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Анотацiя навчальноI дисциплiни

Розвиток ринкових вiдносин, посилення конкурентноi боротьби мiЖ

rIасниками цивiльного обороту, розширення сфер застосування результатiв
науково-технiчноi дiяльностi сприяе зростанню поtIиту на об'екти
iнтелектуальноi власностi та обумовлюе необхiднiсть lrод€lльшого

вдоскон€tленнrl системи правовоi охорони та захисту особистих немайнових та

майновиХ tтраВ суб'ектiВ права iнтелектУалъноТ власностi. Комерчiалiзацiя

результатiв iнтелектуальноi дiяльностi, розвиток економiчних вiдносин мiж
краiЪами обумовлюе необхiднiсть вироблення конструкцiй цивiлъно-ПраВОВОГО

реryлювання вiдносин, що виникають у зв'язку зi створенням та передаЕням
I}paB iнтелектуалъноТ власностi вторинним .суб'ектам,права iнтелектуальНОТ

власностi та активним з€tлученшIм об'ектiв iнтелектуальноТ власностi У
цивiльний оборот.

Представлена lrрограма навч€tльного курсу <<,.Щоговiрнi форми пеРеДаЧi

прав iнтелектуальноi власностi>> призначена дJuI пiдготовки фахiвцiв за

спецiальнiстю 081 <Право>> i розрахоВана на поглиблене вивченшI реryлюванЕrI
договiрних вiдносин, Що виникають у зв'язку з наданЕям ДозвоJý/ на

використання об'сктiв авторських i сумiжних прав, засобiв iндивiдуалiзацiT,
об'ектiв гIатентного права та деяких нетрадицiйних об'сктiв права

iнтелектуалъноi власностi; опануваннlI правового механiзму iх реryлювання,
отримання необхiдних знань та навикiв щодо застосуваннrI норм чинного

законодавства при скJIаданнi проектiв договiрних конструкцiй.
робоча rrрограма мiстить матерiали, Що вiдповiдають вимогам навчалънот

дисциплiни <<,.Щоговiрнi формц передачi прар iнтелектуальноi ВлаСНОСТi>>, ЯКi

лекцlи методичнiвключають теми лекцiй та практичних занять, методичн1 рекомендац11 дJUI

пiдготовки до практичних занять, завдання для самостiйноi роботи, перелiк

норматиВно-правОвих aKTiB, роз'ясНень, рекОмендацiЙ та узагаЛьнень судовоi
практики, перелiк основноi навч€lльноi та навч€IJIьно-методичноI лiтератури

рекомендованоi дJUI ознайомлення пiд час вивчення кУРсУ, питання дJUI

перевiркИ знанЬ з курсу. Робоча програма розрахована на науково-педагогiчних
працiвникiВ вищиХ навч€UIъниХ закладiв та наукових установ, аспiрантiв,

здобувачiв.



Галузь знань! напрям пiдготовки, спецiальнiсть, piBeHb вищоI освiти
Гагузь знань 08 кПраво>

Спецiальнiсть 081 кПраво>
PiBeHb вищоi освiти третiй (ocBiTHbo- науковий) piBeHb

Характеристика навчальноi дисциплiни
Вид вибiркова
Кiлькiсть кредитiв EKTS 1

Кiлькiсть модулiв 2

кiлькiсть змiстових частин 3

Загальна кiлькiсть годин 60

Форма контролю rспит
Показники навчальноiдисциплiни для денноI та заочноi форми нав,Iаццц

денна форма навчання заочна форма навчання

PiK пiдготовки ) 1

Семестр 4 4

Лекцiйнi заняття 12 4

Практичнi. ceMiHapcbKi заняття 4 1

Самостiйна робота 44 54

Кiлькiсть тижневих аудиторних годин
для денноi форми навчання

4

1. Опис навчальноТдисцицлiни

2. Мета та завдання навчальноiдисциплiни

2.1. Мета вивчення навчальпоi дисциплiни
навчальний курс <.щоговiрнi форми передачi прав iнтелекryальноi власностi>>

покликЕший сприяти поглибленому вивченню суIасного cTrlнy та rтерспектив розвитку
зilконодавства Украiни у сферi договiрного реryлювання вiдносин iнтелектуальноi власностi.

Навчальним планом вивченнr{ курсу к.Щоговiрнi форми передачi прав iнтелекryальноi

BIacHocTi>> передбачено провфення"лекцiй, практичrйх Ъанять, сtiллостiйна робота студентiв,

пiдсумковий контроль знань з курсу у виглядi iспиry.

лекцit мають наставно-методичний характер i спрямованi на висвiтлення

найважливiших, проблемно-концепту€шьЕих, методологiчних аспектiв з курсУ.

пракmuчнi заняmmя виступають як засiб закрiплення та поглиблення знань,

отриманих пiд час лекцiй, вивчення навчальноi та науковоТ лiтерач{ри, консультацiй,

самостiйноi роботи. Пiд час практичних занять практикуються елементи теоретичного

модеJIювання i практиIшого ана_rriзу, що вкJIючае у себе активнiсть присугнiх на ньому осiб в

обговореннi винесених на заняття пит€tнь, знання теоретичного та нормативного матерiалу,

здатнiсть до критиtшого осмислення i постановки проблемних питань

У процесi пiдготовкИ до практичних занять, аспiранти/здобувачi можуть буги залуrенi

до самостiйноi роботи наД науковими джерелаN{и та нормативно-прatвовими акт€lI\[и, а також

судовою практикою з тим, щоб на пiдставi trроведеного Еими аналiзу та узагальнень, вони

м_али змогу зробиlи власнi виQновки+та вiдстоювати BJacHy точку3ору з тих чи iнших питань

при пiдготовцi доповiдей, виконання саллостiйних наукових дослiджень.

,щля поглиблення знzшь, набугих пiд час проведення лекцiйних та прilктичних занять,

аспiрантам/здобувачам необхiдно звернугися до тем, якi представленi дJuI самостiйного

вивчення. .щослiдженшI представлених питань та вирiшення завдань мае метою удосконсrлити

знаншI, отриманi пiд час аудиторноi роботи.



2.2. Завдання навчальноi дисциплiни
У процесi викладаннrI курсу та його са:чrостiйного вивчення аспiрантап,Iи та здобувачами

вирiшуються TaKi завdання:
- засвоення теоретичних положень та положень чинного законодчlвства Украiъи в частинi

регуJIюв€шня договiрних вiдносин у сферi iнтелектуальноi власностi;

-- ознйомJIення з доктринzlяьними пiдходами вч@них правникiв до окремих проблем

дина.плiки договiрних вiдносин iнтелектуа-rrьноi власностi та прчжтикою тлумачення i

застосування законодавства в цiй сферi;

- вiдпрацЮвання навичок застосування чинного законодавства в практичнiй дiяльностi дrrя

вирiшеннЯ конкретнИх завдЕtнь, пов'язаних з укладеннrIм, дiею та приrrиненш{м дiТ договорiв

у сферi вiдносин iнтелектуальноi власностi.

У результатi вивчення навчЕtльноi дисциплiни аспiрант повинен 3наmа:

- значенНя договiрНого роryЛюванIUI вiдносин iнтелектуальноi власностi для соцiально-

економi.цrого розвитку суспiльства та держави, а тЕжож приватно-правових вiдносин;
_ тенденцii розвитку законодавства УкраiЪи та науковоi доктрини у сферi договiрного

регулювання вiдносин iнтелектуальноi власностi;

- ocHoBHi принципи та джерела правового регулюваннrI договiрних вiдносин iнтелектуальноi

власностi;

- змiст основних категорiй договiрних конструкцiй у сферi iнтелектуальноi власностi;
, _-кJIасифiкачiю дdговiрних коilструliuiй у сферi iнтелёкфальноi B;iacHocTi;

- особливостi укладення договорiв та ix форми;

- предмет та об'ект договiрних вiдносин iнтелектуа_тrьноi власностi;
_ уrасникiв договiрних вiдносин iнтелектуальноi власностi, ix права та обов'язки;

- вiдповiдальнiсть cTopiH за невиконання чи неналежне виконання умов договорУ;
_ пiдстави змiни та приtrинення дii договiрних вiдносин iнтелектуальноi власностi;

особливостi вирiшення у судах спорiв, що виник€lють з договiрних вiдносиН

iнтелектуальноi власностi;
BMima:

- володiти юридиtIною термiнологiею, понятiйним апаратом на)aки, загillrьнонаукоВоЮ Та

спецiальною правничою методологiею;

- скJIадати цiлiсне уявлення про c1лlacнi проблемнi питання перспектив розвитку договiрних

вiдносин iнтелектуальноi власностi, оцiнювати проблеми Teopii та практики договiрнlтl

вiдносин iнтелектуальноi власностi з метою вироблення конкретних пропозицiй rrо 
tr l

* - + t {' '.- t
вдосконalJIенню окремих положень вlтtlизшшого законодавства у цlи сФер1;

- тлумачИти положеншI нормативно-правовиХ aKTiB, розумiтИ механiзми правозастосування

та йогО особливоСтi, вмiти застосувати норми права при моделюваннi способiв розв'язання

конкретних юридиtших сиryацiй та виконЕIннrI завдань;

приймати активну творчу у{асть в наукових дискусiях з проблем вдоскон.rленнЯ

договiрних конструкцiй iнтелекryальноi власностi в Украiъi та проводити аналiз положень

законодавства та наукових дослiджень;



Ns
Програмна компетентнiсть

ВiдповЦнiсть
дисциплiни

компетентностi
зк - загальна компетентнiсть

зкз З d аmнiсmь пр о в е d ення с alпo сmiйнtlх d о слid эtсень на сучасноJйу
piBHi

+

зк8 Зdаmнiсmь засmосовуваmu знання у пракmuчнiй юрuduчнiй
diяtъносmi

+

зк9 +

зк11 Умiння квалiфiковано вidобразumu резульmаmu HayKoBl1x

Dослidжень у науковuх сmаmmях mа mезах, опублiкованuх як у
фаховtlх вimчuзнянл,tх вudаннях, mак i у вudаннях, якi вхоdяmь
d о л,tiэtснароdнttх науколlеmрuчнuх баз

+

ФК - фаховi компетентностi
Фк2 Улtiння збuраmu, опрацьовуваmu mа аналiзуваmu правовi

duсерела (норллаmuвно-правовi акrпu, dокmрuнальнi dэtсерела,

cydoBy пракmuк1l)

+

Фкз ЗDаmнiсmь do аналimuчноzо оцiнювання правовоt проблемu +

Фк5 Зdаmнiсmь do побуdовu правовuх tпоdелей i перевiрка ix
аdекваmносmi

+

Фкб Знання doKmpuHaltbHllx пidхоdiв у zалузi dослidэюення,

форпtулювання Jйеmu власноzо науково?о dослiduсення як
склаd о в oi з а?альн оцuв iлiз ацiйно ?о пр оце су

+

qк7 В ллiння ф орлtулю в аmц mа о РФунmоi вув аmu юрuQuчнi вuсн oBKu,

пр опо зuцiI, реколl е н d ацii
+

Фк8 зdаmнiсmь зёiйснюваmu аналtiз законоdавчuх mekcmiB mа tx

експерmuзу

+

Фк10 Зdаmнiсmь dо напuсання науковоео Dослidэюення з правовоt
проблемаmuкu або сmаmmi у фахове вudання

+

2.З. Спiввiдношення результатiв навчаЕня дисциплiни iз програмними
компетентностями

2.4. Результати навчання за дисциплiною:

резчльтат навчання
(1. знати; 2. Ъмiти; 3 - комунiкацiя;,4.

aBToHoMHrcTb та вiдповiдальнiстц) Форми (таlабо методи
i технологil)
викладання i

навчанпя

Методи
оцiнювання та

пороговий
критерiй

оцiнювання (за
необхiдностi)

Вiдсоток у
пiдсумковiй

оцiнцi з

дисциплiниКод Результат навчання

].1 Знаmu: . зн&чоннlI} ,

договiрного регулювЕIнIuI
вiдносин iнтелектуальноi
власностi для соцiально-
економiчного розвитку
суспiльства та держави, а також
приватно-правових вiдносин;
тенденцii розвитку
зЕжонодавства Украiни та

лекцlя, ceмJцapcbKe
заняmmя, саллосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукоба робоmа,
розв'жання
заdач

10%



науковоi доктрини у сферi

договiрного реryлюванш{
вiдносин iнтелектуа.пьноi
власностi; ocHoBHi принциIIи та
джерела правового регfлювшtня
договiрних 'вiдносин

iнтелектуальноi власностi;
змiст основних категорiй
договiрних конструкцiй у сферi
iнтелектуальноi власностi;
класифiкацiю договiрних
констрlкчiй у сферi
iнтелектуальноi власно cTi ;

1.2 Знаmu: особливостi укладення
договорiв та ix форми; предмет
та об'ект договiрних вiдносин
iнтелектуальноТ власностi;

уrасникiв договiрних вiдносин
iнтелектуа-rrьноi власностi, ix
IIрава " та обов'язки;
вiдповiдальнiсть cTopiH за
невиконiшЕя IIи неналежне
виконаншI умов договору;
пiдстави змiни та приrrинення дii
договiрних
iнтелектуа-пьноi

вiдносин
власностi;

особливостi вирiшення у судz}х

спорiв, що виникають з

договiрних вlдносин
iнтелектуальноТ власностi ;

Лекцiя, селliнарське
заняmmя, самосmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
Dоповidi,
наукова робоmа,
розв'язання
заdач

l0%

2.1. Вмimu: квалiфiкувати види
договорiв у сферi

розпорядження IIрЕIвfiN4и

iнтелектуальноi власностi,
iнших договорiв щодо
результатiв' iнтелекЪуа_пьr{оi,

творчоi, HayKoBoi дiяльностi

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя, сал,лосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
роiв'жання
заDач

15%

2.2. Вмimu : оперувати термiнологiею
мiжнародних та нацiональних
нормативно-прчlвових
документiв, пов'язаних з

договiрними вiдносина:rли у
сферi iнтелектуальноi власностi;
правильно iнтерпретрати змiст
правових норм нацiонального,
мiжнародного законодiIвства, у
тому числi европейського, з

питань правового реryлювЕIння
договiрних вiдносин у сферi
iнтелектуальноi власно cTi

Лекцiя, ceMiHapcbKe
з аняmmя, с а-ltцо сmiйн а
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
0оповidi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

10%

3.1. Граrчrотно i точно форл+улювааш
mа вuсловлюваmu своi позицii,
належним чином ix

CeMiHapcbKe "
заняmmя, самосmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmуванняj

10%



обгрунтовувати та брати участь
в аргументованiй професiйнiй
дискусii при ана-пiзi правових
питань з договiрних вiдносин
штелектучlльно1 власност1

dоповidi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

з.2.

правозастосуваншI
договiрних вiдносин у
iнтелектуальноi власностi

Браmu rIасть в
дискусiйних

обговореннi
питань

щодо
сферi

CeMiHapcbKe
заняmmя, самосmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'язання
заdач

l0%

4.1. Дналiзуваmu iнформацiю з

першоджерел, оцiнювати if з

позицй HacTytIIIocTi та новизни,
використоврати cyracHi
iнформацiйнi технологii i бази
даних при визначеннi специфiки
договорiв, що укладаються
стосовно об'ектiв права
iнтелектуа_rrьноi власностi та
iнших договорiв, пов'язапих з

науковою та творчою дiяльнiстю

лекцiя, селliнарське
заняmttя, салwосmiйна

робоmа, експрес
опumування,
пidсул,lкова
конmрольна робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
0оповidi,

розв'жання
заdач, наукова

робоmа

10%

4"2. Вuзначаmu mа dослidэюуваmu
проблеми, застосовувати
отриманнi знчtння для
постЕtновки. та роЗв'язаЕня
наукових i практи.пrих завдань
пов'язаних iз договiрними
вiдносинами в iнтелектуальнiй
власностi у KoHTeKcTi власного
дослiдження; зdiйснюваmu
пошук шляхiв удосконаленшI
правового регулювrtння
договiрних вiдносин як виду
зобов'язальних вiдносин у сферi
iнтелектуальноi власностi

Лекцiя, сепtiнарське
з аняmпut, с алл,цо сmiйна
робоmа

Експрес
опulпування,
mесmування,
dоповidi,

розв'язання
заdач, наукова

робоmа

]0%

4.3. Форл,lуваmи правовi позицii для
розв'язання проблем i
практиtIних ситуацiй при

укладеннi та виконаннi
договорiв у " сф9рi
iнтелектуальноi власно cTi

Лекцiя, celwiHapcbKe
заняmmя, самосmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

15%



2.5. Спiввiдношення
навчання

результатiв навчання дисциплiни iз програмними результатами

Програмнi результати
навчання (назва)

1.1 1.2 2.1
,r)

3.1 3.2 4.1 4.2 4.з.

Пр о гр aMHi р езультати н авч ання (Спефаrьнiогь 08 1 <dlpaBo>)

ПРН 1 Вл,liння засmосовуваmu HoBi цiлiснi
знання у власнuх HayчoBu,lx dослidэюеннях
mа у професiйнiй пракmuцi

+ + + + +

ПРН 2 Вмiння засmосовуваmu прuнцuпu
HayKoBoi mа професiйноt еmuкu

+ + +

ПРН 5 Влliння спiлкуваmuся в
diалоzовопtу реэюuлri з шuрокою науковою
спiльноmою mа zрол,tаdськiсmlо в zалузi
HayKoBot mа професiйноt diяльносmi, в
mо74у чuслi i на лtiэtснароdнол,tу piBHi,
d еллонсmруючu сuсmеJйнuй науковuй
свimоzляd mа кульmурнuй круzозiр

+

ПРН б Знання поzляdiв пpoBidHttx
з ару б iэюнttх вч енuх, пол о эюень н ауко вuх
шкiл mа фунdаменmальнi працi у zалtузi

d о слid uсення, ф орл,tулю в amu Jйеmу
вл асн о 2о н ауков о ? о d о слi d эюення як
скл аd о ву з а?альноцuв iлiз ацiйн о ?о пр оце су

+ + +

ПРН 8 Знання принципiв фiнансування
науково-дослiдноi роботи та структури
кошторисiв на if виконzlншI, вмiння
пiдготувати запит на оц)имfi{ня
фiнансувапня, звiтну документацiю

+

ПРН 11 Вмiння формувати комztнду
дослiдникiв для вирiшення лока:rьноi
задачi (формуlповання дослiдницькоi
проблеми, робочих гiпотез, збору
iнформацii, пiдготовки пропозицiй)

+

ПРН 12 Вмiння спiлlуваmuсь в

dialtozoBoMy реэtсuлli з uruрокою науковою
спiльноmою mа zроллаdськiсmю в певнiй
zалузi н ауко в oi mа/ аб о про ф е сiйно[
diыbHocmi

+ +

ПРН 13 Влliння квалiфiковано
в id о браэtсаmu р езульmаmu н ауко Bllx
dослidэюень у Hayюorux сmаmmях,
опублiков анuх як у ф ахоBttx вimчuзнянuх
вudаннях, mак i у BudaHHslx, якi вхоdяmь
dо twiэtснароdнuх ttауко74еmрu4нuх бв

+ +

ПРН 14 Зdаmнiсmь вuкорuсmовуваmu
сучаснi iнф орл,лацiйнi mа кол,tунiкаmuвнi
mехнолоzit прu спiлкуваннi, обл,tiнi

iнфорл,tацiао, зборi, аналtiзi, обробцi,

+ + +



iнmерпреmацit dжерел ; зdiйснюваmu
публiкацiю d эtсер ел з d оmрuл,tанням
о сн о в Hl.lx арх е о zp аф iчнuх пр авuл

ПРН 15 Влliння з новuх dослidнuцькtlх
п о з uцiй ф о рмулю в аmu з az сlльну
меmоdолоziчну базу власно?о науков о?о

d о слid лсе ння, у с Bid омлю в аmu йо zo
акmуальнiсmь, л4еmу i значення dля

рЬ з вumку iнu,luх z dлуз ей н ayKui су cпiltbHo -

полimuчноzо, еконол4iчноzо ъtсLlmmя,

паJй' яmко ох ор онн ot mа муз е йн oi
d iяцьносmi, нацiональноt чu свimовоt
dyxoBHot mа маmерiальноi кульmурu

+ + +

ПРН 16 Вл,tiння iнiцiюваmu,
opz анiз о вув аmu mа пр о в о dumu копtrьцекснi

d о слiduсення у сф epi iнmелекmушtьноi
вл асн о сmi, в еалузi н ауко в о -d о слidнuцькоt
mа iнновацiйноt diялtьносmi, якi
прuвоdяmь dо оmрuллання HoBllx знань

+ + +

3. Програма навчальноi дисциплiни

МолУль1. 
а + d rt

змiстовий модуль 1 Загальна характеристика договорiв щодо розпорядження
майновими правами iнтелекryальноi власностi

Тема 1. Правовi засади регулювання договiрних вiдносин iнтелектушrьноi власностi

тема 2. Змiст та динамiка договiрних вiдrосин у сферi iнтелектуальноi власностi

Змiстовний модуль 2 Характеристика окремих видiв цивiльно-правових договорiв у

сферi iнтелекryальноi власностi

тема З ,щоговори про створення об'ектiв права iнтелекryальноi власностi.

тема 4.щоговори про перодання або вiдчуження прав на використання об'ектiв

iнтелектуа.rrьноТ власностi. 
tr l

Модуль2. 1 $ -

ЗмiстовиЙ модуль 3.Особливостi договiрного реryлювання в окремих сферах суспiльноi

дiяльностi
тема 5. [оговори про створення та використання об'ектiв iнтелектуальнот власностi з

зображенням JIюдини

Тема 6. Щоговори про нерозкриту iнформацiю.

тема 7. Особливостi договiрного регуJIювання вiдносин у сферi науково-технiЧНОi ТВОРЧОСТi

Тема 8. [оговори у сферi шоу-бiзнесу



Назви змiстових модулiв i тем Кiлькiсть годин
денна форма заочна форма

усього у тому числi усього у тому числi
л п с.р. л п с.р.

1 2 a
J 4 5 6 1 8 9

Модчль 1

змiстовий модуль 1. Загальна характеристика договорiв щодо розпорядження
майновими правами iнтелекryальноi власностi

Тема 1. Правовi засади регулювання
договiрних вiдносин iнтелектуальноi
власностi

10 2 2 6 10 2 8

Тема 2. Змiст та динамiка договiрних
вiдносин у сферi iнтелектуальtrоi 1

власностi

8 2 6 8 8

разом за змiстовим модулем 1 18 4 ) 12 18 ,, |6
Змiстовий Модуль 2. Характеристика окремих видiв цивiльно-правових договорiв у

сферi iнтелектyальноi власностi
Тема 3. ,Щоговори про створення об'ектiв
права iнтелектуальноi власностi

10 2 2 6 l2 2 2 8

Тема 4. .Щоговори про передання або
вiдчуження прав на використаннlI
об'ектiв iнтелектуальноi власностi.

8 2 6 8 8

Разом за змiстовим модулем 2 18 4 2 1,2 20 2 2 |6
Модуль 2

Змiстовий модуль 3.Особливостi договiрного реryлювання в окремих сферах суспiльноI
дiяльностi
Тема 5. Щоговори rrро створеЕшI та
використання об'ектiв iнтелеrеуальноi
власностi з зображенням JIюдини

8 2 6 8 8

Тема б.,Щоговори про Еерозкриту
iнформацiю

8 2 6 8 8

Тема 7. Оообливостi договiрного
регуJIювання вiдносин у сферi науково-
технiчноi творчостi

8 8 6 6

тема 8. Договори у сферi шоу-бiзнесу
Разом за змiстовим модyлем 1 24 4 20 22 22

Усього годин б0 12 4 44 60 4 2 54

5. Теми практичних занять

Jф

з/п
назва теми Кiлькiсть годин

денна форма заочна форма
1 Правовi заСади регулюЁання fi оговiрних вiдноdfu н

iнтелектуальноi власно cTi
2

2. Змiст та диналлiка договiрних вiдносин у сферi
iнтелектуальноi власно cTi



1J. .Щоговори про створення об'ектiв права
iнтелектуальноi власностi

2 2

4. ,Щоговори про передання або вiдчуження rrрав на
використання об' eKTiB iнтелектуальноi власностi.

Усього 4 2

6. Самостiйна робота

J\ъ

зlrl
Найменування робiт Кiлькiсть годин

денна форма заочна форма
1 Правовi засади регулювання договiрних вiдносин

iнтелектуальноТ власностi
6 8

2. Змiст та динамiка договiрних вiдносин у сферi
iнтелектуальноi власностi

6 8

Jл ,Щоговори про створення об'ектiв права
iнтелектуа.rrьноi власно cTi

6 8

4. ,Щоговори про передання або вiдчуження прав IIа
використаIIня об' eKTiB iнтелектуа_пьноi власнослi

6 6

5. ,Щоговори про cTBopeHIu{ та використання об'ектiв
iнтелектуальноi власностi з зображенням людини

6 6

6. До.о"ор" про нерозкриту iнформацiю 6 6

1. Особливостi договiрного реryлювання вlдносин у
сферi науково-технiчнот творчостi

4 6

8. Щоговори у сферi шоу-бiзнесу 4 6

Усього 44 54

7. Методи навчання

З метою ефективного засвоення IIавчаJIьIIого MaTepimly, у ходi проведення

лекцiйних та семiнарськиХ *З&НJIТЬ. Використовувалися cyraoHi мультимедiйнi засоби

презентацii, практичнi кейси (судовi справи), чжтивно запроваджуваJIася робота аспiраrrтiв у 
l" t

групах з метою засвоеЕня як теоретиIIних, так i практиtIЕих знань (навичок/умiнь).

8. Методи контролю

при перевiрцi засвоеного аспiраЕтами IIавчIIльного матерiалу застосовувалися таки

методи контролю: опитування, тематична дискусiя, контрольнi запитаrrнrl з метою виявлення

ступенЯ отримаЕиХ знань. ТакоЖ У ходi аспiранти булуть затгrIатися до вирiшення

практиIших завдань на [рикJIадi конкретних судових справ.

9. КритеРii оцiнювання резуЛьтатiв навчання аспiрантiв

,щаеться розподiл балiв, якi аспiранти можуть отримати за результата]uи кожного виду

пЬточногЪ та пiдсумкового коirтролiЬ. !r



Поточний коIIтроль та самостiйна робота Пiдсумковий
контроль
(екзамен)

Сума

змiстовий
модуль 1

змiстовий
модуль 2

змiстовий
модуль З 40 100

т1 т2 тз т4 т5 тб т7 т8

8 8 8 8 8 8 6 6 40 100

Оцiнювання навчz}льних досягнень здiйснюють за 100 - ба_пьною шкЕtлою.

Шкала оцiнювання

Сума балiв за Bci види
навчсIльноi дiяльностi

Оцiнка за нацiональною шкалою

дJUI екзамену для залiку

90-100 вiдмiнно

зараховано82-89 добре

74-8|

64-1з задовiльно

60-.63

з5-з9 незадовiльно з можливiстю
повторного складання

не зараховано з
можливiстю

повторного скJIадаIIня

0-34 незадовiльно з обов'язковим
повторним вивченням

дисциплiни

не зараховано з

обов'язковим
повторним вивченням

дисциплiни

10. Методичне забезпечення

10.1. Змiст навчальноiдисциплiни за темами лекцiй

Тема ЛЬ 1. Правовi засади реryлювання договiрних вЦносин iнтелекryальноi власностi
" Iсторiя становленIIя татозвитку правового реfулювання договiрних вiдносин у сферi

iнтелектуальноi власно cTi.
Правовi засади регуJIювztння договiрних вiдносин у сферi iнтелектуальноi власностi в

YKpaiHi. Правовi засади регулювання договiрних вiдносин щодо розпоряджання майновими
правами на об'екти авторського права i сумiжних прав, IIатентного права, засоби
iндивiдуа_lliзацii уrасникiв цивiльного обороту, ToBapiB i послуг, нетрадицiйнi об'екти праВа

iнтелектуа-rrьноi власностi.
Поняття та мiсце договорiв у сферi iнтелекryальноi власностi в системi цивiльно-

правових договорiв. Вплив принципiв цивiльного права на регуJIювання договiрних вiдносин
iнтелектуальноТ власностi.



щоговiр як пiдстава розпоряджання майновими праваNIи iнтелектуальноi власностi.

поняття договору у сферi iнтелектуа-тrьноi власностi. ознаки договорiв у сферi

iнтелектуа-rrьноi власностi.
- Види договорiв у сферi iнтелектуальноi власностi. Класифiкацiя договорiв залежно

вiд: обсягу майнових прав; мети укладання договору; rrорядку створення та використання
об'ектiв права iнтелекryальноi власностi; виду об'екта, права на якиЙ переДtlюТЬСЯ.

тема Ль 2. Змiст та динамiка договiрних вiдносин у сферi iнтелекryальноi власностi

попереднiй договiр (договiр про наллiри) у сферi iнтелектуальноi власностi. Поняття

та особливостi попереднього договору. Попереднiй договiр у вiдносинах iнтелектуальноi

власностi.
Форма та порядок укJIадення договору. ,Щосягнення згоди про }кладення ДоГОВОРУ.

Усна форма. Письмова форма. ПорядоК та особлИвостi здiЙсненIUI державноТ реестрацii
до.оuору у сферi iнтелектуа,rьноi власностi. Нотарiальне засвiдчення договору у сферi

iнтелекryальноi власностi.
предмет та об'ект договору у сферi iнтелекryа;rьнот власностi. Визначення rrредмету

до.о"ору у сферi iнтелекryальноi власностi. Майновi.права iнтелектуальнот власностi як

пilе,ш# дЬ.о*ру. КонкретиЙцiя пfrедлету договору за ознакою виключностi, за способом

та метою використання об'екта, за територiею дii прав. об'скти права iнтелектуальноi

власностi як складова предмету договору: об'екти, що вже iснують; об'екти, створення яких

передбачаеться у майбутньому; об'екти, що не можуть буги об'ектом договiрних вiдносин.

строк дii за договором у сферi iнтелектуальноi власностi. Строк за договором про

cTBopeHHrI об'екта iнтелектуальноi власностi. Строк за договором про розпоряджання
майновими правами iнтелектуа-пьноi власностi.

щiна за договором у сферi iнтелекryа-пьноi власностi. Роялтi. Пауша_шьнi платежi. Iншi
види платежiв. Порядок нарахування та перiодичнiсть виплат.

Права та обов'яЗки cTopiH за договоРом у сфеРi iнтелектуальноТ власностi. Права та

обов'язки rrравоволодiльця. Права та обов'язки користувача. Праза та обов'язки iнших

уrасникiв договору.
вiдповiдальнiсть cTopiH за договором у сферi iнтелектушrьнот власностi.

Вiдповiда-тrьнiсть cTopiH за неналежне виконання умов договору. Вiдповiдальнiсть cTopiH за

невиконt}Ння договору. ФормИ вiдповiдШrьностi за поруШення умов договору у сферi

iнтелектуальноТвдасностi.+1f,
змiна та припинення дii договору у сферi iнтелектуальноi власностi. Змiна умов за

взаемною згодою. Змiна умов у примусовому порядку. Припинення дiТ договору його

виконанням. ПрипиненнЯ дiТ договорУ йогО розiрванняМ за взаемною згодою cTopiH.

Припинення договору його розiрванняlrл у судовому порядку.

тема Nь 3. Щоговори про створення об'сктiв права iнтелекryальнотвласностi

Поняття, особливостi та види договорiв про створення об'ектiв права iнтелектуальноТ

власностi. Поняття та особливостi договору про створення об'ектiв права iнтелектуальноi
власностi. Класифiкацiя договору про створення об'екта iнтелектуальнот власностi залежно

вiд об'екта договору, статусу tIBTopa об'екта тощо.

щоговiр про створення об'екта права iнтелекryальноi власностi за замовJIенням.

Поняття договору про створення об'екта iнтелектуальноi власностi за замовленшIм. Форма

договору. Строки 
"йr.оrrа""r, 

дii та цiна договору гrро створення об'екта iнтелектуальноi

власноътi за заI\4овлеЕIUIм. особливоСтi предмеТа та об'екта договору про створення об'екта

iЙтелектуальноi dласностi зf замоЬленшIм. особлfвостi розподiлу прав iнтелектуальноi

власностi за договором про створеt{ня об'екта iнтелектуальнот власностi за замовленням.

вiдповiдальнiсть cTopiH до.оuору про створення об'скта iнтелектуальноi власностi за



заI\.{овленням. Припинення дii договору про створення об'скта iнтелектуа-rrьноi власностi за
заN,IоВленняМ.

,Щоговiр про створення службового об'екта права iнтелектуальноI власностi
(створення за трудовим договором). Поняття договору про створення об'екта iнтелектуальноi
власностi у зв'язку з виконанням трудових обов'язкiв. Поняття та ознаки об'екта, створеного

у зв'язку з викоЕаннд{ трудових обов'язкiв. Предмет та об'ект договору про створення
об'екта iнтелектуальноi впасностi у зв'язку з виконанням трудових обов'язкiв. Строк дiТ та

цiна договору. Особливостi розподiлу прав iнтелектуttльЕоi власностi на об'ект, створений у
зв'язку з виконанням трудового договору. Вiдповiдальнiсть cTopiH за договороМ пРО

створення об'скта iнтелектуальноi власностi у зв'язту з виконанням трудових обов'язкiв.
ГIрипинення дii jдоговору про ствЬрення об'скта iнтелектуальноi власностi у зв'язку з

виконаннrIм трудових обов'язкiв.
,Щоговiр на виконання науково-дослiдних або дослiдно-конструкторських Та

технологiчних робiт. Поняття та особливостi договору на виконання науково-дослiдних або

дослiдно-конструкторських та технологiчних робiт. Предмет та об'ект ДогоВОРУ На

виконання науково-дослiдних або дослiдно-конструкторських та технологiчних робiт. Строк

дiТ та цiна договору на виконання науково-дослiдних або дослiдно-конструкторсЬких Та

технологiчних робiт. Особливостi розподiлry прав iнтелектуальноi власностi на об'ект
створений за договором на виконаЕЕя науково-дослiдних або дослiдно-коIIстр}кторських та

технологiчних робiт. Вiдповiда;lьнiсть cTopiH за порушення умов договору на виконаIIн;I

науково-дослiдних або дослiдно-конструкторських та технологiчних робiт. Припинення дii
договорУ на виконаншI науково-дослiдних або дослiдно-конструкторських та технологiчних

робiт.

ЛЬ 4. Щоговори "n" ".niff;J;i;;J#Hff;H:L"" на використання об'сктiв

Поняття, особливостi та види договорiв про передання або вiдчуження rrраВ на
використання об'ектiв iнтелектуальноi власностi. Понятгя та особпивостi договорiв пРО

переданшI або вiдчуження прав на використilння об'ектiв iнтелектуальнот власностi.

класифiкацiя договорiв про передчlння або вiдчуження прЕtв IIa використання об'ектiв
iнтелектуальноi власностi залежно вiд предмета та об'екта договору.

Щоговiр на використаншI об'екта права iнтелекryальноI власностi (лiцензii Та

лiцензiйнi договори). Поняття та спiввiдношення лiцензii та лiцензiйного договорУ.
Класифiкацiя лiцензiйних договорiв залежно вiд предмета та об'екта договору. Форма
пiцензiйного договору. Строк дii та цiна лiцензiйного договору. Права та обов'язки cTopiH

лiцензiйнОго договоРу. Вiдповiда_тrьнiстЬ cTopiH за лiцензiЙним договором. Припинення дii
лiцензiйного договору.

,Щоговiр про передання (вiдчуження) виключних майнових прав iнтелектуальноТ

власностi. Класифiкацiя договору про передання (вiдчуження) мйнових прав

iнтелектуальноi власностi залежно вiд предмету та об'екту договору. Форма договорУ ПРО

передання (вiдчуження) виклiочних-майнових прав fuтелектуальноi власностi. Строк дii та
цiна договору про передаяня (вiдчуження) викJIютших майнових прав iнтелектуальноi
власностi. Права та обов'язки cTopiH договору про передаrтня (вiдчуження) викJIючних

майнових прав iнтелектуальноi власностi. Вiдповiдальнiсть за договором про rrередання

(вiдчуження) виключних майнових прав iнтелектуальноi власностi. ПрипиненнrI дii догОвОРУ
про rrередання (вiдчУження) викJIюIIних майнових прав iнтелектуi}льноi власностi.

,щоговiр комерцiйноi концесii як особливий вид договору про передання прав на

використiШня об'ектiв iнтелекТуа-rrьноi власностi. Поняття договору комерцiйноi концесii.

спiввiдношення понять кфранчайзинг) та кдоговiр комерчiйноi концесiт>. Предмет договору
комерцiйноi концесii. Класифiкацiя договору комерuiйноi концесiТ за_пежно вiд пРедМеТа

до.о"ору. Форма договору комерuiйноi концесii. Сторони в договорi комерuiйноТ концесii.

Права та обов'язки cTopiH договору комерцiйноТ концесii. особливi. }мови договору



крмерцiйноi конц.есii. Вiдповйа_пьнiсть за договором комерцiйноi концесiТ. ПрипиненнЯ Дii
договору комерuiйноi концесii.

|0.2. Змiст навчальноiдисциплiни за темам практичних завдань

тема Лъ 1. Правовi засади реryлювання договiрних вiдносин iнтелекryальноi власпостi.
Загальна характеристика договорiв у сферi iнтелекryальноi власностi

Методичнi вказiвки до теми практичного заняття
одним з вzDкливих fIитань rrри вивченнi права iнтелекryа.rrьноi власностi е визначення

засаД регулювання вiдносин з розпоряджання майновими праваI\{и на об'скти
iнтелекryальноi власно cTi.

Законодавчо положення про розпоряджаннJI майновими правами на об'екти

iнтелектуальноi власностi врегульовано у ЩК Украiни, ГК Украiни та у спецiальних

законодчtвIIих актах. у цк Украiни вреryлюванню договiрних вiдносин щодо об'ектiв права

iцтелектуальноi рласностi Iц)исвяченО глttвУ 75 g<РозпОряджаЕнЯ майновимИ ПРаВаIчIИ

iнтелектуа-rrьноi власностi>> кIIиги 5 кЗобов'язальне право)). Глава 1б гк УкраiЪи
квикористаЕн4 У господарськiй дiяльностi прав iнтелектуrrльноi власностi> визначае засади

u"*орй"rа"ня об'ектiв права iнтелекryальноi власностi у господарських вiдносинах. На piBHi

опр.й"* законiв, щО присвяtlеНi регу.гпоВаннЮ вiдносиН у рамках окремих iнстиryтiв
iнтелектуа-rrьноТ власностi, слiд врахОвратИ положення Законiв Украiни кПро авторське

прilвО i сумiжнi правa>) (ст. 31, 32), кПрО охороЕу прав на винаходи та кориснi моделi> (ст.

Z8;, <Про охорону прав на промисловi зразки>, кПро охорону прав на знаки для ToBapiB та

rrослуг) (ст. 16) тощо.
.Щоговори щодо розrrоряджання майновими правами iнтелекryальноi влаСнОСТi - Це

група договорiВ у сферi iнтелектуа.пьноi власностi, спрямованих на набуття, змiну або

ф"rr",ra"", мйновиr rrрu" 
"u 

об' скти iнтелектуальноi власностi. 1

СистемУ договорiВ прО створеннЯ результатiв iнтелектуальноi дiяльностi i
розпоряджання майновими права]\4и можна визначити як еднiсть впорядкованоi безлiчi

цивiльно-правових договорiв, що мае в якостi системоугворюючоi ознакИ метУ

використаIIня прrlв на результати iнтелектуапьноi дiяльностi i прирiвнянi до них засоби
)l

lндивlдуалlзацr1.-
ВiдповiднО до ст. 1107 цК Украiни розпоряджання майновими права]\{и

iнтелектуальноi власностi може здiйснюватися на пiдставi fпакuх dozoBopiB: лiцензiя на

використання об'екта права iнтелектуа-тrьноТ власностi; лiцензiйний договiр; договiр про

створеншI за заN[овленняМ i викорисТання об'екта права iнтелектуальноi власностi; договiр
про переДання викJIючниХ майновиХ прав iнтеЛектуальнОi власностi; iнший договiр щодо

розпорядження майновими праваI\4и iнтелектуальноi власностi.
Найпоширенiшою е класифiкацiя договорiв у сферi iнтелектуальноi власностi за

вudом об'екmу iнmелекmуальнu,lх прав: aвTopcbI<i договори; договори про використання

сумiжних прав; патентно-лiцgнзiйнi договори на об'екти патентного права; договори про

використання прав на засоби iндивiдушriзацii уrасникiв цивiлъного обороту, ToBapiB та

посJIуг; договори flро використання прав на топологii iнтегральних MiKpocxeм; договори про

використчtннll прав на селекцiйнi досягнення тощо.

.Щоговори щодо розпоряджання майновими правами iнтелектуальноТ власностi, як

правило, е двостороннiми, консенсуrrльними, вiдплатними.

1 ЯкубiвськиЙ l.,Щоговори щодо розпоряджання майновими правами iнтелекryальноТ власностi за законодавством УкраТни /
l. Якубiвський // ПiдприемНицтво, госпоДарство та право. - 2007. - N9 8. - С. 16; Крижна В. Загальна характеристика

договорiв щодо розпорядження майновими правами iнтелекryальноi власностi / В. Крижна /| Право Украiни. - 2004. - N9 9.

- с. 68.
2 Рузакова О. Проблемы построения системы договоров о создании результатов интеллекryальной деятельности и

распоряжении исключительными правами / О. Рузакова // ИС, Авторское право и смежные права. - 2008. _ Ns 6, - с. 26,



Iсrпопншлцu улловама договорУ щодо розпоряджання майновими праваI\,{и

iнтелектуальноi власностi е:
_ предмет договору (об'ект права iнтелектуальноi власностi, права щоДо

використання якого передаються за договором; KoHKpeTHi права, що передаються; способи
використання об'екта тощо);

- цiна (плата за використання об'екта права iнтелекryальноi власностi, яка мОЖе

визначатися у формi паушЕtьною IIJIIIтежу, початкового (авансового) платежу, роялтi,
вiдрахранъ вiд вфушси отрr,шлЙноi коРисryвачем; взаеivfiпо< нарахраЬ на опIову цiну товарУ, щО

решriзуеться прчlвоволодЬцем та користувачем; винЕгород.I за peкJlzll\dy i просраr*тя ToBapiB та

посJtуг на вiдlовiдrому ринку; винtгород,I за специфi.птi посJг}ти правоволодiльця тОщо);

- строк (протягом якого дiе договiр, що не п9ревищуе строк чинностi майнових ПРаВ,

якi передаються за договором).
Сmороншпtи договорiв можуть буги як фiзичнi особи, якi досягли 14 poKiB (ч.1 ст. 32

ЩК УкраiНи), таК i юридичнi особи (незшrежно вiд форми власностi та мiсцезнаходження).

Слiд зверН},ти увагУ, що У окремиХ договiрниХ конструкцiях пред'явJUIються спецiальнi
вимогИ щодО статусУ cTopiH, як наприКлад: у договорi комерцiйноi концесii необхiдно, щоб
сторони були суб'ектами господарюваЕня.

Форлла договорiв щодо розпоряджання майновими праваI\{и iнтелекryальноi власностi
е пuсь]\|овою. У разi недодержаЕня письмовоi форми данi договори е нiкчемними. Проте
законоМ можугЬ встitновJIюватись випадки, в яких договори щодо розпоряджаrrrrя майновими
правами iнтелектуальноi власностi можуть укладати ся усно (ч. 2 ст. 1 1 07 ЦК УКРаiНи).

,Щоговори щодо розпорядЖання майновими праваN,Iи iнтелектуальноi власностi не

rriдлягаюТь обов'язКовtй dерэЮавнiй-рееСmрацit, хоча, вона може.бути здiйснена на вимогу
однiеi iз cTopiH у порядку, встаIIовленому законом. Вiдсутнiсть державноТ реестрацii не

впливае на чиннiсть прав, наданих лiцензiею або iншим договором, та iнших прав на
вiдповiдний об'ект права iнтелектуальноi власностi, зокрема на право звернення до суду за
захистом своiх прав (ч. 1 ст. 1114 ЦК УкраiЪи).

Виняток iз цього загального прilвила стосуеться договору про передання викJIючних

майнових прав iнтелектуrrпьноi власностi на винахiд, корисну модель, промисловий зразок,

торговеJьну марку, компонрання iнтегральноi мiкросхеми, сорт рослин Itи породу тварин. У
цьому випадку договiр е чинним лише з моменту його державноi реестраuii в .Щержавнiй
слryжбi iнтелектуальноТ власностi УкраiЪи. Такий висновок випJIивас з ч. 2 ст. 1114 ЦК
украiъи, згiдно з якою факт передання викJIю.птих майнових прав iнтелекryальноi власностi,

якi вiдпоВiдно дО ЩК УкраiЪи або iншого зrжону е чиЕними пiсля iх державноi реестрацii,
пiдлягае державнiй реестрачiТ.3

Безпосереднiй порядок здiйснеЕня державноi реестрацii договорiв про розпоряджання
прtlвtll\{и iнтелектуальноi власностi та iнших правових дiй державних органiв з реалiзацii на

практицi норм законодавства врегульовують постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни кПро

,Бru"рд*"rr*r' По'рядку сплdти збЬрiв за дii, поf'язЬнi з охороною lтрав на об'екти

iнтелЪктуальноi власностi>, <Про державну реестрацiю авторського права i договорiв, якi
стосуються права автора на TBip>, кПро затвердження Порядку надання Кабiнетом MiHicTpiB
украiъи дозволу на використання зtшатентованого винчlходу (корисноi моделi) чи

зареестрованоi топографii iнтегральноi мiкросхеми)) та актtlп{и MiHicTepcTBa освiти i науки
УкраiЪи, прийнятими ним у встановленому rrорядку. ,Що ocTaHHix можна вiднести накази

MiHicTepcTBa освiтИ i наукИ УкраiЪИ <ПрО затвердження Iнструкцii про поданЕrI, розгJIяд,
публiкацiю та внесення до реестру вiдомостей про передачу права власностi на винахiд
(кориснУ модель) та видачУ лiцензii на використання винаходу (корисноi моделi)>; кПро

затвердження Iнструкцii про подання, розгJUIд, публiкацiю та внесення до ре€стру вiдомостей

про передачу rrрава власностi на rrромисловий зразок та видачу лiцензii на використанIuI

промислового зразка); (Про затвердження IнструкцiТ про подаЕня, розгJUIд, публiкацiю та

З Крижна В. загальна характеристика договорiв щодо розпорядження майновими правами iнтелекryальноТ власностi / В.

Крижна // Право УкраТни. - 2004. - N9 9. - С.70.



внесення до реестру вiдомостей про передачу права власностi на зЕчж д.пя ToBapiB i послуг та
видачу лiцензii на використання знака для ToBapiB i послуг>; кПро затвердження Iнструкuii
rrро офiцiйну публiкацiю заJIви IIро готовнiсть надання буль-якiй особi дозволу на
використання запатентовчtного винzlходу (корисноi моделi) та кJIопотання rrро Ti вiдкликання>
та iH.

Питання до теми практичного заняття
1. Iсторiя становлення та розвитку правового регулювання договiрних вiдносин у сферi

iнтелекryа_тrьноi власностi. Правовi засади регулювання договiрних вiдносин у сферi

iнтелектуальноi власностi в Украiъi. Вплпав принципiв цивiльного права на регулювtIнЕя
договiрних вiдносин iнтелектуальноi власностi.
2. [оговiр як пiдстава розпоряджання майновими праваI\,{и iнтелектуа_rrьноТ власностi. Види

договорiв у сферi iнтелектуальноi власностi. MicTte договорiв у сферi iнтелектуальноТ
BilacHobTi 

"-"""i.Йi цивiльно-riравовiлх договорiв. 
{

3. Попереднiй договiр (договiр про наллiри) у сферi iнтелектуальноТ власностi. Укладення

договору та його форма.
4. Преддлет та об'ект договору у сферi iнтелекryальноi власностi.
5. Сторони договору. Права та обов'язки cTopiH.
6. Строки та цiна договору.
7. Вiдповiдальнiсть cTopiH за порушення умов договору.
8. Змiна та припинення дiТ договору у сферi iнтелекryа_пьноТ власностi.

Завдання до теми практичного заняття
Завдання Nil 1. Проаналiзуйте юмористичне телешоу кВечiрнiй квартал> (<Студiя Квартал-

95>) та визнаIмть, якi договори необхiдно укJIасти дJuI дотриманшI прав iнтелектуальноТ
власностi та iнших цивiльних прlIв та iHTepeciB фiзичних осiб при cTBopeHHi та використаннi
об'ектiв iнтелектуальноi власностi у толешоу. Визначить виfIадки, коли допускаеться вiльне
використання об'ектiв IIрава iнтелекryальноi власносli v юмористичному телешоУ.

Завдання J\b 2. Проаналiзуйте процес створення кiнофiльму. Якi договори необхiдно укласти
особi, що здiйснюе створення фirьму дJIя забезпеченIuI дотриманшI rrрав iнтелектуальноТ

власностi. Визначить категорii осiб, якi здiйснюють творчу дiяльнiсть, та осiб, якi виконують
технiчну роботу. Визначить перелiк осiб та умови вiдповiдних договорiв. Як вплине на

договiрнi вiдносини жанр фiльму (художнiй, iсторичний, документальний, комедiйний)?

Тема Ni 2. Щоговори про створення об'сктiв права iнтелеrсгуальноiвласностi

Методичнi вказiвки до теми практичного заняття

.Щоговiр про створення за замовленням i використання об'сктiв авторського права i
сумiжних прав

,Щоговiр про створення за зап4овленняrл i використання об'екта права iнтелектуальноi
власностi вiдiграС особливУ роль дJUI механiзмУ цивiльно-правового регуjlювiшня авторських
вiдносин, створюючи передiмови" для ix динаrrцifiи. Вiдносини по створенню об'екта
авторського права можуть бути охарактеризованi як органiзацiйнi вiдносини, а саме

передпосилочнi, так як договiрнi правовiдносини авторського з.lI\4овленшI - це правовий

зв'язок cTopiH, що виникае до створення об'екта авторського права. Якщо виходити з того,

що авторське право регулюе вiдносини, що скJIадаються в процесi використання вже

створеного твору, то до створення власне твору сторона договору авторського замовлення



може нiвиватися автором тiльки )д,Iовно, правильно нztзивати fi особою, що зобов'язуеться
створити TBip.a

Iсmоmнuллu ул/rовад,lu договору с: предмет договору, строк створення об'екта праВа

iптелекryальноi власностi, спdсо би rа умови Його вилбристання, цiна.
Звертаrо.пась до розгJIяду змiсmу dоzовору авторського заN{овлення, пропонуеться його

умовно роздiлити на двi частини. Перша частина договору з€lN,tовлення скJIадаеться з умов,
спрямованих на регуJIювання вiдносин, якi виникають у зв'язку зi cTBopeHE IM автором свого
твору. Друга частина умов складаеться з умов, що притаN{аннi авторському договору, за яким
передаеться готовий TBip.5

,Що першоТ частини договору замовлення можна вiднести умови про предмет договору
та надати його характеристику, права та обов'язки cTopiH, стоки дii ДоГоВОРУ,

вiдповiдальнiсть за порушення умов договору.
Слiд звернуги рагу на спеrщфiку доювору авторського зilN{овIIення. BiH укllадаеться в тоЙ

час, коJIи об'екга irrгелекryаrьноi власностi ще не icHye, тому належну увагу слiд придiллrги сапlе

харакгеристицi цред\,Iета IФого доювору та визначенню його ознак. Як правило пред\{етом за

договором зtlI\ловJIенIи виступЕlють об'еIсги Еlвторського црава i сумiяспп< црав, тому що cTBopeшul

об'екга црава промисловоi власностi вiдбуваеться за договором виконЕtннrl науково-дослiдпос або

дослiдто-конструкторськIiD( та технологi,шпж робiт.
. При наданчi характери9тики ryреDмеmу dozoBogty слiд звернути увагу на наступне.

Чим докладнiше буде визначений TBip, який потрiбен створити, тим менше
вiрогiднiсть виникненшI надалi споров щодо виконання сторонап4и своiх обов'язкiв за

договором. ,Що wrсла таких ознчtк можуть бри вiднесенi, зокрема, обся?, вud, эюанр, цiльове
прuзначення, робоча назва лwайбуmньоaо mвору, сфера йоzо л,tоэtслuво?о засmосування, пр1l

Hazodi mакоэю - короmкuй вuклаd mвору (пtан, сuнопсuс i m. d.), йоzо переdбачуванuй зtпiсm

mоu4о. TBip може бути створено автором i передано зЕtмовнику на матерiальному носii або в

iншiй формi (наприклад, з використанЕям комп'ютерноi технiки i передачi результатiв робiт
по цифровiй мережi).6

В деяких випадкtж корисно dоOаmu dо dоzовору чорновi нарuсu, опuс сmuлiсmuчнtlх
особлuвосmей, перелiк diйoBttx осiб, опuсу персонаэtсiв mа iHul. I]е додатково дозволитЬ
захистити замовника вiд випадкiв передачi автором прав на створений TBip iншим особа:rл, а

автору допоможе при вирiшеннi спорiв у разi вiдмови зчlN{овника прийняти створений за

авторським договором зtlN[овленIuI TBip.7

Виходя.llI iз змiсry норм cTaTTi 1109 ЦК УкраiЪи i cTaTi 31-33 Закону УкраiЪи кПрО

авторське право та сумiжнi права), не можуть пiдлягати передачi (або наДаннЮ В

кОристраЕня) aBтopcbкi прdва, яRi не е Iмннимй на момент укJIадення вiдповiдного

договору, зокрема не виникJIi на момент укладення договору (права на нестворений об'еКт).

Виключення скJIадае лише договiр про створення за замовленням i використання об'сктУ
авторського права (стаття 1112 цк УкраiЪи). Вiдповiдно до його )л\4ов, лише за наявностi
чiтких вимог до ще нествореного (замовленого) твору, сторони мають празо зумовиТи

перехiд tIвторського права на такий об'скт або ж порядок його використання в майбутньоМУ.

У свiтлi викладеного умова комплексного договору про передання (або надання в

користрання) прав на твори, якi ще не iснують i якi будуть cTBopeHi стороною В

майбутньому при виконаннi cBoix договiрних зобов'язань без докладного опису вимог до
таких TBopiB, не вiдповiдае змiсry законодавства i може бути визнано недiйсним в судовоМУ

IIорядку.

а Сорокина Л. В. Отграничение авторского договора заказа от смежных договоров / л. в,Сорокина // Российский

юридическиЙ журнал. - 2008. - N9 5. - С. 204.
5 Завальна Ж. особливоСтi договорУ замовлення в авторському правi / Ж. 3авальна // Пiдприемництво, господарство i

право, - 2002. - N9 12. - С. 15.
6 ýлизнец И. Д, Двторскре право и смежные прqва: учебн. / И. А. БлиqнеЦ, К. Б.Леонтьев; под. ред. И, А. Близнеца. - М. :

Проспек1 2009. - С, L24-t25.
7 КозыреВ В, Е. АвторскОе право: вводный курс: учебн,пОсобие / В. Е. Козырев, К. Б. Леонтьев. - М. : Университетская книга,

2оо7,_ с.88-89.



Щоб уникнуги вказаного ризику в угодi сторони можуть передбачити, наприклаД,

вiдклада-пЬну }мовУ про те, що полоЖення догоВору прО передання прав на ще нестворений

на момент у-uд"rrь io.ouopy TBip набува. 
""""ocri 

з моменту створення такого ,"ору.8
Серед прав mа обов'язкiв сmорiн за договором авторського зап,IовленЕя необхiДно

вирiшити насцтtнi питання: тIи повинен автор працювати один чи може звертатися за

допомогою iнших осiб; чи може автор у перiод дii договору займатися виконанням iнших

дорrIень cTopoHHix осiб по створенню об'ектiв iнтелектуальнот власностi; чи може автор

передавати частиIIУ створеного об'екта чи ознайомJIювати з ним cTopoHHix осiб; визначити

строки та етаfIи прийняття твору; можливiсть пoBepHerrIUI твору з зауваженнями за]\,Iовника

на доопрацювання автору; строки внесення змiн у TBip; можливiсть передання права на

використаннrI творУ TpeTiM осФба\4; порядоК прийнятМ заNIовлення; етапи оплати, тощо.

Заверша-пЬнимИ умовамИ першоТ частиЕи договору заN[овлення е вiдповiдальнiсть
автора i залловника за невиконаннrI або неналежне виконшrня обов'язкiв щодо створення та

пр"й""rт" заN{овленого твору. Такими умовап4и можуть бути: вiдповiдальнiсть автора за

несвоечасне подашUI твору, вiдповiда_пьнiсть зЕlI\{овника за несвоечасне прийняття твору

тощо. На практицi пропонуеться у виглядi вiдповiда_пьностi щодо зчlп.{овника застосовувати

авiшс, що мае бути залишений у автора, або повну виплату гонорару за несвоечасне

прийняття твору або за неприйняття твору. Можливо застосоврати штрафнi санкцii у
uЙсоrпоuому вiдношення до гонорару.9

ПропонуеТься такоЖ стягненIUI з автора неустойки, якщо це передбачено умовами
договору. Разом з цим, розмiр сум, що стягуеться з автора не може rrеревищувати сJму

рa*"""' збиткiв, завдztних невиконанням tIи неналежним виконанням автором договору.10

Розглядаrо.ш питчlнЕя гrро розгrодiл прав iнтепекгуа-tьноi власноgгi на об'еItт, створеrшri за

зtlI\dоыIенIшм, слiд звернугися до змiсry ст. 430I_[t Укра:ни.
Вiдповiдно до ч.1 ст. 430 ЩК Украiни передбачаеться, що особистi немайновi права

iнтелектуаьноi власностi на_об'ект, створеrий за заN{овленням9 нutлежать творцевi цього
--;--- - J \ ё 1'

ob'en u. У 
""падках, 

передбачdниХ законом, oKpeMi особистi немайновi rrрава

iнтелектуа-гrьноi власностi на такий об'ект Moxýrтb належати замовниковi,

,Щана частина цiею cTaTTi закрiпrпое положення про те, що у випадках, передбачених

законом, okpeMi особистi немайновi права iнтелектушrьноi власностi на такий об'ект можуть

належати зitl\4овЕиковi. На наш погJIяД, Цо положеннrI су[еречить ст.ст. 266, 269,438 цк
украiни, адже тiльки автору можуtь належати особистi немайновi права на об'ект права

iнтелекryальноi власностi. kpiM цього, слiд звернуги увагу, що особистi немайновi права е

невiдчужУв€шими, маютЬ абсошотнИй характеР i належатЬ авторУ зulвхtд,I, поки автор icHyc лс

сф'екг.
оскiльки законодавство не передба.пало Hi перелiку особистrос немайlrовrлr прав

irпелекryаrьноi власностi, що мохqдь нчlлежати зЕlIчlовIIику, Hi умов набуггя TaKI,D( прав, при

застосувчtннi ст. 430 I]K УкраЪи слiд виходити з trрирод{ того або iншого особистого

немайнового права iнтелекryа-rьнот власностi. Тому можна зробити висновок, що за]\4овнику

може нtlпежатИ правО забезпе.шrТи недоторКаннiсть твору, протидiям будр-якому посtrанню на

TBip. Щ;я тою щоб у{IшGцrп{ на гrракплдi трудrощЬ у застосрчlннi ст. 4З0 IЩ Украши неОбХiДlО,

щоб законодавець чiтко визнаIIив,i за якID( yMoB ,t'i md саме, особистi немайlrовi права

irпелекryаrьноi власностi моllýrrь напежати за:,ловнrжу, l 1

8 МашrуrЯ А. <АвторсТво)) в комМерческоМ договоре. Распоряжение им}тцественными прzlвап{и автора в рамках
комплексного согл.tшениll / Д. Мш}ъя // ЮрилическЕUI практика. _ 2008. - Ns 2l (543) от 20.05.08 г. // Электронный ресlрс.
Режим доступа: http://yurpractika.com.
9 Завальна Ж. особливоСтi договорУ замовленнЯ в авторському правi / Ж. 3авальна // Пiдприемництво, господарство i

право. - 2002. - N9 12, - С. 16.

'd Бл"зпец И. Д. Двторское прzво и смежныс права: уrебн. / И. д. Близнец, К. Б. Леонтьев; под. род. И. А. Близнеца. - М. :

Проспекг, 2009. - С. |27.
11 ПравО iнтелекryальНоТ власностi: Науково-праКтичниЙ коментаР до Щивiльного кодексу УкраТни / [Паладiй М. В.,

Мироненко Н. М., Жаров В. о. та iH.]; за заг, ред. м. В. Паладiя, Н. М. Мироненко, В. О. Жарова. - К. : Парламентське

видавництво, 2ОО6. - С, 72,



Частина друга cTaTTi 430 ЦК Украiни урегульовуе майновi вiдносини мiж замовником
Th виконавцем та встановirюе rlравило про сrfiльнiсть HaJIeжHocTi майнових прав
iнтелектуальноi власностi на об'ект створений за замовленнrIм. Щя норма е диспозитивною та
надае можливiсть сторонrlп{ саллостiйно вирiшити питzIння про розподiл майнових прав
iнтелектуальноi власностi.

Питання до теми практичного заняття
1. Поняття, особливостi та види договорiв про створення об'ектiв права iнтелектуальноi
влаоностi.
2. .Щоговiр про створення об'екта права iнтелектуальноi власностi за заN{овленням.

3. .Щоговiр про створення сrryжбового об'екта права iнтелекryа_пьноi власностi (створення за
трудовим договором).
4. .Щоговiр на викоЕаншI науково-дослiдних або дослiдно-конструкторських та технологiчних

робiт.

Завдання до теми практичного заняття
Завдання NЬ 1. Gкладiть проект договору про створеЕня за зап4овленням дизайну моделi

дитячого автомобiлпо.

Завдання NЬ 2. Складiть проект договору про здiйонення за заNIовленням фотозйомки <<Свята

Букваря у навчальному закладi.

Завданпя NЬ 3. Складiть проект договору мiж директором видztвництва та позttштатним
журналiстом про розподiл майнових rтрав на створену за заN{овленням серiю статей у
перiодичному виданнi.

Тема NЬ 3. Щоговори про передання або вiдчуження прав на використання об'ектiв
rнтелектуальноr власностr

Методичнi вказiвки до теми практичного заняття

_ Характеризуючи окрерлi договiрнi конструqчii в сферt розпоряджання правап{и

iнтелектуальноТ власностi, звернемо увагу на договори про використання об'екта права
iнтелектуальноi власностi. Одним з видiв таких договорiв е лiцензii та лiцензiйний договiр.

Виходячи iз змiсту ст. 1108 ЩК УкраiЪи можна дати таке визначення лiцензiй у сферi
iнтелектуа_rrьноi власностi. Лiцензiя - це письмове повноваженшI, надчше особою, яка мае

викJIючне rrраво дозвоJIяти використання об'екта права iнтелектуальноi власностi (лiцензiар),

iншiй особi (лiцензiату) на використання цього об'екта в певнiй обмеженiй сферi.
Загалом TepMiH клiцензiя> (вiд лат. licitus дозвiл, право) доволi широко

застосовуеться в суrаснiй законод€lвчiй термiнологii. У KoHTeKcTi ж законодавства про
iнтелектуальну власнiсть лiцензiю традицiйно розгJIядають як дозвiл Еа використаннrI
об'екта права iнтелекryальноi власностi. Так, вiдповiдно до ст. 1 Закону УкраiЪи <Про

охорону lrрав на винаходи i кориснi моделi>> лiцензiя - дозвiл власника патенту (лiцензiара),

що видаеться iншiй особi (лiцензiату), на використання винztходу (корисноi моделi) на
l,

певних yMoBEtx.,-

Вiдносно видiв лiцензiй необхiдно вiдзна.rити, що icHyc декfuька критерiiЪ для
класифiкацii видiв лiцензiй.
" Критерiлли для класифiкацiл" е право лiцензiаРа на вudаЧу лiцензiй iHu,tlли особал,t i

право на зсыuсm лiцензiаmол,t cBotx вuняmковtlх прав вй незаконнlм dй iHultlx осiб-

12 ЯкубiвськиЙ l.,ЩоговорИ щодо розпоряджання майновимИ правами iнтелекryальноТ власностi за законодавством УкраТни /
l. ЯкубiвськиЙ // Пiдприемництво, господарство та право. - 2007, - N9 8. - С.17,



У першому випад{у це просmа (невuняmкова) лiцеюiя, по ясй лiцензiар може надавати
прiшо використаннrI результату iнтелектуалтьноi дiяlьностi або засобу iндлвiдуа-tliзацii iHrrmTM

особmл. Лiцензii, що видЕlються лiцензiаром iнrшпrл особаirл, повиннi передбачати Ti.тьrca таке
використЕlння, яке вкz}зilне в лiцензiйному логоворi.

У другому випад(у це вuнrlmкова лiцензiя, по якiй лiцензiару забороттяеться видавати
лiцензii на використання результату iнтелекryа-пьноi дiяrьностi або засобу iнд.rвiдуалiзацii
iншим особаrrл.13 Сугь винятковоi лiцензiТ полягае в можливостi користуватися об'ектом за
вiдсугностi конкцtентiв. Право забороняти BciM iнширл особаrrл використовування об'екту як i
ранiше напежить правоволодiльцю викJIючних trрш, лiцензiат за виIuIтковою лiцензiею може
лише використовувати oKpeMi засоби захисту cBoix прав у разi порушення iх третiми
особами.l4

У главi 75 ЦК введено поняття оduнuчноt лiцензit, якою визнаеться лiцензiя, що
видаеться одному лiцензiаry i виключае можливiсть видачi лiцензiаром iншим особа:rл
лiцензiй на використання об'екта права iнтелектуальноi власностi у сферi, що обмежена цiею
лiцензiею, аJIе не викJIючае можJIивостi використання лiцензiаром цього об'скта у зазначенiй
сферi.l5

Другу кrrасифiкацiю лiцензiйдшос договорiв можна провести в залежностi вiд волi
волоdiльця вulохючнllх прав на передalнш{ црава на використЕlнIuI об'екry iнтелектуапьноi
дiяльностi.

По-перше, це кdобровiльна лiцензiялl, залсою володiлеrщ гrрав iшrелекryаrъноТ ыlасностi -
лiцензiар у добровiльному порящу надас або зобов'язуеться надати iншiй cTopoHi - лiцензiаry
прilво використов}ъашш об'екту iнтелекryаrьноi власностi.

По-друге, це прuмусова лiцензiяо коJIи суд на вимоry зацiкавленоi особи, у визначених
зйконом випадкаt', може ухвdrпrги Рiшеrпrя про надdirня цiй особi на певних умовах права
використiшшI резуJБт:dту irrгелекryа-тьноi дiяlьносгi, тобто проти волi володirьця прав
iлrгелекryа-пьноi власностi. 1 6

Третя класифiкацiя здiйснюеться вiдповiдно до способу охоронu об'екmа лiцензiйноzо
dozoBopy. Лцензiйнi договори подiляються на: патентнi; безпатентнi; комплекснi.

Паmенmнi лiцензiйнi dozoBopu - це договори на використання об'сктiв iнтелектуальноi
власностi, що охоронrIються вiдповiдними охоронними документ€lп{и: патентами або
свiдоцтвами.

,Що безпаmенmнuх нi}лежать лiцензiйнi договори, за якими надаеться право IIа
використанЕя науково-технi.пrих досягнень, що но мають правовоi охорони, виробничого
досвiду, конфiденцiйноi iнформацii управлiнського, комерцiйного, органiзацiйного
характеру, тобто ceKpeTiB виробництва (кноу-хау>) та рiшень, на якi подано зчuIвки на
одержаншI правовоi охорони. 17

,Що особливого рiзновиду патентних i безпатентних лiцензiй потрiбно вiдносити
договори про обл,tiн лiцензiял,tu. Цей вид (шерехресноi лiцензii> (ккрос-лiцензii>) широко
ррзповсюджений в практицi, Jцо обумовлено низкоц приtIин. З одного боку нерiдко бiльш
пiзнi патенти залежать вiд ранiше виданих i не можуть бути використЕшi без придбання
лiцензii'-прототипу, що охороняеться патентом. У свою чергу власник цього прототипу
зацiкавлений в придбаннi бiльш вдосконапених технi.плих рiшень. В результатi мiж
власникrlп,lи пов'язаних патентiв вiдбраеться обмiн лiцензiд,ли. З iншого боку, фiрми-
конкуренти, зацiкавленi в пiдвищеннi технiчrrого i економiчного рiвня cBoei продукцii,

1З Наумова Е. Договорное реryлирование оборота прав на интеллекryальную собственность / Е. Наумова //
Интеллекryальная собственность. Авторское право и смежные права. - 2008. - N9 6. - С. 70-71.
1а Кувыркова А. Ю. Лицензионный договор о предоставлении права использования объекта интеллекryальных смежных
прав / А, Ю. Кувыркова // Законодательство. - 2009. - N9 5. - С. 58.
15 Мельник О, flоговори у сферi iнтелекryальноi власностi за новим l-|ивiльним кодексом УкраТни / О. Мельник //
Пiдприемництво, господарство та право, - 2003. - N9 9. - С. 8.
16 Наумова Е. ,Щоговорное реryлирование оборота прав на интеллекryальную собственность /
Интеллекryальная собственность. Авторское право и смежные права. - 2008, - N9 6. - С,70-71,
17 flобринiна Г. ЛiцензiЙна дiяльнiсть щодо об'ектiв права iнтелекryальноI власностi / Г. flобринiна
экономиста. - 2007. - N9 3. - с, 5,

Е. Наумова //

// Справочник



охочiше застосовують обмiн лiцензiями, нiж iх продаж без здобугтя в обмiн яких-небудь
ceKpeTiB18.

За коллплекснltм лiцензiйнuлw dоzоворол,t лiцензiат одержуе прzlво IIа викорисТання

кiлькох об'сктiв iнтелектуальноi власностi, однi З яких мають правову охорону, а iншi - Hi.

Залежно Bid об'екmу розрiзняють HacTyпHi лiцензiйнi договори: авторськиЙ; пРО

наданнrI сумiжних прав; про надання праВ на винахiд, корисну модель або промисловий
зразок; про надtlЕЕя прав на торгiвельну марку; про надання прав на топологiю iнтегральних
,iпро"r"Й; про наданнrI прав на селекцiйне досягненняl9.

Як рiзновид лiцензiйних договорiв можна розгJuIдати сублiцензiйнuЙ )ozoBip,
положення про л<ий мiстяться у частинi 2 ст. 1109 цК Украiни. За цим договором лiцензiат
надае дозвiл на використаншI об'екта права iнтелектуальноi власностi iншiй особi
(сублiцензiату). Укладення сублiцензiйного договору можливе тiльки у випадках, прямо

передбачених у лiцензiйному договорi мiж лiцензiаром i лiцензiатом. При цьому, оскiльки
сублiцензiат не перебувае _ у безпосереднiх дотовiрних вiдносинах з лiцензiаром,

t..!1...
вiдповiда_пьнiсть перед лiцензiаром за дi сублtцензlата несе лlцензlат, якщо 1Еше не

встановлено лiцензiйЕим договором.
ЦК Украiни доrrускае можливiсть видачi лiцензii без укJIадення лiцензiйного

договору. У ст. 1107 лiцензiю i лiцензiйний договiр визначено як саrrлостiйнi види договорiв
щодО розпорядЖання майНовимИ правап.{И iнтелектуальноi власностi. Однак сама по собi
лiцензiя е одностороннiм правоtмном i не може розгJIядатися як вид договору.

ТомУ недоречнО включатИ fi поряЛ iз лiцензiЙним договороY як рiзновид договорiв
щодо розпорядження майновими правами iнтелектуа_тrьноi власностi.20 Вiднесення лiцензii до

договорiВ щодО розпорядЖання майНовимИ правамИ iнтелекryальноi власностi у ст. 1107 I_{K

Украiни е помилковим.2l
Спецiальнi закони, на вiдлiну вiд ЦК Украiни (наприклад, ст. З2 Закону УкраiЪи <ПРо

,tBTopcbкe гIраво i сlмiжнi правa>), ст. 28 Закону Украiни <Про охорону прав на винаходи i
кориснi моделi> ст. 20 Закону Украiни <Про охорону прав на промисловi зразки>, ст. 16

ЗаконУ УкраiнИ кПрО охоронУ прав на знакИ для ToBapiB i посrryг), ст, 40 Закону Украiни
кПро охорону прав на сорти рослин)), ст. 16 Закону УкраiЪи <Про охорону прав на

топографii iнтегральних мiкросхепл>) виходять iз того, що, видача лiцензii завжди

вiдбуваеться на пiдставi лiцензiйного договору. Мабуть, саме такий пiдхiд е бiльш

обгрунтованим i правильним. Важко уявити BapiaHT надання суб'ектом, якому належать

майновi права iнтелектуальноi власностi, лiцензii на використання об'екта без укладення
договору. Саме лiцензiйнИй договiР у дЕIномУ випадкУ с пiдставою наданшI дозвоJIу (видачi

лiцензii) i, водночас, засобом визначеншI умов видачi такоi лiцензii.
Звертаrошсь до характеристиwт лiцензiйноzо dozoBopy, слtд вiдзшачити, що BiH займае

важJIиве мiсце серед договорiв щодо розпоряджаrrня майновими правами iнтелектуальноi
власностi. Вiдповiдно до ст. 1109 цк Украiъи за лiцензiйним договором одна сторона
(лiцензiар) надае другiй cTopoHi (лiцензiаry) дозвiл на використання об'екта права

iнтелефальноi власностi (лiцензiю) на умовчж, визначених за взаемною згодою cTopiH з

урt}хуванням вимог ЩК УкраiЪи та iншого закону.
В наlковiй лiтературi видiляють TaKi специфiчнi ознаки лiцензiйного договорУ:

за11ро11онОваниЙ до rrередачi за договороМ iнтелектуа_тrьний продукт е HeMaTepia_llbниM;

лiцензiат набрае право на використан}uI визначених договором майнових прав на об'ект

iнтелектуальноi власностi; мЕерiальнi об'скти, як}цо вони передаються за лiцензiйним

договороМ, е лише носiяlrлИ iЁформdчii, яка е об'ектtiм iнтелектуальноi власностi; основний

1s Левченко fl. Аспекты лицензионных договоров. относительно лицен3ионных договоров о передаче прав на объекты

интеллекryалЬной собственн ости / Д, Левченко // Юридическая практика, _ 2006. - N9 11. - с,22.
19 Рузакова о. Часть четвёртая ГражданскогО кодекса РФ: отдельные проблемы правового реryлирования / О. Рузакова, К.

Клочун / / Интеллекцальная собственность. Авторское право и смежные права, - 2006. - N9 11. _ с. 4.

2О Крижна В. Загальна характеристика договорiв щодо розпорядження майновими правами iнтелекryальноТ власностi / В.

Крижна // Право УкраТни. - 2004. - N9 9. - С.68.
21 ЯкубiвськиЙ l.,Щоговори щодо розпоряджання майновими правами iнтелекryальноТ власностi за законодавством УкраТни /
l. Якубiвський // Пiдприсмництво, господарство та право. - 2007. - N9 8. - с. 18.



елемент об'скта лiцензii - викJIюtше право iнтелектуальноi власностi не переходить до
лiцензiата, а йому лише надаеться тимчасове право на використаншI об'екта цього права;
власник IIатенту при видачi лiцензii зберiгае за собою майновi права, на об'ект
iнтелекryальноi власн о cTi22 .

" Лiцензiйний договiр вваэкаqться укладеним,. якщо сторони дiйшли згоди щодо
iстотних умов (тобто тих ytr,ioB, якi визнанi iстотними зztконом або необхiднi дrrя договорiв
даного виду), тобто такий договiр законодЕlвчо визнаеться консеЕсу€rльним2З. KpiM того,
обов'язковою умовою чинностi лiцензiйного договору е його укладення у письмовiй формi,
оскiльки недотримання flисьмовоi форми мае наслiдком нiкчемнiсть такого договору (ч. 2 ст.
1107 ЦК УкраiЪи). Слiд звернуtи увагу, що предметом лiцензiйного договору не можуть
бути права на використilЕня об'екта права iнтелекryальноi власностi, що не були чинними на
момент укJIадання договору.

Виходячи iз положень ч. 1 ст. бЗ8 та ч. 3 ст. 1109 ЩК УкраiЪи до iсmоmнuх yJйoB

лiцензiйного договору нz}лежать предмет договору; вид лiцензii; сфера використання об'екта
права iнтелектуальноi власностi (KoHKpeTHi права, що надаються за договором, способи
використаннr{ зазначеного об'екта, територiя та строк, на жi надаються права, тощо), розмiр,
порядок i строки виплати плати за використання об'екта права iнтелектуальноI власностi.

Сторони лiцензiйного договору мЕlють чiтко визначити можливий обсяг використаннJI
об'екта права iнтелектуальноi власностi, можливiсть передання об'екта iнтелектуальноi
власностi TpeTiM особам, збереження конфiденцiйностi змiсту лiцензiйного договору,
пЬрядок та розмiр оплати. 

* tr !*

Варто зазнаIмти, що у ЦК Украiни вiдбулося розширення сфери застосування
лiцензiйного договору. Якщо у спецiальному законодавствi про iнтелектуальну власнiсть

розрiзняеться авторський договiр у сферi авторського права та лiцензiйний договiр у сферi
промисловоТ власностi, то ЩК Украiни закрiплюе унiверсальну конструкцiю лiцензiйного
договору, який застосовуеться як до об'сктiв Еlвторського права, так i щодо об'ектiв
промисловоi власностi.

Основна юридична мета цього договору поJuIгае у наданнi дозволу (видачi лiцензii) на
використЕшня певного об'екта права iнтелектуальноi власностi. Лiцензiйний договiр е одним
з BapiaHTiB оформлення лiцензii на використаншI об'ектiв права iнтелектуальноi власностi (ч.

2 ст. 1108 ЦК Украiни). Отже, rrоложення ст. 1108 ЦК Украiни про лiцензii на використання
об'сктiв права iнтелекryа;rьноТ власностi повиннi застосовувulися i до лiцензiйних

,,l,
договорlв-,.

У правовому регулюваннi договiрних вiдносин у сферi iнтелекryальноТ власностi
традицiйно важливе мiсце зймали типовi договори. У ЦК УкраiЪи положення про типовi
лiцензiйнi договори вмiщено у ст. 1}11. Iнститут тип@вих лiцензiйних договорiв покликаний
забезпечувати посилеЕу охорону iHTepeciB творця об'екта iнтелектуальноi власностi у
договiрних вiдносинах. Право затвердженнjI типових лiцензiйних договорiв вiдповiдно до ч.

1 ст. 1111 ЦК УкраiЪи надано уповноваженим вiдомствап{ та творчим спiлкаrrл.

Лiцензiйний договiр у випадках, передбачених законом, може передбачати }кладання
сублiцензiйноzо dozoBopy, за л<им лiцензiат надае iншiй особi (сублiцензiату) сублiцензiю на
використання об'екта rrрава iнтелектуальноi власностi. У цьому разi вiдповiдальнiсть перед
лiцензiаром за дiТ сублiцензiата несе лiцензiат, якщо iнше не встilновлено лiцензiйним
договором.

!оговiр про передання виI&пючних майнових прав iнтелекryальноi власностi.
За договором гrро передання викJIю.Iних майнових прав iнтелектуальноТ власностi

одна сторона (особа, яка мас вик.гпочнi майновi права) передае другiй cTopoHi частково або в
повному складi цi права вiдповiдно до закону та на визначених договором умовах (ч. 1 ст.
1113 ЦК УкраiЪи).

22 Базилевич B,fl. lнтелекryальна власнiсть: Пiдручник/ Базилевич В.д.- к. : 3нання, 2008. - с. 22]..
2з*кирилюк А. в. лiцегiзiйний договiрЪа використання лiтераryрних*творiв: понятгя, умови, форма / д, В. Кирилюк //
Акryальнi проблеми держави i права. - 2008. - N9 41. - С. 192.
2аКоссакВ.М,Правоiнтелекryальноiвласностi:Пiдручник/В.М.коссак, l.€,Якубовський -К,:lстиirа,2оо7,-с.158-159.



Iстотними умовами договору про передання викJIючних майнових rrраВ

iнтелектуальноi власностi е: строк дiТ договору, способи використаIIшI твору, територiя, на
яку поширюеться право, що передаеться, розмiр i порядок виплати авторськоТ винагороди, а

тiжож iншi умови, щодо яких за вимогою одriеi iз cTopiH повинно буги досягнуtо згоди.
Проте умови договору про перед€шня викJIючних майнових прав iнтелектуальноТ

власностi, що погiршують iтановище творця вiдповiдного об'екта або його спадкоемцiв
порiвняно зi становищем, передбаченим ЩК УкраiЪи або iнцlлtм законом, а також обмежують
право творця на створення iнших об'ектiв, е нiкчемними.

,Щоговiр комерцiйноi концесii (франчайзинry).

. Вiдповiдно,до ст. 111У ЦК Украiни за dоzовфол, коJwерцtйноt концесii одна сторона
(правоволодiлець) зобов'язуеться надати другiй cTopoHi (користрачевi) за Плirту праВО

корист}ъ.шrrя вiдповiдно до Ii вимог комплексом належних цiй cTopoHi прав з метою
виготовлення та (або) продсDку певного виду товару та (або) ЕаданнrI посJtуг.

При укllаденнi договору комерцйноi концесii, KpiM положень ЩК Украни, ГК Укра'ни,
слiд враховувати положенш{ спецiаrшпос нормативних aKTiB, що реryлюють вiдrосиIrи у сферi

обороту та охорони прав на ощремi види об'екгiв iнтелектуальноi власностi.
Суггевш,шr ознtlкЕlпdи комерчйноi коrщесii е те, що за договором комерцifuiоi коlщесii

правоволодiлець надае корисграчу цраво на використzlнЕя за Iшату кошшексу викJIю.IнI,D( IIр€lв

на об'сrстr.I iнтелекгуаrьноТ власностi з метою сцриrшfiIя у гrросршпri товарЬ (послуг) на певномУ

ршilсу. ,що вимог, що передбаченi в законi i можуть буги вкlпоченi до договору, належать

вказiвкИ щодО територiТ використtlЕня, сферИ цивiльного обороту, прчtво укJIадати договiр
комерцiйноi субконцесii, обов'язок здiйснення держазноi реестрацii договорУ, передача
технiчноi та комерцiйноi документацii, контроль за якiстю ToBapiB тощо.

Франчайзинг на практицi реа-пiзуеться в рiзних формах. Його прийнято кJIасифiкрати
за видt}ми за рiзними крирерiями. Найчастiше р юридичнiй лiтераryрi франчайзинг
класифiкусться за видtlп{и вiдповiдно до функцiй, якi BiH виконуе. У кПосiбниКУ iЗ

франшизи> BOIB франчайзинг пiдроздiляють на три види:
- франшиза на переробку (виробництво);
- франшиза на послlти (cepBic);
- франшиза на оптову торгiвлю фозподiл)25.
В основу такого подiлу iсторично покJIадено спосiб та обсяг дiяльностi, яку здiйснЮе

користувач згiдно iз франшизою, передбаченою договором комерчiйноТ концесii.
Iншими словаN{и, в основу подiлry покладено обсяг прчIв щодо можJIивих виДiв

дiяльностi, ЯКу може здiйснювати за договором комерчiйноТ концесii користувач26, в

залежностi вiд cyTHocTi господарських вiдносин.27

Варобначuй франчайзuнZ широко предстч}влений У виробництвi безалкогольнI/D(

напоiв (кКока - Кола>>, <Пепсi> i кСевен - Аш). Слiд звернуги увагу, що використовуючи

цей вид договору щодо комерuiйноi концесiТ, користрач здiйснюе весь виробничий цикл
виготовлення кiнцевого продукту пiд торговельною маркою правоволодiльця. В цьому
випадку правоволодiлець надае користувачу необхiднi складовi, iнгредiенти, устаткування, а

друга сторона, "тобто корйстувач, здiйснюе вfiробництво 'кiнцевоголл продукту пiд
торговельною маркою i мае право розповсюдження його серед споживачiв.28

При франчайзингу на наdшння послуz передаються технологii надання послУГ

готеJIями (Holiday Inn, Hilton, Marriotvn), ресторана.тrли, пiдприемствчlпdи швидкого харчування

25 Рlководство по фршrшизе. - Женева: ВОИС, 1995. - С. 15.

26 Бiлошицький С. Моделi договорiв комерцiЙноi концесiТ/ С. Бiлошицький |/ Правовий тиждень. - N9 13 (86) вiд 25,03.2008

р.- С. 8,
27КлименкоА.Договорфранчайзинга-анализсодержания/А.Клименко //Налогиибухгалтерскийучёт,-N974(736) от

1з,09.2004. - с. 25.
2s Бiлошицький С. Моделi договорiв комерцiйноТ концесii/ С. Бiлошицький // Правовий тиждень. - N9 13 (86) вiд 25,0з.2008

р.- с. 8.



(McDonald's, Pizza Hut i проч.), фiрмовими станцiями техобслуг9вування автомобiлiв,
автозаправочними станцiями, _arрu*оu"ми компанiямц банками та iнш.29" 

ЙПовай франчайзuнz (Kpaci<age - franchise))3O - це метод ведення комерuiйнОi

дiяльностi тЕжиМ способом, що правоволодiлець одержуе вигоду вiд швидкого росту

фраrrчайзинговоi мережi при обмежених витратах i ризику, а користувач - вiд того, що мае

право використовувати перевiрену комерцiйну систему.
При укладаннi такого договору прiшоволодiлець надае у користування приВаТнИМ

фiзи.пlим чи юридичним особам спецiальне право на вiдкриття магазинiв, cyIIepMapKeTiB для
продzDку покупцям набору продуктiв чи посJIуг пiд iMeHeM i торговельною маркою

прu"оuооодiльця. В YKpaiHi йпо"u по"ц.сiя використовуеться наприклад, <<Сiльпо>>.31

За договором monapшozo (mopzoBozo) франчайзuнzу користувач купуе у материнськоТ

компанii-правоволодiльця право на продчDк ToBapiB з if торговою маркою (фактично йдеться

про право продавати товЕ)и вiд iMeHi виробника). Як приклад такоi комерuiйноi концесiТ

,Ъ*"u 
"u"..Ъ" 

офiцiйних дилерiв з продЕDку автомобiлiв.З2 Товарний франчайзинг (торговий

франчайзинг) - че спосiб ведення бiзнесу, за яким правоволодiлець, що е виробником товару,

надае прttво продажу свосi продукцii користрачу при обов'язковому використulЕнi знаку для
товару та послуг правоволодiльця i на чiтко визначенiй територii, яка повнiспо
.uпрirr*.ться за франчайзi. , Ё

друга класифiкацiя франчайзинга пов'язана з iнтернацiоналiзацiею бiзнесу. в
залежностi Bid способу орzанiзацit, сmрукmура й вза€лпuн франчайзuнzовоt MepeHci

розрiзняють TaKi моделi органiзацiТ франчайзингуЗ3 :

- пря"rпай франчайзuнz (класлчний франчайзинг, договiр регiона_ltьноi комерцiйноi

концесii) ] договiр укладасться мiж trравоволодiльцем, що знаходиться в однiй KpaiHi, i
користувачем, якиЙ знаходитЬся в iншiй краiЪi. Щя схема можJIива, якщо краiни розташованi
географi.шrо 1lоруч i вони мають спорiдненi культуру i звичаi. У цьому випадку

забезпечуеться контроль з боку правоволодiльця за веденням бiзнесУ користувачем.

класична модель, що зветься тчжож прямим франчайзингом, передбачае безпосереднi

вiдносини мiж правоволодiльцем i користувачем. Правоволодiлець саNd пiдшукуе
кандидатури користувача, веде з ними переддоговiрнi переговори й укладае договори.
Модель прямого франчайзингу найбiльш ефективна, коли правоволодiлець i користувач

перебувають в однiй державi. Франчайзингова мережа при прямому франчайзингу може

булратися за двома основними принципами: укJIадання простих договорiв мiж
правоволодiльцем i одним чи декiлькома користувачаJч{и на вiдкриття однiеi франчайзинговоi
точки кожним iз користувачiв (одноелементний франчайзинг), укJIадашнrI з одним чи

декiлькома користувачаN,Iи договорiв на розвиток певноi територiI (багатоелементний

франчайзинг). Найчастiше в однiй мережi використовуються комбiнацii цих способiв.

- непрямuй франчайзанz (франчайзинг що розвивае, тобто договiр концесii на

розвиток) - даний тип використовуеться, коли краiЪи географiчно вiддаленi одна вiд iншоi та
iснують значнi розходження в кульТурi, звичаях, мовний бар'ер. Струкryрними еJIементами

система франчайзингу е дочiрнi фiрми, фiлiт, спiльнi пiдприемства. У цьому виIIадку,

cTBopeHi пiдприемства забезпечують адаптацiю системи франчайзингу до мiсцевих умов, а
також забезпечуеться прямий зв'язок мiж правоволодiльцем i користувачем. Прикладом

дЕшогО типу е створеннЯ в УкраiЪi мережi рестораrriв <McDonald's>. ,Щоговором на розвиток
передбачаеться вiдкриття користувачем декiлькох франчайзингових точок на визначенiй

договороМ територii i за визнаЧений TepMiH. При цьомУ дJU{ кожноi новоТ точки }кладаеться

29 Судариков С. А, Право интеллекryальной собственности: учебн. / Судариков с. А. - м. : Проспек1 2009. - с. 284.
ЗО Легейда Е. Фрштчйзинг. Новая форма организации бизнеса lE. Леrейда llБизнес - информ. - 1996.- Ns 20. - С, 32.

Зl-Бiлошицький С, Моделi договорiв коl,аерцiйноi концесiТ/ С. Бiлошиццкий.,// l1равовий,тиждень. - N9 13 (86) вiд 25.03.2008

р.- с. 8.
З2 Бiлошицький С. Моделi договорiв комерцiЙноI концесiТ/ С. Бiлошицький //Правовий тиждень. - N9 13 (86) вiд 25,0з,2008

р.- с. 8.
]' Рупо"од"ruо по франшизе. - Женева: воис, 1995. - С. 50; Легейда Е. Фраячайзинг. Новая форма организации бизнеса /

Е. Легейда // Бизнес - информ. - |996. - Ns 20. - С. 32.



окремий договiр франчайзингу. Iншими словаNIи користувач зобов'язуеться вiдкрити
обговорене число франчайзингових точок, а правоволодiлець гарантуе укладання з ним
вiдповiдноi кiлькостi договорiв франчайзингу.

- майсrпер-франчайзанz (субфранчайзинг, субконцесiя) - у цьому випадку договiр
укJIадаетиься з метою органiзацii фраrrчайзингових пiдприемств, тобто схема вiдносин моЖе

бути вiдображена наступним способом: правоволодiлець головний користувач
користрач. Недолiком TaKoi системи е неможJIивiсть здiйснювати ефективний контроль за

дiяльнiстю користувача.- В основу гiодiлу на Tarii моде}ri покJIадена пояfа нових, додаткових cTopiH у договорах
комерцiйноi концесii, i як результат - пов'язанi з цим особливостi у правах та обов'язках
cTopiH, що визначаються пiд час укладення договору комерчiйноi концесii. У нових модеJutх,

KpiM вже зазначених суб'ектiв договору комерцiйноi концесii, як-от: прЕtвоволодiлець та
корист}ъач, з'являються додатковi сторони: головний користувач, субкористУВач,

розвиваючий користрач.За
.Щоговiр комерuiйноТ концесiТ може засновуватися на посднаннi кiлькох моделей та

об'еднати в собi, наприкJIад, територiальну концесiю та концесiю, що розвиваеться.
Характеризуючи договiр комерчiйноi концесii слiд звернуги уваry на специфiку

стаryсу його суб'ектiв. Стороналли договору комерцiйноi концесii можуть бути лише
суб'екти пiдприемницькоi дiяльностi. Правоволодiльцем е виробник ToBapiB, робiт (послуг).

Користувачем rrо договору е юридиIша або фiзична особа, суб'ект пiдприемницькоi

дiяльностi, який отримае дозвiл на використання об'ектiв iнтелектуальноi власностi у своiй
господарськiй дiяльностi.

Вiдповiдно до ст. 1116 ЦК УкраiЪи предметом договору комерцiйноi концесiТ е rтраВо

на використання, об'ектiв iнтелектуа;lьноТ власностi (торговельнlD( марок, промислових
зразкiв, винаходiв, TBopiB, комерцiйноi таемницi тощо), комерчiйного досвiду та дiловоТ

реггугацiТ. Слiд звернуги рагу, що но Bci об'скти права iнтелектуаrьноi власностi знаходягься у
вЬному оборотi та, вiдповiдто, не мож}ть буги предлетом договору комерцifurоi концесii, як
нЕшрикJIад, географi.пrе зазначенIш.

При укладеннi договору необхiдно визна.п,lти строк його дii. Як правило, договiр

укJIадаеться на сч)ок, не менше нiж 5 poKiB дJбI того, щоб користувач за договором МаВ

мож.глтвiсть окуIIити своТ витрати, пов'язаlti з комерцiйною концесiею.
Вiдповiдно до ст. 1118 ЦК УкраiЪи, ст. З67 ГК Украiни договiр укладаеться у

письмовiй формi i проходлть обов'язкову реестрацiю в органi, який здiйснюе реестрацiю
суб'ектiв господарськоi дiяльностi

У 2014 роцi було затверджено наказом Мiн'юсту вiд 29.09.20|4 J\b1601/5 Порядок

реестрацii договорiв комерчiйноi концесii (субконцесii). Порядок визначас процедурУ

державноI реестрацii договору комерцiйноi концесii (субконцесii), договору про внесення

змiн до цього договору та договору про його розiрвання, внесення про це записiв до Сдиного

державного реестру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприемцiв, а також внесення до
единого д.р*а"irо.о 

- 
peecTfy заfису про скасуЁанняlвизнання недiйсною дерЖавНОi

реестрацii договору комерuiйноТ концесii (субконцесii), договору uро вIIесеншI змiн до цього
договору та договору про його розiрвання, скасування/визнання недiйсним догоВорУ
комерuiйноi концесii (субконцесii), договору про внесення змiн до цього договору та

договору про його розiрвання, розiрвання договору комерцiйноi концесii (субконцесiI) на
пiдставi судового рiшення, що набра_по законноi сили.

При розг;rядi питання про права та обов'язки cTopiH за договором комерцiйнОi
концесii слiд зосередити увагу на обов'язках cTopiH за договором.

Правоволоdiпець зобов'язанай: передати користувачевi технiчну та комеРчiЙНУ

док}ментацiю i надати iншу iнформацiю, необхiдну для здiйснення прав, наДаних йомУ За

договором комерчiйноi концесii, а також проiнформувати користувача та його працiвникiв iз

За Бiлошицький С. Моделi договорiв комерцiЙнот концесii/ С. Бiлошицький // Правовий тиждень. - N9 13 (86) вiд 25.03.2008

р.- с. 8.



питань, пов'язаних зi здiйсненням цих прав (ч. 1 ст. 1120 ЩК); забезпечити держаВнУ

реестрацiю договору; надавати користувачевi постiйне технiчне та консультативне сприяння,
вкJIючаючи сприяння у навчаннi та пiдвищеннi квалiфiкацii працiвникiв; контролювати
якiсть ToBapiB фобiт, послуг), що вироб.пяються (виконуються, Еадаються) користувачем на
пiдстазi договору комерчiйноi концесii.

Корuсmувач зобов'язtiнuй вiдповiдно до ст. 1121 ЦК УкраiЪи здЙснювати в повному
обсязi комплексу прш, якi переданi йому право володi.ьцем; використоврати торговельну
марку та iншi позначення правоволодiльця визначеним у договорi способом; забезпечити
вiдповiднiсть якостi ToBapiB фобiт, послуг), що виробJuIються (виконуються, надаються)
вiдповiдно до договору комерцiйноi концесiТ, якостi ана-rrогiчних ToBapiB фобiт, послУг), щО
виробляються (виконуються, надаються) правоволодiльцем; дотримуватися iнструкцiй та

вказiвок правоволодiльця, спрямованих на забезпечення вiдповiдностi характеру, способiв та

умов використаIIня комплексу надЕtних прав використанню цих прЕtв IIравоволодiльцем;
надавати покупцям (зшловникам) додатковi послгуги) на якi вони могли б розрахов}ъати,
ку11уючи (залловляючи) товари фоботи, послугrr) безпосеродньо у прulвоволоДiльця;

iнформувати покупцiв (заruовникiв) найбiльш очевидним дJuI Еих способом гrРО

використання ним торговельноi марки та iнших позначень правоволодiльця за догоВороМ
комерuiйноi концесii; не розголошувати секрети виробництва правоволодiльця, iншУ
одержану вiд нього конфiденцiйну iнформацiю; виплатити правоволодiльцю винiгороду.

Особливi умови договору комерцiйноi концесii передбаченi ст. 1122 ЦК УкраiЪи i
можуть бути сформульованi у виглядi додаткових обов'язкiв cTopiH за догоВорОМ
комерuiйноi концесii. Законодавчо наведенi як прикJIад чотири особливих умови, перша З

яких стосуеться правоволодiльця, а iншi - користувача:
- володiлець може бlти зобов'язаний не надавати iншим особалл аналогiчнi комплекси

прав дJIя ik використання на закрiпленiй користувачем територii або утримратиСя ВiД

власноi аналогi.шоi дiяльностi на цiй територiт;
- на користувача може бути накладено обов'язок не конкурувати з правоволодiльцем

на ториторiТ, на яку поширюеться чиннiсть договору, щодо пiдприсмницькоi дiяльностi, якУ

здiйснюе користувач iз використанням ЕадаЕих правоволодiльцем прав;

користувач можо бугg зобов'язаний не одерrýувати анi}лоIiчнi права вiд KoHKypeHTiB
тм потенцiйних KoHKypeHTiB правоволодiльця;

- договором може бути передбачено обов'язок користувача погоджувати з

правоволодiльцем мiсце розтЕtшування примiщень дJuI продаlку ToBapiB (виконання робiт,
надання послуг), передбачених договором, а також ix внугрiшне i зовнiшне оформленнrI.

Сторони в силу свободи договору можуть передбачати й iншi умови договору, однак е

двi обмежувальнi умови, якi у буль-якому падку не породжують жодних правових наслiдкiв,
оскiльки е нiкчемними.

При дослiдженнi договору комерчiйноi концесii слiд також звернути на поряДОК

укJIадення договору комершiйноi концесii на новий строк (ст. 1124 ЦК УКРаiЪИ), ЗМiНУ

договору комерuiйноi (ст. 1125 ЦК Украiни), припинення договору комерчiйноi концесii (ст.

1126 ЦК Украiни), збереження IrиHHocTi договору у разi змiни cTopiH (ст. |I27 ЩК Украiни),
наслiдки змiни торговельноi марки.п,I iншого позначоння право володiльця (ст. 1128 ЦК
Украiни), наслiдки припинеЕня права, користування яким надано за договором комерцiЙноТ

концесii (ст. ll29 цК Украiни), вiдповiдальнiсть правоволодiльця за вимог€ltчIи, що
пред'являються за вимог€l1\{и, що пред'явJuIються до користувача (ст. 1123 ЦК УкраТни),

тощо.

Питання до теми практичного заняття
1.поняття та система договорiв про передання або вiдчуження прав на використання об'ектiв
iнтелекryальноi власностi.
2. ЩоговiР про використання об'екта права iнтелектуальноi власностi (лiцензii та лiцензiйнi

договори).
3..Щоговiр про передання (вiдчуження) викJIю]ших майнових прав iнтелектуальноi власностi.

+



4. .Щоговiр комерuiйноi концесii.

Завдання до теми практичного заняття
Завдання ЛЬ 1. Розробить проект лiцензiйного договору гrро передачу IIевиключних прав на
перекJIад та видЕtншI твору на територii УкраiЪи.

j*-

Завдання ЛЬ 2. Розробить проект договору про передання викJIючних прав на зображення

дJuI використання його як еJIементу знаку дrrя ToBapiB та послуг.

Завдання NЬ 3. Визначить ocHoBHi умови договору комерцiйноi концесii у сферi готельно-

росторанного бiзнесу.

10.3.Змiст навчальноi дисциплiни за темами для самостiЙного вивчення

Питання до теми

1. Поняття та класифiкацiя договорiв гrро створення та використання об'ектiв права
iнтелектуальноi власностi з зображенням JIюдини.
2. .Щоговiр про створення та використання фотографiй малолiтньоi особи.
3. .Щоговiр про оплатне позуваншI фiзичноi особи дJuI створення пopTpeTiB, скульптур тощо.
4: ,Щоговiр про участь фiзи.пrоТ особи у cTBopeHHi фотбграфiй та iнiпих художнiх TBopiB.

5. Щоговiр про ylacTb людини у зйомцi рекJItlI\ли для ToBapiB та rrослуг.
6. ,Щоговiр про використаIIня зображення людини як зображувЕtльного елементу знаку Для
ToBapiB та послуг.
7. ,Щоговiр про використЕtннll зображення JIIодини у зовнiшньому вигJuIдi промислових
зразкiв (виробiв, cyBeHipHoi продукцii тощо).

Завдання до теми
Завдання ЛЬ 1. Складiть проект договору про yracTb фiзичноi особи у рекламнiй ка:rлпанii

лiнii ювелiрних прикрас

Завдання }{Ь 2. Складiть проект договору про використання зображення фiзичноi особи як
епементу знаку для ToBapiB та послуг

1.ru 
Л} 5. особливостi договiрного реryлюваIIня 

1Цносин 
щодо нерозкритоi iнформацii

Питання оо,.пi" r.

1.Поняття, сугтевi }мови та класифiкацiя договорiв про конфiденцiйну (нерозкритУ)

iнформацiю.
2.Правана комерцiйну тасмницю, (<ноу-хау), ((rlToy-xay) як rrредмет договорlв.
3. Формувttннrl умов конфiденцiйностi у цивiльних, господарських, трудових договiрних
вiдносинах.
4..Щоговiр про конфiденцiйнiсть (нерозголошення) iнформацiТ.
5. ,Щоговiр про надання майнових прав на використання комерцiйно-цiнноi iнформацiТ,

Завдання до теми
Завдання ЛЪ 1. Складiть проект договору про зобов'язання нерозголошрати комерuiЙrry

таемницi на пiдприемствi.

3авдання Ng 2. Складiть проект договору

яка стала вiдома контрагентам договору

конфiденцiйноi iнформацii,про нерозголошення



Тема J\b б. Особливостi доrовiрного реryлювання вiдносин у сферi науково-технiчноi
творчостi

Питання до теми
1. Навчальний заклад (унiверситет) як уrасник системи виробництва нових (наукових) знань.
2. Патентно-лiцензiйна полiтика унiверситетiв.
3. Правовий статус Texнo[apкiB у договiрних вiдносинчж iнтелектушrьноi власностi.
4. Положення про розподiл прав iнтелектуiшьноi власностi у науково-дослiдних закладах та

унiверситетах.
5: flоговiр про розподiл пРав на, об'екти, cTBopelri у зв'язку з виконанням на1коВо-

дослiдницькоТ роботи.
6..Щоговiр про розподiл прав на об'екти, cTBopeHi з заJгrIеннrIм грантових коштiв.
7. ,Щоговiр про розподiл прав на об'екти, cTBopeHi за кошти державного бюджеry.
8. flоговiр мiж автором та репозитарiем унiверситету.

. Завданнядотеми
Завдання ЛЬ 1. Складiть проект договору спiвробiтникiв науково-дослiдного iнститугу з

суб'ектом господЕ)ювЕtння про виконанIuI фунда:rлентzIльЕIого дослiдження у сферi

агропромислового комплексу

Завдання ЛЬ 2. Складiть проект договору мiж автором та репозитарiем закладу освiти про

розмiщення твору

ЛЪ 7. Особливостiдоговфного реryлюваlня вЦносин у сферi шоу-бiзнесу

Питання до теми
1.Правовi засади та особливостi договiрного реryлювання вiдносин у сферi шоу-бiзнеСУ.

2. .Щоговiр про екранiзацiю лiтературного твору.
З. ,Щоговiр про виконання ролi у кiнофiльмi.
4. ,Щоговiр про використання музиIших TBopiB у кiнофiльмi.
5. ,Щоговiр про спiвробiтництво rlасникiв творчого колективу (музикантiв, танцюристiв,

фокусникiв тощо).
5. Продюсерський договiр.
6. ,Щоговiр з органiзацiями й особами, що забезпеч}.ють реалiзацiю й пiдтримку проектiв
(спонсори, студiйнi агентства). ", l

7. ,Щоговiр про здiйснення концертноi дiяльностi, райдер.

Завдання до теми
Завдання ль 1. Складiть rrроект договору rrро надаЕня сrrонсорськоi допомоги пiд час

проведеншI гастрольних заходiв. 
1 tЁ

Завдапня NЬ 2. Складiть проект договору про органiзацiю гастрольного туру.

Завдання J\b 3. Складiть проект договору про створення сценарiю для кiнофiльму за

мотивами твору лiтератури.

Завдання ЛЬ 4. Складiть проект договору з артистом Irро виконання ролi у кiнофiльмi.

Завдання J\b 5. Складiть проект договору про створеншI за замовленнrI музиtIного твору для
кiнофiльму.



11. Рекомендована лiтераryра за темами курсу.

Що теми }{Ь 1. "Правовi зtсади iреryлювання юговiрних вЦносин iнтелекryальноi
власностi. Загальна характеристика договорiв у сферi iнтелекryальноi власностi:

1. Коросташова I. М. ,ЩогоЬори щодо розпорядження майновими правап,Iи iнтелектуальноТ
власностi: питання класифiкацii / L М. Коросташова ll Науковий вiсник.Щнiпропетровського

державного унiверситету внутрiшнiх справ : збiрник наукових праць. - 2008. - J\Ъ 4. - С.
70-79.

2. Крижна В. Принцип справедливостi, добросовiсностi та розумностi i правовi наслiДки

недiйсностi договорiв у сферi iнтелектуальноi власностi / В. Крижнаll Теорtя i практиКа

iнтелектуа_rrьноi власностi : Науково-практичний журнЕrл. - 2008. - J\Ъ 6. _ С.З_7.

3. Макода В. Е. ,Щоговоры на распоряжение имущественными правами интеллектуальной
собственности В условиях инновационного рilзвития в Украине / в. Е. Макода // Альманах

цивилистики : сб. ст. 2008-2009. - Вьш. 2. - С. 114-131.
4. Макода В.,Щоговори щодо розrrорядженIul майновими правами iнтелектуальнОТ

власностi / В. Макода ll Празо Украiни : Юрид. журн. _ 2012. _ J\b 9. _ С. 128_|42.

_ 5. Макода В. .е. .Щоговорл на1 розпоряц}_(енняýмйновими. правами iнтелектуа;lьноi
власност1 в умовах шIновацlиного розвитку в Украiъi / в. е. Макода // Актуальнi проблеми

держави i прав : зб. наук. праць. - 2008. - Вип.43. - С. 71-85.
6. Наумова Е. ,Щоговорное регулирование оборота прав на иЕтеллектуаЛьнУЮ

собственность l Е. Наумова ll Интеллектуttльнtul собственность. Авторское право и смежные
права. - 2008. - Ns6. -С.64Ч|

7. Нiкольська Т. В. Мiсце договорiв з розпорядження майновими правами iнтелектуальноТ

власностi Еа торговельну марку в системi договорiв / т. в. Нiкольська ll Часопис КиiЪського

унiверситетуправа. - 2011. - Ns З. -С.205-209.
8. Пiчкур О. Визначення предмета цивiльно-прчtвових договорiв щодо результатiв

iнтелектуальноТ фозумовоi) лiяльностi / О. Пiчкур, В. Пiчкур, .Щ. Пiчкур // Теорiя i праКТИКа

iнтелекryальноi власностi : Науково_практичний журнttл. - 20112. - J$ 4. _ С. 3_11.

9. Пiчкур о. особливостi етапу пiдготовки договорiв про передання мйнових прав на

результати iнтелектуальноi дiяльностi / О. Пiчкур i/ Теорiя i практика iнтелектуальноi
власностi : Науково-практичний журнал. - 2012. - ]ф 3. - С. 38-46.

10. Рузакова О. Проблемы гIостроения системы договоров о создаЕии резупьтатов
интеллекryальной деятельности и расшоряжении исключительными правами l о.
Рузакова ll ИнтеллектуZIльнЕUI собственность. Авторское право и смежные права. _ 2008. -
Jф 6. _ с.2з-з0.

11. Солощук К.Розпорядження мйновими прчtваNIи iнтелекryальноi власностi / к.
Солошцуlt, М. Капiнос, Е. Лерантович ll Iнтелекryа-rrьна власнiсть : Наук.-практ. жУрн.

2008. - Ns 10. -С.5З42.
12. Тверезенко Е. Классификация договоров в сфере интеJIлектуальной собственности / Е.

Тверезенко // Право Украины. _ 20|1. _ J\b 3. - С.139_148; N9 7_8. - С. 3 tl12I.
13. Тверезенко о. Чи необхiдна державна реестрацiя договорiв застави майнових прав

iнтелектуальноТ власностi та погодження таких договорiв органами приватизацii? / О.

Тверезенко // Iнтелектуальна власнiсть : Наук.-практ. яý/рн. - 2010. -N9 4. _ С. 38-43.
14. Филипеня Л.,Щоговоры о передаче результатов интеллектуальной деятельности / Л.

Филипеня // Экспресс-анализ законодательньж и нормативньD( актов. _ 2009. - 9 марта. -
с. з942.

15. Якубовський I. ,Щоговори щодо розпорядження майновими правами iнтелектуальноТ

власностi за законодавством JкраФи / I. Якубовськдй // ПiдприемницТВО, гоСпОДаРСТВО i

.rpuuo: Щомiсячний науково-практиtший господарсько-прzlвовий журнЕtл. _ 2007. - Jф8. _

с. 15_18.



.Що теми J\b 2. Щоговори про створенпя об'сктiв права iнтелекryальноi власностi

1. Веденин В.С. Право на вознаграждение при использовtlнии с.гryжебньп< произведеrтий l
в. с. Веденин //право интеллектуальной собственности : Специализированное
информационно-аЕаIIитическое образовательное юридическое издание. - 2010. - J\Ъ 4. - С.
7_8.

2. Великанова М. М. L{iHa як icToTHa умова договору на виконання науково-дослiдних або

дослiдно-конструкторських та технологi,пrих робiт i м. м. Великанова // Актуальнi
проблеми полiтики : зб. наук. цраць.1- 2010. - Вип. 39.,- С. 554-563.

3. Великанова М. М. Порядок укладення договорiв на виконання науково-дослiдних або

дослiдно-конструкторських та технологiчних робiт, заснованих на державному замовленнi /

М. М. Великанова // Актуальнi проблеми полiтики : зб. наук. праць . - 2009. - Вип. З7. -
с. 388-396.

4. Золотов и. ю. На1..rно_исследовательские, опытно-конструкторские и технологические

работы как объекты гражданско-правовьIх договоров l И. Ю. Золотов, В. В. Ткачев // Биржа
интеллектуальной собственности: Нау,дlо-rrпакт. журн. - 2004. -Jф 7. -С,2|,24,

5. Iншин М. Права роботодавця та працiвника на TBip, створений пiд час виконання
трудових обов'язкiв: суrасний погJu{д / М. lнтлин ll Вiсник Нацiональноi академiТ

прокуратури УкраiЪи : Фахове видilнIul : Проблеми сьогодення: теорiя, прtжтик4 життя

академii. - 2012. - ]ф 4. - С. 54-57.
6. Климович Е. С. Результаты научно-исследовательских работ как объекты

интеллекТуа-llьноЙ собственностИ l Е. с. К;имович // Биржа иIIтеJIлектуальной
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12. Питання для перевiрки знань з навчальноiдисциплiни

1. Iсторiя становлення та розвитку trравового реryлюваIIня договiрних вiдносин у сферi
iнтелекryальноi власностi.

2. Правовi Ъu"uд" регуJIювання договiрних вiдносин у сферi iнтелектуальноi власностi в " '

YKpaiHi.

" 3. Вплив принципiв щлвiльнрго права на,- регулювання договiрних вiдносr,тr

iнтелектуальноi власностi.
4. ,Щоговiр як пiдстава розпоряджання мйновими правами iнтелектуальноi власностi.
5. Види договорiв у сферi iнтелектуа-пьноi власностi.
6. Мiсце договорiв у сферi iнтелектуальноТ власностi в системi цивiльно-правових

договорiв.
1. Попереднiй договiр (договiр про намiри) у сферi iнтелектуальноi власностi.
8. Укладення договору та його форма.
9. Предмет та об'ект договору у сферi iнтелектуальноi власностi.
10. Строки за договором у сферi iнтелектуальноi власностi.
1 1. Щiна за договором у сферi iнтелектуальноi власностi.
12. Права та обов'язки cTopiH за договором у сферi iнтелектуальноi власностi.
13. Вiдповiдальнiсть cTopiH договору у сферi iнтелектуа_пьноi власностi.
14. Змiна та припинення дii договору у сферi iнтелектуальноi власностi.,
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15. Поняття, особливостi та види договорiв про створення об'ектiв права iнтелектуа-пьноi
власностi.

16. Щоговiр про створення об'екта rrрава iнтелектуальноi власностi за замовленням.
17.,Щоговiр про створення сrryжбового об'екта права iнтелектуа.rrьноi власностi

(створення за трудовим договором).
18. .Щоговiр на виконання науково-дослiдних або дослiдно-констр}кторських та

технологiчних робiт.
19. Поняття та система договорiв про переданrrя або вiдчуження прав на використання

об'ектiв iнтелектуа-пьноi власностi.
20..Щоговiр гrро використанIIJI об'екта lrрава iнтелекryаrrьноi власностi (лiцензii та

лiцензiйнi договори).
21..Щоговiр про переданIuI (вiдчуження) виключних майнових прЕш iнтелектуальноi

власностi.
22. Щоговiр комерчiйноi концесii.

_ 2З.,Щоговiр заQтави майнових пр4в iнтелектуальноl власностi.
24. Щоговiр довiрчого управлiння майновими lrравами iнтелектуальноi власностi.
25. .Щоговiр колективного уIIравлiння авторськими i сумiжними правами.
2 6. Щоговiр стрЕжування iнтелектуа_пьноi власностi.
27. Щоговiр про вкJIючення прав iнтелектуальноi власностi у склад майна подружжя.
28. .Щоговiр про внесення прав iнтелектушlьноi власностi у склад статутного капiталу.
29. Поняття та класифiкацiя договорiв про створення та використання об'ектiв права

iнтелекryальноi власностi з зображенням JIюдини.
30. .Щоговiр про створення та використання фотографiй ма;rолiтньоi особи.
31.,Щоговiр про оплатне позування фiзи.шrоТ особи дjul створення [орц)етiв, скульптур

тощо.
32. Щоговiр про yTIacTb фiзичноi особи у cTBopoHHi фотографiй та iнших художнiх TBopiB.

З3. .Щоговiр про участь JIюдини у зйомцi рекJIами для ToBapiB та послуг.
З4. Щоговiр про використання зображення люд{ни як зображувального елементу зн.lку

для ToBapiB та послуг.
35. Щоговiр про використання зображення JIюдини у зовнiшньому виглядi промислових

' зразкiв (виРобiв, сренфноi пРодукцii тощо). -'

36. Поняття, сугтевi умови та кrrасифiкацiя договорiв про конфiденцiйну (нерозкриту)
iнформацiю.

37. Права на комерцiйну таемницю, (ноу-хау), (шоу-хау) як предмет договорiв.
38. Формування умов конфiденцiйностi у цивiльних, господарських, трудових договiрних

вiдносинах.
3 9. .Щоговiр гrро конфiденцiйнiсть (нерозголошення) iнформацii.
40. .Щоговiр про наданIIJI майнових прав на використання комерцiйно-цiнноi iнформацii.
41. Навчальний заклад (унiверситет) як учасЕик системи виробництва нових (наукових)

знань.
42. Пжентно-лiцензiйна полiтика унiверситетiв.
43. Правовий статус TexHoпE)KiB у договiрних вiдносинЕlх iнтелектуальноТ власностi.
44. Положення про розподiл прав iнтелекryальноi власностi у науково-дослiдних

закJIадах та унiверситетах.
45. Щоговiр щодо розподiлу прав на об'екти, cTBopeHi у зв'язку з виконанням науково-

_ дослiдницькоi роботи. t 1 ta -

46. .Щоговiр щодо розподiлу прЕtв IIа об'екти, cTBopeHi з залrIенням грантових коштiв.
47. .Щоговiр щодо розподirry прав на об'екти, cTBopeHi за кошти державного бюджету.
48. .Щоговiр мiж uIBTopoM та репозитарiем унiверситету.
49. Правовi засади та особливостi договiрного реryлювання вiдносин у сферi шоу-бiзнесу.
5 0. .Щоговiр про екранiзацiю лiтературного твору.
51. ,Щоговiр про виконання ролi у кiнофiльмi.
52.,Щоговiр про використаншI музиIших TBopiB у кiнофiльмi.



53..Щоговiр про спiвробiтництво 1"rасникiв творчого колективу (музикантiв, танцюристiв,

фокусникiв тощо).
54. Продюсерський договiр.
55..Щоговiр з органiзацiсю або особое, що забезпечують реа_пiзацiю й пiдтримку творчих

проектiв (спонсори, сry_дiйнi агентства)
5 6. ЩЪговiр ЙЬ здiПсн.""" поrrцёртноi дiяльностi,-райдер.
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