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Стаття присвячена питанням удосконалення законодавчого регулювання передання майнових прав 

інтелектуальної власності в Україні в контексті гармонізації з міжнародним законодавством. 
 
The article is devoted to the questions of improvement of legislative regulation of delivery of own rights of 

intellectual property in Ukraine in context of garmonization with international legislation. 

В умовах ринкової економіки результати 
інтелектуальної творчої діяльності стають таким 
самим товаром, як і інші уречевлені об’єкти ци-
вільних прав. Звідси представляє теоретичний і 
практичний інтерес аналіз правових форм розпо-
рядження майновими правами інтелектуальної 
власності. В ст. 1107 Цивільного кодексу перелі-
чуються види договорів щодо розпорядження 
майновими правами інтелектуальної власності. 

До них належать: 
1) ліцензія на використання об’єкта права 

інтелектуальної власності; 
2) ліцензійний договір; 
3) договір про створення за замовленням і 

використання об’єкта права інтелектуаль-
ної власності; 

4) договір про передання виключних майно-
вих прав інтелектуальної власності; 

5) інший договір щодо розпорядження май-
новими правами інтелектуальної власності. 

Як бачимо, законодавець вживає в контексті 
названих договорів термін “ліцензія на викорис-
тання об’єкта права інтелектуальної власності” 
та “передання виключних майнових прав інтеле-
ктуальної власності”. Крім цього, самостійною 
формою розпорядження майновими правами є 
ліцензія на використання об’єкта права інтелек-
туальної власності. 

В коментованій статті йдеться про групу до-

говорів, які опосередковують передання прав 
інтелектуальної власності. Виходячи з дефініції 
цієї статті, види договорів на розпорядження 
майновими правами інтелектуальної власності 
не є вичерпним. Володілець майнових прав мо-
же на свій розсуд обирати правову форму пере-
дання майнових прав на об’єкт інтелектуальної 
власності іншим особам. Водночас необхідно 
уніфікувати термінологічну базу, як відзначалося, 
законодавець щодо розпорядження майновими 
правами інтелектуальної власності використовує 
категорії “ліцензія”, “ ліцензійний договір”, 
“договір про передання виключних майнових прав 
інтелектуальної власності”. В інших статтях Циві-
льного кодексу і спеціального законодавства 
(Законах України “Про авторське право і суміжні 
права”, “Про охорону прав на винаходи і корисні 
моделі”, “Про охорону прав на знаки для товарів і 
послуг” та ін.) робиться спроба розкрити зміст 
окремих видів договорів на передання результатів 
інтелектуальної діяльності. 

Так, в ч. 1 ст. 1108 ЦК підкреслюється, що 
особа, яка має виключне право дозволяти вико-
ристання об’єкта права інтелектуальної власнос-
ті (ліцензіар), може надати іншій особі 
(ліцензіату) письмове повноваження, яке надає 
їй права на використання цього об’єкта в певній 
обмеженій сфері (ліцензія на використання об’є-
кта права інтелектуальної власності). 
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Відповідно ліцензія на використання об’єкта 
права інтелектуальної власності може бути офо-
рмлена як окремий документ або бути складо-
вою частиною ліцензійного договору. Таким 
чином, передача майнових прав на об’єкт інте-
лектуальної власності може оформлятися як 
ліцензією, так і ліцензійним договором. 

За ліцензійним договором одна сторона 
(ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл 
на використання об’єкта права інтелектуальної 
власності на умовах, визначених за взаємною зго-
дою сторін з урахуванням вимог законодавства. 
Ліцензія може бути виключною одиничною і неви-
ключною. Критеріями такої класифікації є можли-
вість передачі ліцензії іншій особі, сфера застосу-
вання ліцензії, строк її дії. Водночас ліцензія може 
бути складовим елементом ліцензійного договору. 
Тому ліцензійний договір є одним із способів на-
дання ліцензії на використання об’єкта права інте-
лектуальної власності. Згідно із ч. 3 ст. 1109 ЦК у 
ліцензійному договорі визначається вид ліцензії, 
сфера використання об’єкта права інтелектуальної 
власності (конкретні права, що надаються за дого-
вором, спосіб використання зазначеного об’єкта, 
територія і строк, на які надаються права). 

Таким чином, складовою частиною ліцензій-
ного договору може бути ліцензія в одному з 
видів, передбачених ст. 1109 Цивільного кодек-
су. Якщо інше не передбачено ліцензійним дого-
вором, вважається, що за ліцензійним договором 
надається невиключна ліцензія. Але сторони 
можуть визначити іншим чином ліцензійні умо-
ви в договорі, в тому числі територію, на яку 
поширюються надані права на використання 
об’єкта права інтелектуальної власності, спосо-
би використання і т.д. 

Отже, необхідно упорядковувати відносини з 
надання майнових прав на використання об’єкта 
права інтелектуальної власності. З цією метою 
необхідно ліцензію на використання об’єкта 
права інтелектуальної власності не розглядати 
як вид договору щодо розпорядження майнови-
ми правами інтелектуальної власності. Звідси 
треба виключити п. 1 ст. 1107 Цивільного кодек-
су. Власне ліцензію слід розглядати як складо-
вий елемент договору на передання об’єкта інте-
лектуальної власності, який визначає порядок, 
строки, територію використання об’єкта. До 
інших умов договору належать розмір, порядок 
платежів об’єкта інтелектуальної власності, спосо-
би використання, відповідальність сторін та ін. 

В Господарському кодексі України також 
регулюються питання передання прав інтелекту-
альної власності. Господарський кодекс викори-
стовує термін “інноваційна діяльність”. Під нею 
розуміється діяльність у сфері господарювання 
учасників господарських відносин, що здійсню-
ється на основі реалізації інвестицій з метою 
виконання довгострокових науково-технічних 

програм з тривалими строками окупності витрат 
і впровадження нових науково-технічних досяг-
нень у виробництво та інші сфери суспільного 
життя. Отже, Господарський кодекс розглядає 
інноваційну діяльність як різновид інвестиційної 
діяльності. Інвестиціями у сфері господарюван-
ня визнаються довгострокові вкладення різних 
видів майна, інтелектуальних цінностей та май-
нових прав в об’єкти господарської діяльності з 
метою одержання доходу (прибутку) або досяг-
нення соціального ефекту. Інноваційна діяль-
ність передбачає інвестування наукових дослі-
джень і розробок, спрямованих на здійснення 
якісних змін у стані продуктивних сил і прогре-
сивних міжгалузевих структурних зрушень, роз-
робки, впровадження нових видів продукції і 
технологій. Серед конкретних договорів, що 
регулюють передачу прав на об’єкти інтелектуа-
льної власності, Господарський кодекс передба-
чає договір на створення науково-технічної про-
дукції. 

Цивільний кодекс поряд з видами договорів, 
передбачених ст. 1107 ЦК, регулює передання 
прав інтелектуальної власності на основі догово-
ру комерційної концесії. За цим договором одна 
сторона (право володілець зобов’язується нада-
ти другій стороні права з метою виготовлення та 
(або) продажу певного виду товару та (або) на-
дання послуг. У країнах ЄС до названого дого-
вору близьким є франчайзинг. 

Комерційна концесія (франчайзинг) як ефек-
тивна система економічних відносин посідає 
особливе місце, створюючи баланс між інтереса-
ми великого і малого бізнесу, з одного боку, та 
споживачами товарів і послуг – з іншого. Удо-
сконалення і розвиток національного законодав-
ства у сфері франчайзингу – процес постійний, і 
в кожній країні він має відображати ті перетво-
рення, які відбуваються в суспільстві, реагувати 
на зміни в економічному стані держави та її зов-
нішньої політики. В той же час національне за-
конодавство повинно бути гармонізоване з нор-
мами і правилами, прийнятими у світовому спів-
товаристві, оскільки Україною проголошений 
курс на інтеграцію до ЄС і вступ до СОТ. Знач-
не поширення франчайзингу й активне його ви-
користання в більш ніж 80 країнах світу обумов-
лює необхідність його застосування з метою 
подолання інвестиційної кризи і створення спри-
ятливих умов для розвитку малого підприємниц-
тва. 

У країнах ЄС законодавча основа фрайчанзи-
нгу міститься в Цивільних і Господарських ко-
дексах, законах, пов’язаних з підприємницькою 
діяльністю, різних  нормативних  актах,  прийн-
ятих  Урядом  або  спеціалізованими неурядови-
ми організаціями, і т.д. 

На інституційному рівні система франчайзи-
нгу представлена Європейською федерацією 
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франчайзингу (ЕФФ), яка є некомерційною між-
народною асоціацією, її місія і основні цілі: 1) 
сприяння розвитку  франчайзингу  в  Європі;  2) 
представлення  інтересів франчайзингу в міжна-
родних організаціях (Європейська комісія, Євро-
пейський Парламент і т.д.); 3) представлення 
європейського франчайзингу і його членів на 
міжнародній арені; 4) обмін інформацією і доку-
ментацією між національними асоціаціями фра-
нчайзингу країн Європи та інших континентів. 

Членами ЕФФ є Національні асоціації фран-
чайзингу з 17 європейських країн. Федерація 
також приймає як членів-партнерів національні 
організації франчайзингу з інших, неєвропейсь-
ких, країн. ЕФФ прийняла 1991 Європейський 
кодекс етики франчайзингу, котрий в тій чи ін-
шій мірі використовується всіма національними 
асоціаціями, в тому числі Німеччини, Австрії, 
Польщі. Зазначений кодекс визначає, що 
“Франчайзинг – це система збуту товарів і/або 
послуг/чи технологій, котра заснована на тісній і 
тривалій співпраці між юридично і фінансово 
незалежними підприємцями, франчайзером та 
індивудуальним франчайзі, за якою франчайзер 
надає індивідуальному франчайзі право і накла-
дає зобов'язання здійснювати підприємницьку  
діяльність  у  відповідності  з  концепцією фран-
чайзера. 

Таким чином, дефініція франчайзингу в праві 
ЄС відрізняється від визначення комерційної 
концесії в ЦК України. Тому необхідно уніфіку-
вати зміст названих юридичних категорій з ме-
тою гармонізації законодавства України з пра-
вом ЄС. 

Франчайзинг в Україні перебуває на початко-
вому етапі розвитку, і одним із способів приско-
рення розвитку франчайзингу в Україні є аналіз 
і запозичення позитивного досвіду країн ЄС. 

Важливою умовою переходу до ринкової 
економіки є залучення іноземних інвестицій. 
Останні, відповідно до законодавства України, 
можуть виступати у вигляді будь-яких прав інте-
лектуальної власності, вартість яких у конверто-
ваній валюті підтверджена згідно із законами 
(процедурами) країни інвестора або міжнарод-
ними торговельними звичаями, а також підтвер-
джена експертною оцінкою в Україні, включаю-
чи легалізовані на території України авторські 
права, права на винаходи, промислові зразки, 
корисні моделі, знаки для товарів і послуг, “ноу-
хау” тощо. Визнання права авторів творів науки, 
літератури та мистецтва “інтелектуальною влас-
ністю” дало змогу створити юридичні умови для 
переходу прав на ці твори до інших осіб, анало-
гічно придбанню права власності на річ. Суб'єкт 
права інтелектуальної власності на свій розсуд 
визначає межі, форми, засоби та порядок вико-
ристання інтелектуальної цінності. 

Поняття інтелектуальної власності включає 

результати творчої діяльності у вигляді духовної 
і науково-технічної творчості. Перша охоплює 
літературу, науку, мистецтво, виконавську майс-
терність артистів, звукозапис, радіо, телебачен-
ня та інші види творчої діяльності гуманітарно-
го характеру. До результатів науково-технічної 
творчості належать винаходи в усіх галузях 
людської діяльності, корисні моделі, промислові 
зразки для товарів і послуг, знаки обслуговуван-
ня, фірменні назви і комерційні позначення, ін-
формаційна продукція, селекційні дослідження 
тощо. Отже, це такі результати науково-
технічної творчості, які можна використовувати 
будь-яким способом, що не суперечить законові, 
у господарській діяльності – в промисловості, 
сільськогосподарському виробництві та ін. 

Із загального поняття інтелектуальної влас-
ності міжнародно-правові документи виділяють 
окремо промиcлову власність, до якої належать 
винаходи, корисні моделі, промислові зразки 
або корисні моделі, фабричні або товарні знаки, 
знаки обслуговування. Інші об'єкти інтелектуа-
льної власності, які залишилися за межами по-
няття промислової власності, становлять групу 
результатів творчої діяльності, що охороняється 
авторським правом. Ця група не отримала своєї 
спеціальної назви. 

Отже, всі результати творчої діяльності з 
точки зору цивільно-правової охорони поділя-
ються на дві групи: одна охороняється авторсь-
ким правом, друга – правом промислової влас-
ності (патентним правом) та іншими норматив-
ними актами. Але всі результати творчої діяль-
ності чинним законодавством визнані товаром і 
можуть бути об'єктом будь-яких цивільних пра-
вочинів. 

Необхідно звернути увагу на неоднаковий 
правовий режим різних видів інтелектуальної 
власності. Зокрема, об'єктами авторського права 
визнаються твори літератури, науки та мистецт-
ва, які є результатом творчої діяльності та втіле-
ні в будь-яку об'єктивну форму. Щодо майново-
го виразу авторських прав існують також різні 
підходи. Як правило, в континентальній системі 
права майнове право визначається як виключне 
право на використання у будь-якій формі з ме-
тою одержання прибутку. При цьому законодав-
ство України подає перелік окремих майнових 
прав, розкриваючи їх зміст. Серед них право на 
публічне виконання, на розповсюдження творів 
та ін. Таким чином, використання будь-якого з 
передбачених законодавством майнових автор-
ських прав шляхом вкладення в об'єкти інвести-
ційної діяльності можна вважати одним із видів 
іноземних інвестицій. 

Одна з основних ознак промислової власнос-
ті полягає у тому, що їх власнику надається 
юридична монополія на відповідний об'єкт. Ви-
користання об'єкта іншими особами без дозволу 
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уповноваженої особи є правопорушенням. У 
цьому аспекті значну роль у міжнародному еко-
номічному співробітництві відіграє передання за 
договором прав на використання об'єктів проми-
слової власності. Особи, яким належать такі 
об'єкти, надають їх іншим користувачам у ви-
гляді повної уступки прав (за договором купівлі-
продажу) або тимчасового надання права корис-
тування (за ліцензійним договором). При цьому 
до відносин сторін застосовуються також норми 
зобов'язального права про укладення договору, 
його виконання, відповідальність та інше, а та-
кож вироблені судовою практикою правила ви-
значення прав та обов'язків сторін. Предметом 
угоди є передання права на використання про-
мислової власності за певну плату. 

Стосовно інвестиційної діяльності жоден із 
названих договорів не може застосовуватись. 
Передані права на використання промислової 
власності мають майновий вираз. Але особам, 
яким належать об'єкти промислової власності, 
оплата їх вартості не здійснюється. Права про-
мислової власності повинні бути вкладені в об'є-
кти інвестиційної діяльності. Прибуток (дохід) 
від цієї діяльності, а не від використання безпо-
середньо об'єкта промислової власності, одер-
жує власник (іноземний інвестор). 

Іноземною інвестицією можуть вважатися 
лише права інтелектуальної власності, вартість 
яких підтверджена згідно із законами 
(процедурами) країни інвестора або міжнарод-
ними торговельними звичаями, а також експерт-
ною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані 
авторські права, права на винаходи, корисні мо-
делі, знаки для товарів і послуг, промислові зра-
зки та ін., які вкладені в об'єкти інвестиційної 
діяльності. 

Права інтелектуальної власності як вид іно-
земної інвестиції повинні бути чітко визначені. 
Об'єкт інтелектуальної власності підлягає право-
вій охороні як у країні інвестора, так і в країні, 
що приймає інвестицію. Іноземні інвестиції у 
вигляді майнових прав на об'єкти інтелектуаль-
ної власності можуть здійснюватися по-різному. 
Майнові права на об'єкт інтелектуальної власно-
сті можуть бути інвестиційним внеском як при 
створенні юридичної особи, так і для зареєстро-
ваної. Вони можуть мати місце у всіх видах 
створюваних підприємств з іноземними інвести-
ціями – як з участю українського учасника, так і 
тих, які повністю належать іноземному інвесто-
ру. Але якщо у другому випадку це залежить від 
волі самого іноземного інвестора, то в першому 
потрібна згода інших учасників.  

Закон “Про режим іноземного інвестування”, 
перераховуючи права інтелектуальної власності, 
не встановлює їх вичерпного переліку. Тому 
іноземною інвестицією можуть бути будь-які 
об'єкти інтелектуальної власності, які визнають-

ся такими та охороняються законодавством 
України. Звичайно, права на кожний з цих об'єк-
тів мають різний зміст, строк дії, що істотно 
впливає на їх практичне здійснення, але всі вони 
можуть здійснюватися у вигляді інвестицій. 

Це питання необхідно розглядати і під іншим 
кутом зору. Як вже зазначалося, права інтелек-
туальної власності можуть мати грошову оцінку. 
Законодавство про іноземні інвестиції України 
прямо вимагає, щоб вартість прав інтелектуаль-
ної власності була підтверджена згідно із зако-
нами (процедурами) країни інвестора або міжна-
родними торговельними звичаями. Ця вимога 
поширюється на здійснення іноземних інвести-
цій у будь-якій формі. Але передання прав на 
інтелектуальну власність у вигляді промислової 
власності здійснюється в інших державах, як 
правило, двома способами: за договором купівлі
-продажу охоронного документа або тимчасово-
го надання права користування за ліцензійним 
договором. Як у першому, так і у другому випа-
дках власник права промислової власності надає 
свої права іншій стороні за винагороду. Один з 
основних обов'язків ліцензіата (покупця) поля-
гає у виплаті винагороди.  

Комерційними положеннями контракту ви-
значаються вид, розмір і строки виплати винаго-
роди, а інколи – і рівень продажних цін на про-
дукцію за ліцензією. Використовуються дві ос-
новні форми винагороди: разова оплата всієї 
вартості ліцензії (паушальний платіж) та поточні 
відрахування від обсягу виробництва або прода-
жу продукції у розмірі погоджених ставок 
(роялті). Нерідко вони комбінуються з іншими 
формами оплати, зокрема гарантованою спла-
тою певних сум. З другого боку, через специфі-
ку результатів інтелектуальної діяльності їх оці-
нка становить певні труднощі і в різних країнах 
здійснюється неоднаково. Такі труднощі мали 
місце при оцінці польських інвестицій у вигляді 
інтелектуальної власності. Зокрема, за допомо-
гою дипломатичних служб Республіки Польща в 
Україні та посольства України в Польщі довело-
ся з'ясовувати чинний у названій країні держав-
ний порядок оцінки інтелектуальної власності. 
Крім цього, оцінка здійснюється, як правило, у 
національній валюті певної країни, яка не зав-
жди визнається Національним банком України 
за конвертовану, а законодавство України про 
іноземні інвестиції вимагає, щоб вартість прав 
інтелектуальної власності була виражена у кон-
вертованій валюті. У зв'язку з цим, мабуть, доці-
льніше вартість інтелектуальної власності ви-
значати за процедурами та законодавством дер-
жави, яка приймає іноземні інвестиції, тобто 
України. 

Внесення інвестиції у вигляді прав інтелекту-
альної власності необхідно відрізняти від імпор-
ту товарів, що містять об’єкти права інтелектуа-
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льної власності. Останні можна визначити як 
предмети матеріального світу, в яких знайшли 
об’єктивне вираження результати творчої діяль-
ності або засоби індивідуалізації учасників циві-
льного обороту, на які протягом певного строку 
поширюється правова охорона за законодавст-
вом України та міжнародними договорами. Речі, 
що вносяться як інвестиція і містять об’єкти 
інтелектуальної власності, підлягають правовій 
охороні в Україні відповідно до законодавства 

про інтелектуальну власність, і міжнародних 
договорів. Крім цього в інвестиційному договорі 
необхідно передбачати порядок передачі прав на 
об’єкти інтелектуальної власності. 

Гармонізація законодавства України в сфері 
договірного регулювання передання прав інтеле-
ктуальної власності з правом ЄС сприятиме упо-
рядкуванню цих відносин і вдосконаленню наці-
ональної нормативної бази. 

Література 
1. Цивільний кодекс України. Гл. 75, 76. 
2. Господарський кодекс України. Гл. 34.  
3. Закон України в редакції від 01.07.2000 р. 

“Про охорону прав на винаходи і корисні мо-
делі”. 

 

4. Закон України в редакції від 11.07.2001 р. 
“Про авторське право і суміжні права”. 

5. Закон України від 19.03.1996 р. “Про режим 
іноземного інвестування”. 

 
Надійшла до редколегії 20.12.2005 р. 


