вибір конкретного принципу вичерпання прав належить до компетенції 

законодавця та має бути зафіксований у законі. 

Приписи частини шостої статті 16 Закону № 3689-XII не пов'язують 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12
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вичерпання прав власника торговельної марки з введенням ним товару (або 

за його згодою) в цивільний оборот виключно на території України. Отже, 

введення власником торговельної марки (або за його згодою) товару під 

відповідним знаком для товарів і послуг у цивільний оборот може бути 

здійснено і на території іншої держави (держав), після чого власник не може 

обмежити або заборонити наступний перепродаж цього товару на території 

іншої країни, де його права також охороняються (у тому числі на території 

України). Зазначене, за відсутності територіальних обмежень, дає підстави 

стверджувати про існування в Україні міжнародного підходу до вичерпання 

прав. 

Таким чином, позивач (або інша особа за його згодою), який ввів у 

цивільний оборот спірний товар під належним йому знаком для товарів і 

послуг на території будь-якої іншої держави, не має права заперечувати 

проти використання без згоди позивача зареєстрованого знака під час 

пропонування до продажу такого товару на території України. 

Вищий господарський суд України зазначив, що суди попередніх 

інстанцій помилково вдалися до з'ясування та оцінки обставин, пов'язаних з 

введенням позивачем або уповноваженими ним особами (офіційними 

дилерами в Україні) товару під належним йому знаком для товарів і послуг 

(який пропонується відповідачем до продажу) на території України, не 

врахувавши, що згідно з чинним законодавством України питання 

вичерпання прав власника торговельної марки не пов'язується безпосередньо 

з введенням товару в цивільний оборот виключно на території України 

(постанова Вищого господарського суду України від 20.10.2015 у справі № 

904/2029/15). 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ПО РОЗГЛЯДУ СПРАВ 

СТОСОВНО ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЗА 

2014-2016 РОКИ 

 

ГОЛОВА ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ 

Б. ЛЬВОВ 

Мета роботи: 

– проаналізувати судову практику по вирішенню спорів, що стосуються 

захисту прав інтелектуальної власності за 2014-2016 роки; 

– проаналізувати причини помилок, що допускаються судами; 

– навести спірні питання застосування відповідних норм матеріального 

та процесуального права. 

  

При підготовці узагальнення використані дані та узагальнення надані 

районними судами м. Харкова та міськими, районними, міськрайонними, 

судами Харківської області, а також дані апеляційного суду Харківської 

області по практиці вирішенню спорів, що стосуються захисту прав 

інтелектуальної власності за 2014-2016 роки. 

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності 

- це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на 

інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та 

іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті 

немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права 

інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права 

інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. 

Згідно ст. 420 ЦК України до об'єктів права інтелектуальної власності, 

зокрема, належать: літературні та художні твори, комп'ютерні програми, 

компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі 

(програми) організацій мовлення, наукові відкриття, винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки, компонування (топографії) інтегральних 



- 162 - 

мікросхем, раціоналізаторські пропозиції, сорти рослин, породи тварин, 

комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і 

послуг), географічні зазначення, комерційні таємниці. 

Відповідно до ст. 421 ЦК України суб'єктами права інтелектуальної 

власності є: творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор, 

виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті 

немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до 

цього Кодексу, іншого закону чи договору. 

Згідно ч. 1 ст. 423 ЦК України особистими немайновими правами 

інтелектуальної власності є: 

1) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, 

винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності; 

2) право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної 

власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права 

інтелектуальної власності; 

3) інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені 

законом. 

Відповідно до ч. 1 ст. 424 ЦК України майновими правами 

інтелектуальної власності є: 

1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 

2) виключне право дозволяти використання об'єкта права 

інтелектуальної власності; 

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню 

об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке 

використання; 

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. 

Практика Верховного Суду України. 

Визначення юрисдикційної підвідомчості справи. 

Постановою ВСУ від 16.06.2015 року у справі № 21-227а15, скасовано 

постанову ВАСУ та адміністративних судів першої і апеляційної інстанції та 
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провадження у справі закрито. 

Постанова мотивована тим, що позивач заявляв вимоги про скасування 

реєстрації знака за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на знак 

для товарів і послуг та визнати недійсним та скасувати Свідоцтво України на 

знак для товарів і послуг. Однак у справі, що розглядається, спір стосується 

права власності на товарний знак, тобто цивільного права, а отже, суди 

дійшли помилкового висновку щодо вирішення його в порядку 

адміністративного судочинства. 

Таким чином, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах 

Верховного Суду України дійшла висновку, що у разі прийняття суб'єктом 

владних повноважень рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг та в 

наступному отримання заявником Свідоцтва України на знак для товарів і 

послуг подальше оспорювання права власності на вказаний знак має 

вирішуватися у порядку цивільної (господарської) юрисдикції, оскільки 

виникає спір про цивільне право. 

Така практика збігається з позицією ВСУ визначеною в ч. 4 Постанови 

Пленуму ВСУ від 04.06.2010 року № 5 «Про застосування судами норм 

законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав», де 

зазначено, що згідно зі статтями 177 та 424 ЦК майнові права, результати 

інтелектуальної, творчої діяльності відносяться до об’єктів цивільних прав, а 

за статтею 178 ЦК вони є оборотоздатними. 

Реєстрація права на об’єкти інтелектуальної власності у відповідності з 

вимогами чинного законодавства здійснюється Державним департаментом 

інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. Проте 

необхідно враховувати, що авторське право на твір виникає внаслідок факту 

створення твору. Тому для виникнення та здійснення авторського права не 

вимагається реєстрація права на твір чи будь-яке інше спеціальне його 

оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей. Реєстрація 

може здійснюватись на вимогу суб’єкта авторського права, але вона не має 

правовстановлюючого характеру. 
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У зв’язку з цим у спорах, що виникають у сфері використання об’єктів 

авторського і суміжних прав, здійснюється захист цивільних прав та 

інтересів суб’єктів, а не вирішуються питання про порушення в сфері 

публічно-правових відносин. Тому такі спори не підлягають розгляду 

адміністративними судами, незалежно від того, що відповідачем у справі 

може виступати Державний департамент інтелектуальної власності як 

суб’єкт владних повноважень, оскільки характер спору є цивільним. 

Крім того, щодо визначення підвідомчості спору правилам цивільного 

чи господарського судочинства судам слід враховувати ч. 7 вищезазначеної 

постанови Пленуму ВСУ, де зазначено, що у справах про захист авторського 

права і (або) суміжних прав позивачами є: автори творів, їх спадкоємці та 

особи, які набули права на твори відповідно до договору чи закону (суб’єкти 

авторського права); виконавці творів, їх спадкоємці та особи, які набули 

суміжні права відповідно до договору чи закону щодо виконань; виробники 

фонограм, їх спадкоємці (правонаступники) та особи, яким на законних 

підставах передано суміжні майнові права щодо фонограм; виробники 

відеограм, їх спадкоємці (правонаступники) та особи, яким на законних 

підставах передано суміжні майнові права щодо відеограм; організації 

мовлення та їх правонаступники (суб’єкти суміжних прав); інші 

заінтересовані особи мають право в разі смерті автора та за відсутності 

уповноваженої ним особи звернутися до суду з позовом про охорону 

недоторканності твору (ч. 2 ст. 439 ЦК). 

Відповідно до статті 45 Закону № 3792-ХІІ суб’єкти авторського права і 

суміжних прав можуть управляти своїми правами: особисто, через свого 

повіреного, через організацію колективного управління. 

Згідно з підпунктом «г» частини першої статті 49 Закону № 3792-ХІІ 

організації колективного управління повинні виконувати від імені суб’єктів 

авторського права і (або) суміжних прав і на основі одержаних від них 

повноважень, зокрема, таку функцію: звертатися до суду за захистом прав 

суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав відповідно до статутних 
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повноважень та доручення цих суб’єктів. При цьому окреме доручення для 

представництва в суді не є обов’язковим. 

Разом з тим така організація, пред’явивши позов, не є позивачем, 

оскільки вона звертається до суду в порядку, передбаченому статтею 45 

ЦПК, за захистом прав суб’єктів авторського і (або) суміжних прав, а не своїх 

прав. Позивачем у таких випадках буде суб’єкт авторського права і (або) 

суміжних прав, на захист інтересів якого звернулася організація. 

У випадку, якщо організація колективного управління звертається на 

захист прав фізичних осіб, такий спір розглядається в порядку цивільного 

судочинства. Якщо ж вона звертається на захист юридичних осіб, то, залежно 

від суб’єктного складу, спір розглядається в порядку господарського 

судочинства. При цьому відповідно до статті 16 ЦПК не допускається 

об’єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами 

різних видів судочинства. 

Документами, які підтверджують право організації на звернення до суду 

за захистом авторського і (або) суміжних прав, є: свідоцтво про облік 

організації колективного управління; Статут; договір із суб’єктом 

авторського права і (або) суміжних прав на управління майновими правами 

на колективній основі; у певних випадках – договір з аналогічними 

іноземними організаціями, що управляють такими ж правами, чи довіреність. 

Визначення розміру компенсації за порушення виключних 

майнових авторських прав. 

Постановою ВСУ від 11.11.2015 року по справі № 3-994гс15 скасовано 

постанову ВГСУ, та постанову Київського апеляційного господарського суду 

і рішення господарського суду м. Києва та справу направлено на новий 

розгляд до суду першої інстанції. 

Постанова мотивована тим, що суди попередніх інстанції помилково 

частково задовольнили позовні вимоги про стягнення компенсації за 

порушення виключних майнових авторських прав в мінімальному розмірі 10 

мінімальних заробітних плат, оскільки, як заявляв позивач, було встановлено, 
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що відповідачем порушені майнові авторські права стосовно двох пісень, які 

програвались у приміщенні кафе відповідача. 

Використання твору без дозволу уповноваженої особи та без сплати 

авторської винагороди є порушенням авторського права, передбаченим п. «а» 

ст. 50 Закону № 3792-XII. 

Згідно зі ст. 52 Закону № 3792-XII при порушенні будь-якою особою 

авторського права і (або) суміжних прав, передбачених ст. 50 цього Закону, 

суб'єкти авторського права (і відповідно особи, які представляють їх 

інтереси) мають право подавати позови про виплату компенсації, а суд має 

право постановити рішення чи ухвалу про виплату компенсації, що 

визначається судом,  у розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат, 

замість відшкодування збитків або стягнення доходу. 

В абз. 9 ч. 2 ст. 52 Закону зазначено, що при визначенні компенсації, яка 

має бути виплачена замість відшкодування збитків чи стягнення доходу, суд 

зобов'язаний у встановлених пп. «г» п. 2 ст. 52 Закону № 3792-XII межах 

визначити розмір компенсації, враховуючи обсяг порушення та (або) наміри 

відповідача. 

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 8 Закону № 3792-XII об'єктами авторського права є 

твори у галузі науки, літератури і мистецтва, зокрема музичні твори з 

текстом і без тексту. 

Аналіз наведених норм матеріального права дає підстави для висновку, 

що кожен музичний твір є окремим об'єктом авторського права, який 

належить конкретному суб'єкту(ам). Кожен окремий факт протиправного 

використання об'єктів авторського права та/або суміжних прав становить 

самостійне порушення і може бути підставою для застосування 

відповідальності у виді стягнення компенсації. Кожний суб'єкт авторського 

права при порушенні цього права, в тому числі  на один твір,  має право на 

компенсацію в розмірі, не менше 10 мінімальних заробітних плат. 

У справі, що розглядається, позов заявлено на користь двох суб'єктів 

майнових авторських прав і двох різних творів: ТОВ «УМИГ Мьюзік» 
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належать майнові права на Твір-1, а  ТОВ «Мун Рекордс» - на Твір-2. ПО 

«ОКУАСП»  просило стягнути  з відповідача 24360 грн. компенсації, тобто 

по 10 мінімальних заробітних плат на користь кожного з власників майнових 

прав з урахуванням того, що відповідно до ст. 8 Закону України «Про 

державний бюджет України на 2015 рік» розмір мінімальної заробітної плати 

у 2015 році становив з 1 січня до 1 вересня 1218,00 грн. на місяць. 

Оскільки кожний музичний твір є окремим об'єктом авторського права, 

який охороняється законом, то захисту підлягають права на два музичні 

твори, суб'єктами яких заявлені позивачі. 

Таким чином, з огляду на розмір заявлених позовних вимог і 

встановленого законом мінімального розміру компенсаційних заходів, 

спрямованих на захист майнових прав суб'єктів авторського права, за 

наявності встановленого порушення стягненню підлягає сума у розмірі не 

менше 10 мінімальних заробітних плат на користь кожного із власників 

майнових прав на використані твори. 

Однак, судами попередніх інстанцій не встановлено, за допомогою якого 

саме джерела (пристрою) відбувалося публічне виконання спірних творів, що 

є необхідним для розмежування поняття публічного виконання та публічного 

сповіщення і, відповідно, для встановлення факту порушення виключних 

майнових прав суб'єктів авторського права саме з боку відповідача. 

До подібного висновку дійшов ВСУ у постанові від 11.11.2015 року по 

справі № 3-995гс15 

Стягнення компенсації за порушення виключних майнових 

авторських прав у випадку публічного сповіщення музичного твору, що 

увійшов як складова частина до іншого цілісного аудіовізуального твору 

(телевізійного фільму). 

Постановою ВСУ від 23.10.2007 року по справі № 3-3215к07 залишено 

без змін Постанову ВГСУ та Київського апеляційного господарського суду 

про відмову у задоволенні позову про виплату компенсації за порушення 

виключних майнових авторських прав у сумі. 
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Постанова мотивована тим, що позивач звернувся до суду з вимогами 

про компенсацію за порушення виключних майнових авторських прав на 

музичний твір «Ты далеко» при сповіщанні телевізійного багатосерійного 

фільму «Не родись вродлива» (даний музичний твір програвався у фільмі) 

без письмового дозволу позивача. 

Суд апеляційної інстанції, з висновками якого погодився і суд касаційної 

інстанції, правомірно виходив з того, що відповідачем ТОВ 

«Телерадіокомпанія «Студія 1+1» було правомірно публічно сповіщено 

музичний твір, що увійшов як складова частина до іншого цілісного 

аудіовізуального твору (телевізійного фільму), на який відповідач отримав 

права на трансляцію. Згідно ст. 50 Закону України «Про авторське право і 

суміжні права» підставою для стягнення компенсації за порушення 

майнового авторського права може бути лише неправомірне використання 

твору, яке в даному випадку відсутнє. Оскільки позивачем заявлено позов 

про стягнення компенсації за порушення його виключного майнового права, 

а не про стягнення винагороди за використання музичного твору, підстави 

для його задоволення відсутні. 

Практика Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. 

Для встановлення факту порушення патенту у випадку заперечення 

з боку відповідача щодо різної рецептури необхідні спеціальні експертні 

знання. 

 Ухвалою ВССУ від 12.09.2012 року по справі № 6- 22606св12 скасовано 

Заочне рішення Київського районного суду м. Харкова про задоволення 

позовних вимог та зобов’язання припинити дії з порушення права 

інтелектуальної власності позивача, припинення випуск і продаж лікарського 

препарату «Ліксон», зобов’язання відповідача укласти з позивачем 

ліцензійний договір та ухвалу АСХО про залишення без змін рішення суду 

першої інстанції та справу направлено на новий розгляд до суду першої 

інстанції. 



- 169 - 

Ухвала ВССУ мотивована тим, що заперечуючи проти позову, 

відповідач посилався на те, що технологія виробництва лікарського засобу 

«Ліксон», яка ним використовується, відрізняється від опису винаходу 

охоронюваного патенту. 

Втім, вирішуючи спір, суд першої інстанції не з'ясував питання щодо 

використання формули винаходу охоронюваного патентом під час 

виготовлення лікарського засобу «Ліксон», розглянув справу за відсутності 

відповідача, не витребував у позивача жодних доказів, які підтверджують 

використання формули його винаходу, не призначив судову експертизу для 

вирішення питання щодо використання при виготовленні лікарського засобу 

«Ліксон» кожної ознаки, включеної до незалежного пункту формули 

винаходу, або ознаки, еквівалентній їй. 

Між тим, лише після з'ясування цього питання цивільна справа може 

бути вирішена на підставі повного встановлення її обставин. 

Погоджуючись з висновками місцевого суду, апеляційний суд зазначив, 

що відповідно до ч. 7 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і 

корисні моделі» обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, 

ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який 

охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, 

щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника 

патенту. 

Не дивлячись на те, що для з'ясування використання при виробництві 

лікарського засобу «Ліксон» кожної ознаки, включеної до незалежного 

пункту формули винаходу, або ознаки, еквівалентній їй, необхідні спеціальні 

знання, суд відмовив у задоволенні клопотання відповідача про призначення 

відповідної експертизи, хоча вона може бути єдиним належним доказом, 

який підтверджує або спростовує факт використання патенту при 

виготовленні лікарського засобу «Ліксон». 

Практика місцевих судів м. Харкова і Харківської області та 

Апеляційного суду Харківської області. 
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Особа, чиї авторські права порушені має право на компенсацію 

замість відшкодування шкоди, яка визначається в розмірі відповідно до 

вимог п. «г» ч. 2 ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні 

права». 

Рішенням Комінтернівського районного суду м. Харкова від 27.04.2015 

року по справі № 757/10303/14-ц частково задоволено позовні вимоги та 

стягнуто з Особи 1 на користь ПП «Газетний комплекс «Інтернет-Медіа» 

компенсацію у зв'язку з бездоговірним опублікуванням карикатури в сумі 12 

180 грн. 

Рішення мотивовано тим, що відповідач Особи 1 є власником Інтернет 

сайту, на якому було опубліковано повідомлення з використанням 

художнього твору образотворчого мистецтва - карикатури, при цьому 

авторські права на художній твір належать позивачам, твір використано без 

їх згоди, без зазначення імені автора та без виплати авторської винагороди. 

При цьому суд встановив, що позивач є власником авторських прав на 

вказану карикатуру, оскільки автор на підставі авторського договору від 

09.01.2006 року передав права на його використання ПП «Газетний комплекс 

«Інтернет-Медіа». Саме відповідач є власником інтернет сайту, як це вказано 

в реєстраторі доменного імені, при цьому суд вважав, що факт використання 

твору був доведений позивачем шляхом надання суду письмового доказу - 

копії роздруківки сторінки з  сайту, реєстратором доменного імені якого є  

відповідач, та на який міститься кольорове зображення твору образотворчого 

мистецтва -  карикатури, а відповідач не спростував вказаних відомостей. 

Відповідно до п. «г» ч. 1 ст. 52 Закону № 3792-ХІІ суб'єкт авторського 

права і (або) суміжних прав має право вимагати виплату компенсації замість 

відшкодування збитків або стягнення доходу. Компенсація підлягає виплаті у 

разі доведення факту порушення майнових прав суб'єкта авторського права і 

(або) суміжних прав, а не розміру заподіяних збитків. Таким чином, для 

задоволення вимоги про виплату компенсації достатньо наявності доказів 

вчинення особою дій, які визнаються порушенням авторського права і (або) 
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суміжних прав. Для визначення суми такої компенсації, яка є адекватною 

порушенню, суд має дослідити: факт порушення майнових прав та яке саме 

порушення допущено; об'єктивні критерії, що можуть свідчити про 

орієнтовний розмір шкоди, завданої неправомірним кожним окремим 

використанням об'єкта авторського права і (або) суміжних прав; тривалість 

та обсяг порушень (одноразове чи багаторазове використання спірних 

об'єктів); розмір доходу, отриманий унаслідок правопорушення; кількість 

осіб, право яких порушено; наміри відповідача; можливість відновлення 

попереднього стану та необхідні для цього зусилля тощо. 

При цьому слід враховувати загальні засади цивільного законодавства, 

встановлені ст. 3 ЦК України, зокрема справедливість, добросовісність та 

розумність. Відповідні мотиви визначення розміру компенсації повинні бути 

наведені в судовому рішенні. Розмір компенсації визначається судом 

виходячи з позовних вимог, однак не може бути меншим від 10 і не може 

перевищувати 50 000 мінімальних заробітних плат (п. «г» ч. 2 ст. 52 Закону 

№ 3792-ХІІ), які встановлені законом на час ухвалення рішення у справі (п.42 

Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами 

норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» 

№ 5 від 04.06.2010 року). 

У даному конкретному випадку при визначенні розміру компенсації слід 

урахувати: спосіб і обсяг неправомірного використання твору; характер 

правовідносин сторін; відсутність даних про наявність доходу, отриманого 

унаслідок правопорушення, ураховуючи факт одноразового розміщення на 

форумі; реальну можливість відновлення попереднього стану без значних 

зусиль (просте видалення повідомлення на форумі). З урахуванням указаних 

обставин суд приходить до висновку, що в даному випадку розумним і 

справедливим буде мінімальний розмір компенсації - десять мінімальних 

заробітних плат, який у твердій грошовій сумі на час ухвалення цього 

рішення складає 12180 грн. (1218 грн. х 10). 

Знак для товарів і послуг визнається використаним, не тільки якщо 
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його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що 

відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, 

якщо це не змінює в цілому відмітності знака. 

Заочним рішенням Жовтневого районного суду м. Харкова від 

16.06.2015 року по справі № 642/9239/14-ц задоволено позовні вимоги Особи 

1 до Особи 2 та ТОВ «Центр інтернет-імен України», визнано неправомірним 

використання буквеного позначення «оfficeplanning» в доменному імені 

«officeplanning.com.ua» неправомірним та таким, що порушує права власника 

свідоцтва на знак для товарів і послуг, заборонено таке використання та 

зобов’язано ТОВ «Центр інтернет-імен України» скасувати реєстрацію 

вказаного домену. 

Заочне рішення мотивовано тим, що позивач на підставі рішення 

Державного департаменту інтелектуальної власності є власником знака для 

товарів і послуг (торгівельної марки) у вигляді комбінованого позначення 

«office planning», яке засвідчене свідоцтвом на знак для товарів і послуг. Крім 

того, позивач також є власником знака для товарів і послуг (торгівельної 

марки) у вигляді позначення «OFFICE- PLANNING» на підставі свідоцтва на 

знак для товарів і послуг. Позивач передав на ліцензійних умовах в 

користування знак для товарів і послуг ТОВ «ОФІС-ПЛЕННІНГ ЛТД», 

основним видом діяльності якого також є роздрібна торгівля офісними 

меблями, алюмінієвими перегородками та інша діяльність, що здійснюється 

під вказаною торгівельною маркою. Позивач, також є власником доменів : 

«Office-planning.ua», «Office-planning.com.ua», «Office-planning.kiev.ua», 

«Office-planning.org.ua», однак йому стало відомо, що на інтренет ресурсі, 

власником якого є ТОВ «Центр інтернет-імен України», під доменом 

«officeplanning.com.ua» відповідачем розповсюджується інформація щодо 

здійснення діяльності з виробництва/реалізації офісних перегородок. 

Згідно з ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для 

товарів і послуг», використанням знака визнається: нанесення його на будь-

який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий 
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товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший 

прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним 

нанесенням знака з метою пропонування для продажу, продаж, імпорт 

(ввезення) та експорт (вивезення);застосування його під час пропонування та 

надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в 

діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається 

використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також 

у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими 

елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. 

Таким чином в діях відповідача вбачається порушення охоронюваних 

прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг у вигляді комбінованого 

позначення «office planning» та позначення «OFFICE-PLANNING», оскільки 

він є власником домену «officeplanning.com.ua» і вказане позначення 

відрізняється тільки пробілом, як наслідок, позначення «officeplanning» 

схоже із зареєстрованими знаками стосовно товарів і послуг, наведеними у 

свідоцтвах, і як наслідок такого використання можна ввести в оману щодо 

особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна 

сплутати. 

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 20 Закону України «Про охорону прав 

на знаки для товарів і послуг» використанням знака визнається, 

зокрема,застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі 

Інтернет, у тому числі в доменних іменах. 

Для компенсації за незаконне виготовлення із використання 

запатентованого промислового зразка суду необхідно встановити 

відповідність виробу вказаному зразку. 

Рішенням Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 

15.12.2015 року по справі № 644/6949/15-ц, залишеним без змін ухвалою 

АСХО від 22.05.2016 року н/п 22ц/790/1311/16 відмовлено у задоволенні 

позовних вимог про вилучення незаконно вироблених примірників столів з 

порушенням патенту та стягнення компенсації. 
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Рішення мотивовано тим, що хоча позивач є власником на промисловий 

зразок «стіл» від 18.07.2006 року виданого Державним департаментом 

інтелектуальної власності, однак ним не доведено, що відповідач виготовлює 

чи розповсюджує стіл з порушенням вказаного патенту. 

Згідно з ч. 6 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промисловий 

зразок» обсяг правової охорони, що надається промисловому зразку, 

визначається сукупністю суттєвих ознак такого зразка, представлених на 

зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Державного реєстру 

патентів України на промислові зразки (далі - Реєстр) і засвідчується 

патентом з наведеного у ньому копією внесеного до Реєстру зображення 

виробу; тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в 

межах його опису. 

Згаданий опис промислового зразка є документом, що складається 

заявником та не публікується. Правилами розгляду заявки на промисловий 

зразок не передбачено при проведенні експертизи заявки обов'язкового 

приведення переліку суттєвих ознак, зазначених заявником у такому описі, у 

відповідність із зображенням виробу, яке міститься в матеріалах заявки. 

Отже, сам лише опис промислового зразка не може вважатися джерелом 

визначення суттєвих ознак такого зразка та обсягу правової охорони 

промислового зразка, на який видано патент. 

Крім того, зазначено, що згаданий опис промислового зразка є 

документом, що складається заявником та не публікується. Правилами 

розгляду заявки на промисловий зразок не передбачено при проведенні 

експертизи заявки обов'язкового приведення переліку суттєвих ознак, 

зазначених заявником у такому описі, у відповідність із зображенням виробу, 

яке міститься в матеріалах заявки. Отже, сам лише опис промислового зразка 

не може вважатися джерелом визначення суттєвих ознак такого зразка та 

обсягу правової охорони промислового зразка, на який видано патент. 

Визнання права попереднього користувача відповідно до ст. 500 ЦК 

України. 
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Рішенням Київського районного суду м. Харкова від 20.02.2017 по 

справі 640/13070/16-ц задоволено позовні вимог та визнано за позивачем 

право попереднього користувача на безоплатне вільне продовження 

користування знаком для товарів і послуг, який охороняється свідоцтвом 

України на знак для товарів і послуг на ім’я відповідача. 

В мотивувальній частині рішення зазначено наступне. 31.05.2016, 

08.06.2016 та 10.06.2016 на підставі внесення спірних знаків для товарів і 

послуг до Митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності, у 

порядку ст. 399 Митного кодексу України, 3-ою особою 1 строком на 10 

робочих днів було призупинено митне оформлення товарів виробництва 

ОАО «Завод «Автоприбор» та ОАО «Лысковский электротехнический 

завод», заявлених до митного оформлення за митними деклараціями №№ 

807110001/2016/002884, 807110001/2016/003097, 807110001/2016/003154 у 

режимі імпорту. 

Після призупинення митного оформлення товарів за вищевказаними 

митними деклараціями відповідачем в порядку ст. 399 Митного кодексу 

України було здійснено відбір зразків товарів. На підставі висновків 

експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності, наданих 

відповідачем 3-й особі 1, остання склала протоколи про порушення митних 

правил №№ 431/80700/16 від 04.07.2016 р., 438/80700/16 від 07.07.2016 р., 

439/80700/16 від 07.07.2016 р. у відношенні директора позивача. Товари, які 

на підставі ст. 511 Митного кодексу України було тимчасово вилучено у 

позивача, перебувають на зберіганні 3-ї особи 1 до винесення судом рішення 

у справах про порушення митних правил за вищевказаними протоколами. 

Позивач вважав, що вищезазначені дії відповідача порушують його 

права та охоронювані законом інтереси, оскільки у позивача виникло право 

попереднього користувача на спірні знаки для товарів і послуг ще до дати 

подання заявок на реєстрацію цих знаків, що, у свою чергу, надає позивачеві 

право в подальшому на безоплатне продовження використання знака 

відповідно до положень 500 ЦК України. В обґрунтування позовних вимог 
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позивач посилався на положення ст. 16 Закону України «Про охорону прав 

на знаки для товарів і послуг» та ст. 500 ЦК України. 

Відповідно до п. 1 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки 

для товарів та послуг» права, що випливають із свідоцтва, діють від дати 

подання заявки. 

Відповідно до п. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки 

для товарів і послуг» виключне право власника свідоцтва забороняти іншим 

особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється 

на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, 

якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки. 

Право попереднього користувача виникає з факту використання ним 

знака для товарів і послуг до дати подання заявки власником свідоцтва на 

знак, або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки. Якщо 

стороною у справі не доведено обставин, що свідчать про добросовісне 

використання нею знака для товарів і послуг в Україні або здійснення значної 

і серйозної підготовки до такого використання до дати подання іншою 

стороною заявки на цей знак, у суду відсутні підстави для висновку про 

наявність права попереднього користувача на відповідний знак. 

Відповідно до ч. 1 ст. 500 ЦК України встановлено, що будь-яка особа, 

яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено 

пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності 

добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну 

і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне 

продовження такого використання або використання, яке передбачалося 

зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). 

Як вбачається з матеріалів справи, позивач починаючи з 2008 року 

імпортував від ОАО «Завод «Автоприбор» автомобільні запчастини 

виробництва цього заводу на підставі попередньо укладених прямих 

зовнішньоекономічних контрактів, що підтверджується листом ОАО «Завод 

«Автоприбор» № 077/16-402 від 21.07.2016 р. Вказані автомобільні 
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запчастини починаючи з 2008 року маркуються знаком для товарів і послуг, 

що зареєстрований на території Російської федерації на підставі свідоцтва на 

товарний знак (знак обслуговування) № 232889 від 23.12.2002 р., зображення 

якого наведено у листі, та відносяться до 9, 12 класів МКТП. Вказаний 

товарний знак має очевидну схожість із знаком для товарів і послуг за 

свідоцтвом України № 142069 від 25.07.2011 р. 

Таким чином суд встановив, що до дати подання заявок на реєстрацію 

знаків для товарів і послуг, що охороняються за свідоцтвами України № № 

132563 від 10.12.2010 р., № 142069 від 25.07.2011, № 143468 від 25.08.2011 

р., позивач в інтересах своєї діяльності добросовісно використовував 

вищезазначені знаки. 

Отже, у позивача виникло право попереднього користувача на ці знаки 

для товарів і послуг до дати подання заявок на вказані знаки, у зв'язку з чим 

він має право в подальшому на безоплатне продовження їх використання 

відповідно до ст. 500 ЦК України. 

Зобов’язання укласти договір комісії на реалізацію книги. 

Рішенням Дзержинського районного суду м. Харкова від 01.02.2017 

року по справі № 638/19135/15-ц відмовлено у задоволенні позовних вимог 

про зобов’язання усунути порушення авторських прав шляхом укладання 

договору комісії на реалізацію книги та про відшкодування матеріальної і 

моральної шкоди. 

Позивач посилався на те, що він є автором книги, яку він пропонував 

відповідачу – магазину «BOOKS» ДП «АВИОНІКА ХАРКІВ» надати на 

реалізацію, однак йому було відмовлено, у зв’язку з чим позивач вважав, що 

його права, як автора були порушені. 

Рішення про відмову у позові мотивовано тим, що позивач не довів, що 

його авторські права були порушені відповідачем, оскільки відповідно до ст. 

3, 627 ЦК України сторони є вільні в укладанні договору, таким чином у 

відповідача не було обов’язку в укладанні договору з позивачем, а 

незаконного використання книги позивача з боку відповідача судом не 
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встановлено. 

Сплата авторської винагороди за патентом котрий припинив свою 

дію неможлива. 

Рішенням Дзержинського районного суду м. Харкова від 26.06.2014 

року по справі №  638/3164/14-ц, залишеним без змін ухвалою АСХО від 

10.11.2014 року н/п 22-ц/790/5653/14 відмовлено у задоволенні позовних 

вимог про визнання порушеними особистих немайнових прав автора 

винаходу та відшкодування моральної шкоди у розмірі 86000 гривень. 

Позивачка посилалась на те, що вона працювала з 1966 по 2006 роки на 

підприємстві відповідачі ПАТ «Фармстандарт - Біолік» та є співавтором 

Патенту на винахід «Спосіб одержання лецитину» № 19697. Між 

співавторами та відповідачем 28.01.1992 року було укладено договір про 

встановлення права володіння патентом на винахід «Спосіб одержання 

лецитину». Відповідно до п.2.1.4 цього договору відповідач зобов'язується 

виплачувати авторам при використанні винаходу протягом строку дії патенту 

не менше 15% прибутку, який щорічно отримує відповідач в результаті 

зазначеного винаходу, а пізніше встановлено в розмірі 20 % прибутку. З 2006 

року в порушення умов договору відповідач перестав виплачувати належну 

їй авторську винагороду, у зв’язку з чим вона звернулась до суду. 

Рішення про відмову у позові мотивовано тим, що позивач за іншим 

рішенням суду вже отримав компенсацію за використання винаходу з 2006 

до 16.03.2008 року. З  виписки з Державного реєстру патентів України на 

винаходи від 29.11.2011 року за № 62535/2 вбачається: припинена  дія 

патенту з 16.03.2008 року, тобто у відповідача з вказаної дати відсутній 

обов’язок по виплаті винагороди. 

Згідно до положень ч. 2 ст. 32 Закону дія патенту припиняється у разі 

несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності. 

Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено. При 

цьому пояснення позивача про те, що відповідно до вимог договору 

обов’язок по сплаті патентного збору за дію патенту був покладений на 
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відповідача судами не були взяті до уваги, оскільки обов’язок по виплаті 

авторської винагороди може покладатись тільки у випадку дії патенту. Крім 

того, власником патенту відповідно до умов зареєстрованого ліцензійного 

Договору та інформації наявної в Державний реєстр патентів України на 

винаходи був відповідач, таким чином та обставина, що відповідач не 

сплатив патентний збір не впливає на обставини справи. 

Винахід зроблений робітником у робочий час з використанням 

ресурсів підприємства – роботодавця та за умови функціональних 

обов’язків робітника щодо розроблення та впровадження нових 

технологій – є власністю роботодавця. 

Рішенням Жовтневого районного суду м. Харкова від 19.04.2016 року по 

справі № 639/6243/15ц, залишеним без змін ухвалою АСХО від 26.05.2016 

року н/п 22ц/790/3866/16 відмовлено у задоволенні позовних вимог про 

встановлення  дійсного власника патенту на винахід, встановлення фактів 

незаконного використання раціоналізаторської пропозиції і винаходу. 

Позивач в обґрунтування позовних вимог посилався на те, що 

відповідачу - ПАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря» на 

підставі заявки №а2005 0967 від 26.09.2005 року був виданий з порушенням 

його майнових прав інтелектуальної власності на створений ним цей винахід. 

Це порушення мало місце в тому, що в період подання підприємством заявки 

на цей винахід він працював заступником  начальника термічного цеху по 

підготовці виробництва, але в його функціональні обов’язки не входило 

здійснення раціоналізаторської діяльності та створення винаходу, й вказана 

заявка подана лише на підставі розробленої ним особово документації,  

вважаючи себе одноособовим заявником і можливість у відповідності до 

положень ст. 33 Закону України «Про охорону права на винаходи і корисні 

моделі» цей патент повністю або частково, як правочин, може бути визнано 

судом недійсним. 

Рішення про відмову у позові мотивовано тим, що іншим рішенням 

Жовтневого районного суду м. Харкова від 13.12.2011 року, залишеним без 
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зміни судом апеляційної інстанції від 14.06.2012 року між тими самими 

сторонами про визнання патенту недійсним та про стягнення коштів 

отриманих при незаконному володінні майновими правами на винахід у 

позов відмовлено. Зазначеним рішенням суду встановлено, що винахід 

позивача є службовим, оскільки створено працівником підприємства при 

виконанні службових обов’язків, з використанням досвіду, виробничих 

знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця та те, що власником 

патенту у відповідності до положень ст.ст. 1, 9 Закону України «Про охорону 

прав на винахід та корисну модель» є роботодавець. Встановлені цим 

рішенням обставини між тими ж самими сторонами у відповідності до ч. 3 ст. 

61 ЦПК України не підлягають доказуванню. 

Висновки 

Слід підкреслити, що розгляд справ, щодо захисту прав інтелектуальної 

власності є досить складним, оскільки дана категорія відносин регулюється 

великою кількістю нормативно-правових актів, в тому числі і міжнародних. 

Більше всього труднощів виникає у встановленні суб’єктів відносин та сторін 

у справі, оскільки здебільшого звертаються організації колективного 

управління авторськими правами. Поряд із цим виникають труднощі щодо 

визначення юрисдикційної підвідомчості таких справ, оскільки такі 

організації, хоча є юридичними особами, однак звертаються від імені 

власників авторських прав – фізичних осіб. 

Разом з тим виникають труднощі щодо встановлення повноважень 

організацій колективного управління, які звертаються від імені власників 

авторських прав, особливо коли такими власниками є іноземні особи, а 

договір укладений через посередників (іноземні організації колективного 

управління). Траплялись випадки, коли судам потрібно було оцінювати 

тотожність виробів патенту, щодо якого вважається порушення авторського 

права, що також ускладнювало розгляд справи. 

Однак справи щодо захисту прав інтелектуальної власності не є досить 

розповсюдженою категорією у місцевих судах м. Харкова і Харківської 
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області. Більш того, у Верховному Суді України не має жодного правового 

висновку зробленому у цивільних справах, щодо вказаної категорії (тільки 

висновки зроблені палатами у Господарських та Адміністративних справах), 

що ускладнює формування єдності судової практики. 

З огляду на практику розгляду справ по вказаній категорії у період 2014 

– 2016 роки слід зазначити, що здебільшого справи розглядались відповідно 

до вимог чинного законодавства та роз’яснень наданих Верховним Судом 

України. Для подальшого уникнення вказаних помилок та покращення якості 

справляння судочинства вважаємо за доцільне донести дане узагальнення до 

суддів місцевих судів. 


