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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.  
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Якщо аналізувати спеціальне законодавство України у сфері інтелектуальної влас-
ності, то, в цілому, визначення змісту майнових прав на відповідні об’єкти тут хоч і не 
співпадає повністю з ЦК України, але ґрунтується на тих самих концептуальних засадах, 
що й ЦК України (див. напр., ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права», 
ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» тощо). 

Отже, можна констатувати, що на сьогоднішній день у Конституції України, з одного 
боку, та ЦК України і спеціальних законах у сфері інтелектуальної власності, з іншого 
боку, зміст майнових прав інтелектуальної власності визначено по-різному. У певній мірі, 
такий стан речей обумовлений неоднозначними підходами до визначення юридичної 
природи майнових прав інтелектуальної власності у правовій доктрині.  

При усій повазі до вчених, які підтримують проприєтарну теорію, все ж дозволимо 
собі зазначити, що подібне трактування сутності прав на результати творчої діяльності не 
враховує такого важливого моменту, як нематеріальний характер об’єктів права інтелек-
туальної власності, і, як наслідок, практичну неможливість застосування до відносин що-
до таких об’єктів якщо не всіх, то принаймні більшості норм інституту права власності. 
Можливо, на початку 90-х рр. минулого століття, після розпаду Союзу РСР з його тоталі-
тарною системою і переходу до якісно іншої моделі відносин між особою і державою 
сприйняття проприєтарної теорії прав на результати творчої діяльності було, до певної 
міри, виправданим. Адже реформування політичної та економічної системи передбачало 
утвердження розуміння особи саме як власника, в першу чергу – на результати своєї 
праці, включаючи й інтелектуальну. Тому видається, що невипадково ренесанс проприє-
тарної теорії припав саме на період розпаду Союзу РСР та утворення на основі колишніх 
республік незалежних держав. Проте в сучасних умовах застосування проприєтарного 
підходу стає непотрібним і невиправданим. Визначення авторських чи патентних прав як 
прав непорушних і сприйняття інтелектуальної власності як товару не обов’язково має 
пов’язуватись із розумінням останньої з позицій проприєтарної теорії. Тому слід підтрима-
ти точку зору про те, що попри термінологічну схожість понять «право власності» і «право 
інтелектуальної власності», між ними існують суттєві відмінності, зокрема, у тих правомо-
чностях, що становлять їх зміст. Відтак, визначення змісту майнових прав інтелектуальної 
власності з позицій проприєтарної теорії, тобто через тріаду правомочностей власника не 
відповідає як нематеріальній природі об’єктів права інтелектуальної власності, так і хара-
ктеру правовідносин, що виникають щодо них.  

Серед науковців, які відстоюють теорію виключних прав, теж існують розбіжності у 
визначенні змісту майнових прав інтелектуальної власності. Доволі поширеним є визна-
чення змісту майнових прав інтелектуальної власності за допомогою так званої позитив-
ної концепції – через правомочності використання і розпоряджання. Проте найбільше 
прихильників набула позиція, відповідно до якої, зміст майнових прав інтелектуальної 
власності включає як позитивні правомочності – використання і розпоряджання, так і 
негативну – забороняти використання об’єкта іншим особам (або більш розширені варіа-
нти – право перешкоджати неправомірному використанню чи право на захист).  

Зі змісту положень ст. 426 ЦК України випливає, що здійснювати використання 
об’єкта може лише особа, що має виключне право дозволяти його використання (право-
володілець), тоді як для всіх інших осіб таке використання допускається, як правило, 
лише з дозволу правоволодільця. Відповідно, якщо правоволоділець не надав конкретній 
особі дозвіл на використання об’єкта, то це означатиме, що вказана особа не має права 
використовувати відповідний об’єкт. Іншими словами, відсутність дозволу, власне, й озна-
чає заборону використання. В такому випадку існування окремого права перешкоджати 
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неправомірному використанню об’єкта, в тому числі забороняти таке використання, стає, 
по суті, непотрібним.  

Якщо ж певна особа здійснила використання об’єкта права інтелектуальної власно-
сті без дозволу правоволодільця, і такі дії не підпадають під визначені у законі випадки 
правомірного використання, то має місце порушення майнових прав інтелектуальної 
власності. В даному випадку у правоволодільця виникає право на звернення до суду із 
вимогою про захист порушеного права. 

Таким чином, «негативна складова» (право перешкоджати неправомірному викори-
станню об’єкта, в тому числі забороняти таке використання) не повинна розглядатися в 
якості елемента змісту майнових прав інтелектуальної власності. Існування заборони 
використання об’єкта права інтелектуальної власності для усіх третіх осіб носить загаль-
ний характер і випливає із виключного характеру майнових прав інтелектуальної власності.  

Тому зміст майнових прав інтелектуальної власності слід розкривати за допомогою 
позитивної концепції. Першою складовою змісту цих прав є виключне право на викорис-
тання об’єкта права інтелектуальної власності. Щодо другої складової поширеною є по-
зиція, прихильники якої визначають у якості такої правомочність розпоряджання. Якщо 
сприйняти таку точку зору, то виходить, що зміст майнових (виключних) прав інтелектуа-
льної власності становлять права, які мають різні об’єкти: для права використання ним 
виступає сам об’єкт права інтелектуальної власності, тоді як для права розпоряджання – 
майнові права на нього. 

У п. 4 ч. 1 ст. 424 ЦК України сказано про «інші майнові права інтелектуальної влас-
ності, встановлені законом». Такі самі положення містяться стосовно майнових прав на 
окремі об’єкти інтелектуальної власності (див. напр. ст. 440, 452, 464, 474 ЦК України). 
Така законодавча позиція ставить питання про можливість віднесення до майнових прав 
інтелектуальної власності деяких інших суб’єктивних прав у сфері інтелектуальної влас-
ності, зокрема таких, як право на плату (винагороду), право на одержання патенту, право 
слідування. 

Право на плату (винагороду) за використання об’єкта права інтелектуальної влас-
ності є елементом правовідношення, що виникає між конкретно визначеними суб’єктами. 
Змістом такого правовідношення є право одного суб’єкта (правоволодільця, автора (ви-
нахідника)) вимагати виплати винагороди і кореспондуючий йому обов’язок другого 
суб’єкта (особи, яка здійснює використання об’єкта, роботодавця) таку винагороду випла-
тити. Таке правовідношення є відносним і відповідає ознакам зобов’язання, закріпленим у 
ст. 509 ЦК України. Підставами виникнення такого зобов’язального правовідношення у 
відповідних випадках виступає договір, факт використання об’єкта, рішення суду або 
рішення Кабінету Міністрів України. Загалом, право на плату (винагороду) за використан-
ня об’єкта права інтелектуальної власності має зобов’язально-правову природу, а тому 
не може бути віднесеним до майнових прав інтелектуальної власності. 

Окремої уваги заслуговує питання щодо можливості віднесення до майнових прав 
інтелектуальної власності на твір права слідування (ст. 448 ЦК України, ст. 27 Закону 
України «Про авторське право і суміжні права»). Оскільки право слідування передбачає 
одержання автором чи спадкоємцем певної грошової суми, то очевидним є майновий 
(економічний) зміст даного суб’єктивного права. Проте виникають сумніви щодо відповід-
ності права слідування сутнісним ознакам майнових прав інтелектуальної власності: по-
перше, правовідношення, елементом змісту якого є право слідування, не має абсолютно-
го характеру; по-друге, об’єктом права слідування слід вважати не сам твір, а оригінал 
твору (матеріальний об’єкт); по-третє, право слідування, на відміну від майнових прав 
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інтелектуальної власності, не має виключного характеру. Враховуючи це, право сліду-
вання не може бути віднесено до змісту майнових прав інтелектуальної власності на твір. 

Право на одержання патенту (свідоцтва) не може бути віднесене до майнових прав 
інтелектуальної власності з огляду на те, що, по-перше, правовідношення, в рамках якого 
реалізується це право, за своїм характером не є абсолютним. Праву на отримання пате-
нту (свідоцтва) кореспондує обов’язок органу державної влади (Установи) забезпечити 
прийняття поданої заявки та проведення по ній експертизи, а в разі відповідності заявле-
ного об’єкта встановленим у законі умовам надання правової охорони – видати патент 
(свідоцтво) на відповідний об’єкт. По-друге, дане право не є виключним, оскільки в разі 
створення тотожних об’єктів різними особами незалежно одна від одної право на одер-
жання патенту (свідоцтва) надається першому заявникові (ст. 11 Закону України «Про 
охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 10 Закону України «Про охорону прав на 
промислові зразки», ст. 8 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних 
мікросхем», ст. 19 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»). По-третє, різним 
є момент виникнення права на одержання патенту (свідоцтва) та майнових прав інтелек-
туальної власності. Перше виникає у винахідника чи іншого творця на підставі факту 
створення об’єкта. При цьому майнових прав інтелектуальної власності на такий об’єкт у 
цей момент ще не існує – останні виникнуть лише після видачі патенту (свідоцтва), тобто 
після реалізації права на одержання вказаних охоронних документів. Іншими словами, 
особі не можуть належати одночасно і право на одержання патенту (свідоцтва), і майнові 
права інтелектуальної власності. 

Таким чином, до змісту майнових прав інтелектуальної власності входять: 
1) виключне право на використання об’єкта права інтелектуальної власності; 
2) виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності 

іншим особам. 
Для окремих об’єктів, враховуючи їх сутність, зміст майнових прав інтелектуальної 

власності включає лише одну складову – виключне право на використання (наприклад, 
географічне зазначення). 
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ПОХІДНИЙ ПОЗОВ В СИСТЕМІ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ 
КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ 

1. Традиційно виникнення інституту т. зв. «похідного позову» (shareholder’s derivative 
action або derivative suit) відносять до англосаксонського прецедентного права та 
пов’язують з процесом розпорошення акцій серед великої кількості акціонерів, коли одно-
осібна фігура власника корпорації перестала існувати, а управління сконцентрувалося  


