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правового регулювання звертати увагу не лише на юридичний факт який є підставою 
виникнення зобов’язальних відносин, а й на його формування. Адже дотримання відпові-
дних правових умов (передумов) зумовлюватиме не лише виникнення цивільно-правових 
зобов’язань, а й їх зміну чи припинення. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА  
У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Перші кроки в удосконаленні правоохоронного механізму у галузі використання ре-
зультатів інтелектуальної, творчої діяльності були закладені прийнятим у 2003 р. Цивіль-
ним кодексом України (надалі – ЦК України), який не лише значно розширив сферу права 
інтелектуальної власності, але і суттєво збагатив його змістовне наповнення. У ЦК Украї-
ни відносини у сфері інтелектуальної власності були зафіксовані в окремій структурній 
частині (книзі 4 «Право інтелектуальної власності»), що свідчить про їх важливість для 
приватного права.  

Подальше удосконалення нормативного регулювання відносин у галузі охорони ре-
зультатів творчої діяльності передбачає деталізацію положень Цивільного кодексу на рівні 
законів, підзаконних правових актів, створення надійних механізмів реалізації і захисту прав 
їх суб’єктів. Необхідним є також приведення існуючого нормативного матеріалу у відповід-
ність до концепції і загальних підходів, визначених ЦК України з врахуванням положень 
Угоди про асоціацію, укладеною між Україною та Європейським Союзом, глава 9 якої 
(ст. 157–252) містить вимоги та стандарти щодо охорони що стосуються прав інтелектуаль-
ної власності  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 червня 2016 р. № 402-р була 
схвалена Концепція реформування державної системи правової охорони інтелектуальної 
власності в Україні, згідно якої основними напрямами реалізації Концепції є: 

– запровадження прозорої дворівневої структури державної системи правової охо-
рони інтелектуальної власності, за якої Мінекономрозвитку забезпечує формування та 
реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності, а національний орган 
інтелектуальної власності виконує окремі публічні функції (владні повноваження) з реалі-
зації державної політики у зазначеній сфері; 

– реорганізація системи колективного управління майновими авторськими та суміж-
ними правами; 
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– удосконалення національного законодавства та його гармонізація до законодав-
ства ЄС.  

Постановою КМ України від 23 серпня 2016 р. № 585 було ліквідовано Державну 
службу інтелектуальної власності, завдання і функції з реалізації державної політики у 
сфері інтелектуальної власності було покладено на поклавши на Міністерство економіч-
ного розвитку і торгівлі. Чи не найбільше вражають визначені міністерством та Кабміном 
строки реалізації концепції реформування: 2016 – I квартал 2017 року. Враховуючи, що 
вона передбачає вдосконалення національного законодавства, а також беручи до уваги 
те, як проблематично в Україні проходять процедури ліквідації та створення державних 
органів такі строки видаються досить оптимістичними. 

У будь-якому випадку, Держслужба продовжує здійснювати повноваження та функ-
ції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності до набрання чиннос-
ті актом Кабінету Міністрів України щодо можливості забезпечення здійснення зазначених 
повноважень та функцій Міністерством економічного розвитку і торгівлі. 

Аналізуючи зміни, що відбулися у галузі цивільного законодавства, що регулює від-
носини інтелектуальної власності, можна зробити висновок, що фактично починаючи з 
2003 р. – дати прийняття Цивільного кодексу України, вітчизняне законодавство про інте-
лектуальну власність не було змінено. ЦК України так і не став тим поштовхом, який би 
забезпечив оновлення відповідної законодавчої бази, а багато його норм (деякі з яких 
носять справді новаторський характер) так і не отримали своєї конкретизації на рівні спе-
ціальних законів та підзаконних правових актів.  

Наведемо декілька прикладів. Стаття 429 ЦК України регламентує відносини щодо 
розподілу майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти створені на підставі трудо-
вого договору – майнові права на такі об’єкти належать спільно роботодавцеві та праців-
никові, що створив такі об’єкти, якщо інше не встановлено трудовим договором.  

Спеціальні закони про інтелектуальну власність (ст. 16 Закону України «Про авто-
рське право і суміжні права», ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і кори-
сні моделі») містять норми, що виключне майнове право на службовий твір чи службовий 
винахід належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрак-
том) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем. Подібна правова 
норма міститься також ст. 8 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки». 

У зв’язку з наведеним, виникає питання який правовий документ слід застосовувати: 
пізніше прийнятий ЦК України, що містить загальну норму, яка вказує про спільність прав 
роботодавця і працівника на службовий об’єкт інтелектуальної власності чи раніше при-
йняті спеціальні закони, які свідчать про належність даних прав роботодавцю. Відповідь 
на нього міститься у самому ЦК України, ст. 4, якого зазначає, що ЦК України є основним 
актом цивільного законодавства України, а інші закони України мають прийматися відпо-
відно до Конституції України та Кодексу, тобто, до відносин, пов’язаних з розподілом прав 
на службові твори застосовується положення ст. 429 ЦК України. Але безумовно, законо-
давець мав би усунути зазначену колізію. 

Подібна ситуація має місце і стосовно регламентації відносин щодо реєстрації догово-
рів у сфері інтелектуальної власності. Друга частина ст. 1114 ЦК України містить положення, 
що факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до 
ЦК України або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній 
реєстрації. Враховуючи, що права на об’єкти патентного права, компонування інтегральної 
мікросхеми та торговельні марки набувають чинності з моменту їх реєстрації, то договір про 
передання майнових прав на такі об’єкти є чинним з моменту його державної реєстрації.  
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Однак, спеціальне законодавство мітить інші вимоги до державної реєстрації дого-
ворів про передачу прав на об’єкти промислової власності, встановлюючи факультатив-
ність подібної реєстрації. Беручи до уваги, що ЦК України є основним актом цивільного 
законодавства ( ч. 2 ст. 4), то його норми мають пріоритет над положеннями спеціальних 
законодавчих актів, а тому застосовується підхід, визначений у ЦК України.  

Залишилися також чинними положення Закону України «Про охорону прав на вина-
ходи і корисні моделі», що стосуються деклараційного патенту на винахід та декларацій-
ного патенту на корисні моделі, хоча зазначені патенти вже протягом тривалого часу не 
видаються в Україні. Наразі патент на винахід видається за результатами кваліфікаційної 
експертизи, а тому він не може бути деклараційним, а патент на корисну модель, який 
видається в результаті проведення формальної експертизи, який хоча він і не має назву 
деклараційний, але по суті таким являється, оскільки кваліфікаційна експертиза корисних 
моделей під час їх патентування не проводиться. 

Норми ЦК України подекуди також далекі від досконалості, а законодавче викладення 
окремих положень норм кодексу не сприяє однозначному їх застосуванню. Найбільш курйо-
зною у цьому аспекті є норма ст. 488 ЦК України, яка стосується правовому регулюванню 
строків чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин та породи 
тварин, частина четверта цієї статті повністю, дослівно, співпадає з частиною шостою.  

Прикладом іншої невдалої норми у ЦК України, що стосується інтелектуальної вла-
сності є положення ч. 3 ст. 1122 ЦК України, яка містить наступне формулювання: «умова 
договору, відповідно до якої користувач має право продавати товари (виконувати роботи, 
надавати послуги) виключно певній категорії покупців (замовників) або виключно покуп-
цям (замовникам), які мають місцезнаходження (місце проживання) на території, визна-
ченій у договорі». При фіксації цієї норми законодавець, мабуть забув записати основну 
кінцеву фразу – «є нікчесною». Лише за такого розуміння положення ч. 3 ст. 1122 набуває 
юридичного сенсу. Проте незважаючи на десятиліття, що сплинуло після набрання чин-
ності ЦК України законодавець так і не спромігся усунути ці недоліки та технічні помилки 
із його тексту.  

Якщо закріплення цих положень кодексу ще можна пояснити технічними описками, 
то окремі норми ЦК України фактично суперечать одна одній чи взагалі не можуть засто-
совуватися на практиці. Так, ст. 478 ЦК України передбачає можливість відновлення до-
строково припинених майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегра-
льної мікросхеми. З цією метою особа, якій належать дані права подає заяву у встанов-
леному законом порядку. Проте чинний Закон України «Про охорону прав на топографії 
інтегральних мікросхем» не містить правових положень, що стосуються підстав та проце-
дури відновлення чинності прав інтелектуальної власності на топографію інтегральної 
мікросхеми (далі – ІМС). Відсутність законодавчо встановленого порядку відновлення 
чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування ІМС унеможливлює 
застосування цієї норми. 

Існує також колізія між положенням ст. 430 ЦК України та ст. 1112 ЦК України. Згідно 
ст. 430 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений за замо-
вленням належать спільно творцеві цього об’єкта та замовникові, якщо інше не встанов-
лено договором. Із формулювання зазначеної норми чітко не зрозуміло про який договір 
замовлення йде мова в цій статті. Про договір підряду, що передбачає передачу резуль-
тату замовникові, але за договором підряду права інтелектуальної власності замовникові 
не передаються. Можливо, йде мова про договір про створення за замовленням і викори-
стання об’єкта інтелектуальної власності (ст. 1112 ЦК України), але такий договір має 
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містити положення щодо способів та умов використання об’єкта інтелектуальної власнос-
ті замовником. На жаль чинне законодавство не містить конкретизації цієї правової нор-
ми, а отже актуальною залишається колізія між формулюванням ч. 2 ст. 430 ЦК України 
та ч. 2 та 3 ст. 1112 ЦК України, тому єдине, що можна рекомендувати сторонами догово-
ру про створення об’єкта інтелектуальної власності на замовлення – це чітко фіксувати 
положення про розподіл майнових прав інтелектуальної власності на створений об’єкт.  

Підводячи підсумок розгляду окремих колізій законодавства, що регулює сферу ін-
телектуальної діяльності, можна констатувати, що зазначені проблеми регламентації 
суспільних відносин є наслідком суперечності положень спеціальних законів про інтелек-
туальну власність та норм ЦК України. Недоліки чинного законодавства щодо регулюван-
ня відносини у сфері інтелектуальної власності негативно впливають на практику та зу-
мовлюються також відсутністю чітких наукових підходів до правової охорони результатів 
творчої діяльності. Вирішення зазначених проблем законодавчого регулювання сфери 
інтелектуальної власності є перспективним завданням вітчизняної правової системи, яке, 
однак, потребує свого нагального розв’язання.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ 
МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

У ст. 41 Конституції України передбачено право кожного володіти, користуватися і 
розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльнос-
ті. Як бачимо, наведене конституційне положення поширює на результати інтелектуаль-
ної, творчої діяльності тріаду правомочностей, що становлять зміст права власності.  

По-іншому підходить до визначення змісту майнових прав інтелектуальної власності 
ЦК України. У ньому право інтелектуальної власності структурно відмежоване від права 
власності. Відповідно, зміст майнових прав інтелектуальної власності визначається не через 
тріаду правомочностей власника, а по-іншому: загальна норма, вміщена у ст. 424 ЦК Украї-
ни передбачає, що майновими правами інтелектуальної власності є: 1) право на викорис-
тання об’єкта права інтелектуальної власності; 2) виключне право дозволяти використання 
об’єкта права інтелектуальної власності; 3) виключне право перешкоджати неправомірному 
використанню об’єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке вико-
ристання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.  

Наведений підхід відтворено також у спеціальних нормах при визначенні змісту 
майнових прав інтелектуальної власності на окремі об’єкти (ст. 464, 474, 487, 495, 506 ЦК 
України). Щодо деяких об’єктів застосовується, в принципі, та сама конструкція, проте з 
деякими особливостями. Так, до змісту майнових прав інтелектуальної власності на ко-
мерційне найменування (ст. 490) та географічне зазначення (ст. 503) не входить право 
дозволяти використання об’єкта іншим особам.  


