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ВСТУП

Радикальні структурні зрушення в економіці, прискорений розвиток 
високотехнодогічних галузей світового та національного господарства неможливі без 
генерації, впровадження та використання об’єктів права інтелектуальної власності. 
Основою переозброєння всіх галузей національного господарства, що дозволить 
підняти виробництво на якісно новий рівень, є комерціалізація результатів 
інтелектуальної діяльності. Встановлення належного рівня охорони та забезпечення 
захисту права інтелектуальної власності є необхідною передумовою побудови 
правової держави, гарантією її економічного розвитку та формування громадянського 
суспільства.

Протягом останніх років, проблема забезпечення належної охорони та захисту 
прав інтелектуальної власності набула в Україні значного загострення. Це було 
пов’язано як з недосконалістю законодавства, так й з браком фахівців у сфері 
інтелектуальної власності. Відповідно до Указу Президента України від 27.04.2001 
№285/2001 «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» з метою 
забезпечення конституційних прав громадян на захист інтелектуальної власності, 
сприятливих умов для створення об'єктів інтелектуальної власності, розвитку 
українського ринку цих об'єктів Кабінету Міністрів України, серед іншого, було 
доручено вжити заходів щодо запровадження у вищих навчальних закладах курсу з 
основ інтелектуальної власності. Сьогодні курс з інтелектуальної власності став 
невід’ємною частиною програм вищої освіти.

Для реалізації поставлених цілей, авторами було розроблено посібник, що 
поєднує практичні завдання для закріплення та контролю знань з наочними 
матеріалами, що коротко передають зміст курсу, виконуючи при цьому функцію 
закріплення засвоєного матеріалу дисципліни та поглиблення міжпредметних 
зв'язків. Комплекс практичних завдань різнопланового характеру, представлений 
тестами, задачами, проблемними ситуаціями, пошуковими завданнями, кросвордами 
тощо. Різноспрямованість пропонованих напрямів практичної роботи дозволяє не 
лише перевіряти рівень засвоєння теоретичного матеріалу студентами, але й 
стимулює розвиток пошукових, евристичних здібностей.

Крім того, до структури посібника включено зразки типових документів, 
термінологічний словник, комплекс зображувальних матеріалів, що дозволяють 
підвищити ефективність сприйняття матеріалу.
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СТРУКТУРА КУРСУ

№
з/п

Назва теми та її короткий зміст Завдання

МОДУЛЬ 1.
Змістовий модуль 1. Основи інтелектуальної власності.

1. Інтелектуальна власність в парадигмі цивілізаційного 
розвитку суспільства.
Цивілізація. Постіндустріальне суспільство, 
інтелектуальна економіка. Інформація. Знання. 
Інтелект. Творчість. Інтелектуальна діяльність. 
Інтелектуальна власність. Інтелектуальний капітал. 
Право інтелектуальної власності. Подвійна природа 
права інтелектуальної власності. Суб'єкти права 
інтелектуальної власності. Об'єкти права 
інтелектуальної власності. Еволюція розвитку 
інтелектуальної власності.

§ 1-5*
практична робота 

№1,2* 
Тести 1*

2. Авторське та суміжні права.
Суб’єкти, об’єкти та зміст авторського права. 
Суб’єкти, об’єкти та зміст суміжних прав. Обмеження 
майнових прав суб’єктів суміжних прав.

§7*
Задачі № 1-10* 

Тести 2*

3. Промислова власність та науково-технічна 
творчість.
Винаходи. Промислові зразки. Корисні моделі. 
Наукові відкриття. Селекційні досягнення. 
Раціоналізаторські пропозиції. Топографії 
інтегральних мікросхем. Засоби індивідуалізації. 
Торгова марка. Бренд. Географічне походження 
товару. Ноу-хау. Комерційна таємниця.

§ 8-10*
Задачі № 1-13* 

Тести 3*

Змістовий модуль 2. Комерціалізація та менеджмент інтелектуальної власності.
1. Інноваційна діяльність та трансфер технологій.

Інновації. Трансфер технологій. Договори щодо
розпоряджання майновими правами інтелектуальної
власності. Договір про переданих виключних
майнових прав інтелектуальної власності. Договір про
створення за замовленням і використання об’єкта
права інтелектуальної власності.

Практична робота 
№3*

Тес™ 4**

2. Суть та способи комерціалізації об’єктів 
інтелектуальної власності.
Використання інтелектуальних продуктів у власній 
господарській діяльності. Інтелектуальна власність як

§11-12, §14*
Практична робота 

№5*
Тести 4**
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внесок до статутного капіталу. Продаж прав 
Інтелектуальної власності. Ліцензування. Роялті. 
Паушальні платежі. Франчайзинг. Оцінка об’єктів 
інтелектуальної власності. Облік та оподаткування 
об’єктів інтелектуальної власності. Гудвіл.

3. Управління інтелектуальною власністю.
Сутність та принципи управління інтелектуальною 
власністю. Життєвий цикл об'єкта права 
інтелектуальної власності.

§ 6, § 15*
Практична робота 

№4*

Змістовий модуль 3. Охорона та захист Інтелектуальної власності.
1. Види порушень прав на об'єкти інтелектуальної

власності.
Піратство. Плагіат. Промислове шпигунство та 
конкурентна розвідка, Кіберсквотинг. Ринок 
контрафактних виробів.

Практична робота 
№ 6,7*

Тести 5*

2. Система правової охорони та захисту 
інтелектуальної власності.
Охорона прав інтелектуальної власності. Способи 
захисту порушених прав інтелектуальної власності. 
Державна система правової охорони інтелектуальної 
власності в Україні. Законодавство України про 
інтелектуальну власність.

§ 17,18,19*

3. Інтелектуальна власність в умовах глобалізації. 
Міжнародна система інтелектуальної власності. 
Всесвітня організація інтелектуальної власності. Види 
та значення міжнародно-правових актів про 
інтелектуальну власність. Багатосторонні угоди та їх 
види. Законодавство зарубіжних країн про 
інтелектуальну власність та його особливості. Сучасні 
тедденції розвитку інтелектуальної власності. 
Проблема дисбалансу інтересів суспільства та 
власників інтелектуальних продуктів.

§20*
Тести 6**

* обов'язкове виконання 
** додаткові завдання



ЧАСТИНА I.

ТЕОРІЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ

ВЛАСНОСТІ
В РИСУНКАХ, ТАБЛИЦЯХ 

І СХЕМАХ
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Для суспільства:
можливість скористатися 

новими знаннями, 
отриманими в обмін на 
виняткові права творців

Для творця:
можливість 

самореалізуватися та 
отримати матеріальну 
винагороду за творчу 

працю

ОСНОВНА ФУНКЦІЯ ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ

❖ регуляція відносин між суспільством і творцем 
інтелектуального продукту, результатом якої є:

Процедура отримання правово схорони від 
держави

Об'єкт права 
інтелектуальної 

власності

Результат
інтелектуальної

діяльності

§ 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

закріплені законом права на результати інтелектуальної 
діяльності людини у виробничій, науковій, літературній, 
художній та інших сферах
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2. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

• Право авторства 
• Празоавтора на ім'я 
• Право на недоторканість результату 
інтелектуальної діяльності

Особисті
немайнові

права

Виключні 
майнові права

• Право використовувати результат інтелектуальної 
діяльності на свій розсуд 

• Право дозволяти (забороняти) іншим особам 
використовувати результат інтелектуальної 
діяльності

• Право на винагороду за службовий результат 
інтелектуальної діяльності 

• Право на отримання охоронного документа 
(авторського свідоцтва, патента)

• Право слідування, доступу по відношенню до 
творів мистецтва

Інші
інтелектуальні

права

§ 3. ПРАВОВІ СИСТЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Система цивільного права 
(Німеччина, Франція)

охорона морольних прав 
автора поряд із захистом 

майнових прав 
інтелектуальної власності

Система загального права 
(США, Великобританія):
захист правомочностей 

суб’єкта права інтелектуальної 
власності, що стосуються 

виключно користування 
майновим потенціалом 

інтелектуальної власності



11

О
б’

єк
ти

 а
вт

ор
сь

ко
го

 
пр

ав
а

О
б'

єк
ти

 с
ум

іж
ни

х 
пр

ав

О
б'

єк
ти

 п
ат

ен
тн

ог
о 

пр
ав

а

Бе
зп

ат
ен

тн
і о

б'
єк

ти
 

(н
ет

ра
ди

ці
йн

і)

За
со

би
 ін

ди
ві

ду
ал

із
ац

ії

Н
оу

-х
ау

 (к
ом

ер
ці

йн
а 

та
єм

ни
ця

)

М
ет

од
и 

за
хи

ст
у 

ві
д 

не
до

бр
ос

ов
іс

но
ї к

он
ку

ре
нц

ії

В
ир

об
ни

чо
-к

ом
ер

ці
йн

ий
 д

ос
ві

д
С

ис
те

ми
 о

рг
ан

із
ац

ії 
ви

ро
бн

иц
тв

а

Тв
ор

чі
 р

оз
ро

бк
и

Те
хн

іч
на

 д
ок

ум
ен

та
ці

я

Д
ом

ен
ні

 ім
ен

а
За

зн
ач

ен
ня

 п
ох

од
ж

ен
ня

 т
ов

ар
ів

Ф
ір

мо
ві

 н
ай

ме
ну

ва
нн

я
Зн

ак
и 

дл
я 

то
ва

рі
в 

і п
ос

лу
г

То
по

гр
аф

ії 
ін

те
гр

ал
ьн

их
.м

ік
ро

сх
ем

Ра
ці

он
ал

із
ат

ор
сь

кі
 п

ро
по

зи
ці

ї
Н

ау
ко

ві
 в

ід
кр

ит
тя

С
ел

ек
ці

йн
і д

ос
яг

не
нн

я 
(с

ор
ти

 
ро

сл
ин

, п
ор

од
и 

тв
ар

ин
)

П
ро

ми
сл

ов
і з

ра
зк

и
К

ор
ис

ні
 м

од
ел

і

Ф
он

ог
ра

ми
В

ід
ео

гр
ам

и
П

ро
гр

ам
и 

те
ле

-, 
ра

ді
оо

рг
ан

із
ац

ій

В
ин

ах
од

и

В
ик

он
ан

ня
 т

во
рі

в

Ба
зи

 д
ан

их
 (к

ом
пі

ля
ці

ї)
К

ом
п'

ю
те

рн
і п

ро
гр

ам
и

Тв
ор

и 
ми

ст
ец

тв
а

Тв
ор

и 
на

ук
и

Тв
ор

и 
лі

те
ра

ту
ри



12

Наукове
відкриття

Закономірності, 
властивості і явища 
матеріального світу

Новизна Диплом Майнові права 
не надаються

Свідоцтво Протягом часу 
існування 
суб'єкта 
господарю
вання

1. Локальна новизна 
(на рівні суб'єкта 
господарю
вання)
2. Господарська 
придатність

Пропозиція, подана 
для підприємства, 
організації, установи, 
відомства, що 
передбачає зміну або 
удосконалення: 
виробу; матеріалу; 
технології

Раціоналіза
торська
пропозиція

Просторово- 
геометричне 
розміщення сукупності 
елементів ІМС та 
з'єднань між ними

Топографія
інтегральної
мікросхеми

Оригінальність Свідоцтво 10 років

1. Новизна 
2. Однорідність
3.  Стабільність
4. Вирізняльність
5. Господарська 
придатність

Патент 30 років (для 
дерев та 
винограду – 
35 років)

Сорт рослин, порода 
тварин

Селекційне
досягнення

Промисловий
зразок

Результат творчої 
діяльності в галузі 
художнього 
конструювання

Новизна Патент 15 років

10 роківПатент1. Новизна
2.  Промислова 
придатність

Продукт, процес, нове 
застосування Існуючого 
продукту або процесу

Корисна модель

Винахід 1.  Новизна
2.  Винахідницький 
рівень
3.  Промислова 
придатність

Патент 20 років

Не передбачено Безстроково 
(визначається 
можливос
тями суб'єкта 
права 
охороняти 
об'єкт)

1. Оригінальність
2. Господарська 
придатність
3.  Конфіденційність

Відомості технічного, 
економічного, 
адміністративного, 
фінансового характеру

Ноу-хау

Об'єкт суміжних 
прав

Виконання, фонограми 
та відеограми, 
програми організацій 
мовлення

Оригінальність

ОригінальністьЛітературні, наукові та 
мистецькі твори; 
комп'ютерні програми і 
бази даних

Об'єкт
авторського
права

Авторське
свідоцтво
(отримання
не є
обов'язковим)

Протягом 
життя автора + 
70 років після 
його смерті

50 років від 
дати першого 
оприлюд
нення

Авторське 
свідоцтво 
(отримання 
не є
обов'язковим)

Охоронний
документ

Термін дії 
виключних 
майнових 
прав на об'єкт

Критерій охороно- 
спроможності

Об'єкт правової 
охорони

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Об'єкт права
інтелектуальної
власності
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1. 
Створення

2. Набуття 

прав

3. Комерціа- 

лізація

4. Захист

5. Утилізація

§ 8. ЕТАПИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ОБ'ЄКТА 
ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Свідоцтво 1 рік (з правом 
неоднора
зового
продовження

НовизнаУнікальне цифрове 
позначення, що 
використовується для 
адресації ресурсів в 
мережі Інтернет

Доменне ім'я

Назва географічного 
місця, яка вживається 
для позначення товару, 
що походить із нього та 
має певні якості, 
репутацію або Інші 
характеристики, 
зумовлені 
характерними для 
даного географічного 
місця природними 
умовами чи людським 
фактором

Походження товару 
з географічної 
місцевості, яка 
вказується

Свідоцтво Протягом 
перебування у 
географічній 
місцевості, яка 
вказується

Географічне
зазначення
походження
товару

Оригінальність Свідоцтво Протягом часу 
існування 
суб'єкта 
господарю
вання

Позначення, що слугує 
для розпізнання 
підприємства, 
виділення його серед 
інших

Фірмове
найменування

Торговий знак Позначення, 
призначене та 
придатне для 
вирізнення товарів і 
послуг однієї особи від 
товарів і послуг інших 
осіб

Оригінальність Свідоцтво 10 років (з 
правом 
неоднора
зового
продовження)
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§ 7. КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

ЗА ФОРМОЮ ВИРАЖЕННЯ

Твори науки Твори літератури Твори мистецтва
Об’єкти

авторського права 
для ЕОМ

Дисертації Романи

ПоемиМонографії

Музичні і твори Комп'ютерні
програми

Бази даних

Твори 
живопису, 

скульптури та 
графіки

Твори
декорагивно- 
прикладного 

мистецтва

П'єсиПосібники

Підручники Лекції Фотографії

Твори
архітектури

Твори садово- 
паркового 
мистецтва

Промови

Проповіді

Статті

Звіти про НДР

Карти і схеми Хореографічні
твори

ЗА ПРОЦЕДУРОЮ СТВОРЕННЯ

Самостійні Несамостійні

ЗбірникиПохідні

Аранжування Переклади Інсценізації
Анотації, 
резюме та 

огляди

Інші обробки 
творів
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НЕ Є ОБ'ЄКТАМИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА:

Офіційні документи

• закони
• рішення суду
• інші тексти законодавчого та адміністративного характеру
• офіційні переклади вищевказаних документів

Державні символи і знаки

• прапори
• герби
• ордени
• грошові знаки
• інші державні символи та знаки

Твори народної творчості (фольклор)

Повідомлення інформаційного характеру про факти 
та події

СУБ'ЄКТИ
АВТОРСЬКОГО

ПРАВА

• Користувачі
• Роботодавці

• Нащадки
• Правонаступники

Власники похідних авторських правВласники первинних авторських прав

• Автори
• Співавтори

Держава в особі уповноважених 
органів

Зацікавлені особи
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§ 8. КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

ОБ'ЄКТ ВИНАХОДУ (КОРИСНОЇ МОДЕЛІ)

Пристрої
(машини, механізми, 

прилади, конструкці та 
ін.)

Способи та 
технології

(процеси виконання 
дій над

матеріальними 
об'єктами, 

спрямовані на 
виготовлення 

продуктів, зміну або 
визначення їх стану)

Речовини
(хімічні сполуки, 

об'єкти генної 
інженерії, продукти 

ядерного 
перетворення, 

сполуки, суміші, 
розчини, сплави та 

ін.)

Штами
мікроорганізмів

(індивідуальні штами 
та консорціуми 

мікроорганізмів)

Культури клітин 
рослин та тварин

Художньо-конструкторське 
рішення щодо зовнішньої форми 

промислового виробу

ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

ВИДИ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ

За об'єктним складом

Однооб'єктні Багатооб'єктні Об'ємні Площинні Комбіновані

За типом побудови
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Національна фаза

Міжнародна фаза
• міжнародний пошук
• подача міжнародної заявки 
• міжнародна попередня експертиза

ЗА ПРОЦЕДУРОЮ РСТ

Кваліфікаційна
експертиза

Державна
реєстрація

Формальна
експертиза

Подання заявки з 
документальною 

фіксацією 
конкретней дати

ВИНАХІД

Формальна
експертиза

Державна
реєстрація

Подання заявки з 
документальною 

фіксацією 
конкретної дати

КОРИСНА МОДЕЛЬ

ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ПРОЦЕДУРОЮ

§ 9. ПОРЯДОК ПАТЕНТУВАННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
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Об'ємні

Комбіновані Глобальна

Зображувальні Приватна
марка

Національного
масштабу

Франчайзингова
марка

Марка
компанії
власника

Локальна
Марка

виробника
Словесні

За типом За суб'єктним 
складом

За ступенем 
географічного 

охоплення

За способом 
використання імені

§ 10. КЛАСИФІКАЦІЯ ТОРГОВИХ МАРОК (ЗНАКІВ)

строк дії патенту 
визначається 

національним законом як 
встановлена кількість 

років

межі визначаються 
змістом формули 

винаходу

межі дії патенту 
обмежуються 

територією певної 
країни

Територіальні межі Часові межі Предметні
межі

Межі дії патентної монополії
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охорона торговельної марки має 
певний строк, який може бути 
продовжений

строк охорони географічних зазначень є необмеженим

реєстрація торговельної марки 
зумовлена властивостями, які має 
лише сама марка

реєстрація географічного зазначення зумовлена наявністю 
особливих властивостей у товарів

право на торговельну марку може 
бути передано

географічне зазначення невід’ємне від місцевості, з якою 
воно пов'язане, тому право на йот використання не може 
бути передано

торговельну марку, як правило, 
реєструють на ім'я одного власника, 
що надає йому виключне право 
володіння, користування та 
розпорядження торговельною 
маркою

реєстрація географічного зазначення не надає виключного 
права на його використання (це право має колективний 
характер)

торговельна марка вказує виключно 
на належність певного товару 
відповідному виробнику

географічне зазначення, крім позначення місцевості 
походження товару, вказує на певну якість та інші 
характеристики товару

географічне зазначення завжди пов'язане з конкретним 
місцем незалежно від виробника і тому не може 
розглядатися як засіб розрізнення однорідних товарів, які 
походять з одного місця, але мають різних виробників

торговельна марка насамперед 
відрізняє однорідні товари різних 
виробників

географічне зазначення виникає внаслідок широкого 
використання географічного позначення, коли воно стає 
загальновідомим, створює стійку уяву про товар із 
певними характеристиками, які зумовлені географічним 
середовищем місцевості

торговельну марку створюють 
штучно за бажанням розробника

Відмінності

географічні зазначення та торговельні марки призначені для маркування товарів; 
незахищені географічні зазначення та торговельні марки можуть перетворитися у видові поняття 
або «вільні марки»

Спільні риси

Географічні зазначення 
походження товарів Торговельні марки

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ І 

ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК
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Спільне використання (а партнером або 
інвестором)
• Створення спільних підприємств 
• Венчурне підприємництво ("спін-офф 
проекти")

 • Науково-технічна кооперація

Передача (продаж)
• За ліцензійним договором 
• За договором комерційної концесії 
(франшизою)

• Повна відмова від прав інтелектуальної 
власності 

• Лізингові угоди 
• Інжиніринг (угода "під ключ")

Використання на власному підприємстві
• Внесення до статутного фонду 
• Використання технології у власному 
виробництві

ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Пасивна комерціалізація:
оприлюднення пропозицій щодо 

відчуження обо надання 
дозволів на використання прав 

інтелектуальної власності 
шляхом публінації у базах даних 

об'єктів авторського і 
патентного права

Активна комерціалізація:
звернення власника прав 

інтелектуальноївласності (або 
його уповноваженого 

представника) із пропозиціями 
щодо купівлі прав на об'єкти 

інтелектуальної власності до 
конкретних потенційних 

користувачів або покупців

§ 11. ВИДИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ
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Ліцензіар

§ 12. СТОРОНИ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ УГОДИ

Ліцензіam

ЛІЦЕНЗІЯ

ТИПИ ЛІЦЕНЗІЙ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

За обсягом прав на 
використання 

ліцензії

За характером 
укладання угоди

За характером 
охорони об'єкта, що 

передається за 
угодою

ПатентнаДобров льнаВиключна

Не виключна Примусова Безпатентна

Одинична Відкрила Крос-ліцензія

Субліцензія

Опціон
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ДЕТЕРМІНАНТИ ВАРТОСТІ ЛІЦЕНЗІЇ:

Обсяг прав використання об'єкта інтелектуальної
власності, що надається ліцензіату
Форма правової охорони об'єкта права інтелектуальної
власності
Адміністративно-територіальний регіон (перелік країн), в 
межах якого ліцензіату надано право на використання 
Вид ліцензійного платежу
Залежність ліцензіата у поставках сировини, матеріалів, 
комплектуючих і т.п.
Обсяг технічної допомоги, що надається ліцензіатом 
ліцензіару
Умови державного регулювання ліцензійної торгівлі 
Умови ліцензійного договору, зокрема щодо судових 
витрат за можливими позовами третіх осіб про порушення 
їх патентних прав

• виплата ліцензійної винагороди продукцією, виробленою за 
ліцензією (сутність платежу схожа з бартерними операціями о 
господарській діяльності підприємства)

Компенсаційний платіж

• виплата ліцензіару ліцензіатом первинного сталого платежу до 
початку виробництва та збуту ліцензійної продукції з подальшою 
виплатою залишку розрахункової ціни ліцензії у формі роялті після 
того, як буде налагоджено зиробництво ліцензійної продукції

Комбінований платіж

• виплата фіксованої, завчасно визначеної винагороди (до отримання 
економічного ефекту від використання), розмір якої не залежить зід 
обсягу виробництва продукції за ліцензією

Паушальний платіж

• періодичні платежі, виражені у відсотках від результатів 
використання предмета ліцензії (від прибутку, виручки, собівартості)

Роялті

§ 13. ФОРМИ І ВИДИ ВИНАГОРОД ЗА ВИКОРИСТАННЯ 
ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
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§ 14. ЕТАПИ ОЦІНКИ ОБ'ЄКТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

1. Ідентифікація 
об'єкта

2. Визначення цілі 
оцінки

3. Вибір бази 
оцінки

4. Вибір підходу до 
оцінки

5. Ви бір методу 
оцінки

6. Розрахунок 
вартості об'єкта

ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ

Підхід 
до оцінки Метод оцінки

Метод вихідних витрат 
Метод заміщення 
Метод прямого відтворення

Метод порівняння продажів

Методи прямої капіталізації доходів
(метод переваги у прибутку, метод додаткового прибутку)
Метод непрямої капіталізації доходів

Дохідний підхід

Порівняльний 
(ринковий) підхід

Витратний підхід
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§ 15. ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ 
ВЛАСНІСТЮ

1. Введення менеджменту інтелектуальної власності у систему 
стратегічного бізнес-планування

2. Інвентаризація портфелю інтелектуальної власності

3. Маркетинговий аналіз ринку

4. Ідентифікація необхідних об'єктів права інтелектуальної власності

5. Створення об'єкта права інтелектуальної власності в процесі НДДКР 
(придбання об'єкта)

6. Забезпечення правової охорони об'єкта

7. Оцінка потенційної ефективності об'єкта права інтелектуальної
власності

8. Постановка на облік об'єкта

9. Комерціалізація

10. Оподаткування операцій з інтелектуальною власністю

11. Захист прав інтелектуальної власності

12. Контроль
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§ 16. СИСТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

Міжнародні
організації
• Всесвітня 
організація 
інтелектуальної 
власності 

• Європейське 
патентне 
відомство 

• Євразійське 
патентне 
відомство 

• Міжнародна 
асоціація 
власників 
товарних знаків 

• Міжнародна 
торгова палата 

•Міжнародна 
федерація 
патентних 
повірених 

• Міжнародна 
федерація 
виробників 
фонограм 

•Creative commons 
та ін.

Органи
державної
влади
•  Верховна рада 
України

• Верховний суд 
України 

• Президент 
України

• Кабінет Міністрів 
України

• Міністерство 
внутрішніх справ 
України

• Міністерство 
юстиції України

•  Міністерство 
податків і зборів 
України

•  Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі

• Міністерство 
освітні науки

•  Міністерство 
аграрної політики 
та продовольства

• Антимонопольний 
комітет України 

• Державна служба 
інтелектуальної 
влзсностіта ін.

Громадські
організації
• Всеукраїнська 
асоціація 
Інтелектуальної 
власності 

• Всеукраїнська 
асоціація 
патентних 
повірених 

• Українська 
асоціація 
власників 
товарних знаків 

• Спілки 
колективного 
управління 
правами авторів 

• Товариство 
винахідників і 
раціоналізаторів 
України та ін.

Суб'єкти
господарю
вання
• Патентно- 
правова фірма 
"Пахаренко і 
партнери'' 

• Юридична фірма 
"Грищенко і 
партнери" 

• Патентно- 
юридична агенція 
"Дубинський і 
Ошарова"

• Фірма патентних 
повірених 
"Іннотек-К" 

• Патентно- 
юридична 
компанія 
"IPStyle" тa ін.
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§ 17. СТРУКТУРА ОСНОВНОГО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 
УКРАЇНИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Державна служба 
інтелектуальної 
власності України

ДП «Український 
інститут 

промислової 
власності»

ДО «Українське 
агентство з 
авторських і 

суміжних прав»

ДП «Інтелзахист»

§ 18. ФОРМИ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Юрисдикиійна
форма

Неюрисдикційна
форма

Захист за участю 
творчих союзів, 

спілок колективного
управління

Спеціальний захист 
(адміністративний)

Загальний захист 
(судовий)

Медіація
Захист в органах 

державного 
управління

Захисту судах 
загальної юрисдикції

Захисту
господарських судах

Захисту митних 
органах Самозахист

Захист в
антимонопольних

органах
Арбітраж
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§ 19. ХРОНОЛОГІЯ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Назва документаДата
прийняття

07.02.1991

16.04.1991

12.12.1991

ЗУ «Про власність», розділ «Право на Інтелектуальну власність»

ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність»

Митний кодекс України

ЗУ «Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної 
конкуренції у підприємницькій діяльності»

18.02.1992

18.09.1992 Указ Президента України «Про Тимчасове положення про правову охорону 
об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в 
Україні» №479/92

02.10.1992 ЗУ «Про інформацію»

ЗУ «Про друковані засоби масової Інформації (пресу) в Україні»16.11.1992

03.03.1992 Постанова КМУ «Про розміри відрахувань до фондів творчих спілок України 
за використання творів літератури та мистецтва» № 108
ЗУ «Про охорону прав на сорти рослин»21.04.1993

25.06.1993 ЗУ «Про науково-технічну інформацію»

ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» 
ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки»
ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

15.12.1993 р.

21.12.1993 ЗУ «Про телебачення і радіомовлення»

ЗУ «Про авторське право і суміжні права»

ЗУ «Про захист інформації в автоматизованих системах»

Постанова КМУ «Про мінімальні ставки авторської винагороди за 
використання творів літератури і мистецтва» №784

18.11.1994

23.12.1993

05.07.1994

10.02.1995

28.02.1995

07.06.1996

28.06.1996 Конституція України (ст. 41,54)

ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції»

ЗУ «Про Інформаційні агентства»

ЗУ «Про наукову і науково-технічну експертизу»

ЗУ «Про рекламу»

ЗУ «Про видавничу діяльність»

ЗУ «Про професійних творчих працівників І творчі союзи»

ЗУ «Про охорону прав на топографії Інтегральних мікросхем»

03.07.1996

05.06.1997

07.10.1997

05.11.1997

13.01.1998 ЗУ «Про кінематографію»

16.06.1999 ЗУ «Про охорону прав на зазначення походження товарів»

Програма розвитку державної системи охорони інтелектуальної власності в 
Україні на 2001-2004 рр.
Указ Президента України «Про заходи щодо охорони інтелектуальної 
власності в Україні» №285
Цивільний кодекс України, книга IV "Право інтелектуальної власності"

22.12.2000

27.04.2001

16.01.2003
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TRIPS Угода пpо 
пов'язані з 

торгівлею аспекти 
прав

інтелектуальної 
опасного, 1994

Договір про 
патентне право,

2000

Будапештський 
договір про 
міжнародне 

визнання 
депонування 

мікроорганізмів,
1977

Віденська угода
про встановлення 

міжнародної 
класифікації 

зображувальних 
елементів знаків,

1973

Договір про 
патентну 

кооперацію, 1970

Страсбурзька 
угода при 

міжнародну 
патентну 

класифікацію, 
1971

Римська конвенція 
про охорону 

суміжних прав, 
1961

Вашингтонський 
договір про 

власність стосовно
інтегральних 

мікросхем, 1989

Міжнародна 
конвенція про 
охорону нових 
сортів рослин,

1961

Лісабонська угода 
про найменування 
місць походження, 

1958

Локарнська угода 
про встановлення 

міжнародної 
класифікації 

промислових 
зразків, 1968

Гаазька угода про 
міжнародне 
депонування 
промислових 
зразків, 1925

Мадридська угода 
про недопущення

неправдивих 
зазначень 

походження. 1891

Конвенція про 
заснування ВОІВ 

1967

Бернська 
конвенція про

охорону художніх і 
літературних 
творів, 1886

Паризька 
конвенція про 

охорону 
промислової 

власності, 1883

Мадридська угода
проміжнародну
реєстрацію знаків,
1891

Ніцька угода про
Міжнародну 

класифікацію 
товарів і послуг 
для ресстрації 

знаків, 1957

1 група. 
Глобальні 
договори

2 група. Угоди з 
охорони 

інтелектуальної 
власності

3 група. 
Реєстраційні 
міжнародні 

угоди

4 група. 
Договори про 
класифікації

§ 20. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ 
У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ



ЧАСТИНА II. 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
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ЗАВДАННЯ

Практична робота №1
«Загальні категорії інтелектуальної власності»

Завдання 1. Знайдіть вірні визначення:

1. Знання А. Право на конкретний результат інтелектуальної 
діяльності людини

2. Інтелект В. Можливості щодо реалізації певної мети, створені 
Інтелектуальними ресурсами

3. Інтелектуальна
діяльність С.

Суб’єктивні права учасників правовідносин, що 
пов’язані з володінням, користуванням і 
розпорядженням майном, а також з тими 
матеріальними вимогами, які виникають з приводу 
розподілу цього майна і обміну

4. Інтелектуальний
потенціал D. Результат розумової творчої праці

5. Інтелектуальний
капітал Е. Розумові здібності людини

6. Інтелектуальний
продукт F.

Закріплені законом права на результати 
інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, 
літературній і художній сферах

7. Інтелектуальні активи G.
Юридичні та фізичні особи, що створюють та 
використовують об’єкт права інтелектуальної 
власності

8. Інтелектуальна
власність Н.

Суб'єктивні права учасників правовідносин, що не 
мають економічного змісту, забезпечують 
нематеріальні інтереси особи, належать до 
категорії абсолютних прав

9.
Об’єкт інтелектуальної 
власності І. Форма існування і систематизації результатів 

пізнавальної діяльності людини

10.
Суб’єкти
інтелектуальної
власності

J.

Творча діяльність, цілеспрямована розумова 
робота людини, результатом якої вирізняються 
новизною, неповторністю, оригінальністю та 
унікальністю

11. Майнові права К.

Накопичена у результаті інтелектуальної 
діяльності сукупність знань, навичок, досвіду, 
здібностей, взаємовідносин, що мають економічну 
цінність і використовуються у процесі 
виробництва та обміну з метою отримання доходу

12. Немайнові права L. Ідентифіковані, описані і занесені до відповідного 
реєстру організації нематеріальні активи
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Практична робота №2
«Класифікація об’єктів права інтелектуальної власності»

Завдання 1. Знайдіть вірні визначення:

1. Винахід А.

Визначення, що ідентифікують певний товар, який 
походить з певної місцевості країни, якщо якість або інші 
характеристики товару, на яких базується його репутація, 
обумовлені місцем походження товару

2. Корисна модель В.

Сукупність творів, даних або будь-якої іншої незалежної 
інформації у довільній формі, в тому числі електронній, 
підбір і упорядкування складових частин якої є 
результатом творчої праці, і складові частини якої є 
доступними і можуть бути знайдені за допомогою 
спеціальної пошукової системи на основі електронних чи 
інших засобів

3. Промисловий зразок С.
Позначення, яке дає змогу вирізнити одну юридичну особу 
з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо 
справжньої її діяльності

4. Ноу-хау D. Конструкторське або художнє рішення виробу, яке має 
суттєву новизну

5. Наукове відкриття Е.
Продукт або спосіб застосування раніше відомих продуктів 
чи способів за новим призначенням, якщо він новий, має 
винахідницький рівень і є промислово придатним

6. Раціоналізаторська
пропозиція F.

Виведення нових або поліпшеная вже існуючих сорту 
рослин або породи тварин

7. Компіляція даних G.
Сукупність живого виконання або запису, що складається 
із зображень або звуків, втілених у сигнали, і 
випромінюється з метою подальшого розповсюдження

8. Програма
телерадіоорганізацій Н.

Позначення, придатне для визначення виробів певного 
економічного суб’єкта, яке дозволяє відрізнити вказані 
вироби від продукції інших виробників

9. Селекційне
досягнення І.

Оригінальні пристосування, технічний досвід або секрети 
виробника, які містять відомості технологічного, 
економічного або фінансового характеру та використання 
яких надає певні переваги

10. Торгівельна марка J.
Встановлення раніше невідомих, об’єктивно існуючих 
закономірностей, властивостей, явищ матеріального світу

11.
Комерційне
найменування К

Пропозиція, що є новою та корисною для підприємства, 
якому вона подана та передбачає створення, або заміну 
конструкції виробів, технології виробництва і 
застосовуваної техніки, або складу матеріалу

12.
Географічне 
зазначення 
походження товарів

L.
Виріб, який має суттєву новизну при існуючому рівні 
техніки
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Завдання 2. Розташуйте об’єкти інтелектуальної власності у відповідності до їх 
належності:

32

Об’єкти
авторського

права

Об’єкти суміжного 
права

Об’єкти
промислової

власності

Нетрадиційні
об’єкти

інтелектуальної 
власності

а) промислові зразки; 6) літературні твори; в) винаходи; г) художні твори; д) 
комп'ютерні програми; е) компіляції даних (бази даних); є) раціоналізатарські 

пропозиції; ж) адаптації творів; з) виконання; и) породи тварин; і) фонограми; й) 
аранжування; к) відеограми; л) передачі (програми) організацій мовлення; м) сорти 

рослин; н) наукові відкриття; о) переклади; п) корисні моделі; р) компонування 
(топографії) інтегральних мікросхем; с) комерційні найменування; т) торговельні 

марки; у) адаптації; ф) географічні зазначенім; х) комерційні таємниці, ц) фотографії



Практична робота №3 
«Інноваційна система»

Завдання 1. Знайдіть вірні визначення:

1. Інновації А.

Послідовність дій, спрямованих на продукування ідей 
імовірного нововведення, маркетинг, виробництво, 
продаж і поширення цього нововведення, оцінку 
ефективності інновацій

2.
Інноваційна
діяльність В.

Комплекс організацій (установ), що мають підлеглий і 
допоміжний характер, які обслуговують інновацію і 
забезпечують умови нормального протікання 
інноваційного процесу

3. Інноваційна
інфраструктура С.

Результат науково-дослідної або дослідно- 
конструкторської розробки, що відповідає вимогам до 
інноваційної діяльності

4. Інноваційна система D.

Новостворені (застосовані) і вдосконалені 
конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а 
також організаційно-технічні рішення виробничого, 
адміністративного, комерційного або іншого 
характеру, що істотно поліпшують структуру та якість 
виробництва і соціальної сфери

5. Інноваційний
продукт Е.

Процес цілеспрямованої реалізації прогресивних 
нововведень, спрямований на інтенсифікацію певної 
сфери діяльності людини

6. Інноваційний процес F.

Діяльність, спрямована на використання і 
комерціалізацію результатів наукових досліджень та 
розробок, яка сприяє випуску на ринок нових 
конкурентоздатних товарів і послуг

7.
Інноваційний
розвиток G.

Комплекс інститутів правового, фінансового і 
соціального характеру, що забезпечують інноваційні 
процеси і мають потужне національне коріння, 
традиції, політичні та культурні особливості
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Практична робота №4
«Життєвий цикл об’єкта права інтелектуальної власності»

Завдання 1. Знайдіть вірні визначення:

1. Створення
об’єкта А.

Судові, адміністративні та не юрисдикційні заходи, що 
здійснюються в разі порушення прав інтелектуальної 
власності

2. Набуття прав на 
об’єкт В.

Завершення юридично визначеного терміну дії прав 
власності та перехід об’єкта до суспільного надбання 
людства

3. Використання 
прав на об’єкт С. Генерація ідей, розробка проекту, експериментальна 

перевірка та відтворення на матеріальному носії

4. Захист
прав на об’єкт D.

Компенсація конструкторських і виробничих витрат та 
одержання прибутку за рахунок комерціалізації 
об’єкта

5. Утилізація об’єкта Е.
Одержання охоронних документів на об’єкти права 
інтелектуальної власності та обмеження доступу до 
них третіх осіб
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Практична робота №5
«Комерціалізація інтелектуальної власності» 

Завдання 1. Знайдіть вірні визначення:

1.
Паушальний
платіж А.

Охоронний юридично-технічний документ, що видається 
уповноваженим компетентним державним органом і 
яким держава засвідчує виключне право власника на 
створений ним об’єкт промислової власності

2.
Інноваційний
провайдинг В.

Пов'язаний з великим ризиком вид бізнесу, орієнтований 
на практичне використання технічних новинок, результа
тів наукових досягнень, ще не випробуваних на практиці

3. Трансфер
технологій С. Нематеріальний актив, що являє собою різницю між 

балансовою та ринковою вартістю компанії

4. Венчурне
підприємництво D. Взаємовигідні дії всіх учасників процесу перетворення 

результатів інтелектуальної праці у ринковий товар

5. Інжиніринг Е. Система передачі чи продажу ліцензій на технологію і 
товарний знак

6. Лізинг F.
Провідна форма організації співпраці комерційної 
організації, науково-технічного центру і підприємства, 
націлених на виробництво високотехнологічної продукції

7.
Комерціалізація
інтелектуальної
власності

G.

Передача в оренду технологічного обладнання, яке 
виконано на рівні винаходів і захищено патентами, разом 
з правом користуватися об'єктами інтелектуальної 
власності

8. Франчайзинг H.

Виплата ліцензійної винагороди шляхом періодичних 
відрахувань, які встановлюються у вигляді фіксованих 
ставок на базі розрахунку фактичного економічного 
результату від використання ліцензії і виплачуються 
ліцензіатом через певні проміжки часу

9. Патент І.

Твердо зафіксована у ліцензійній угоді сума винагороди, 
яка встановлюється на основі оцінок можливого 
економічного ефекту і очікуваних прибутків покупця 
ліцензії

10. Роялті J.

Посередницька діяльність у сфері трансферу технологій, 
що передбачає залучення фахівців до комерціалізації 
інноваційних розробок черга консалтинговий супровід, 
венчурне фінансування та інноваційне бізнес- 
проектування з метою просування на ринок інноваційної 
продукції

11. Гудвіл К.

Розповсюдження науково-технологічних знань 
прикладного характеру відносно процесів, методів 
виробництва та інноваційних продуктів всередині галузі, 
між галузями та між країнами

12. Технологічний
інкубатор L.

Здійснення за контрактом із замовником ряду робіт і 
надання послуг, включаючи проведення передпроектних 
робіт і наукових досліджень, укладання проектних 
пропозицій і техніко-економічних обґрунтувань 
будівництва промислових та інших об’єктів, розроблення 
технічної документації, техніки і технології, консультації 
та авторський нагляд
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Практична робота № 6
«Охорона і захист Інтелектуальної власності»

Завдання 1. Знайдіть вірні визначення:

1.
Охорона
інтелектуальної
власності

А.
Розв’язання суперечок третейськими суддями з винесенням 
рішення обов’язкового для сторін

2.
Захист
інтелектуальної
власності

В.

Концепція використання законів авторського права для 
забезпечення неможливості обмежити будь-якій людині 
право використовувати, змінювати та розповсюджувати 
вихідний твір і твори, похідні від нього

3.
Суспільне
надбання С.

Застосування правових засобів для відновлення порушених 
прав інтелектуальної власності в установленому 
законодавством адміністративному або судовому порядку

4.

Колективне
управління
правами
інтелектуальної
власності

D.

Вид альтернативного врегулювання спорів, здійснюваний із 
залученням незацікавленого, нейтральногопосередника, 
який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес 
комунікації і проаналізувати ситуацію таким чином, щоб 
вони самі змогли обрати варіант рішення, який би 
задовольняв інтереси і потреби усіх учасників конфлікту

5.

Цифрове
управління
правами
інтелектуальної
власності

Е.

Система передачі спеціально створеним організаціям прав 
ведення переговорів щодо укладення угод про умовк 
експлуатації творів, виконань та фонограм авторів різними 
категоріями користувачів, прав надання дозволів та 
контролю за використанням, збору та розподілу винагороди

б. Криптографія F.
Ексклюзивне право автора літературного, аудіовізуального 
твору на показ або відтворення свои роботи, яке можна 
продати

7. Страхування G.
Комплекс заходів, спрямованих на одержання правової 
охорони на об’єкти промислової власності

8. Патентування H.
Об’єкта права інтелектуальної власності, майнові права на 
які ніколи не існували або строк дії яких вичерпався

9. Арбітраж I. Набір методів захисту інформаційних взаємодій

10. Медіація J.

Економічні відносини стосовно захисту майнових інтересів 
суб’єктів права інтелектуальної власності протягом періоду, 
в якому відбуваються певні події, за рахунок майнових 
коштів, що формуються із сплачених ними внесків

11. Копірайт К.
Захист прав суб’єктів інтелектуальної власності у 
цифровому середовищі

12. Копілефт L.
Встановлення системи правових норм, що регулюють 
відносини з приводу створення і використання об'єктів 
інтелектуальної власності
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Практична робота № 7
«Порушення прав інтелектуальної власності»

Завдання 1. Знайдіть вірні визначення:

1. Плагіат А. Поглинання (захоплення) одного суб'єкта 
господарювання або його власності іншим

2. Піратство В.

Підробка; порушення авторського і суміжних прав у 
результаті відтворення і розповсюдження чужого твору, 
порушення виключного права патентовласника, 
несанкціоноване використання товарних знаків

3.
Патентний
троллінг С. Копіювання даних з носія аудіо-, відеоінформації у файл

4. Промисловий
шпіонаж D. Створення звукових доріжок, в яких відсутні оригінальні 

голоси (аматорський дубляж)

5. Контрафакція Е.

Протизаконна діяльність, що полягає у реєстрації, 
використанні та пропонуванні до продажу доменного 
імені із несумлінним наміром отримати прибуток від 
паразитування на гудвілі або торговельній марці, яка 
належить іншій особі

6. Кіберсквотинг F.
Незаконне комерційне або некомерційне використання та 
розповсюдження об'єктів інтелектуальної власності би 
згоди правовласнкка

7. Кіберзлочинність G.
Практика агресивного патентного переслідування в 
корпоративному середовищі

8. Рейдерство Н.

Недозводене запозичення, відтворення чужого 
літературного, художнього або наукового твору (чи його 
частини) під своїм іменем або псевдонімом, не сумісне з 
творчою діяльністю та нормами моралі та закону, що 
охороняє авторське право

9. Ріппінг І. Незаконне, таємне або силове вилучення інформації, 
застосування якої приносить економічні вигоди

10. Фендаб J. Незаконна, неетична заборонена поведінка, що 
стосується автоматизованої обробки або передачі даних
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ЗАДАЧІ

Авторське та суміжне право

Задача 1.
У вітальній новорічній листівці, розісланій однією з політичних партій у 

м. Львові було використано намальоване житомирським митцем Іллею 
Строяговським зображення київської «йолки». Про дану листівку автор малюнку 
дізнався із соціальних мереж. На своїй сторінці у мережі Facеbооk Стронговський 
дозволив некомерційне використання малюнку користувачами «для себе», але 
19 грудня заборонив будь-яке використання малюнку. Чи правомірно було 
використано малюнок? Чи порушені цією партією якісь права автора?

Задача 2.
Житомирське видавництво «Палісся-Прес» уклало з автором Самсоненко І.А. 

договір про видання монографії «Невідома Житомирщина». Видавництво попросило 
автора дещо доопрацювати твір для можливості його публікації. Видавництво надало 
автору на доопрацювання 6 місяців, але через 4 місяці автор раптово помер. 
Видавництво звернулося до спадкоємців з пропозицією доручити своєму 
літературному редактору доопрацювати рукопис. Спадкоємці дали згоду.

Кого вважати автором випущеної у світ доопрацьованої монографії? Які права 
перейшли у спадок?

Задача 3.
У 2006 році видавництво «Преміум друк» опублікувало навчальний посібник 

«Інноваційна діяльність» авторів Несика А.Ф. та Підвального С.М. У 2008 році 
видавництво «Люкс +» перекидало посібник згідно з договором, укладеним тільки з 
одним із двох авторів – Підвальним С.М. «Преміум друк» подав позов до суду про 
визнання договору з «Люкс +» недійсним, вилучення контрафактних примірників 
твору і відшкодування шкода за порушення авторських прав.

Чи правомірні вимоги «Преміум друк»? Чи мав право Підвальний С.М. 
дозволяти передрук книги без узгодження?

Задача 4.
До 40 річчя російського державного підприємства «Державний лазерний полігон 

«РАЙДУГА» видавництвом «ВІТ – прінт» було видано книгу. У книзі було 
використано фотографії з видами природи околиць міста. Колишній працівник 
підприємства «РАЙДУГА» Сорокін О. помітив, що деякі фотографії схожі на його 
власні фото. При детальному розгляді він помітив, що на одній з фотографій 
присутній «водяний знак» сайту Сорокіна http://www.electrosad.ru. Фотографії О. 
Сорокіна були розміщені на його власному сайті в розділі «Мої шпалери та фото» та 
доступні для скачування. У переліку авторів книги, ім’я Сорокіна не згадане, а
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автором фотографій значиться Хромов А.В. Чи може Сорокін довести, що його права 
порушені, якщо так, то які і яким чином?

Задача 5.
Видавництво підписано з авторами Данилкіним Б.В., Воронцем І.Г. та 

Тусмановим Р.К. договори про видання написаного ними підручника. У випущеному 
підручнику імена авторів вказані не бути. У відповідь на претензії авторів, 
видавництво відповіло, що згідно з умовами договору, не брало на себе зобов'язання 
вказувати їх імена. Чи правомірна така ситуація?

Задача 6.
Фотограф Майстренко О.В. створив фото, які були використані при рекламі 

одягу місцевої швейної фабрики. Побачивши цю рекламу Майстренко О.В. почав 
вимагати від адміністрації фабрики укладення з ним угоди на використання його 
фото. Адміністрація відхилиш вимоги, посилаючись на те, що дані фото були вільно 
розміщені в мережі Інтернет. Хто має рацію в цьому спорі?

Задача 7.
Фотограф Сергій Степаненко у одному з підземних переходів м. Харкова 

помітив рекламу "Ломбард ЗАТ "Грантполіс і компанія". Рекламний плакат містив 
фотографію нічного м. Харків, подібну до фото зробленого Степаненком, Замовником 
реклами значився "Ломбард ЗАТ Грантполіс і компанія", виконавець – невідомий. Чи 
правомірна така ситуація? Хто повинен понести відповідальність, яку і чому?

Задача 8.
Чи є плагіатом наступні роботи, обгрунтуйте:
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1.  Зінаїда Серебрякова. «Катя в голубому біля клинки».
2.  Дипломна робота студента художнього училища Іванова I. за мотивами 1 -ї картини.
3.  Леонардо да Вінчі, Мона Ліза.
4.  Мона Ліза, автор невідомий.

Задача 9.
В мережі Інтернет на декількох сайтах, було розміщено електронну книгу 

«Мистецтво фотографії», видану видавництвом «Прєміум стиль». Ні автори книги, ні 
видавництво не давали згоди на вільне використанні книги. Чиї та які саме права 
порушені? Перерахуйте всі постраждалі сторони.

Задача 10.
Композитор Музиченко В.В, та поет Плетньов О.А. створили декілька пісень, які 

були виконані в концертному залі. Видавництво «Полісся-Прес» звернулося до 
авторів з пропозицією про видання цих пісень. З ким із авторів повинен бути 
укладений цей договір, якщо видавництво має намір водночас видати ноти з текстом, 
а також ноти і текст окремо?

Задача 11.
Підприємство швидкого харчування замовило рекламній фірмі «Креатив» 

рекламний ролик. У ролику було використано кадр з фільму «Операція И та інші 
пригоди Шурика» «Хто не працює, той їсть. Учись студент». Автори ролику не 
отримували згоди авторів фільму на використання уривку, мотивуючи це тим, що 
використовувався не весь фільм, а лише кадр з однією фразою. Чи правильно вчинили 
розробники реклами? Обгрунтуйте.

Задача 12.
Продюсерська компанія «Форвард-фільм», власник виключних прав на серіал 

«Вулиці розбитих ліхтарів», звернулася до суду з позовом про порушення авторських 
прав виробником серіалу «Опера» (ТОВ «Фенікс-фільм»), заявивши, що «Фенікс- 
фільм» порушив виключні права позивача, так як серіал «Опера» є переробкою 
серіалу «Вулиці розбитих ліхтарів» і для його створення необхідно було отримати 
дозвіл «Форвард-фільм». До того ж у серіалі присутні ті ж актори і їх герої, що і в 
«Вулицях розбитих ліхтарів».

Відповідач заявив, що заключив договір зі сценаристом, який і створив 
сценарій серіалу «Опери», що є новим і оригінальним твором.

Чи є порушником «Фенікс-фільм»? Чому?

Задача 13.
Працівник теплокомуненерго Світлячков М. для полегшення власної роботи у 

робочий час на робочому комп’ютері створив базу даних платників та боржників. 
Після того, ж керівництво дізналося про існування такої бази, Світлячков М. видалив 
її з робочого комп’ютера та відмовився надати її керівництву підприємства для 
використання іншими працівниками, мотивуючи це тим, що створив її за власним
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бажанням і ініціативою, тому не зобов’язаний надавати результати своєї праці іншим 
працівникам.

Чи правомірно вчинив працівник? Чи повинен він передати базу даних 
підприємству? Обґрунтуйте.
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Патентне право

Задача 1.
Винахідник Фантазьоров В.І. працював над розробкою нового біорегулятора. 

Так як терміни виконання роботи були обмежені, розуміючи, що він не встигає 
виконати роботу вчасно, Фантазьоров В.І. звертається до знайомого інженера 
Завидкина І.І. за допомогою у виготовленні креслень окремих елементів пристрою.

В процесі підготовки документів до Державної служби інтелектуальної 
власності для видачі патенту на винахід Завидкин І.І. почав претендувати на статус 
співавтора. Фантазьоров В.І. йому відмовив.

Хто правий у ситуації, що склалася? Обгрунтуйте.

Задача 2.
При реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю державний 

реєстраційний орган відмовив в реєстрації, мотивуючи це тим, що до статутного 
фонду Товариства включені права на промислові зразки, вартість яких не можна 
оцінити. Промислові зразки розроблені одним із засновників і планувалися для 
використання в процесі діяльності Товариства.

Чи правомірна така ситуація? Чи мав право державний реєстраційний орган 
відмовити в реєстрації? Чи можна здійснити оцінку майнових прав на промисловий 
зразок?

Задача 3.
Фірма «А» отримала патент на прилад для ремонту безкамерних шин із 

застосуванням спеціальних гумових пробок, Дві інші фірми («В» і «С») почали 
виробляти і поставляти на ринок аналогічні пробки. Чи мають право фірми «В» і «С» 
виробляти ці пробки без відповідних документів, адже це не сам прилад? Так/ні, 
обґрунтуйте.

Задача 4.
Вірговський П.Р., науковий співробітник Інституту фармакологічних 

досліджень, виконуючи завдання директора інституту Петровського Т.І. про розробку 
нових знеболюючих засобів, створив аерозольний знеболюючий засіб широкого 
спектру дії. Так як засіб був створений працівником у зв’язку з виконанням 
службових обов’язків, то право на отримання патенту належить працедавцю.

У оформленій заявці на отримання патенту патентовласником визначено 
Пегровського Т.І., так як винахід є службовим.

Чи правильно була оформлена заявка? Чи допущено порушення прав 
інтелектуальної власності? Якщо так, то які і ким? Кому належать майнові і 
немайнові права на винахід згідно із законодавством України?
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Задача 5.
10 серпня 2013 року власник приватного підприємства Каркич В.І. уклав 

договір з інженером Володіним А.П. щодо створення моделі магазинної стійки для 
продажу газет та журналів. Осінню 2013 року замовник помирає, після чого до 
нотаріальної контори звертається син померлого Каркич А. В. із заявою про видачу 
свідоцтва про право на спадщину на використання корисної моделі; на право 
присвоєння корисній моделі свого імені; на право на перешкоджання неправомірному 
використанню об'єкта права інтелектуальної власності.

Чи має право Каркич А. В. на отримання відповідних прав? Якщо так, то чому?

Задача 6.
Інженер науково-дослідного інституту Кращенко К. за завданням керівника 

інституту почав роботу над розробкою нової системи герметизації газових 
свердловин. Після закінчення роботи, Кращенко К. відзвітував керівництву про 
реалізацію проекту та про необхідність отримання патенту на винахід. Впродовж 
півроку керівництво не подавало заявки на винахід. Інженер, який хвилювався, що 
хтось може розробити аналогічний спосіб герметизації вирішив подати заявку до 
Укрпатенту самостійно. Дізнавшись про наміри Кращенка К., керівник попередив 
його, що винахід розроблений в межах виконання службових обов’язків і належить 
науково-дослідному інституту, тому інженер не має права патентувати його 
самостійно.

Хто правий у даній ситуації? Обгрунтуйте.

Задача 7.
Технолог Кравчик В. розробив нову упаковку для молочних виробів, що 

дозволяє краще зберігати продукти, та запатентував її. Через деякий час у магазині, 
він побачив польський йогурт у аналогічній за властивостями упаковці. Кравчик В. 
звернувся до фірми-виробника з вимогою зупинити продаж продукції, так як вона 
порушує його права інтелектуальної власності та компенсувати йому збитки. Однак 
фірма-виробник заявила, що здійснює виробництво на законних підставах і має всі 
документи, які підтверджують, що аналогічна упаковка була створена польськими 
винахідниками. Тому вони мають всі права на реалізацію своєї продукції, в тому 
числі і закордоном.

Хто правий у ситуації, що склалася?

Задача 8.
ПП «Оберіг» протягом тривалого часу працювало у сфері охоронних послуг, 

мало зареєстроване фірмове найменування, яке було добре відоме. Через певний час, 
у встановленому законом порядку, іншими засновниками було зареєстровано 
підприємство з аналогічною назвою ПП «Оберіг», основною діяльністю якого було 
надання медичних та лабораторних послуг.
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Охоронне підприємство звернулося до керівництва медичного з вимогою 
припинити використання їх фірмового найменування. Медичне ж підприємство 
відповіло, що не порушує предметні границі діяльності першого підприємства, тому 
має право на використання фірмового найменування.

Чи правомірне використання назви медичним підприємством?

Задача 9.
ТОВ «Реліквія» голосило конкурс на кращий товарний знак для своїх товарів. 

У конкурсі перемогу здобув місцевий художник Стасюк П., він і отримав нагороду за 
перше призове місце. Після конкурсу, підприємство зареєструвало товарний знак і 
отримало відповідне свідоцтво. Невдовзі, Стасюк П. звернувся до директора 
підприємства з вимогою про виплату авторської винагороди.

Чи правомірні вимоги Стасюка П.? Чи повинно підприємство виплачувати 
йому кошти?

Задача 10.
У 2008 році підприємство «Домашній затишок» зареєструвало свій знак для 

товарів і послуг. Невдовзі керівництво підприємства звернулося до суду із позовом до 
підприємства «Затишок» з вимогою про визнання незаконним використання знаку для 
товарів і послуг та припинення такого використання, оскільки воно порушує їх права 
інтелектуальної власності.

Чи правомірно використання підприємством «Затишок» цієї назви? Чому?
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Тести 1. Загальні категорії інтелектуальної власності

1. Право інтелектуальної власності:
A. являє собою виключні майнові права на результати інтелектуальної діяльності
B. являє собою немайнові права на результати інтелектуальної діяльності
C. мас подвійну природу

2. Оберіть, які з прав інтелектуальної власності належать до немайнових?
A. право володіння
B. право користування
C. право на авторство
D. право розпорядження
Е. всі відповіді вірні

3. Особисті немайнові права інтелектуальної власності передаються:
A. у порядку, встановленому законом
B. не мають офіційно визначеної процедури передані
C. не підлягають відчуженню

4. Юридично забезпечена можливість суб’єкта права визначати долю продуктів
творчої діяльності:

A. право володіння
B. право розпорядження
C. право використання

5. Чи є можливою передача майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт:
A. ні
B. частково
C. повністю або частково

6. Чи може бути суб’єктом права інтелектуальної власності недієздатна фізична
особа:

A. так
B. лише при наявності опікуна
C. ні

7. Немайнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений за замовленням,
належать:

A. творцеві
B. замовнику
C. творцеві та замовнику спільно

8. Суспільне надбання – це:
A. сукупність творів, створених в певній країні протягом її існування
B. сукупність творів, майнові авторські права на які минули або ніколи не

існували
C. сукупність творів, автори яких були відзначені урядами декількох країн

державними преміями
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9. Використання об’єкта права інтелектуальної власності іншою особою може
здійснюватись:

A. з дозволу правовласника
B. з дозволу державних органів
C. без отримання дозволів

10. Що не є використанням твору?
A. опублікування
B. переклад
C. реєстрація з державних органах
D. передача в найм
Е. продаж
F. всі відповіді вірні

11. Хто стає власником майнових прав на об’єкт інтелектуальної власності після
смерті автора:

A. держава
B. родичі автора
C. спадкоємці автора

12. Кому надається право інтелектуальної власності, якщо інтелектуальний продукт
створено декількома особами колективно?

A. держані
B. одному з творців (вибір кандидатури здійснюється державним експертом- 

оцінювачем)
C. одному з творців (вибір кандидатури здійснюється особами самостійно)
D. співавторам спільно

13. Патентні повірені не мають права надавати кваліфіковані послуги:
A. фізичним особам
B. юридичним особам
C. немає вірної відповіді

14. До об’єктів авторського права відносять:
A. комп’ютерні програми
B. програми організацій мовлення
C. корисні моделі
D. географічні зазначення походження товарів
Е. наукові відкриття

15. До об’єктів суміжних прав відносять:
A. комп'ютерні програми
B. програми організацій мовлення
C. корисні моделі
D. географічні зазначення походження товарів
Е. наукові відкриття

16. До засобів індивідуалізації відносять:
А. комп’ютерні програми
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B. програми організацій мовлення
C. корисні моделі
D. географічні зазначення походження товарів
Е. наукові відкриття

17. До об’єктів патентного права відносять:
A. комп’ютерні програми
B. програми організацій мовлення
C. корисні моделі
D. географічні зазначення походження товарів
Е. наукові відкриття

18. Для визнання особи автором її вік має становити:
A. більше 14 років
B. більше 16 років
C. більше 18 років
D. більше 21 року
Е. немає вікових обмежень

19. Вперше вжив термін «інтелектуальна власність»
A. Ч. Вудбарі
B. Р. Сoлоу
C. У. Ростоу
D. Е. Тоффлер

20. Перший в історії закон про авторське право «Статут королеви Анни» було
прийнято:

A. 10.04.1610 року
B. 10.04.1710 року
C. 10.04.1810 року

21. Комплекс дій, спрямованих на укладення договорів на використання творів з
користувачами та збір і розподіл винагороди, а також інших дій, що пов’язані із 
здійсненням прав суб’єктів авторського права та суміжних прав – це:

A. колективне управління правами авторів
B. комерціалізація об’єктів авторського та суміжних прав
C. адміністративний захист авторських прав

22. Інтелектуальний капітал є фактором:
A. економічної інтеграції
B. глобалізації суспільства
C. науково-технічного прогресу

23.Закріплені законом права на результати інтелектуальної діяльності людина у
виробничій, науковій, літературній, художній та інших сферах – це:

A. інтелектуальний потенціал
B. інтелектуальний капітал
C. інтелектуальна власність
D. інтелектуальна діяльність
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24. Розширення переліку об’єктів права інтелектуальної власності впливає на
прискорення:

A. інвестиційних процесів
B. інноваційних процесів
C. міграційних процесів

25. Основна проблема у сфері інтелектуальної власності:
A. дисбаланс інтересів власників прав і суспільних інтересів
B. проблема мотивації авторів та винахідників до творчої генерації
C. обмеженість інтелектуального ресурсу
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Тест 2. Авторське та суміжне право
1. Авторське право виникає:

А. від моменту створення твору 
Б. від моменту реєстрації твору
С. від моменту першого використання твору

2. Авторський твір може бути вільно та безоплатно використаний:
A. після смерті автора
B. по завершенню строку дії авторських драй
C. у разі дозволу реєстраційних органів

3. До об’єктів авторського права не належать:
A. аранжування музичних творів
B. нормативно-правові документи
C. художні фотографічні знімки

4. Чи підлягають правовій охороні переклади літературних творів?
A. так
B. лише за умови, що законом охороняється оригінал твору
C. ні

5. Символ © є знаком охорони:
A. авторського права
B. суміжних прав
C. прав на використання торгової марки

6. Право інтелектуальної власності на інтерв’ю належить:
A. особі, яка бере інтерв’ю
B. особі, у якої беруть інтерв’ю
C. вказаним особам спільно

7. Результати інтелектуальної творчості, можуть використовуватися за відсутності
дозволу власника прав:

A. в адміністративному та судовому впровадженні
B. з метою використання в офіційних, політичних та релігійних церемоніях
C. з навчальною метаю, якщо це не спрямовано на одержання прибутку
D. всі відповіді вірш
E. немає вірної відповіді

8. Не є об’єктом авторського та суміжного права:
A. твори науки
B. товарні знаки
C. фонограми
D. бази даних

9. Авторське право охороняє:
A. ідеї
B. винаходи
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С.     твори
D. художні задуми

10. Авторами фільму є:
A. режнсер-постановник, автор сценарію і оператор-постановник
B. режисер-постановник, автор сценарію і автор музичного твору, що спеціально
створений для цього фільму
C. автор сценарію, художник-постановник і автор використаного в фільмі раніше
створеного музичного твору

11. Державна реєстрація авторських прав в Україні проводиться:
A. патентними повіреними
B. державною службою інтелектуальної власності
C. авторські права не потребують реєстрації
D. організацією колективного управління авторськими правами

12. Службовий твір – це:
A. твір, створення якого оплачується роботодавцем
B. твір, що створений автором у порядку виконання службових обов’язків
C. твір, що створений для використання у службових цілях

13. Особисті немайнові права автора:
A. після смерті автора переходять до його роботодавця
B.  можуть передаватися шляхом заключения авторського договору
C.  зберігаються за автором довічно
D. після смерті, автора втрачаються

14. Твір переходить у суспільне надбання після:
A. опублікування
B. обнародування
C. закінчення терміну дії авторського права
D. смерті автора

15. Без згоди автора і без виплати йому гонорару допускається:
A. цитування в наукових, дослідницьких, інформаційних та інших цілях, в
об’ємах, виправданих цілями цитування
B. продаж бібліотеками ксерокопій твору
C. використання твору будь-яким способом для розважальних цілей
D. цитування в наукових, дослідницьких, інформаційних та інших цілях

16. Якщо в авторському договорі не вказана територія, на яку поширюється право, то:
A. договір рахується недійсним
B. нраве передане для реалізації та території всього світу
C. право передане для реалізації тільки на території України

17. Видавництвом без договору з автором і без наведення його імені була видана
книга. Які права автора порушені?

А. тільки майнові права 
Б. майнові та немайнові права
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С. тільки особисті немайнові права

18. Термін чинності майнових прав на твір становить:
A. протягом всього життя автора та 70 років після його смерті
B. протягом всього жаття автора
C. 70 років з дня виходу твору
D. необмежений термін дії

19. По радіо прозвучала записана в 1968 році пісня у виконанні співака X, при цьому
не було оголошено ім’я співака і не було виплачено нагороду за використання цього 
запису. Чи правомірні вимога виконавця щодо:

A. виплати компенсації моральної шкода за порушення його особистих 
немайнових прав

B. виплата компенсації за порушення виняткових прав на використання 
виконання

C. виплати компенсації за порушення виняткових прав на використання 
виконаних та виплати компенсації моральної шкода за порушення його особистих 
немайнових прав

20. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на твір
здійснюється на основі:

A. ліцензійного договору
B. договору франчайзингу
C. договору купівлі-продажу примірника твору 
D. договору лізингу

21. Хто з вказаних осіб є власником суміжних прав:
A. композитор
B. видавець газети чи журналу
C. артист-виконавець

22. Організації з колективного управлення авторськими і суміжними правами
створюються:

A. особами, що використовують велику кількість творів
B. безпосередньо власниками авторських і суміжних прав для реалізації їх грав у 
випадках масового використання творів і об’єктів суміжних грав
C. державою для допомога авторам

23. Термін дії охорони виключних прав інтелектуальної власності виконавців твору в
Україні:

A. 50 років
B. 30 років
C. 20 років
D. 10 років
Е. безстрокова

24. Співавторами є:
A. фізичні та юридичні особи, що разом створили твір
B. фізичні особи, творчою працею яких створено твір
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С. автор та його працедавець
D. автор та особи, що надали допомогу у створенні твору

25. Які існують види співавторства;
A. основне та додаткове
B. роздільне і нероздільне
C. первинне і похідне
D. об'єктивне і суб'єктивне
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Тести 3. Право промислової власності
1. Термін дії патенту на винахід в Україні:

A. 50 років
B. 30 років
C. 20 років
D. 10 років
Е. безстроково

2. Термін охорони виключних прав інтелектуальної власності на географічне
зазначення походження товару в Україні:

A. 50 років
B. 30 років
C. 20 років
D. 10 років
Е. безстроково

3. Строк чинності виключних прав інтелектуальної власності на компонування
інтегральної мікросхеми в Україні.;

A. 50 років
B. 30 років
C. 20 років 
D. 10 років

Е. безстроково

4. Протягом якого часу діє охорона майнових прав автора компіляції даних?
A. протягом життя автора
B. протягом життя автора та 70 років після його смерті
C. протягом життя автора та 50 років після його смерті
D. довічно

5. Офіційний бланк для оформлення патенту:
A. патентний бюлетень
B. патентна грамота
C. патентна документація

6. Патентоспроможність винаходу визначає:
A. попередня експертиза
B. формальна експертиза
C. кваліфікаційна експертиза

7. Яку кількість патентів може бути видано в межах країни на один винахід:
A. за кількістю авторів винаходу
B. за кількістю поданих заявок
C. один
D. кількість необмежена

8. В ситуації, коли об’єкт промислової власності створено одночасно кількома
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особами незалежно один від одного, видача патенту особі, заявка якої є більш 
ранньою, регламентується:

A. презумпцією авторства
B. правом пріоритету
C. правом першого заявника

9. Сукупність документів, складених відповідно до вимог чинного законодавства, що
подаються до компетентного органу на видачу охоронного документа на об’єкт 
інтелектуальної власності – це:

A. заявка
B. інженерно-технічна документація
C. ліцензія

10. Позначення (комбінація позначень) призначене та придатне для вирішення
товарів і послуг однієї особи від товарів і послуг інших осіб – це:

A. географічне зазначення походження товару
B. торгівельна марка
C. комерційне найменування

11. Відомості виробничого, організаційного, фінансового характеру, що мають
цінність для організації та доступ до яких обмежений для третіх осіб – це:

A. комерційне найменування
B. комерційна пропозиція
C. комерційна таємниця

12. Яка з наведених характеристик є критерієм патентоспроможності винаходу?
A. новизна
B. винахідницький рівень
C. промислова придатність
D.  всі відповіді вірні
Е. немає вірної відповіді

13. Першочерговим доказом права власності на раціоналізаторську пропозицію є:
A. реферат та креслення
B. авторське свідоцтво
C. засвідчений нотаріально сертифікат

14. Суб’єктом права на географічне зазначення походження товару є:
A. асоціації споживачів
B. виробники продукції
C. держава

15. Який документ засвідчує право інтелектуальної власності автора промислового
зразку?

A. диплом
B. патент
C. свідоцтво

16. Який документ засвідчує право інтелектуальної власності автора наукового
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відкриття?
A. диплом
B. патент
C. свідоцтво

17. За українським законодавством особи, що надавали технічну, організаційну та
матеріальну допомогу у створенні винаходу, але не зробили творчого внеску 
особисто:

A. визнаються співавторами нарівні з винахідником
B. визнаються співавторами за умовк проходження відповідних процедур в 
Державному департаменті інтелектуальної власності України
C. не визнаються винахідниками

18. Основною функцією товарного знака є:
A. індивідуалізація товарів, послуг юридичних чи фізичних осіб
B. реклама товарів, послуг юридичних чи фізичних осіб
C. захист товарів від підробок

19. Попереджувальним маркуванням, що оповіщує інших осіб про реєстрацію
товарного знака є:

A. латинська буква R чи R в колі (R)
B. латинська буква Р чи Р в колі (Р)
C. латинська буква С чи С в колі (С)

20. Чи допускається реєстрація товарного знака, який схожий з товарним знаком, що
раніше зареєстрований на іншу особу у відношенні неоднорідних товарів?

A. не допускається
B. допускається
C. допускається, але лише з дозволу правовласника

21. Яка умова патентоздатності не застосовується до корисної моделі:
A. новизна
B. промислова придатність
C. винахідницький рівень

22. Який об'єкт інтелектуальної власності має необмежений термін дії майнових прав
внаслідок можливості багаторазового продовження їх терміну:

A. винахід
B. промисловий зразок
C. торгова марка

D. корисна модель
23. Документом, що засвідчує право інтелектуальної власності на промисловий зразок

є:
A. свідоцтво
B. ліцензія
C. патент
D. заявка
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24. Іноземці та особи без громадянства можуть отримувати патент:
A. самостійно
B. лише черга патентних повірених
C. лише через консульські установи
D. .лише через нотаріусів

25. Майнова, права на винахід виникають з моменту:
A. подачі заявки на видачу патенту
B. публікації інформації про видачу патенту
C.  з дати проведення експертизи
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Тести 4. Комерціалізація інтелектуальної власності
1. Інтелектуальна власність з точки зору комерціалізації – це:

A. виключне право володіння об'єктом інтелектуальної власності
B. сукупність нормативно-правових актів
C. актив, що може мати ринкову цінність

2. Найбільш розповсюдженим способом комерціалізації інтелектуальної власності є:
A. ліцензування
B. патентування
C. хеджування

3. Підприємство, що отримало об’єкти права інтелектуальної власності як внесок до
статутного капіталу має право:

A. використовувати одержані об’єкти у власній господарській діяльності
B. продавати отримані об’єкти
C. здавати в оренду отримані об’єкти

асі відповіді вірні
D. немає вірної відповіді

4. Комплекс організацій (установ), що мають підлеглий і допоміжний характер, які
обслуговують інновацію і забезпечують умови нормального протікання інноваційного 
процесу:

A. інноваційна діяльність
B. інноваційна продукція
C. інноваційна інфраструктура

5. Провідною формою організації співпраці комерційної організації, науково-
технічного центру і підприємства, націлених на виробництво високотехнологічної 
продукції, є:

A. технопарк
B. кластер
C. венчурна компанія

6. Посередницька діяльність у сфері трансферу технологій, що передбачає залучення
фахівців до комерціалізації інноваційних розробок через консалтинговий супровід:

A. інновінг
B. провайдинг
C. інжиніринг
D. реінжиніринг
Е. франчайзинг
F. фандрайзинг

7. Провідний технопарк України:
A. ІЕЗ ім. О.Е.Патона
B. Інститут напівпровідників
C. Інститут монокристалів
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8. Інженерно-консультаційні послуги з перебудови систем організації та управління
виробничо-торговими й інвестиційними процесами господарського об'єкта з метою 
підвищення його конкурєнтоздатності і фінансової стійкості:

A. інновінг
B. провайдинг
C. інжиніринг
D. реінжиніринг 
Е, франчайзинг
F. фандрайзинг

9. Система передачі чи продажу ліцензій на товарний знак:
A. інновінг
B. провайдинг
C. інжиніринг
D. реінжиніринг
Е. франчайзинг
F. фандрайзинг

10. Послуги з монтажу устаткування, враховуючи при необхідності інженерні
роботи, відносять до:

A. будівельного інжинірингу
B. технологічного інжинірингу
C. консультативного інжинірингу

11. Договір, за яким одна сторона надає другій стороні дозвіл на використання
об’єкта патентного права на умовах, визначених взаємною згодою сторін, з 
урахуванням вимог законодавства:

A. ліцензійний договір
B. договір лізингу
C. договір комерційної концесії

12. Користувач ділової репутації та комерційного досвіду правоволодільця в певному
обсязі, із зазначенням або без зазначення території використання щодо певної сфери 
підприємницької діяльності – це:

A. франчайзер
B. франчайзі
C. франчайз

13. Метод оцінки інтелектуальної власності, відповідно до якого максимальна
вартість об’єкта визначається мінімальною ціною, яку необхідно заплатити при 
купівлі об'єкта, еквівалентного за функціональністю:

A. метод основних витрат
B. метод відтворюваної вартості
C. метод вартості заміщення

14. На етапі розробки нових інтелектуальних продуктів найбільш доцільно
застосовувати:

A. витратний підхід оцінки
B. порівняльний підхід оцінки
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С. дохідний підхід оцінки

15. Не враховуються у первісну вартість нематеріального активу, а підтягають
відображенню у складі витрат звітного періоду, в жому вони були здійснені, витрати 
на:

A. оплату праці, безпосередньо пов'язані зі створенням об'єкта
B. рекламу і просування об’єкту інтелектуальної класності на ринку
C. сплату збору за подання заявки про реєстрацію об'єкта права інтелектуальної 

власності

16. Чи підлягає оподаткуванню гудвіл за вітчизняним законодавством?
A. так
B. ні
C. залежно від форми господарювання підприємства, якому належить гудвіл

17. Твердо зафіксована у ліцензійній угоді сума винагорода, яка встановлюється на
основі оцінок можливого економічного ефекту і очікуваних прибутків покупця 
ліцензії:

A. комбінований платіж
B. компенсаційний платіж
C. паушальний платіж
D. роялті

18. Вид ліцензійних платежів, коли ліцензіат платить ліцензіару протягом всього
терміну дії договору певний % від суми прибутку за одиницю ліцензійної продукції:

A. комбінований платіж
B. компенсаційний платіж
C. паушальний платіж
D. роялті

19. Ліцензія, яка закріплює передачу прав інтелектуальної власності на декілька
об’єктів (взаємне надання прав користування власниками різних охоронних 
документів за умови, якщо здійснення господарської діяльності неможливе без 
порушень прав один одного)

A. крос-ліцензія
B. субліцензія
C. опцін

20. Ліцензія, яка надає право ліцензіату на попередає детальне ознайомлення з
об’єктом з метою прийняття рішення щодо доцільності здійснення угоди:

A. крос-ліцензія
B. субліцензія
C. опціон

21. Виключна ліцензія передбачає:
A. використання продукту лише ліцешіатом
B. використання продукту ліцензіаром та ліцешіатом
C. використання продукту лише ліцензіаром
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22. Одинична ліцензія передбачає:
A. використання продукту лише ліценціатом
B. використання продукту ліцензіаром та ліцензіатом
C. використання продукту лише ліцензіаром

23. Нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між балансовою
вартістю активів та загальною вартістю підприємства як цілісного майнового 
комплексу з урахуванням репутації суб’єкта господарювання:

A. гудвіл
B. роялті
C. франшиза

24. Форма об’єднання капіталу в процесі розробки і просування на ринок
прогресивних технологій:

A. венчурне інвестування:
B. форфетування
C. факторинг
D. страхування

25. Економічні, відносини стосовно захисту майнових інтересів суб’єктів прав
інтелектуальної власності протягом певного періоду за рахунок майнових коштів, що 
формуються із сплачених ними внесків:

A. венчурне інвестування
B. форфетування
C. факторинг
D. страхування
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Тести 3. Порушення прав інтелектуальної власності
1. Захоплення доменних імен в глобальній електронній мережі отримало назву:

А. копірайт 
Б. кіберсквотинг
С. ліцензування

2. Незаконне, таємне або силове вилучення інформації, застосування якої приносить
економічні вигоди – це:

A. рейдеретво
B. промисловий шпіонаж
C. конкурентна розвідка

3. «Зворотна інженерія» – це:
A. один із правомірних способів отримання комерційної таємниці, який полягає у 

придбанні та детальному дослідженні виробу конкурентів
B. встановлення раніше невідомих об’єктивно існуючих закономірностей, 

властивостей та явищ матеріального світу
C. нові для підприємства пропозиції, що передбачають створення або заміну 

конструкції виробів, технологій виробництва

4. Установчі документи суб’єкта господарювання:
A. є комерційною таємницею
B. є державною таємницею
C. відкриті для всіх користувачів

5. Незаконне присвоєння особою авторства на твір – це:
A. піратство
B. плагіат
C. патентування

6. Які із зазначених дій не порушують права інтелектуальної власності:
A. подарувати куплений СD-диск іншій особі
B. передати копію купленого СD-диску іншій особі
C. надіслати електронною поштою файл у форматі МРЗ іншій особі

7. Інтелектуальні продукти, виготовлені або розповсюджені з порушеннями прав
інтелектуальної власності, називають:

A. контрабандні
B. контрафактні
C. копірайтні

8. Яка дія визнаватиметься порушенням патенту:
A. використання винаходу за надзвичайних обставин
B. використання винаходу з науковою метою або в порядку експерименту, якщо 

це не спрямовано на одержання прибутку
C. використання винаходу з метою модифікації за умови повідомлення автора
D. всі відповіді вірні
Б. немає вірної відповіді
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9. Юридична властивість винаходу, яка полягає у можливості вільного використання
в країні без порушення діючих на її території прав третіх осіб – це::

A. патентна чистота
B. право пріоритету
C. презумпція авторства

10. Сукупність заходів, спрямованих на запобігання порушенням прав
інтелектуальної власності, є:

A. охороною інтелектуальної власності
B. захистом інтелектуальної власності
C. управлінням інтелектуальною власністю

11. Охороною прав інтелектуальної власності займаються:
A. правоохоронні органи
B. судові та адміністративні органи
C. патентні органи

12. Спеціальний порядок захисту прав інтелектуальної власності здійснюється в:
A. органах служби безпеки
B. органах внутрішніх справ
C. органах митної служби

13. Правовласних може вимагати від порушника:
A. припинення дій, що порушують права власності або створюють загрозу

порушення
B. відшкодування матеріальної та моральної шкоди
C. вилучення з обігу товарів з неправомірним використанням зазначення

походження
D. всі відповіді вірні
Е. немає вірної відповіді

14. До компетенції судових органів може бути віднесено розгляд справ про:
A. авторство на об'єкт промислової власності
B. встановлення власника патенту
C. виконання ліцензійного договору
D. всі відповіді вірні
Е. немає вірної відповіді

15. Вид альтернативного врегулювання спорів, здійснюваний із залученням 
незацікавленого, нейтрального посередника, який допомагає сторонам конфлікту 
налагодити процес комунікації і проаналізувати ситуацію так, щоб вони самі змогли 
обрати той варіант рішення, який би задовольняв інтереси усіх учасників конфлікту:

A. арбітраж
B. медіація
C. провайдинг

16. Товариство винахідників і раціоналізаторів України займається:
А. видачею патентів
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B. популяризацією винахідницької діяльності
C. перекваліфікацією фахівців у сфері інтелектуальної власності

17. Головною функцією Укрпатенту є:
A. здійснення експертизи заявок на об’єкти промислової власності
B. підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері Інтелектуальної власності
C. колективне управління правами авторів

18. До складу державної системи правових органів в галузі інтелектуальної власності
не належить:

A. Державне підприємство «Інтелзахист»
B. Всеукраїнська асоціація інтелектуальної власності
C. Українське агентство з авторських і суміжних прав

19. Головною функцією Інституту інтелектуальної власності і права є:
A. здійснення експертизи заявок на об’єкти промислової власності
B. підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері інтелектуальної власності
C. колективне управління правами авторів

20. Для оформлення права на промисловий зразок необхідно подати заявку до:
A. Державної служби інтелектуальної власності України
B. Міністерства промислової політики України
C. Міністерства освіти та науки України

21. Державна служба інтелектуальної власності не здійснює:
A. продаж об’єктів інтелектуальної власності
B. міжнародне співробітництво з питань інтелектуальної власності
C. підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності

22. Доведенням проблем, що існують у сфері інтелектуальної власності, до відома
законодавчої та виконавчої гілок влади займається:

A. Товариство раціоналізаторів та винахідників України
B. Всеукраїнська асоціація патентних повірених
C. Всеукраїнська асоціація інтелектуальної власності
D. Українська асоціація власників товарних знаків

23. Державна служба інтелектуальної власності України підпорядкована:
A. Всеукраїнській асоціації інтелектуальної власності
B. Всесвітній організації інтелектуальної власності
C. Кабінету Міністрів України

24. Державні інспектори з питань інтелектуальної власності здійснюють функцію:
A. попередження правопорушень у сфері інтелектуальної власності
B. реєстрації заявок на отримання патентів
C. колективне управління правами авторів

25. Нормативний документ, яким результати інтелектуальної діяльності вперше були
визнані об'єктами права власності в Україні:

А. Конституція України
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B. Закон України «Про власність»
C. Закон України «Про інтелектуальну власність»
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Тести 6. Міжнародна система захисту права інтелектуальної власності

1. Штаб-квартира Всесвітньої організації інтелектуальної власності знаходиться в:
A. Стокгольмі
B. Женеві
C. Парижі
D. Берліні
Е. Нью-Йорку

2. Всесвітня організація інтелектуальної власності заснована:
A. в 1952 році
B. в 1967 році
C. в 1994 році

3. Центральним керівним органом Всесвітньої організації інтелектуальної власності є:
A. Міжнародне бюро
B. Генеральна асамблея
C. Координаційний комітет

4. Виконавчий голова Всесвітньої організації інтелектуальної власності обирається
строком на:

A. 2 роки
B. 3 роки
C. 5 років
D. 6 років

5. Штаб-квартира Європейського патентного відомства знаходиться у:
A. Берліні
B. Мюнхені
C. Відні
D. Гаазі
Е. Женеві

6. Абревіатура Міжнародної федерації виробників фонограм:
A. INTA
B. ATRIP
C. IFPI
D. FICPI

7. Абревіатура Міжнародної асоціації з розвитку навчання і досліджень у сфері
інтелектуальної власності

A. INTA
B. ATRIP
C. IFPI
D. FICPI

8. Абревіатура Міжнародної федерації патентних повірених:
А. INTA
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B. ATRIP
C. IFPI
D. FICPI

9. Абревіатура Міжнародної асоціації власників товарних знаків:
A. INTA
B. ATRIP
C. IFPI
D. FICPI

10. TRIPS – це:
A. Угода про міжнародну класифікацію товарів та послуг
B. Всесвітня конвенція про авторське право
C. Абревіатура Всесвітньої організації інтелектуальної власності мовою оригінала
D. Угода СОТ про торговельні аспекти права інтелектуальної власності

11. Міжнародна класифікація товарів та послуг містить:
A. законодавчі акти щодо класифікації товарів і послуг
B. уточнення до національних стандартів класифікації товарів та послуг
C. класи товарів та послуг і примітки стосовно їх особливостей пошуку та

тематики

12. Міжнародна патентна класифікація заснована:
A. в1957році
B. в 1971 році
C. в 1984 році

13. Першим у XIX ст. міжнародним правовим документом у сфері інтелектуальної
власності є:

A. Бернська конвенція
B. Паризька конвенція
C. Римська конвенція
D. Мадридська угода
E. Вашингтонський договір

14. Положення Паризької конвенції спрямовані на охорону:
A. авторських прав
B. суміжних прав
C. об’єктів промислової власності
D. зазначень походження товарів

15. Положення Римської конвенції спрямовані на охорону:
A. авторських прав
B. суміжних прав
C. об'єктів промислової власності
D. зазначень походження товарів

16. Положення Бернської конвенції спрямовані на охорону:
А. авторських прав
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B. суміжних прав
C. об’єктів промислової власності
В. зазначень походження товарів

17. Принцип, за яким країна-учасниця угода надає громадянам іншої країни союзу
такий же обсяг прав інтелектуальної власності як і громадянам своєї країни:

A. принцип незалежності охорони
B. право пріоритету
C. право національного режиму

18. Символіка належить концепції:
A. копірайт
B. копілефт
C. копімізм

19. Символіка належить концепції:
A. копірайт
B. копілефт
C. копімізм

20. Концепція і практика використання законів авторського права для забезпечення
неможливості обмежити будь-якій людині право використовувати, змінювати та 
розповсюджувати вихідний твір і твори, похідні від нього:

A. копірайт
B. копілефт
C. копімізм

21. У якій країні була створена перша в Європі національна піратська партія?
A. Бельгія
B. Німеччина
C. Швеція
D. Швейцарія

22. «Антипіратський законопроект» АСТА підписано:
A. в 2010 році
B. в 2011 році
C. в 2012 році

23. «Рух вільного програмного забезпечення» започаткував:
A. Білл Гейтс
B. Річард Столлман
C. Лоуренс Лессиг
D. Арпад Богш

24. Некомерційна організація, яка створила безкоштовні для використання типові
договори – вільні і невільні публічні ліцензії, за допомогою яких автори і 
правовнасники можуть поширювати свої твори більш широко і вільно, а споживачі 
контенту легально і більш просто користуватися цими творами:

A. WorldIntellectualPropertyOrganization
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B. GeneralPublicLicense
C. CreativeCommons
В. PiratePartiesInternational

25. «Рух вільної культури» зародився у:
A. Сватморському коледжі
B. Стенфордській школі права
C. Гарвардському університеті
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КРОСВОРДИ
1. «Загальні категорії інтелектуальної власності»

Горизонталь:
1. вид ІВ, що охоплює права на такі об’єкти, як винаходи, корисні моделі,
промислові зразки, товарні знаки та ін.;
2. обмеження виключних прав патентовласника введенням в господарський обіг
продукту (виробу), виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу, 
корисної моделі, промислового зразка;
3. діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше
духовних або матеріальних цінностей;
4. патентний спеціаліст у справах ІВ, який надає послуги, пов’язані з охороною прав
на об’єкти інтелектуальної власності, представляє їх інтереси перед судовими 
органами, кредитними установами.
5. загальна здатність до пізнання і вирішення проблем, яка об'єднує всі пізнавальні
здібності індивіда: відчуття, сприйняття, пам’ять, уявлення, мислення, уяву;
6. державний комітет, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту
конкуренції у підприємницькій діяльності;
7. державне підприємство, метою діяльності якою є організації видачі контрольних
марок дня маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм;
8. державне підприємство, що відповідає за проведення експертизи заявок на
об’єкти промислової власності на відповідність умовам надання правової охорони та 
виносить рішення щодо видачі охоронних документів;
9. процес перетворення результатів інтелектуальної праці у ринковий товар;
10. вид відповідальності за порушення права ІВ.

Вертикаль:
1. кодекс, що регулює питання переміщення через кордон України товарів, що
містять об’єкт права інтелектуальної власності;
2. право визначати юридичну долю об’єкта ІВ;
3. основний нормативно-правовий акт (кодекс) України у сфері ІВ;
4. розділ цивільного права, що регулює правовідносини, які виникають у зв'язку зі
створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва;
5. права виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм і організацій
мовлення;
6. множина взаємопов’язаних елементів ІВ;
7. перехід прав та обов’язків від однієї особи до іншої;
8. нові і вдосконалені технології, продукція або послуги, а також організаційно-
техніні рішення виробничого, комерційного або ін. характеру;
9. права учасників правовідносин, що пов’язані з володінням, користуванням і
розпорядженням ІВ;
10. винахід, створений у зв’язку з виконанням службових обов’язків або за
дорученням роботодавця-винахідника.

69



70



2. «Авторське право»

Горизонталь:
1. об'єкт того ж призначення, що й заявлений на патентування, схожий з ним за
технічною сутністю та за результатом, що досягається при використанні;
2. традиційна народна творчість;
3. підприємство, головним змістом діяльності якого є підготовка, випуск і реалізація
різних видів друкованих, електронних та комбінованих видань;
4. особа, що створює об’єкти ІВ у процесі спільної праці з іншими фізичними
особами;
5. охоронний документ, що засвідчує право його власника на використання ІВ;
6. форма захисту права ІВ на літературні, музичні, хореографічні, графічні,
архітектурні твори, фотографії, ігри і т.д.
7. здійснення, за згоди автора чи іншого суб’єкта авторського / суміжних прав, дії,
що вперше робить твір доступним для публіки шляхом опублікування;
8. передача вузькоспеціальних робіт на збереження до бібліотеки та інформаційних
центрів, що інформують спеціалістів про їх наявність і видають їх копії для вивчення;
9. ім’я, використовуване людиною замість даного при народженої та зафіксованого в
документах в тій або іншій публічній діяльності;
10. процес пристосування, схоронення та спрощення твору.

Вертикаль:
1. виплата ліцензійної винагороди шляхом періодичних відрахувань, які
встановлюються у вигляді фіксованих ставок;
2. міжнародна конвенція щодо захисту авторського права;
3. короткий уривок з літературного, наукового чи будь-якого іншого опублікованого
твору, який використовується, з обов'язковим посиланням на його автора і джерела 
цитування;
4. сукупність творів, даних або будь-якої іншої незалежної інформації в довільній
формі;
5. концепція і практика використання законів авторського права для забезпечення
неможливості обмеження будь-якій людині право використовувати, змінювати та 
розповсюджувати твори;
6. фізична особа, творчою працею якої створено твір;
7. властивість твору, створеного самостійно, без наслідування відомих зразків, що
відрізняється своєю не пересічністю, неординарністю;
8. відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми;
9. результат творчої діяльності, того, що зроблене, створене ким-небудь і реально
існує;
10. твір, що є творчою переробкою іншого існуючого твору без завдання шкоди його
схороні.
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3. «Суміжне право»

Горизонталь:
1. виключне право (виробництва, торгівлі тощо), що належить одній особі чи
державі;
2. виплата ліцензійної винагороди шляхом періодичних відрахувань, які
встановлюють у вигляді фіксованих ставок на базі розрахунку фактичного 
економічного результату від використання ліцензії;
3. найближчий за суттєвими ознаками до об’єкт винаходу аналог, відомий з
існуючого рівня техніки;
4. платежі, здійснювані особами, які використовують твори авторів, виконання
творів, фонограми і радіотелепередачі, на користь авторів, виконавців, виробників 
фонограм, організацій телерадіомовлення та інших заінтересованих правовласників;
5. особа, що створює об’єкти ІВ у процесі спільної праці з іншими фізичними
особами;
6. фізична/юридична особа, що здійснює ідейно-художній і організаційно-
фінансовий контроль над постановою фільму та є власником суміжних прав на нього;
7. виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в
будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного 
зберігання в електронній або іншій формах;
8. твір, що є творчою переробкою іншого існуючого твору без завдання шкоди його
охороні чи його творчим перекладом на іншу мову;
9. юридичне право видобування корисних (споживчих) властивостей об’єктів ІВ;
10. звукозапис на відповідному носії виконання або будь-яких звуків, крім звуків у
формі запису, що входить до аудіовізуального твору.

Вертикаль:
1. актор, співак, музикант, танцюрист або інша особа, яка виконує роль, співає,
читає, декламує, танцює чи будь-яким Іншим способом виконує твори літератури, 
мистецтва чи твори народної творчості або інші;
2. відтворення опублікованих творів або фонограм будь-яким способом для
публічного розповсюдження, а також ретрансляція радіотелепередач без відповідного 
дозволу;
3. використання об’єктів ІВ з метою отримання прибутку;
4. суб'єкт права інтелектуальної власності, що створили твір/нинахід;
5. твір, що зафіксований на певному матеріальному носії у вигляді серії послідовних
кадрів (зображень) чи сигналів, що відображають рухомі зображення (як із звуковим 
супроводом, так і без нього);
6. недозволене запозичення, відтворення чужого літературного, художнього або
наукового твору (чи його частини) під своїм іменем або псевдонімом;
7. суб’єкт права інтелектуальної власності – правонаступник, до якого право
інтелектуальної власності переходить в силу закону чи на підставі договору;
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8. державне підприємство, метою діяльності якого є організації видачі контрольних
марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм;
9. Самовільне відтворення або розповсюдження певних предметів з авторськими
індивідуальними, оригінальними ознаками або інтелектуальної власності без згоди 
автора;
10. Суб’єкт користування правами ІВ після закінчення терміну дії майнового правд.
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4. «Промислова власність»
Горизонталь:
1. фізична або юридична особа, якій належить патент на об’єкт промислової
власності;
2. посадова особа, яка відповідно до законів України від імені держави здійснює
державну реєстрацію об'єктів ІВ;
3. першість у часі при здійсненні будь-якої діяльності;
4. текст, що дозволяє розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і
повно, щоб його (її) міг здійснити фахівець у зазначеній галузі;
5. пропозиція, що є новою і корисною для підприємства, організації, установи, до
якої зона подана, і передбачає зміну або удосконалення: конструкції вибору; 
технології виробництва; складу матеріалу;
6. охоронний юридично-технічний документ, що видається уповноваженим
компетентним державним органом і яким держава засвідчує виключне право 
власника на створений ним об'єкт промислової власності;
7. дозвіл власника патенту, що видається іншій особі, на використання винаходу
(корисної моделі) на певних умовах;
8. умова патентоздатності;
9. інженерно-консультативні послуги, пов'язані з підготовкою виробничого
процесу, або послуги із забезпечення нормального перебігу процесу виробництва та 
реалізації продукції.
10. вирішення завдань у будь-якій галузі промисловості або іншій сфері суспільно
корисної діяльності людини, що відповідає визначеним законодавством умовам 
надання правової охорони і визнане компетентним державним органом.

Вертикаль:
1. особа, яка подала заявку на отримання патенту/свідоцтва у встановленому
законом порядку;
2. скорочений виклад змісту опису винаходу, корисної моделі;
3. угода у галузі права інтелектуальної власності, згідно якої
автор або правонаступники передають готовий об'єкт ІВ певній організації 
для використання;
4. характеристика об'єкта промислової власності, що визначається у результаті
державної експертизи та дозволяє визначити придатність цього об'єкта до отримання 
правової охорони;
5. посередницька діяльність у сфері трансферу технологій, на ринку інноваційної
продукції;
6. основна думка, яка лежить в основі об’єкту ІВ;
7. дослідження матеріалів заявки з метою перевірки наявності необхідних
документів, дотримання заявником установлених вимог до них і розгляд питання про 
те, чи належить заявлена пропозиція до об’єктів, яким надається правова охорона;
8. система розподілення об'єктів інтелектуальної власності за класами (групами)
відповідно до визначених ознак;
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9. фізична особа, творчою працею якої створений винахід;
10. розповсюдження науково-технологічних знань відносно процесів, методів
виробництва та інноваційних продуктів всередині галузі, між галузями та між 
країнами, яке включає в себе комерціалізацію наукових розробок, а також 
розповсюдження вже існуючих технологій.
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5. «Торгові марки, комерційні найменування, їх комерціалізація» 

Горизонталі.:
1. перетворення засобів в додатковий капітал;
2. платіж, твердо зафіксований у ліцензійній угоді, який встановлюється на основі
оцінок можливого економічного ефекту і очікуваних прибутків покупця ліцензії;
3. діяльність, що націлена на формування в аудиторії потенційних і наявних
споживачів довготривалої симпатії до бренду;
4. патент, що забезпечує надійний захист об’єкта винаходу;
5. договір, за яким одна сторона (правовласник) зобов’язується надати другій
стороні (користувачеві) за платню право користування відповідно до її вимог 
комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення / продажу певного виду 
товару та (або) надання послуг;
6. економічні відносини щодо захисту майнових інтересів суб’єктів господарювання
різних форм власності протягом періоду, в якому відбуваються певні події за рахунок 
майнових коштів, що формуються із сплачених ними внесків;
7. підприємство малого бізнесу, що займається дослідно-конструкторськими
розробками або Іншими наукомісткими роботами, завдяки яким здійснюються 
ризиковані проекти;
8. торгова марка, що в результаті використання стала відома широкому колу
споживачів;
9. особа, якій надасться дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної
власності;
10. зображення повної або скороченої назви компанії чи фірми у вигляді картинки і
напису.

Вертикаль:
1. торгова маржа, яка містить в собі поєднання словесної частини і образотворчої;
2. колегіальний орган (палата) для розгляду заперечень проти рішень Державної
служби ІВ щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності та заяв щодо 
визнання знака добре відомим в Україні;
3. нематеріальний актив, що являє собою різницю між балансовою та ринковою
вартістю компанії;
4. символічне втілення інформації, що включає назву, товарний знак, логотип, певні
візуальні елементи (шрифти, кольорову гаму, символи);
5. ліцензія, що видається без згоди патентовласника компетентним державним
органом (судом, господарським судом або Кабінетом Міністрів України) зацікавленій 
особі на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка;
6. фізична чи юридична особа, яка є власником охоронного документа на об’єкт
інтелектуальної власності, виступає стороною в ліцензійному договорі як сторона, що 
надає іншій стороні право на використання об’єкта;
7. письмове повноваження ліцензіата (надане зі згоди ліцензіара) на використання
об’єкта інтелектуальної власності третьою особою;
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8. ліцензія, яка надає право ліцензіату на детальне ознайомлення з об’єктом
інтелектуальної власності з метою прийняття рішення щодо доцільності здійснення 
угоди;
9. система передачі чи продажу ліцензій на технологію і товарний знак;
10. охоронний документ, що засвідчує право його власника на використанім знака
дай товарів і послуг і розпорядження ним, а також заборону його використання 
іншими способами.
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Теми індивідуальних досліджень 
з курсу «Інтелектуальна власність»

1. Роль інтелекту в глобальній економіці.
2. Історія розвитку авторського права.
3. Історія розвитку патентного права.
4. Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування.
5. Право інтелектуальної власності на торгову марку (знак).
6. Загальновідомі торгові марки,
7. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення походження товарів.
8. Право інтелектуальної власності на селекційні досягнення.
9. Право інтелектуальної власності на топографії інтегральних мікросхем.
10. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторські пропозиції.
11. Право інтелектуальної власності на наукові відкриття.
12. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
13. Основні напрями розвитку сучасних технологій (інформаційні технології,
біотехнології, технології виготовлення нових матеріалів).
14. Актуальні винаходи в Україні.
15. Видатні результати досліджень університетів та дослідних центрів світу в XXI ст.
16. Патентування вітчизняних винаходів за кордоном.
17. Винаходи, що становлять державну таємницю.
18. Інжиніринг.
19. Ноу-хау та шоу-хау.
20. Комерційна таємниця,
21. Промислове шпигунство та конкурентка розвідка.
22. «Корпоративні війни» в сучасному світі.
23. Копірайт та копілефт.
24. Спадкоємництво інтелектуальних прав.
25. Право інтелектуальної власності в діяльності Інтернет-медіа. Правовий статус
Інтернет-видань.
26. Суміжні права.
27. Колективне управління правами інтелектуальної власності.
28. Договори у сфері інтелектуальної власності.
29. Франчайзинг.
30. Венчурні фірми,
31. Інновації і трансфер технологій.
32. Критичний аналіз законодавства України про інтелектуальну власність.
33. Діяльність Державної служби інтелектуальної власності України.
34. Роль громадських організацій та творчих спілок в регулюванні відносин
інтелектуальної власності.
35. Всесвітня організація інтелектуальної власності.
36. Європейська, та Євразійська регіональні патентні системи.
37. Інвестування коштів в дослідження урядом та бізнесовими структурами України,
38. Угода TRIPS.
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39. Список США «Спеціальні 301».
40. Правові прецеденти в історії розвитку права інтелектуальної власності.
41. Порівняльний аналіз законодавства країн Західної Європи у сфері інтелектуальної
власності.
42. Міжнародні класифікації винаходів, промислових знаків, товарів та послуг.
43. «Піратство» у сфері інтелектуальної власності.
44. Ринок контрафактної продукції.
45. Стратегії правової охорони об’єктів інтелектуальної власності.
46. Захист права інтелектуальної власності.
47. Особливості ліцензувати об’єктів права інтелектуальної власності. Система
ліцензування «Creativecommons».
48. Роялті та система паушальних платежів: переваги і недоліки.
49. Гудвіл.
50. Облік та оподаткування інтелектуальної власності.
51. Методи оцінки інтелектуальної власності.
52. Управління інтелектуальною власністю.
53. Маркетинг інтелектуальної власності.
54. Страхування інтелектуальної власності.
55. Інфраструктура комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в Україні.
56. Конкуренція на світовому ринку інтелектуальної власності.
57. Зарубіжне патентування. Процедура за РСТ.
58. Повноваження повірених у справах інтелектуальної власності. Асоціації патентних
повірених»
59. Угода ACTА.
60. Митне оформлення при здійсненні міжнародної торгівлі правами інтелектуальної
власності.
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ПІДСУМКОВІ ЗАВДАННЯ

Завдання для виконання комплексних контрольних робіт 
з дисципліни «(Інтелектуальна власність»

Студентам пропонується, згідно з власним порядковим номером у списку 
групи, обрати варіант завдання та провести дослідження за конкретно 
визначеною тематикою, розробленою відповідно до типової програми 
навчальної дисципліни.

Композиція роботи:
- титульна сторінка (обов'язкові реквізити: курс, факультет, спеціальність, 

номер групи, прізвище та ініціали студента, номер залікової книжки);
- зміст контрольної роботи;
- список використаних літературних джерел.

Загальний обсяг роботи: до 10 сторінок рукописного тексту.

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ 

Варіант 1
1. Виникнення права інтелектуальної власності.
2. Постіндустріальне суспільство.
3. Ліцензійні договори: поняття, характеристика та види.

Варіант 2
1. Агенти з товарних знаків, їх правове становище.
2. Бернська конвенція,
3. Венчурне інвестування.

Варіант 3
1. Види міжнародних правових актів про інтелектуальну власність.
2. Винаходи, що становлять державну таємницю.
3. Автори – творці об’єктів права інтелектуальної власності.

Варіант 4
1. Відкриття як об'єкти права інтелектуальної власності.
2. Реквізити патенту. Строки дії патенту. Відміна патенту. Визнання натешу
недійсним. Припинення да патенту.
3. Всесвітня організація інтелектуальної власності.

Варіант 5
1. Державна система правової охорони інтелектуальної власності України.
2. Договір комерційної концесії (франчайзингу).
3. Зарубіжне патентування. Процедура за РСТ.

Варіант 6
1. Всеукраїнська асоціація інтелектуальної власності.
2. Гудвіл.
3. Держава як володілець прав інтелектуальної власності. Підстави набуття державою

прав інтелектуальної власності.
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Варіант 7
1. Заявки на видачу охоронного документ. Порядок подання заявки.
2. Колективне управління авторськими й суміжними правами.
3. Конституція України як основне джерело регулювання права інтелектуальної

власності.

Варіант 8
1. Еволюція інтелектуальної власності.
2. Договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності.
3. Європейські директиви у сфері інтелектуальної власності.

Варіант 9
1. Договір про створення за замовленням об’єкта права інтелектуальної власності,
2. Засоби індивідуалізації.
3. Женевська конвенція.

Варіант 10
1. Захист авторського і суміжних прав.
2. Договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.
3. Інноваційна діяльність.

Варіант 11
1. Законодавство України про інтелектуальну власність.
2. Засоби охорони права інтелектуальної власності.
3. Ліцензійний договір.

Варіант 12
1. Захист права промислової власності.
2. Експертиза у сфері інтелектуальної власності Порядок, підстави проведення

експертизи. Права заявника при проведенні експертиз.
3. ДП «Інтелзахист».

Варіант 13
1. Заявники як суб’єкти права інтелектуальної власності.
2. Інтернет-біржа промислової власності.
3. Раціоналізаторські пропозиції.

Варіант 14
1. Повноваження повірених у справах інтелектуальної власності. Асоціації патентних

повірених.
2. Поняття і визначення контрафактих порушень.
3. Свідоцтво на знаки для товарів і послуг.

Варіант 13
1. Об’єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення.
2. Інститут інтелектуальної класності і права.
3. Інтелектуальне «піратство».
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Варіант 16
1. Об’єкти селекційних досягнень.
2. Особисті нємайнові права автора.
3. Паризька конвенція.

Варіант 17
1. Об'єкти, що визнаються винаходами.
2. Оцінка вартості прав інтелектуальної власності.
3. Плагіат в авторському праві.

Варіант 18
1. Об'єкта, що охороняються ангорським правом.
2. Особливості обліку та оподаткування інтелектуальних продуктів.
3. Патентні системи: заявочна, перевірочна, дослідницька, змішані.

Варіант 19
1. Ознаки охороноспроможності об'єктів права інтелектуальної власності.
2. Зміст прав інтелектуальної власності на торговельну марку.
3. Права організацій мовлення.

Варіант 20
1. Місце суміжних прав у системі права інтелектуальної власності.
2. Повноваження суду щодо захисту права інтелектуальної власності.
3. Промислове шпигунство.

Варіант 21
1. Знаки для товарів і послуг як об'єкт промислової власності.
2. Майнові права автора. Майнові права володільця.
3. Міжнародні угоди у сфері інтелектуально! власності.

Варіант 22
1. Поняття та ознаки об’єктів права інтелектуальної власності.
2. Зміст і порядок укладання авторських договорів.
3. Топографії інтегральних мікросхем.

Варіант 23
1. Промислові зразки як об’єкти промислової власності.
2. Система правової охорони результатів Інтелектуальної діяльності.
3. Цивільний кодекс України як джерело регулювання права інтелектуальної

власності.

Варіант 24
1. Поняття патенту та його види.
2. Порушення у сфері інтелектуальної власності.
3. Спадкоємство інтелектуальних прав.

Варіант 25
1. Права виконавців, їх зміст.
2. Строки охорони акторських прав.
3. Український інститут промислової власності.
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ТЕМАТИКА ЗАЛІКОВИХ РОБІТ (ПРЕЗЕНТАЦІЙ)

Дня підготовки залікової роботи студенту необхідно вибрати варіант 
завдання згідно його порядного номеру у списку групи. Залікова робота 
виконуються у програмі Microsoft Office PowerPoint

Композиція роботи:
титульна сторінка (обов’язкові реквізити: курс, факультет, спеціальність, 

номер групи, прізвище та ініціали студента);
Загальний обсяг роботи: до 15 слайдів.

Варіант 1
Поняття та зміст, види інтелектуальної власності. Принципи управління ІВ. 

Подвійна природа права інтелектуальної власності. Юридична відповідальність за 
порушення.

Варіант 2
Правова охорона корисної моделі. Суть, значення, порядок захисту.

Варіант 3
Об’єкти, суб’єкти авторських прав та їх загальна характеристика. Право 

слідування та терміни охорони. Поняття, ознаки та види авторського ліцензійного 
договору. Види та зміст авторських прав в Інтернеті.

Варіант 4
Життєвий цикл об’єкта права інтелектуальної власності. Комерціалізація 

об’єктів права інтелектуальної власності.

Варіант 5
Види ліцензійних договорів та їх загальна характеристика.

Варіант 6.
Раціоналізаторська пропозиція як об’єкт права інтелектуальної власності. 

Суб’єкти права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.

Варіант 7
Правова охорона селекційних досягнень. Сорти рослин і породи тварин як 

об’єкти права інтелектуальної власності. Порядок та умови патентування сортів 
рослин та порід тварин.

Варіант 8
Ноу-хау. Поняття та захист.

Варіант 9
Права інтелектуальної власності на географічне зазначення. Набуття права 

інтелектуальної власності на географічне зазначення.

Варіант 10
Товарний знак як об’єкт права Інтелектуальної власності. Роль та функції 

товарних знаків у суспільному виробництві Комерційні найменування та їх види. 
Міжнародно-правовий захист від комерційних підробок.
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Варіант 11
Правова охорона промислового зразка. 

Варіант 12
Поняття та ознаки недобросовісної конкуренції Правова характеристика 

недобросовісної реклами та демпінгу.

Варіант 13
Поняття та форми захисту прав інтелектуальної власності: судові та позасудові. 

Варіант 14
Правова характеристика промислового шпигунства та підкупу покупців 

конкурента.

Варіант 15
Поняття, об’єкти та засоби охорони суміжних прав. Права виконавців та їх 

зміст. Права виробників фонограм та їх зміст. Права організацій мовлення, їх зміст. 
Використання виконання, фонограми, відеограми та передачі (програми) організації 
мовлення.

Варіант 16
Комерційна таємниця. Запобігання втраті та методи заволодіння комерційною 

таємницею та її захист від заволодіння.

Варіант 17
Поняття та ознаки винаходу як об’єкта промислової власності.

Варіант 18. Перехід авторських прав. Передача (уступи) авторського права. 

Варіант 19
Митне оформлення при здійсненні міжнародної торгівлі товарами, що містять 

об’єкти права інтелектуальної власності.

Варіант 20
Трансфер технологій. Мережі трансферу технологій.

Варіант 21
Плагіат: методи виявлення та засоби боротьби.

Варіант 22
Рух «Копілефт».

Варіант 23
Права й обов’язки винахідників службових винаходів.

Варіант 24
Угода TRIPS.

Варіант 25
Страхування у сфері інтелектуальної власності
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ЧАСТИНА III. 

ДОДАТКИ
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ФОТОБАНК
ПРИКЛАДІВ ПОРУШЕНЬ
ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ
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Приклади правопорушень в українській практиці*

Оригінальна упаковка Підробка

Оригінальна торгова марка Імітація чужої торгової марки

* Нестуля Т.В. Правові засади захисту від недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності: Практика застосуванні органами 
Антимонопольного комітету України законодавства про захист від недобросовісної конкуренції: Навчальний посібник / Т.В. Нестуля. – К.: 
Ін-т iнтел. власн. і права, 2007. – 164 с.
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Оригінальна упаковка Імітація чужої упаковки*

* Нестуля Т.В. Правові засада захисту від недобросовісосі конкуренції у підприємницькій діяльності: Практика застосування органами
Антимонопольного комітету України законодавства про захист від недобросовісної конкуренції: Навчальний посібник / Т.В. Нестуля. - К.:
Ін-т інтел. власн. і права, 2007. – 164 с.
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Оригінальна
упаковка

Імітація чужої упаковки*

* Нестуля Т.В. Правові засади захисту від недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності; Практика застосування органами
Антимонопального комітету України законодавства про захист від недобросовісної конкуренції: Навчальний посібник / Т. В. Нестуля. – К.:
Ін-т інтел. власн. і права, 2007. – 164 с.
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Оригінальна упаковка

Фальсифікована упаковка*

* Нестуля Т.В. Правові засади захисту від недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності; Практика застосування органами
Антимонопального комітету України законодавства про захист від недобросовісної конкуренції: Навчальний посібник / Т. В. Нестуля. – К.:
Ін-т інтел. власн. і права, 2007. – 164 с.
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Імітація відомих торгових марок*
* Нестуля Т.В. Правові засади захисту від недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності; Практика застосування органами
Антимонопального комітету України законодавства про захист від недобросовісної конкуренції: Навчальний посібник / Т. В. Нестуля. – К.:
Ін-т інтел. власн. і права, 2007. – 164 с.
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а) етикетка оригінального товару

б) етикетка фальсифікованого товару*

* Нестуля Т.В. Правові засади захисту від недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності; Практика застосування органами
Антимонопального комітету України законодавства про захист від недобросовісної конкуренції: Навчальний посібник / Т. В. Нестуля. – К.:
Ін-т інтел. власн. і права, 2007. – 164 с.
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а) імітація чужої торгової марки і дизайну б) оригінальний дизайн



Ліворуч – етикетка фальсифікованого товару, праворуч – оригінальна

Праворуч – імітація чужої торгової марки і дизайну*

* Нестуля Т.В. Правові засади захисту від недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності; Практика застосування органами
Антимонопального комітету України законодавства про захист від недобросовісної конкуренції: Навчальний посібник / Т. В. Нестуля. – К.:
Ін-т інтел. власн. і права, 2007. – 164 с.

94



а) б) в) г)

а), в) оригінальний товар б), г) фальсифікований товар*

* Нестуля Т.В. Правові засади захисту від недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності; Практика застосування органами
Антимонопального комітету України законодавства про захист від недобросовісної конкуренції: Навчальний посібник / Т. В. Нестуля. – К.:
Ін-т інтел. власн. і права, 2007. – 164 с.
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Ліворуч – оригінальна упаковка, праворуч – фальсифікована



Ліворуч – оригінальна етикетка, праворуч – імітацій
* Нестуля Т.В. Правові засади захисту від недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності; Практика застосування органами
Антимонопального комітету України законодавства про захист від недобросовісної конкуренції: Навчальний посібник / Т. В. Нестуля. – К.:
Ін-т інтел. власн. і права, 2007. – 164 с.
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Ліворуч – оригінальні упаковки, праворуч – фальсифіковані

* Нестуля Т.В. Правові засади захисту від недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності; Практика застосування органами
Антимонопального комітету України законодавства про захист від недобросовісної конкуренції: Навчальний посібник / Т. В. Нестуля. – К.:
Ін-т інтел. власн. і права, 2007. – 164 с.
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* Нестуля Т.В. Правові засади захисту від недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності; Практика застосування органами
Антимонопального комітету України законодавства про захист від недобросовісної конкуренції: Навчальний посібник / Т. В. Нестуля. – К.:
Ін-т інтел. власн. і права, 2007. – 164 с.
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Етикетки оригінального товару

Етикетки фальсифікованого товару*



* http://tr.wikipedia.org/wiki/Lipton
http: //www.diary.гu/-v01dem4r/p116936744/htm?oam

а) б) в)
а) оригінальна етикетка, б), в) імітація*

*http://deja-vu-globaLlivjournal.com/72105/html?theread=496297&mode=reply
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Ліворуч – оригінальна етикетка, праворуч – імітація*



Ліворуч – оригінальна етикетка, праворуч – імітація* 

* http://elitalc.ru/category/whiskey/

http://www.diary.ru/~v01dem4r/p116936744.htm?oam
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Ліворуч реклама "Нової газети", праворуч реклама австралійського почтового
сервісу "AustralianPost"*

Ліворуч peкламa"ConstractionWoxkersLunchiagon а Crossbeam" (1932р.), 
праворуч –"Lego" – "buildersoftomorrow" (2007р.)*

* http://www.eso-online.ru
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Підробки відомих спортивних марок*

*http://yandex.ua/yandsearch
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ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ
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Трегубов В. О. Войовничий вандалізм як принцип становлення до архітектурних пам’яток Полтави [Електронний ресурс] : Полтавське 
регіональне відділення Всеукраїнського фонду відтворення виданих пам’яток істерико-архітектурної спадщини / В.О. Третубов, 
О.Ю. Белявська // Полтава, 2004. – Режим доступу : http://histpo1.p1.ua/ru/biblioteka/ukazatel-po-avtoram/avtory-t/tregubov-valerij-
aleksandrovich?id=7928
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http://histpo1.p1.m/ni%5eibliDtokaAiJm7atel%5ei%3eavToram'avtory-tAregiibfiv-vali5Tij-


Матеріали сайгу Оксани Яценко [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://harmoniya.org.ua/?page_id=19
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Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір Авторські права на службові твори [Електронний ресурс] – Рижим 
доступу:  http://itp.elit.sumdu.edu.ua/new/index.php/home/arkhiv/66-avtorski-prava-ua-sluzhbovi-tvori
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Матеріали сайту Національного університету цивільного захисту [Електронний  ресурс]  Режим доступу: http:// academy.apbu.edu.ua/e- 
books/voda2/10717. html
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*Матеріали сайту фотостудії STUDIO90 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://studio90.ua/uk/news/our-news/25-travnya-mi-otrimali- 
derzhavni-svidoctva-pro-reiestraciyu-nashih-tovarnih-znakiv
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Матеріали сайту Селекційного центру коневодства [Електронний ресурс] — Режим доступу: 
http://animal.kharkov.ua/index.php/nauka/selektsionnye- tsentry/po-konevodstvu
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«Регістраційне свідоцтво № 1 Української держави». –1918 р.

Матеріали сайту Харківської державної наукової бібліотеки їм. В.Г. Короленка [Електронний ресурс] — Режим доступу: 
http://korolenko.kharkov.com/istory_izobreteny/istiriy_izobretaniy.html
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http://korolenko


* Романенко Д. Еволюція торговельної марки |Електронний ресурс] / Романенко Д. – Режим доступу; 
http://www.romaneko.biz/ua/library/article_tm_evolution.html
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http://www.romanoiko
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Свідоцтво СРСР на товарний знак

* Романенко Д. Еволюція торговельної марки |Електронний ресурс] / Романенко Д. – Режим доступу; 
http://www.romaneko.biz/ua/library/article_tm_evolution.html
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http://www.romanoiko
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Додаток

до Правил складання, подання та розгляду 
заявки на видачу свідоцтва України на знак для 
товарів і послуг, затверджених наказом 
Держпатенту України від 28.07.1995 Ла 116 (в 
редакції наказу Держпатенту Ля 72 від 
20.08.1997)
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[220] Дата подання заявки [210] Номер заявки

[531] Індекси Міжнародної класифікації 
зображальних елементів знака

[511] МКТП

Заява
Про реєстрацію знака для 
товарів і послуг в Україні

Подаючи вказані нижче документи, прошу (просимо) зареєструвати зазначене 
в заявці позначення як знак для товарів і послуг на ім'я заявнвка(ів)

Код за
ЄДРПОУ (для 
заявників – 
юридичних
осіб України)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Державне підприємство "Український інститут 

промислової власності" 
вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42,01601

[731] Заявник(и):

(зазначається повне ім'я або повне найменування заявниха(ів), його(їх) повна поштова адреса та 
код детали згідно зі стандартом BOIBST.3)

Прошу (просимо) встановити пріоритет знака за датою:
□ подання попередньої(іх) зяявки(ок) у державі-учвсниці Паризької конвенції (навести дані під кодами 
310.320.330)
□ відкриття виставки (навести дані під кодом 230)
[310] Номер попередньої заявки [320] Дат® подання попередньої 

заявки

[230] Дата відкриття виставки

[330] Код держава 
подання заявки 
згідно зі 
стандартом 
BOIBST.3

[750] Адреса для листування, повне ім’я або найменування адресата

Факс: Електронна адреса: (Е-mail)Телефон:

[740] Прізвище та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності

Телефон: Факс: Електронна адреса: (Е-mail)

[540] Зображення знака
[541] □ в зображенні використані стандартні
символи
[546] □ в зображенні використані нестандартні
символи
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[591] Зазначення кольору (кольорової гами) знака:

[511] Перелік товарів та (або), ясі класифіковані згідно з Міжнародною класифікацією 

товарів і послуг

Якщо опис знака чи перелік товарів і/або послуг не вміщуються у відведеній графі, то они повністю 
наводяться на окремому аркушах додаток до заяви та підписуються заявником

Кіл-ть
аркушів

Кіл-ть при-
мірників

1

5...10
1
1
1

Перелік документів, що додаються:

□ документ про сплату збору за подання заявки

□ комплект фотокопій
□ переклад па українську мову додаткових матеріалів
□ документ, який засвідчує повноваження довіреної особи (довіреність)
□ перелік товарів і/або послуг, для яких просять охорону знака
□ документ про участь у виставці
□ опис знака
□  інший документ (вказати)

1
1
1

Додаткові відомості (необхідне зазначити) 
[390] Реєстрація(ії) в країні походження

[551] □ Колективний знак[554] □ Об'ємний знак

[646] Номери і дати інших заявок,
які пов’язані з цією у правовому відношені

[646] Номери і дати інших заявок, 
пов'язаних з даною у правовому відношенні
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4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, буде відповідальна за:

а) ненавмисне розголошення або використання конфіденційної інформації, якщо вона не 
дотримується такого самого високого ступеня: обережності, якого вона б дотримувалася у розумник 
межах стосовно своєї власної конфіденційної або такої, яка є секретом фірми, інформації аналогічної 
важливості, і, після виявлення ненавмисного розголошення: або використання цієї інформації, не 
намагається припинити її ненавмисне розголошення або використання;
б) несанкціоноване розголошення або використання конфіденційної або такої, яка є секретом фірми, 
інформації особами, які працюють або працювали на неї (СТОРОНУ) за наймем, якщо їй не вдається 
охороняти що інформацію з таким же високим ступенем ретельності, якого вона б дотримувалася у 
розумних межах стосовно своєї власної конфіденційної або такої, яка є секретом фірми, інформації 
аналогічної важливості,

4.2. СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, призначає вказану нижче особу своїм Відповідальним за 
секретність для отримання за її дорученням усієї конфіденційної або такої, яка є секретом фірми, 
інформації згідно з договором. СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, може змінити свого Відповідального за 
секретність шляхом письмового повідомлення СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, про ім'я та адресу її 
наново призначеного Відповідального за секретність у ____- денний термін після призначення.

4.3. Уся інформація, яки видається СТОРОНОЮ, ЯКА РОЗКРИВАЄ. СТОРОНІ, ЯКА 
ОДЕРЖУЄ, у будь-якій формі згідно з договором, буде й залишиться виключною власністю 
СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, і дані та будь-які їх копії повинні негайно повертатися СТОРОНІ, 
ЯКА РОЗКРИВАЄ, за письмовою вимогою або знищуватися, на розсуд СТОРОНИ, ЯКА 
РОЗКРИВАЄ.

5. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
5.1. Жодна із сторін не буде розголошувати факт існування договору без попередньої згоди 

другої сторони.
5.2. Договір не може бути доручений або переданий СТОРОНОЮ, ЯКА ОДЕРЖУЄ, в силу 

Закову або зміни керівництва. Будь-яка спроба СТОРОНИ, ЯКА ОДЕРЖУЄ, доручити договір без 
попередньої письмової згоди СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, буде недійсною. Якщо третя сторона 
учинить позов або іншу юридичну дію на предмет розкриття будь-якої конфіденційної інформації, 
СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, негайно повідомить СТОРОНУ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, і забезпечить їй у 
розумних межах таку допомогу, якої СТОРОНА, ЯКА РОЗКРИВАЄ, буде вимагати для запобігання 
розголошенню.

6. СПЕЦІАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Даний Договір піддягає юрисдикції та тлумаченню у відповідності до законів________________

6.1. Сторона, яка виграла в будь-якому позові або судовому розгляді між сторонами, який 
витікає із Даного Договору або пов’язаний з ним, буде маж право на відшкодування в розумних 
межах гонорарів її адвокатам та витрат, зазнаних у зв’язку з будь-яким таким позовом або судовим 
розглядом.

6.2. У випадку встановлення вини СТОРОНИ, ЯКА ОДЕРЖУЄ, у розголошенні конфіденційної 
або такої, яка є секретом фірми, інформації, СТОРОНА, ЯКА РОЗКРИВАЄ, на власний розсуд мас 
право відшкодувати збитки, завданні у зв’язку з розголошенням або використанням цієї інформації, 
або отримати від СТОРОНИ, ЯКА ОДЕРЖУЄ, штраф у розмірі, обумовленому письмовим чином при 
передачі інформації.

7. ІНШІ УМОВИ
7.1. Даний Договір складений у 2-х оригінальних примірниках, по одному для кованої із сторін.
7.2. Усі усні застереження за Даним Договором не мають сили. Договір може бути видозмінений 

або доповнений лише в письмовій формі, підписаній обома сторонами.
7.3. Даний Договір укладений на термін від "____"_________20_ р. до "____"_____ 20_ р.
7.4. Відповідальний за секретність__________________________________________ .

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ
СЛОВНИК
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Автор – фізична особа, творчою працею якої створено твір.

Авторське право – розділ цивільного права, що регулює правовідносини, ялі виникають у 
зв'язку зі створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва.

Аналог – об’єкт, близький за технічною суттю, призначенням або функціями до заявленого 
об’єкта винаходу і відомий з існуючого рівня техніки, При виборі аналогів необхідно 
керуватися подібністю сукупності його ознак до сукупності ознак винаходу. Найбільш 
близький аналог називається "прототипом".

Асоціативний знак – товарний знак, що є тотожним (аналогічним) або схожим зі знаками, вже 
зареєстрованими тією самою особою щодо однорядних, товарів і(або) послуг. Наслідком 
реєстрації асоціативного знака є неможливість передачі права на такий знак іншим особам 
через ймовірність їх змішування на підставі схожості.

Аудіовізуальний твір – твір, що зафіксований на певному матеріальному носії у вигляді серії 
послідовних кадрів (зображень) чи аналогових або дискретних сигналів, що відображають 
(закодовують) рухомі зображення (ют із звуковим супроводом, так і без нього), і сприйняття 
якого є можливим виключно за допомогою того чи іншого виду екрана (кіноекрана, 
телевізійного екрана тощо), на жому рухомі зображення візуально відображаються за 
допомогою певних технічних засобів.

База даних (компіляція даних) – сукупність творів, даних або будь-якої іншої незалежної 
інформації у довільній формі, в тому числі електронній, підбір і розташування складових 
частин якої та її упорядкування є результатом творчої праці, і складові частини якої є 
доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової 
системи на основі електронних засобів комп’ютера) чи інших засобів.

Венчурний бізнес – пов'язаний з великим ризиком вид бізнесу, орієнтований на практичне 
використання технічних новинок, результатів наукових досягнень, ще не випробуваних на 
практиці.

Видова назва товару – застосовувана в назві товару назва географічного місця, в якому 
спочатку товар цього виду вироблявся і яка згодом стала загальновживаною в Україні як 
позначення певного виду товару безвідносно до конкретного місця його походження.

Виключні права – права, що надають власникам можливість здійснювати певні, визначені 
законом дії, які не можуть здійснити інші особи без згода власника цих прав.

Використання вільне – можливість використання твору, що випливає з обмежень авторського 
права, безоплатне використання твору в певних випадках без одержання дозволу, однак з 
дотриманням умов, установлених законодавством, жі в основному стосуються використання й 
охорони особистих немайновах прав автора.

Винагорода – платежі, здійснювані особами, які використовують товари авторів, виконання 
творів, фонограми і радіотелепередачі, на користь авторів, виконавців, виробників фонограм, 
організацій телерадіомовлення та інших заінтересованих правовласників у тій мірі, в якій їх 
права охороняються щодо відповідного використання.
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Винахід – це вирішення завдань у будь-якій галузі промисловості або іншій сфері суспільно 
корисної діяльності людини, що відповідає визначеним законодавством умовам надання 
правової охорони і назване компетентним державшем органам.

Винахідник – фізична особа, творчою працею якої створений винахід.

Винахідницький рівень – критерій патентоздатності винаходу, що характеризує його 
неочевидеість для середнього фахівця в конкретній галузі знань.

Відтворення – виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в 
будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в 
електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формах, які може зчитувати 
комп’ютер.

Відчуження прав – надання уповноваженим державним органом дозволу на використання 
запатентованого об’єкта інтелектуальної власності без згода власника охоронного документа, 
але з виплатою йому відповідної компенсації.

Власник охоронного документа – особа (фізична або юридична), на ім’я якої виданий 
охоронний документ, чи її правонаступник.

Географічне зазначення – назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, 
що походить із цього географічного місця та має певні якості, репутацію або інші 
характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця 
природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського 
фактора.

Гудвіл – нематеріальний актив, що являє собою різницю між балансовою та ринковою вартістю 
компанії.

Дата пріоритету об’єкта промислової власності – дата, що береться до уваги при 
визначенні першості у набутті права на об’єкт промислової гласності. Дата пріоритету може 
бути встановлена за датою подання заявки на видачу охоронного документа до національного 
патентного відомства чи до відповідного органу держави-учасниці Паризької конвенції про 
охорону промислової власності, якщо за цією заявкою не заявлено конвенційний чи 
виставочний пріоритет.

Депонування рукопису – передача вузькоспеціальних робіт переважно у вигляді 
машинописного оригіналу на збереження до бібліотеки та інформаційних центрів, що 
інформують спеціалістів про їх наявність і видають їх копії для вивчення.

Дисконтування – визначення поточної вартості, грошового потоку з урахуванням його 
вартості, яка прогнозується на майбутнє.

Добросовісна практики – норма, що визначає допустимість вільного використання творів 
шляхом ілюстрування з освітньою метою.

Доменне ім’я – унікальне цифрове позначення, що використовується для адресації ресурсів в 
мережі Інтернат.

Експертиза на локальну новизну – складова частина кваліфікаційної експертизи, що 
встановлює локальну новизну винаходу.
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Експертиза формальна – дослідження матеріалів заявки з метою перевірки наявності 
необхідних документів, дотримання заявником установлених вимог до них і розгляд питання 
про те, чи належить заявлена пропозиція до об’єктів, яким надасться правова охорона.

Загальновідомий знак – це товарний так, що з результаті використання став відомим 
широкому колу споживачів. Відповідно до Паризької конвенції з охорони промислової 
власності асі країни-учасниці зазначеної Конвенції зобов’язані надавати на своїй території 
охорону знакам, які за визначенням компетентного (адміністративного чи судового) органу 
країни реєстрації або країни використання набули статусу загальновідомих знаків стосовно 
тотожних або схожих товарів і (або) послуг. Реєстрацію товарного знака, який є відтворенням, 
імітацією або перекладом загальновідомого знака, відхиляють або визначають недійсною. 
Забороняється використання знака, який може призвести до змішування із загальновідомим 
знаком.

Загальнодоступні відомості – відомості, що містяться у джерелах інформації, з якими будь- 
яка особа може ознайомитися або про зміст яких може дізнатися законним шляхом.

Закінчення строку охорони. Після закінчення встановленого строку охорони твори стають 
суспільним надбанням та можуть вільно і безкоштовно використовуватися будь-якою особою. 
Якщо твір стає суспільним надбанням, майнові права на нього втрачаються безповоротно.

Захист інформації – це сукупність організаційно-технічних заходів та правових норм для 
запобігання заподіянню шкоди інтересам власника інформації чи автоматизованої системи та 
осіб, які. користуються інформацією, зокрема, внаслідок несанкціонованою використання або 
псування інформації.

Захист права власності – це застосування правових засобів для усунення або запобігання 
порушенню цього права. Здійснюється в установленому законодавством адміністративному або 
судовому порядку. У разі встановлення факту порушення порушник може бути притягнутий до 
дисциплінарної, цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності.

Заявка – це сукупність документів, складених відповідно до вимог чинного законодавства, що 
подаються до компетентного органу на видачу охоронного документа.

Заявник – це фізична або юридична особа, що подає заявку на видачу охоронного документа.

Знак для товарів і послуг (торговельна марка) – позначення для вирізнених товарів і послуг, 
вироблених і наданих одними виробниками від однорідних товарів і послуг, вироблених і 
наданих іншими виробниками.

Ідентифікація об’єкта оцінки та пов'язаних з ніш прав – встановлення відповідності об’єкта 
оцінки наявним вихідним даним та інформації про нього.

Інжиніринг – здійснення за контрактом з іноземним замовником ряду робіт і надання послуг, 
включаючи проведення передпроектних робіт і наукових досліджень, укладання проектних 
пропозицій і техніко-економічних обгрунтувань будівництва промислових та інших об’єктів, 
розроблення технічної документації, конструкторське розроблення техніки і технології, 
консультації та авторський нагляд під час монтажу, пусконалагоджувальних робіт, консультації 
економічного, фінансового або іншого характеру.

Інновація (нововведення) – новостворені (застосовані) і вдосконалені конкурентоздатні 
технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого,
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адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та 
якість виробництва і соціальної сфери.

Інтелектуальна власність – закріплені законом права на результати інтелектуальної 
діяльності людини у виробничій, науковій, літературній, художній та інших сферах.

Інформація про управління правами – інформація, у тому числі в електронній (цифровій) 
формі, що ідентифікує об’єкт авторського права і суміжних прав та автора чи іншу особу, яка 
має на цей об’єкт ангорське право і суміжні права, або інформація про умови використання 
об’єкта авторського права і суміжних прав.

Капіталізація – визначення вартості об’єкта оцінки на підставі очікуваного доходу від його 
використання. Капіталізація може здійснюватися із застосуванням ставки капіталізації (пряма 
капіталізація) або ставки дисконту (непряма капіталізація чи дисконтування).

Кіберсквотинг – протизаконна діяльність, що полягає у реєстрації, використанні та 
пропонуванні до продажу доменного імені із несумлінним наміром отримати прибуток від 
паразитування на гудвілі або торговельній марці, яка належить іншій особі.

Колективне управління авторськими і суміжними правами – система управління, відповідно 
до якої суб’єкти названих прав передають спеціально створеним організаціям право ведення 
переговорів щодо укладення угод про умови експлуатації творів, виконань та фонограм авторів 
різними категоріями користувачів, право надання дозволів та здійснення контролю за таким 
використанням, збирання відповідної винагороди та розподіл її між суб’єктами авторського 
права та суміжних прав, право виконання інших повноважень щодо забезпечення реалізації 
прав суб’єктів авторського і суміжних прав.

Колективний знак – товарний знак, .який слугує для позначення товарів (послуг), що мають 
єдині якісні характеристики і виробляються (надаються) підприємствами, пов’язаними в 
господарсько-правовому або організаційно-правовому відношенні.

Комерціалізація об'єктів інтелектуальнії власності – взаємовигідні дії всіх учасників 
процесу перетворення результатів інтелектуальної праці у ринковий товар.

Комерційна таємниця – інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в 
певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які, як 
правило мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має 
комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо 
збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Комерційне (фірмове) позначення – позначення, яке дає можливість вирішити особу, що 
виробляє або реалізує товари та послуги, з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо 
справжньої її діяльності.

Контрафакція – підробка; порушення авторського і суміжних прав у результаті відтворення і 
розповсюдження чужого твору, порушення виключного права патентовласника, 
несанкціоноване використання товарних знаків тощо.

Копілефт – концепція і практика використання законів авторського права для забезпечення 
неможливості обмежити будь-якій людині право використовувати, змінювати та 
розповсюджувати вихідний твір і твори, похідні від нього.
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Копірайт – форма захисту інтелектуальної власності. Копірайт захищає літературні, музичні, 
хореографічні, графічні, архітектурні твори, фотографії, ігри і т.д. Копірайтом, однак, не 
можуть бути захищені ідея, процедура, процес, принцип і т.д., оскільки заборона на їх 
використання унеможливить створення нових і оригінальних робіт на їх основі.

Корисна модель – результат інтелектуальної діяльності людини у галузі технології, що 
пов’язана з конструктивним використанням пристрою. Корисні моделі відрізняються від 
винаходів, головним чином, двома аспектами: по-перше, для корисної моделі не вимагається 
винахідницький рівень, по-друге, максимальний строк охорони, передбачений законодавством, 
менший за строк охорони винаходів,

Крос-ліцензія – це ліцензія, яка закріплює передачу прав інтелектуальної власності на декілька 
об’єктів (взаємне надання прав користування власниками різних охоронних документів за 
умови, якщо здійснення комерційної або виробничої діяльності неможливе без порушень прав 
один одного).

Ліценціар – фізична чи юридична особа, яка є власником охоронного документа на об’єкт 
інтелектуальної власності, виступає стороною в ліцензійному договорі ж сторона, що надає 
іншій стороні (ліцензіату) право на використання об’єкта.

Ліцензія – дозвіл на використати об'єкта інтелектуальної власності, що надається на підставі 
ліцензійного договору, адміністративного рішення компетентного державного органу або 
рішення суду.

Майнові права – суб'єктивні права учасників правовідносин, що пов’язані з володінням, 
користуванням і розпорядженням майном, а також з тими матеріальними вимогами, які 
виникають з приводу розподілу цього майна і обміну.

Медіація – вид альтернативного врегулювання спорів, здійснюваний із залученням 
незацікавленого, нейтрального посередника, який допомагає сторонам конфлікту налагодити 
процес комунікації і проаналізувати ситуацію так, щоб вона самі змогли обрати той варіант 
рішення, який би задовольняв інтереси усіх учасників конфлікту.

Мерітократія – система суспільних відносин, в якій особа оцінюється та отримує визнання 
виключно за особисті досягнення, а на владні посади обираються та призначаються виключно 
найкомпетентніші люди, незалежно від їхньої статі, етнічного чи соціального походження, 
партійної належності, релігійних переконань чи матеріального стану.

Наукове відкриття – встановлення закономірностей, властивостей і явищ матеріального світу.

Немайнові права – суб'єктивні права учасників правовідносин, що не мають економічного 
змісту, забезпечують нематеріальні інтереси особи, належать до категорії абсолютних прав.

Нематеріальний актив – права на об’єкт інтелектуальної власності, які можуть бути 
ідентифіковані та утримуються підприємством як немонетарний актив з метою використання 
для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях тощо.
Непрямий захист – це законодавчо встановлена у деяких країнах норма, згідно з якою дія 
патенту, виданого на спосіб одержання продукту, поширюється і на продукт, безпосередньо 
одержаний цим способом.

Новизна – критерій обороноздатності: визначається за сукупністю знань, так званим "рівнем 
техніки".
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Ноу-хау – повністю або частково конфіденційні знання, що містять відомості технічного, 
економічного, адміністративного, фінансового характеру, використання яких забезпечує певні 
переваги особі, яка їх одержала.

Об’єкти оцінки – майно та майнові права, які підлягають оцінці.

Об’єкти права інтелектуальної власності – права на літературні та художні твори, 
комп’ютерні програми, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, 
передачі (програми) організацій мовлення, наукові відкриття, винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, раціоналізаторські 
пропозиції, сорти рослин, породи тварин, комерційні (фірмові) найменування, торговельні 
марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення, комерційні таємниці.

Оприлюднення твору – здійснення за згодою автора чи іншого суб’єкта авторського права або 
суміжних прав дія, що вперше робить твір доступним для публіки шляхом опублікування, 
публічного виконання, публічного показу, публічної демонстрації, публічного сповіщення 
тощо.

Опублікування твору, фонограми, відеограми – випуск в обіг за згодою автора чи іншого 
суб’єкта авторського права або суміжних прав, виготовлених поліграфічними, електронними чи 
іншими способами примірників твору, фонограми, відеограми у кількості, здатній 
задовольнити, з урахуванням характеру твору, фонограми чи відеограми, розумні потреби публіки, 
шляхом їх продажу, здавання в майновий найм, побутового чи комерційного прокату, надання доступу 
до них через електронні системи інформації таким чином, що будь-яка особа може його отримати з 
будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором або передачі права власності на них чи 
володіння ними іншими способами.

Опціон – ліцензія, яка надає право ліцензіату на детальне ознайомлення з об’єктом 
інтелектуальної власності з метою прийняття рішення щодо доцільності здійснення угоди.

Організація ефірного мовлення – телерадіоорганізація, що здійснює публічне сповіщення радіо-  
чи телевізійних передач і програм мовлення (як власного виробництва, таж і виробництва інших 
організацій) шляхом передачі в ефір за допомогою радіохвиль (а також лазерних променів, 
гамма-променів тощо) у будь-якому частотному діапазоні (у тому числі і з використанням 
супутників).

Організація кабельного мовлення – телерадіоорганізація, що здійснює публічне сповіщення 
радіо- чи телевізійних передач і програм мовлення (як власного виробництва, так і виробництва 
інших організацій) шляхом передачі на відстань сигналу за допомогою провідникового, 
оптоволоконного чи іншого виду кабелю.

Особисті права – права, надані для охорони інтересів, що належать до особистості. Ці права 
опосередкувало стосуються вимог авторів або виконавців щодо використання їх творів або 
виконань.

Офіційний патентний бюлетень – це офіційне видання патентного відомства, же містить 
публікації про права на об’єкти промислової власності відповідно до національного патентного 
законодавства або міжнародних договорів і угод з питань охорони промислової власності.

Охоронний документ – документ, що забезпечує правову охорону об’єктів інтелектуальної 
власності.
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Оцінка об’єктів інтелектуальної власності – це процес визначення вартості об’єктів 
інтелектуальної власності у грошовому вираженні.

Патент – це охоронний юридично-техінічний документ, що видається уповноваженим 
компетентним державним органом і яким держава засвідчує виключне право власника на 
створений ним об’єкт промислової власності.

Патентна грамота – офіційний бланк для оформлення патенту. Патентна грамота видається в 
одному примірнику незалежно від кількості власників патенту.

Патентна документація – сукупність патентних документів.
Патентна інформація – будь-яка інформація, що міститься в патентах документах.

Патентна чистота – юридична властивість об’єкта техніки, що полягає в можливості його 
використання у певній країні без порушення діючих на її території охоронних документів 
виключного права.

Патентний повірений – це представник у справах інтелектуальної власності, який надає 
фізичним та юридичним особам послуги, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної 
власності, представляє їх інтереси перед судовими органами, кредитними установами, у 
відносинах з іншими фізичними та юридичними особами.

Патентовласник – фізична або юридична особа, якій належить патент на об’єкт промислової 
власності.

Патентоздатність – цс комплекс заходів, спрямованих на одержання правової охорони на 
об’єкта промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин).

Патентування – це комплекс заходів, спрямованих на одержання правової охорони на об’єкти 
промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові знаки, сорти рослин).

Паушальний платіж – твердо зафіксована у ліцензійний угоді сума винагороди, яка 
встановлюється на основі оцінок можливого економічного ефекту і очікуваних прибутків 
покупця ліцензії.

Піратство – відтворення опублікованих творів або фонограм будь-яким способом для 
публічного розповсюдження, а також ретрансляція радіотелепередач без відповідного дозволу.

Плагіат – нєдозволене запозичення, відтворення чужого літературного, художнього або 
наукового твору (чи його частин) під своїм іменем або псевдонімом, не сумісне з творчою 
діяльністю та нормами моралі та закону, що охороняє авторське право.

Похідний твір – твір, що є творчою переробкою іншого існуючого твору без завдання шкода 
його охороні (анотація, адаптація, аранжування, обробка фольклору, інша переробка твору) чи 
його творчим перекладом на іншу мову.

Походження товарів – належність товарів до певного місця, з якого вони походять, тобто 
місця їх виготовлення, видобування або перероблення. Походження товарів може бути 
географічним і негеографічним. Зокрема, географічне походження – це країна, регіон або певна 
місцевість, а негеографічне походження товару – це пряме відношення (належність товару до 
певного виробника (підприємства), що його виробляє, видобуває або переробляє.
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Права післякористування – це право на вільне використання у межах визначеної території 
винаходу, якщо його використання почалося або були зроблені необхідні приготування для 
його використання в період тимчасового припинення дії патенту на цей об’єкт.

Право попереднього користування – право будь-якої фізичної або юридичної особи, яка до 
дати подання заявки до патентного відомства або, якщо заявлено пріоритет, до дати її 
пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використовувала чи зробила необхідні 
приготування для використання заявленого винаходу, корисної моделі, промислового зразка на 
безоплатне продовження такого використання або на використання, передбачене зазначеною 
підготовкою.

Правонаступництво – це перехід прав та обов’язків від однієї особи до іншої.

Пріоритет – першість у часі при здійсненні будь-якої діяльності.

Програма – сукупність живого виконання і (або) запису, що складаються із зображень і (або) 
звуків, втілених у сигнали, і випромінюються з метою подальшого розповсюдження.

Провайдинг інновацій – це посередницька діяльність у сфері трансферу технологій, що 
передбачає залучення фахівців-провайдерів до комерціалізації інноваційних розробок через 
консалтинговий супровід, венчурне фінансування та інноваційне бізнес-проектування з метою 
просування на ринок інноваційної продукції.

Промислова власність – це вид інтелектуальної власності, що охоплює права на такі об’єкти 
промислової власності, як винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки 
обслуговування, фірмові найменування та зазначення про походження чи найменування місця 
походження товарів, а також припинення недобросовісної конкуренції.

Промислова придатність – здатність винаходу бути застосованим у промисловому 
виробництві.

Промисловий зразок – результат творчої діяльності людини у галузі художнього 
конструювання.

Прототип – це найближчий за суттєвими ознаками до об’єкта винаходу аналог, відомий з 
існуючого рівня техніки. При виборі прототипу з кількох аналогів беруть до уваги кількість 
суттєвих ознак, що збігаються або близькі до ознак об’єкта винаходу, та технічний результат 
при використанні обох об’єктів. Ознаки прототипу використовують при складанні формули 
винаходу, де вони визначаються спільними з ознаками винаходу родовими поняттями.

Публічне виконання – подання за згодою суб’єктів авторського або суміжних прав творів, 
виконань, фонограм, передач організацій мовлення шляхом декламації, гри, співу, танцю та 
іншим способом як безпосередньо (у живому виконанні), так і за допомогою будь-яких 
пристроїв і процесій (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) у місцях, де присутні чи 
можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім’ї або близьких знайомих цій сім’ї, 
незалежна від того, чи присутні вони в одному місці і. в один і той самий час або в різних місцях 
і в різний час.

Публічний показ – будь-яка демонстрація оригіналу або примірника твору, виконання, 
фонограми, відеограми, передачі організації мовлення за згодою суб’єктів авторського права і 
(або) суміжних прав безпосередньо або на екрані за допомогою плівки, слайда, телевізійного 
кадру тощо (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) або за допомогою інших пристроїв чи 
процесів у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім’ї
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чи близьких знайомих цій сім’ї особи, яка здійснює показ, незалежно від того, чи присутні вони 
в одному місці і в один і той самий нас або в різних місцях і в різний час.

Раціоналізаторська пропозиція – пропозиція, що є новою і корисною для підприємства, 
організації, установи, міністерства, відомства, до якої вона подана, і передбачає зміну або 
удосконалення; конструкції вибору; технології виробництва; складу матеріалу.

Реінжиніринг – інженерно-консультаційні послуги з перебудови систем організації та 
управління виробничо-торговими й інвестиційними процесами господарського об’єкта з 
метою підвищення його конкурентоздатності і фінансової стійкості.

Репрографічне відтворення (репродукування) – факсимільне відтворення у будь-якому 
розмірі оригіналу письмового чи іншого графічного твору або його примірника шляхом 
фотокопіювання або іншими подібними способе»», крім запису в електронній, оптичній чи 
іншій формі, яку зчитує комп'ютер.

Рейдерство – поглинання (захоплення) одного суб'єкта господарювання або ного власності 
іншим.

Рівень техніки – сучасний ступінь розвитку конкретної галузі техніки, з якою порівнюють нові 
винаходи.

Роялті – виплата ліцензійної винагороди шляхом періодичних відрахувань, які встановлюють у 
вигляді фіксованих ставок на базі розрахунку фактичного економічного результату від 
використання ліцензії (база роялті) і виплачуються ліцензіатом через певні проміжки часу.

Рукопис – оригінальний примірник письмового твору в тому вигляді, в якому зафіксував автор.

Свідоцтво про реєстрацію знака для товарів і послуг – охоронний документ, що засвідчує 
право його власника на використання знака для товарів і послуг і розпорядження ним, а також 
заборону його використання іншими способами.

Секретний винахід (секретна корисна модель) – винахід (корисна модель), що містить 
інформацію, віднесену до державної таємниці.

Службовий винахід – винахід, створений у зв’язку з виконанням службових обов’язків або за 
дорученням роботодавця-вінахідника.

Сорт рослин – окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) в 
рамках нижчого із відомих ботанічних таксонів, яка задовольняє умови надавше правової 
охорони.

Співавторство – створення об’єктів інтелектуальної власності у результаті спільної праці двох 
або більше фізичних осіб.

Спотворення твору – будь-які внесені, до твору зміни, що спотворюють справжнє значення або 
форму його вираження і є порушенням особистих немайнових і майнових прав.

Страхування – економічні відносини стосовно захисту майнових інтересів суб’єктів 
господарювання різних форм власності протягом періоду, в якому відбуваються певні події 
(страхові випадки), за рахунок майнових коштів, що формуються із сплачених ними внесків 
(страхових премій).
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Строк охорони – передбачений законом строк правової охорони об’єктів інтелектуальної 
власності.

Суб'єкт права інтелектуальної власності – творець (творці) об’єкта права інтелектуальної 
власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті 
нємайнових та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до закону чи договору.

Субліцензія – письмове повноваження ліцензіата (надане зі згоди ліцензіара) на 
використання об’єкта інтелектуальної масності третьою особою.

Суміжні права – права виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм і організацій 
мовлення (суміжні права). Охорона об’єктів суміжних прав здійснюється без шкоди охорони 
творів авторським правом.

Суспільне надбання – об’єкти інтелектуальної власності, строк дії прав на які закінчився.

Технічні засоби захисту – технічні пристрої і (або) технологічні розробки, призначені для 
створення технологічної перешкоди порушенню авторського права і(або) суміжних; прав при 
сприйнятті і(або) копіюванні захищених (закодованих) записів у фонограмах (відеограмах) і 
передачах організацій мовлення чи для контролю доступу до використання об’єктів 
авторського правд і суміжних прав.

Топографія інтегральної мікросхеми – зафіксоване на матеріальному носієві просторо- 
геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з’єднань між ними.

Торговельна марка – позначення, у тому числі комбінація позначень, призначене та придатне 
для вирізнення товарів і послуг однієї особи від товарів і послуг інших осіб.

Трансфер технологій – розповсюдження науково-технологічних знань прикладного характеру 
відносно процесів, методів виробництва та інноваційних продуктів всередині галузі, між 
галузями та між країнами, яке включає в себе комерціалізацію наукових розробок, тобто 
передачу нової технології (інновації) в комерційне використання, а також розповсюдження вже 
існуючих технологій.

Умови патентоздатності – умови, за яких об’єкт промислової власності може набути 
правової охорони. Для винаходу – якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово 
придатним. Дня корисної моделі – якщо вона є новою і промислово придатною. Для 
промислового зразка – якщо він є новим. Для сорту рослин – якщо за проявом ознак, 
породжених певним генотипом чи певною комбінацією генотипів, він є новим, вирізняльним, 
однорідним та стабільним.

Фірмове найменування – це позначення, що належить до розрізняльних знаків, слугує для 
розпізнання підприємства, виділення йот серед інших.

Фонограма – звукозапис па відповідному носії (магнітній стрічці чи магнітному диску, 
грамофонній платівці, компакт-диску тощо) виконання або будь-яких звуків, крім звуків у 
формі запису, що входить до аудіовізуального твору.

Форма вираження твору – метод, за допомогою якого можливе сприйняття твору.

Формула в заявці на патент або патенті – стисла характеристика, що містить сукупність 
істотних ознак винаходу (корисної моделі), достатню для досягнення зазначеного заявником
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технічного результату. Формула служить для визначення обсягу правової охорони, що 
надається патентом.

Франчайзинг – система передачі чи продажу ліцензій на технологію і товарний знак.

Цивілізація – результати матеріальної і духовної діяльності людей, а також спосіб відтворення 
суспільних відносин. Цивілізація поєднує в собі перетворену людиною природу та засоби цього 
перетворенім, людину, що засвоїла культуру і здатна жити і діяти в окультуреному середовищі, 
а також сукупність суспільних відносин як форм соціальної організації культури, що 
забезпечують її існування та розвиток.
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КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ 
ТА ДОВІДКОВІ ДАНІ
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Адреси веб-сайтів відомств інтелектуальної власності та міжнародних
організацій

Код Країна/організація Адреси в Інтернеті
AD Андорра http://www.ompa.ad
AM Вірменія http://www.aipa.am
AR Аргентина http://www.inm.gov.ar/templates/index.asp
AT Австрія http://www.patentamt.at/
AU Австралія http://www.ipaustralia.gov.au/ 

http://www.ag.gov.au
AZ Азербайджан http://www.azstand.gov.az
BA Боснія і Герцеговина http://www.ipr.gov.ba/
BB Барбадос http ://www.caipo.gov.bb
BE Бельгія http://economie.fgov.be/opri-die.isp?
BE Бельгійська координована колекція мікроорганізмів 

(ВССМ™)
http://www.belspo.be/bccm

BG Болгарія http://www.bpo.bg/
BO Болівія http://www.senapi.gob.bo/snpPrincipal.asp
BR Бразілія   http://www.inpi.gov.br
BX Відомство Бенілюксу http://www.bmb-bbm.org
BY Білорусь www.belgospatent.org.by
BY Виконавчий комітет СНД http://www.cis.minsk.by
BZ Беліз http://www.belipo.bz
CA Канада http://opic.gc.ca/

http://cipo.gc.ca/
CH Швейцарія http:///www.ige.ch
CL Чілі http://www.inapi.cl
CN Китай http://www.sipo.gov.cn/
CR Коста-Рика http://www.registronасіоnal.go.cr
CU Куба http://www.ocpi.cu
CY Кіпр http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/
CZ Чеська Республіка http://www.upv.cz
DE Німеччина http://www.dpma.de
DK Данія http://www.dkpto.org
DO Домініканська Республіка http://onapi.gob.do
DZ Алжир http://www.inapi.org
EA Євразійське патентне відомство http://www.eapo.org
EE Естонія http://www.epa.ee
EG Єгипет http://www.egypo.gov.eg/english/default.htm
EM Відомство з гармонізації на внутрішньому ринку 

(Товарні знаки ЄС)
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do

EP Європейське патентне відомство http://www.epo.org/
ES Іспанія http://www.oepm.es
FI Фінляндія http://www.prh.fi
FR Франція http://www.inpi.fr

http://www.ieepi.org/
GB Велика Британія http://www.ipo.gov.uk
GC Патентне відомство Ради з співробітництва арабських 

країн Перської Затоки
http://www.gccpo.оrg/e-index.htm

GE Грузія http://www.sakpatenti.org.gе
GR Греція http://www.obi.gr/obi
HK Гонконг (Особливий Адміністративний район Китаю) http://www.ipd.gov.hk/eng/home.htm
HR Хорватія http://www.dziv.hr
HU Угорщина http://www.hipo.gov.hu
ID Індонезія http://www.dgip.go.id
IE Ірландія http://www.patentsoffice.ie
IL Ізраїль http:/www.patents.gov.il/MOJEng/RashamPatentim/ 

default.htm
IN Індія http://ipindia.nіс.in
IS Ісландія http://www.patent.is
IT Італія http://www.uibm.gov.it/

155

http://www.ompa.ad
http://www.aioa.am
http://www
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http://www.ipr.fpy.ba/
http://www.belsDO.be/bccm
http://www.senaDi.Eob.bo/snDPxincii)aLasD
http://www.bclgosnatcnt.Qrg.bv
http://www.ci5.miiisk.by
http://0Dic.iic.cii/
http://www.igexh
http://www.iiwpLcl
http://www.eiDO.gov.cn/
http://www.QCTi.cu
http://www.mdtBOv.CY/mtiVdrwr/diTOr.nsf
http://www.dDDia.de
http://www.dkpto.org
http://www.inapi.org
http://www.eapo.org
http://www.era.ee
http://www.epo.org/
http://www.-prh.fi
http://www.inoi.fr
http://www.ieepi.orp/
http://www.ipo
http://www.sakDatenti
http://www.obi
http://www.iod
http://www.dziyir
http://www.Datentsoffice.ie
http://www.patent.is
http://www.uibm.eov.it/


JM   Ямайка   http://www.jipo.gov.jm
JO Йорданія http://www.mit.gov.jo

JP   http://www.jpo.go.jp
KG   http://patent.kg/ru

KR Республіка Корея http://www.kipo.go.kr/
КZ Казахстан http://www.kazpatent.kz 

http://www.intellkaz.kz
LA Лаоська НДР http://www.slea.la.wipo.net/index.html
LB Ліван http://www.economy.gov.Ib
LT Литва http://www.vpb.lt/
LU Люксембург http://www.eco.public.lu/attribulions/dg2/index.htmnl
LV Латвія http://www.lrpv.lv
MA Марокко http://www.ompic.org.ma
MC Монако http://www.epo.org/paetents/patent-

information/patlib/directory/monaco.html
MD Молдова http://www.ageri.md
MK Македонія http://www.ippo.gov.mk
MN Монголія http://www.ipoin.mn
MO Макао http://www.economia.gov.mo
MX Мексика http://www.impi.gob.mx
MY Малайзія http://www.myipo.gov.my
MZ Мозамбік http://www.ipi.gov.mz/
NL Нідерланди http://en.octrooicentrum.nl/
NO Норвегія http://patentstyret.no/en/
NP Непал http://www.iponepal.gov.np
NZ Нова Зеландія http://www.iponz.govt.nz/cms
PE Перу http://www.indceopi.gob.pe/
PH Філіппіни http://www.ipophil.gov.ph
PL Польща http://www.uprp.pl
PT Португалія http://www.marcasepatentes.pt
RO Румунія http://www.osim.ro
RS Сербія http://www.zis.gov.rs/home.59.html
RU Російська Федерація http://www.rupto.ru
SE Швеція http://www.prv.se 

http://www.prv.se/In-English/
SG Сінгапур http://www.ipos.gov.sg/topNav/hom
SI Словенія http://www.uil-sipo.si
SK Словаччина http://www.indprop.gov.sk/?introduction
SM Сан-Марино http://www.usbm.sm/
TH Таїланд http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?lan 

g=en
TJ Таджикистан http://www.ncpі.tj
TN Туніс http://www.inorpi.ind.tn
TR Туреччина http://www.turkpatent.gov.tr/portal/default_en/jsp
UA Україна http://www.sdip.gov.ua

http://www.ukrpatent.org/
US Міжнародна асоціація товарних знаків (INTA) http://www.inta.org/
US Сполучені Штати Америки http://www.uspto.gov
UY Уругвай http://www.dnpi.gub.uy
UZ Узбекистан http://www.patent.uz
WO BOIB http://www.wipo. int/
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РЕЙТИНГ 100 САМИХ ДОРОГИХ СВІТОВИХ Б РЕЙДІВ 2013 РОКУ

МІСЦЕ ТРЕНД БРЕНД ОЦІНКА 2013,
S MЛН.

ОЦІНКА 2012, 
$ МЛН.

ЗМІНА
ВАРТОСТІ, %

1 0 Apple 185 071 182 951 1
2 1 Google 113 669 107 857 5
3 -1 IBM 112 536 115 985 -3
4 0 McDonald’s 90 256 95188 -5
5 1 Coca-Cola 78 415 74 286 6
6 2 AT&T 75 507 68 870 10
7 -2 Microsoft 69 814 76 651 -9
8 -1 Marlboro 69 383 73 612 -6
9 6 Visa 56 060 38 284 46
10 0 ChinaMobile 55 368 47 041 18
11 0 GE 55 357 45 810 21
12 -3 Verizon 53 004 49 151 8
13 1 WellsFargo 47 748 39 754 20
14 4 Amazon 45 727 34 077 34
15 1 UPS 42 747 37 129 15
16 -3 ICBC 41 115 41 518 -1
17 -5 Vodafone 39 712 43 033 -8
18 -1 Walmart 36 220 34 436 5
19 3 SAP 34 365 25 715 34
20 9 Mastercard 27 821 20 759 34
21 16 Tencent 27 273 17 992 52
22 2 ChinaConstructionBank 26 859 24 517 10
23 5 Toyota 24 497 21 779 12
24 -1 BMW 24 015 24 623 -2
25 6 HSBC 23 970 19 313 24
26 17 Disney 23 913 17 056 40
27 -7 DeutscheT elekom 23 893 26 837 -11
28 2 American Express 23 514 20 198 16
29 -8 LouisVuitton 22 719 25 920 -12
30 25 Samsung 21 404 14 164 51
31 -12 Facebook 21 261 33 233 -36
32 3 Pampers 20 594 18 299 13
33 -8 Baidu 20 443 24 326 -16
34 14 Budweiser 20 297 15 882 28
35 31 Zara 20 167 12 616 60
36 -9 Oracle 20 039 22 529 -11
37 1 AgricultureBankofChina 19 975 17 867 12
38 2 RBC 19 968 17 225 16
39 -5 ExxonMobil 19 229 18 315 5
40 -8 Hermes 19 129 19 161 0
41 21 TheHomeDepot 18 488 12 968 43
42 15 L’Oreal 17 971 13 773 30
43 3 Mercedes-Benz 17 952 16 111 11
44 -2 Starbucks 17 892 17 072 5
45 -12 Gillette 17 823 19 055 -6
46 8 TD 17 781 14 561 22
47 17 Ebay 17 749 12 662 40
48 12 СоmmоnweаlthВаnk 17 745 13 083 36
49 -10 Shell 17 678 17 781 -1
50 1 Colgate 17 250 14 948 15
51 1 Subway 16 691 14 843 12
52 - ANZ 16 565 - -
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53 -8 Accenture 16 503 16 118 2
54 -28 HP 16 362 22 898 -29
55 -19 Tesco 16 303 18 007 -9
56 -12 Nike 15 817 16 255 -3
57 -4 ChinaLife 15 279 14 587 5
58 3 BankoiChina 14 236 12 982 10
59 4 ICICI Bank 14 196 12 665 12
60 -10 Orange 13 829 15 351 -10
61 -12 Intel 13 757 15 633 -12
62 8 FedEx 13 732 11 723 17
63 9 USBank 13 716 11 488 19
64 18 Citi 13 386 9 760 37
65 3 Petrochina 13 380 12 105 11
66 -25 Movistar 13 336 17 113 -22
67 -11 Sinopec 13 127 13 940 -6
68 - Gucci 12 735 8 602 48
69 -11 H & M 12 732 13 485 -6
70 4 Сбербанк 12 655 10 649 19
71 -6 Honda 12 401 12 647 -2
72 1 Siemens 12 331 10 676 16
73 -4 Moutai 12 193 11 838 3
74 13 IKЕА 12 040 9 206 31
75 -8 Pepsi 12 029 12 598 -5
76 0 Target 11 879 10 506 13
77 -18 Cisco 11 816 13 317 -11
78 -1 BP 11 520 10 424 11
79 9 MTN 11 448 9 273 23
80 - Woolwarths 11039 - -
81 11 Chase 10 836 8 644 25
82 3 MTC 10 633 9 553 11
83 -3 RedBull 10 558 9 984 6
84 -6 PingAn 10 558 10 174 4
85 -2 Scotiabank 10 396 9 627 8
86 -5 Nissan 10 186 9 853 3
87 -8 Standard Chartered 10160 10 064 1
88 - Westpac 10 070 - -
89 -18 Airtel 10 054 11 531 -13
90 -43 NTTDoCoMo 10 028 15 981 -37
91 0 KFC 9 953 8 852 12
92 - Yahoo 9 826 - -
93 - J. P. Morgan 9 668 - -
94 - ВТ 9 531 - -
95 - Prada 9 454 5 788 63
96 -1 Santander 9 232 8 546 8
97 -4 Chevron 9 036 8 599 5
98 2 DHL 8 940 7 601 18
99 -12 ALDI 8 885 9 310 -5
100 -4 Volkswagen 8 790 8 519 3

MillwardBrown: рейтинг 100 самых дорогих мировыхбрендов 2013 года. [Электронный ресурс] // Центр 
гуманитарныхтехнологий. http://gtmarket.ru/news/2013/05/22/5946
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