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Дисертація є першим комплексним дослідженням теоретичних і практичних
питань правового регулювання ліцензійного договору як виду договору щодо
розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності у цивільному праві
України, у межах якого досліджено характеристики ліцензійного договору як
цивільно-правового договору, його істотні умови та особливості його укладення при
наданні дозволу на використання різних об’єктів права інтелектуальної власності.
В роботі здійснено ґрунтовне дослідження нормативно-правових актів з права
інтелектуальної власності (авторського права, винахідницького права та нормативних
актів по правовому регулюванню торговельних марок) для прослідковування
становлення та розвитку інституту ліцензійного договору в праві України. Визначені
нормативно-правові акти Російської Імперії, в яких запроваджено правове
регулювання розпоряджання об’єктами інтелектуальної власності виходячи з
розуміння права власності на них. Визначені нормативно-правові акти, ухвалені в
СРСР та УСРР (УСРС), та досліджено становлення та зміну правового регулювання
по наданню дозволу володільцем об’єкта інтелектуальної власності на використання
належним йому об’єктом інтелектуальної власності. Прослідковано розвиток
вказаних норм та їх трансформацію у чинні норми законодавства України.
Охарактеризовано поняття «ліцензійний договір» та визначено його місце в
системі договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної
власності. Обґрунтовано розмежування понять «ліцензія», загальної категорії, як
дозволу на використання об’єкта права інтелектуальної власності, та видів договорів
– «ліцензійного договору» та «ліцензії на використання об’єкта права інтелектуальної
власності». Надано визначення кожного з цих понять. Обґрунтовано визначення
ліцензії на використання об’єкта права інтелектуальної власності як виду договору

щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, а не
одностороннього правочину чи складової частини ліцензійного договору.
Охарактеризовано відмінність ліцензійного договору від інших договорів, що
стосуються об’єктів права інтелектуальної власності (в тому числі, договору про
надання інформаційних послуг (абревіатура від англ. SaaS - «Software as a Service» комп’ютерна програма як послуга); договору спільного володіння («joint ownership
agreement»); договору співіснування («co-existence agreement»).
Визначено місце авторських договорів, передбачених Законом України «Про
авторське право і суміжні права», у системі договорів щодо розпоряджання
майновими правами інтелектуальної власності, в тому числі, по відношенню до
переліку договорів, визначених у ст. 1107 ЦК України.
Сформовано класифікацію з поділу ліцензійного договору та ліцензії, як дозволу
на використання об’єкта права інтелектуальної власності, на види.
Визначено співвідношення понять «суб’єкт права інтелектуальної власності» та
«сторона

ліцензійного

договору».

Охарактеризовані

умови

розпоряджання

майновими правами інтелектуальної власності різними суб’єктами (малолітніми та
неповнолітніми особами). Охарактеризовано порядок розпоряджання майновими
правами інтелектуальної власності особами, що перебувають у шлюбі та після
розірвання шлюбу, запропоновано підходи до визначення спільної сумісної власності
подружжя щодо об’єктів права інтелектуальної власності в залежності від об’єктів та
способу набуття на них майнових прав (створення або набуття на підставі договору).
Встановлено зміст ліцензійного договору як сукупність умов (зафіксованих як
пункти договору і викладені у одному або декількох документах), що належним
чином погоджені його сторонами. Визначено ієрархію умов ліцензійного договору, а
саме, встановлено, які умови поділяються на істотні, звичайні і випадкові.
Визначено істотні умови ліцензійного договору згідно з ЦК України та
спеціального законодавства України з інтелектуальної власності. Застосовано
принцип «від зворотного» для визначення кожної умови як істотної, а саме, здійснено
аналіз впливу відсутності певної умови на визнання договору неукладеним.
Визначено, що істотними умовами ліцензійного договору є 1) предмет договору, 2)

територія та 3) строк, на який дозволено використання об’єкта права інтелектуальної
власності, 4) розмір ліцензійного платежу, та 5) інші істотні умови, прямо визначені
такими

спеціальним

законодавством

України

з

інтелектуальної

власності.

Звичайними умовами визначено умови щодо порядку та строків оплати за
використання об’єкта права інтелектуальної власності.
Надано визначення предмета ліцензійного договору як дії, що спрямовані на
надання виключного чи невиключного права використання визначеного об’єкта
права інтелектуальної власності способом (способами), які визначені в договорі.
Визначається відмінність предмету і об’єкту ліцензійного договору.
Сформовані вимоги по ідентифікації об’єктів права інтелектуальної власності,
як об’єктів ліцензійного договору. Обґрунтовано можливість укладення ліцензійного
договору на використання об’єкту права інтелектуальної власності, що не зазначений
у ст. 420 ЦК України, на прикладі телеформата. Надано авторське визначення поняття
«телеформат» як виду аудіовізуального твору, що містить сукупність елементів,
комбінація яких є характерною та такою, що відрізняє його від інших однорідних
об’єктів. Визначено зміст форматного ліцензійного договору за законодавством
України.
Визначені поняття «ціна ліцензійного договору», «вартість ліцензії»,

«ціна

ліцензії», «вартість об’єкту ліцензії» та «розмір плати за використання об’єкта права
інтелектуальної власності» та їх співвідношення. Запропоновано використання
універсального поняття «ліцензійний платіж».
Охарактеризовано право використання об’єкта права інтелектуальної власності,
як майнове право інтелектуальної власності. Визначені та охарактеризовані винятки
і обмеження в майнових правах інтелектуальної власності. Встановлено відсутність
правового регулювання «свободи панорами» як способу вільного використання
творів, запропоновано спосіб врегулювання цього питання. Досліджено право
попереднього користувача стосовно об’єктів права промислової власності. Окремо
досліджено застосування принципу вичерпання прав, що застосовується до всіх
об’єктів права інтелектуальної власності. Обґрунтовано застосування міжнародного

принципу вичерпання прав для об’єктів права промислової власності та торговельних
марок.
Запропоновані новий підхід щодо визначення правомірності використання
винаходу (корисної моделі) з науковою метою або в порядку експерименту.
Запроваджено критерії для розмежування примусової та обов’язкової ліцензій як
двох окремих видів «недобровільних ліцензій». Запропоновано використання
наступних принципів: справедливість, розумність та недискримінаційність при
наданні судами та Кабінетом Міністрів України примусової та обов’язкової ліцензії.
Охарактеризовано

загальний

порядок

укладення,

зміни

та

розірвання

ліцензійного договору. Визначаються підходи по визнанню ліцензійного договору
неукладеним та обґрунтовується, що договір, який повністю або частково виконаний,
не може бути визнано неукладеним.
Запропоновано критерії відмінності між двома договорами - ліцензією на
використання об’єкта права інтелектуальної власності та ліцензійним договором у
способі їх укладення. Обґрунтовується виключення ліцензії із переліку видів
договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.
Обґрунтовується необхідність правового регулювання укладення ліцензійного
договору на використання об’єктів авторського права і суміжних прав при розміщені
тексту ліцензії за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем (в мережі
Інтернет).

Обґрунтовується

доцільність

належного

правового

регулювання

«публічних ліцензій» в Україні. Запропоновано визначити право ліцензіара надати
будь-якій особі дозвіл на безвідплатне використання певного об’єкта авторського
права та суміжних прав на весь строк чинності майнових авторських прав.
Запропоновано доповнення ЦК України новою статтею «Публічна ліцензія».
Обґрунтовується необхідність належного правового регулювання укладення
ліцензійного договору на використання об’єктів авторського права і суміжних прав
шляхом укладення договору приєднання.
Визначається нова структура договорів з надання дозволу на використання
об’єкта права інтелектуальної власності, яка визначається як універсальна, що
застосовується для всіх об’єктів права інтелектуальної власності. Окрему структуру

договорів запропоновано для використання об’єктів авторського права і суміжних
прав.
Досліджується письмова та усна форма ліцензійного договору. Обґрунтовується
доцільність виключення з законодавства України права на укладення ліцензійного
договору в усній формі.
Охарактеризовано сучасний стан системи державної реєстрації ліцензійних
договорів в Україні і світі.
Сформульовано перелік підстав припинення ліцензійного договору та перелік
юридичних фактів, що не призводять до припинення ліцензійного договору.
Сформульовані у дисертаційній роботі теоретичні висновки та практичні
рекомендації становлять цінність для вдосконалення і поглиблення нормативного
регулювання у сфері права інтелектуальної власності.
Ключові

слова:

цивільне

право,

право

інтелектуальної

власності,

розпоряджання майновими права інтелектуальної власності, ліцензійний договір,
ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності, істотні умови
ліцензійного договору, предмет ліцензійного договору, укладення ліцензійного
договору, публічна ліцензія, зміна ліцензійного договору, розірвання ліцензійного
договору.

SUMMARY
Smorodyna A. Ye. License agreement in the civil law of Ukraine. - Qualifying scientific
work on the rights of the manuscript.
Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 081 – Law. – Koretsky V.
M. Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine; Koretsky V.
M. Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine Kyiv, 2021.
The dissertation is the first complex research of the theoretical and practical issues of
the legal regulation of the license agreement as a type of agreement on disposal of
intellectual property rights (the “IPR”) in civil law of Ukraine. The characteristics of the
license agreement as a civil law agreement, its essential terms and specifics of its conclusion
on the use of different IPR objects are researched.
The paper provides a thorough study of regulations on intellectual property law (on
copyright, inventions and trademarks) to follow the formation and development of the
licensing agreement in the laws of Ukraine. The normative legal acts of the Russian Empire,
in which the legal regulations of the disposal of IPR objects are introduced based on the
understanding of the right of ownership over them, are defined. The normative legal acts
adopted in the USSR and the Ukrainian SSR are determined. Investigated the formation and
change of the legal regulation on granting permission by the owner to use his/her IPR object.
The development of the specified provisions and their transformation into the current
provisions of the legislation of Ukraine are traced.
The definition of “license agreement" is described and provided for its place in the
system of agreements on the disposal of the IPR objects. The distinction between the
“license” (the general category of the permission to use the IPR object) and the types of
agreements – “license agreement” and “license to use the IPR object” is substantiated. The
definitions of each of them are provided. The definition of a license to use the object of the
IPR is given as a type of bilateral agreement on the disposal of the IPR.
The difference of the license agreement from other agreements related to the IPR
objects (namely, the agreement on rendering the information services as SaaS - "Software
as a Service”; the agreement of joint ownership; the coexistence agreement) is characterized.

Analysed the place of copyright agreements, provided by the Copyright Law, in the
system of agreements on the disposal of the IPR objects, including in relation to ones listed
in the Article 1107 of the Civil Code of Ukraine.
Proposed the classification of the division of license agreements and licenses, as a
permission on the use of the IPR objects, into types.
The connection between the definitions of “a subject of the IPR” and “a party to the
license agreement” is studied. The terms for disposal of the IPR by various persons (minors
and teens) are defined. Analysed the issues on disposal of the IPR objects by spouses in a
marriage and within a divorce. The new approach to determining the joint ownership of the
spouses in relation to the IPR objects depending on the objects and the method of assignment
of the property rights (creation or assignment on the basis of an agreement) is proposed.
The content of the license agreement is identified as a set of conditions (fixed as clauses
of the agreement and set out in one or more documents), duly agreed by its parties. The
hierarchy of terms of the license agreement is defined, namely, it is established which its
terms are divided into essential, usual and casual.
The essential conditions of the license agreement are determined in accordance with
the Civil Code of Ukraine and the special legislation of Ukraine on intellectual property.
The "reverse" principle was applied to determine each condition as essential, namely, the
analysis of the impact of the absence of a certain condition on the determination of the
agreement as not concluded. Determined that the essential terms of the license agreement
are 1) the subject of the agreement, 2) the territory and 3) the period for which the use of the
IPR object is allowed, 4) the amount of license fee, and 5) other essential conditions directly
defined as such by the special legislation of Ukraine on intellectual property. The usual
terms are a procedure and a schedule of payment of the license fees.
Given the definition of the subject of the license agreement as actions aimed at granting
the exclusive or non-exclusive right to use a certain IPR object in the way (ways) specified
in the agreement. The subject and object of the license agreement are considered.
Requirements for the identification of IPR objects as objects of the license agreement
are defined. Analysed the possibility of concluding a license agreement for the use of the
IPR objects, which are not specified in Article 420 of the Civil Code of Ukraine, on the

example of the TV format. The author`s definition of the term "TV format" as a type of
audiovisual work that contains a set of elements, the combination of which is special and
distinguishes it from other homogeneous objects. The content of the format license
agreement under the legislation of Ukraine is determined.
The definitions of “a price of the license agreement”, “a license cost”, “a license price”,
“a cost of the licensed object” and “fee for the use of the IPR object” and their interrelation
are analysed. The "license fee" as the universal concept is proposed.
The right to use the IPR object as a property right of intellectual property is studied.
Defined and characterized the exceptions and limitations in the property rights of intellectual
property. It is established the absence of legal regulation of “freedom of panorama” as a free
use of the pieces of work. The way on due legal regulation of this question is offered. It is
also investigated the right of the previous user on the objects of the industrial property right.
The application of the principle of exhaustion of rights, which applies to all IPR objects was
studied separately. The application of the international principle of exhaustion of rights for
objects of industrial property rights and trademarks is substantiated.
A new approach to determining the legitimacy of the use of the invention (utility
model) for scientific purposes or experimentally is given.
Proposed the criteria to distinguish mandatory and compulsory licenses as two separate
types of “involuntary licenses”. The use of the following principles is proposed: fairness,
reasonableness and non-discrimination in the granting of mandatory and compulsory
licenses by courts and the Cabinet of Ministers of Ukraine.
The general procedure for concluding, amending and termination of the license
agreement is analysed. Approaches to recognizing a license agreement as not concluded are
determined and it is substantiated that an agreement that is fully or partially executed cannot
be recognized as not concluded.
Proposed criteria for distinguishing of two agreements - a license to use the IPR object
and a license agreement - in the way of their conclusion. The license, as a separate type of
agreement, must be excluded from the list of the agreements on the disposal of IPR objects.
It is substantiated the necessity for due legal regulation of concluding a license
agreement for the use of copyrighted works and works of the related rights when the text of

the license is published with the help of information and telecommunication systems (on the
Internet). Provided arguments for proper legal regulation of “a public license” in Ukraine.
It is proposed to define the licensor’s right to grant permission to anyone to use a certain
work on the following terms: free of charge and for the entire term of the copyright. It is
suggested to supplement the Civil Code of Ukraine with a new article “A Public License”.
The necessity of proper legal regulation of concluding a license agreement for the use
of objects of copyright and related rights by concluding an adhesion agreement is confirmed.
Suggested the new structure of agreements for granting permission to use the IPR
objects. The structure is defined as universal because it applicable to all IPR objects. A
separate structure of agreements is proposed for the use of objects of copyright and related
rights.
The written and oral forms of the license agreement are investigated. Provided
arguments for exclusion the oral form of a license agreement from the legislation.
Described the current system of state registration of license agreements in Ukraine and
in the world.
Formulated the list of grounds for termination of the license agreement as well as the
list of legal facts that do not lead to termination of the license agreement.
Theoretical conclusions and practical recommendations formulated in the dissertation
are of value for improving and deepening of legal regulation in the field of intellectual
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
Абз. –

Абзац;

ВГС України –

Вищий господарський суд України;

ВОІВ –

Всесвітня організація інтелектуальної власності;

ВЦВК –

Всесоюзний центральний виконавчий комітет;

ГК України –

Господарський

кодекс

України,

Закон

України

від

16.01.2003 р. № 436-IV;
ЄДРПОУ –

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій
України;

ЄС –

Європейський Союз;

Закон про авторське Про авторське право і суміжні права, Закон України від
право –

23.12.1993 р. № 3792-XII;

Закон про

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі, Закон

винаходи –

України від 15.12.1993 р. № 3687-XII;

Закон про

Про охорону прав на промислові зразки, Закон України від

промислові зразки – 15.12.1993 р. № 3688-XII;
Закон про

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг, Закон

торговельні марки – України від 15.12.1993 р. № 3689-XII;
ЗМІ –

Засоби масової інформації;

МКТП –

Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації
знаків, Ніццька угода від 15.06.1957 р.;

Основи авторського

Про основи авторського права, Постанова ВЦВК та РНК

права 1925 року –

СРСР від 30.01.1925 р.;

Основи авторського

Про основи авторського права, Постанова ВЦВК та РНК

права 1928 року –

СРСР від 16.05.1928 р.;

Основи цивільного

Про Основи цивільного законодавства Союзу РСР та

законодавства 1961

союзних республік, Закон СРСР від 8.12.1961 р.;

року –
П., п.п., пп. –

пункт, пункти, підпункт;
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РРФСР –

Російська

Соціалістична

Федеративна

Радянська

Республіка;
РНК –

Рада народних комісарів;

СК –

Сімейний кодекс України, Закон України від 10.01.2002 р.
№ 2947-IІІ;

СНД –

Співдружність незалежних держав;

СРСР –

Союз Радянських Соціалістичних Республік;

Ст., ст.ст. –

Стаття, статті;

Угода про

Угода про Асоціацією між Україною, з однієї сторони, та

асоціацію –

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони, від 27.06.2014 р.;

Угода ТРІПС –

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної
власності (ТРІПС) від 15.04.1994 р.;

УРСР або

Українська Радянська Соціалістична Республіка;

Українська РСР –
УСРР або

Українська Соціалістична Радянська Республіка;

Українська СРР –
ЦВК –

Центральний виконавчий комітет;

ЦК України –

Цивільний кодекс України, Закон України від 16.01.2003 р.
№ 435-IV;

ЦК УРСР –

Цивільний кодекс Української Радянської Соціалістичної
Республіки від 18.07.1963 р.;

Ч., чч.

Частина, частини;
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ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження. Об’єкти права інтелектуальної
власності, такі як патенти на високотехнологічні розробки і лікарські засоби, або
відомі бренди, захищені як торговельні марки, сьогодні набувають вартості і цінності
аналогічно з матеріальними об’єктами. Разом з цим, об’єкти авторського права
можуть розповсюджуватись безоплатно, мати прикладну або естетичну функцію,
передбачати одноразове строкове використання. Незалежно від вартості і цінності
об’єктів права інтелектуальної власності, їм гарантується належний рівень правової
охорони. За правоволодільцем залишається вибір способу розпоряджання майновим
правами

інтелектуальної

власності

щодо

належного

йому

об’єкта

права

інтелектуальної власності.
Укладення ліцензійного договору є основним способом отримання дозволу на
використання певного об’єкта права інтелектуальної власності в світі. Цивільне
законодавство України покликане врегулювати вимоги щодо його укладення,
визначити істотні умови ліцензійного договору з використання всіх об’єктів права
інтелектуальної власності, визначити доцільність втручання держави у ці відносини.
Водночас, завдання законодавця є дотримання балансу між правовим регулюванням
ліцензійних договорів та принципом свободи договору, яким керуються сторони; та
охорони «монопольних» прав суб’єкта права інтелектуальної власності-ліцензіара та
прав та інтересів користувачів і суспільства в цілому, визнаючи випадки вільного
використання об’єктів права інтелектуальної власності.
На кожному історичному етапі та під впливом різноманітних факторів
ухвалюються нормативно-правові акти, що встановлюють межі такого «балансу». На
сучасному етапі ухвалення ЦК України стало ключовою подією, оскільки Кодекс
суттєво змінив цивільне право України, в тому числі, положення з питань
розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, яким присвячено
главу 75 ЦК України. Новелою Кодексу є розповсюдження положення глави 75 про
договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на всі
об’єкти права інтелектуальної власності. Водночас, ЦК України містить окремі
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колізійні норми щодо укладання ліцензійного договору, визначення та належного
закріплення його істотних умов та інших пов’язаних з цим питань. Разом з тим,
система та діючі способи укладення ліцензійних договорів не відповідають запитам
суспільства. Для отримання права використання об’єктів авторського права в світі
широко використовуються спрощені способи укладення ліцензійного договору.
Набуває широкої популярності застосування «публічних ліцензій» як зручної та
доступної форми розпоряджання майновими авторськими права. Вказані правові
явища наразі не знаходять свого відображення у чинному законодавстві України, що
є недопустимим та вимагає відповідної правової оцінки.
Сформульовані в дисертації теоретичні висновки ґрунтуються на загальних
досягненнях юридичної науки, зокрема, на результатах досліджень з цивільного
права

таких

вчених,

А. С. Довгерт,

як

О. В. Басай,

В. М. Коссак,

О. А. Підопригора,

Н. С. Кузнецова,

О. Д. Святоцький,

Є. О. Харитонов,

С. О. Бутнік-Сіверський,

П. М. Цибульова,

В. В. Луць,

Р. О. Стефанчук,
Я. М. Шевченко,

О. В. Дзера,

Р. А. Майданник,
О. І. Харитонова,

Ю. С. Шемшученко,

О. С. Яворська та інших.
Для дослідження питань, пов’язаних із історією розвитку та становлення права
інтелектуальної власності, та, зокрема, ліцензійного договору, автор звертався до
робіт В. О. Валлє, В. С. Дроб’язко, В. А. Іващенко, Є. Ф. Мельник. Окремий інтерес
становила дисертація Г. В. Довгань «Становлення та розвиток законодавства України
про

інтелектуальну

власність

(історико-правовий

аспект)»,

хоча

питання

розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності не було її предметом
дослідження.
У дореволюційній, а надалі й в радянській цивілістиці питанню права
інтелектуальної власності приділялось багато уваги. Роботи тогочасних вчених
виступили основою для дослідження питання історії становлення ліцензійного
договору, в першу чергу, щодо використання об’єктів патентного (винахідницького)
права

та

М. М.

Богуславського,

М. В.

авторського

Гордона,

права:

С. С. Алексеєва,

М. І. Брагінського,

О. С. Іоффе,

Ф.

Каупе,

Б. С. Антімонова,

Ф. І. Гавзе,

Е. П. Гаврілова,

С. Н. Ландкофа,

К. О. Неволіна,
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О. О. Пиленко, Н. А. Райгородського, А. П. Скородинського, В. І. Серебровського,
Є. А. Флейшиц, І. Я. Хейфеца, П. П. Цитовича, Г. Ф. Шершеневича.
Питання розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності в
цілому, в тому числі і окремі аспекти ліцензійних договорів, знайшли своє
відображення в наукових працях В. О. Бажанова, Т. І. Бєгової, Т. М. Вахонєвої,
В. С. Дмитришина

О. В. Жилінкової,

І. В. Зайцева-Калаур,

Я. О. Іолкіна,

Н. А. Іваницької, А. В. Кирилюк, А. О. Кодинець, В. М. Крижної, О. О. Кулініч,
Л. Д. Романадзе, В. І. Микитин, Ю. В. Носік, О. П. Орлюк, М. Ю. Потоцького,
Л. І. Работягової, О. О. Тверезенко, Ж. Л. Чорної, Р. Б. Шишки, О. О. Штефан,
І. Є. Якубівського та інших.
Наукові праці С. М. Бервено, Т. В. Бондар, В. В. Денисюк, О. В. Київець, а
також висновки та їх обґрунтування, викладені в дисертаціях С. О. Бородовського
«Укладення, зміна та розірвання договору у цивільному праві України», І. І. Зазуляк
«Істотні умови договору: теоретичний аспект» та В. Г. Олюха «Істотні умови
цивільно-правового

договору»,

становлять

теоретичну

основу

дослідження

ліцензійного договору як цивільно-правового договору, порядку його укладення,
зміни та розірвання, а також проблемних теоретичних питань визначання його
істотних умов.
Ліцензійний договір виступав предметом наукового інтересу сучасних
українських вчених. А саме, дисертації В. О. Бажанова «Договірні правовідносини в
авторському праві України», Ж. В. Завальної «Видавничий договір як вид
авторського договору», Н. А. Іваницької «Ліцензійний договір на використання
торговельної марки», А. В. Кирилюк «Ліцензійний договір на використання
літературних творів (цивільно-правовий аспект)», В. М. Крижни «Ліцензійний
договір – форма реалізації патентних прав». Вищезазначені наукові праці мають
важливе значення для формування та розвитку теоретико-практичної площини права
інтелектуальної власності України. Проте, всі перераховані роботи присвячені
окремим аспектам розпоряджання майновими правами на визначені об’єкти права
інтелектуальної власності, в основному сфокусовані на певному об’єкті та (або)
способі використання, та не містять комплексного дослідження теоретичних та
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практичних проблем ліцензійного договору як виду договору щодо розпоряджання
майновими правами інтелектуальної власності, як юридичного факту, що
спрямований на досягнення правового результату, який полягає у встановленні, зміні
та припиненні цивільних прав і обов’язків, та як документу про фіксацію укладення
правочину.
Все викладене вище обумовлює актуальність теми дослідження, наукову та
практичну доцільність нового підходу до переосмислення значення ліцензійного
договору.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне
дослідження здійснено в межах теми науково-дослідної роботи відділу проблем
цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права імені
В.М. Корецького

НАН

України: «Актуальні проблеми

цивільно-правового

регулювання договірних відносин в Україні» (термін виконання 01.01.2017 р. 31.12.2019 р.) (номер державної реєстрації № РК0115U002136).
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у
з’ясуванні правової природи ліцензійного договору, порядку його укладення, зміни
та розірвання, а також істотних умов ліцензійного договору на використання об’єктів
права інтелектуальної власності як виду договору щодо розпоряджання майновими
правами інтелектуальної власності згідно з положеннями цивільного права України,
та визначення перспектив удосконалення правового регулювання відповідних
відносин.
Зазначена

мета

визначила

необхідність

вирішення

в

рамках

даного

дисертаційного дослідження наступних завдань:
- з’ясувати історію ліцензійного договору у праві України у хронології
його розвитку та становлення у розрізі таких об’єктів права інтелектуальної
власності: авторського права, права промислової власності та торговельних
марок;
- на основі норм чинного законодавства України, а також шляхом
осмислення доктринальних положень науки цивільного права, визначити місце
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ліцензійного договору в системі договорів щодо розпоряджання майновими
правами інтелектуальної власності;
- виробити підстави для класифікації ліцензійних договорів і ліцензій,
визначити їх види, сформулювати визначення цих понять;
- визначити

сутність

права

використання

як

майнового

права

інтелектуальної власності; виокремити вимоги законодавства України щодо
необхідності отримання дозволу на використання об’єкта права інтелектуальної
власності, а також використання об’єкта права інтелектуальної власності без
дозволу суб’єкта права інтелектуальної власності;
- охарактеризувати сторони ліцензійного договору;
- визначити зміст ліцензійного договору як цивільно-правового договору,
визначити умови ліцензійного договору та окремо дослідити кожну із умов
ліцензійного договору;
- визначити предмет та істотні умови ліцензійного договору; визначити
істотні умови ліцензійного договору на використання об’єктів авторського права,
об’єктів права промислової власності, торговельних марок;
- виокремити винятки й обмеження в майнових правах інтелектуальної
власності;
- сформулювати вимоги щодо укладення, зміни та розірвання ліцензійного
договору відповідно до загального порядку та виявити інші способи укладення
ліцензійного договору;
- визначити вимоги законодавства щодо форми ліцензійного договору;
- сформулювати висновки, пропозиції та рекомендації, спрямовані на
вдосконалення чинного законодавства України щодо правового регулювання
ліцензійного договору, а саме, положення Цивільного кодексу України та
спеціального законодавства України з інтелектуальної власності.
Об’єктом дослідження є врегульовані нормами цивільного права України
суспільні відносини, що виникають в процесі використання об’єкта права
інтелектуальної власності на підставі ліцензійного договору, які досліджуються в
теоретичному і практичному аспектах.
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Предметом дослідження є ліцензійний договір, як вид договору щодо
розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, відповідно до
положень цивільного права України.
Методи дослідження. Мета та завдання дослідження зумовили його
методологічну основу, яку становлять сукупність загальнонаукових та спеціально
наукових методів наукового пізнання, наукових підходів, способів та принципів
наукового дослідження. З урахуванням специфіки об’єкта та предмета дослідження,
були використані наступні методи дослідження:
- історичний метод – при вивченні нормативно-правових актів та наявних
джерел різних періодів для їх дослідженні у хронологічній послідовності та
формулюванні висновків з урахуванням відповідного стану розвитку правової
думки (розділ 1.1.);
- метод порівняльно-правового аналізу – при вивченні нормативноправових актів Російської Імперії, УСРР (УРСР) та України щодо правового
регулювання питання розпоряджання майновими правами інтелектуальної
власності відносно різних груп об’єктів права інтелектуальної власності (об’єктів
авторського права, об’єктів права промислової власності, торговельних марок),
зокрема, шляхом укладення ліцензійного договору (розділ 1.1.);
- діалектичний метод – для комплексного підходу до розкриття суті
досліджуваних понять та взаємозв’язку між елементами у їх сукупності, що було
використано при вивченні основних понять, що становлять сутність ліцензійного
договору, його характеристики та класифікації (розділи 1.2. та 1.3.);
- формально-правовий метод – для визначення сучасного стану правового
регулювання ліцензійного договору на використання об’єктів авторського права,
права промислової власності, торговельних марок (розділ 2.1.);
- за допомогою методу аналізу та синтезу досліджено загальне уявлення
про право використання, а також про винятки й обмеження з майнового права
інтелектуальної власності (розділ 2.2.);
- формально-логічний метод – при вивченні правових явищ щодо
укладення, зміни або розірвання ліцензійного договору (розділ 3.);
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- метод догматичного (логічного) аналізу та формально-правовий метод
– для формулювання висновків і пропозицій, які містяться у дисертації.
Емпіричну базу дослідження становлять Конституція України, міжнародні
договори та угоди, закони України, акти Кабінету Міністрів Україні, інші підзаконні
акти, а також постанови Пленуму Верховного Суду України та Великої Палати
Верховного Суду, рішення судів України різних інстанції. Теоретико-методологічну
базу дослідження складають наукові праці українських та зарубіжних вчених у галузі
теорії права, цивільного права України, права інтелектуальної власності України.
Наукова новизна одержаних результатів зумовлена тим, що дисертація є
першим комплексним науковим дослідженням питань правового регулювання
ліцензійного договору як виду договору щодо розпоряджання майновими правами
інтелектуальної власності відповідно до положень цивільного права України, за яким
надається дозвіл на використання об’єктів права інтелектуальної власності. Наукову
новизну одержаних результатів відображено у висновках та рекомендаціях, а саме:
уперше:
1) охарактеризовані різні підходи до визначення спільної сумісної власності
подружжя щодо об’єктів права інтелектуальної власності. Визначається, що підходи
різняться в залежності від об’єктів права інтелектуальної власності та способів
набуття на них майнових прав (створення або набуття на підставі договору).
Результати інтелектуальної, творчої діяльності (об’єкти авторського права і суміжних
прав, винаходи, корисні моделі, промислові зразки), створені одним із подружжя,
визначаються особистою приватною власністю їх автора; засоби індивідуалізації
(торговельні марки) – спільною сумісною власністю подружжя. Об’єкти права
інтелектуальної власності, майнові права на які придбані одним із подружжя під час
перебування в шлюбі, вважаються спільною сумісною власністю подружжя;
2) обґрунтовано застосування міжнародного принципу вичерпання прав щодо
об’єктів права промислової власності і торговельних марок. Вказане обґрунтовується
положеннями Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо
захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний
кордон України» від 17.10.2019 р., яким передбачене застосування заходів по
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призупиненню митного оформлення, заявлених на експорт чи імпорт, лише
контрафактних товарів. До оригінальних товарів, незалежно від країни їх першого
введення в обіг, заходи щодо захисту прав інтелектуальної власності на митниці не
застосовуються. Підтвердженням оригінальності товару виступатиме будь-який
документ, що вказує на законність придбання товару, наприклад, договір купівліпродажу з виробником;
3) обґрунтовано новий підхід до визначення правомірності використання
винаходу (корисної моделі) з науковою метою або в порядку експерименту.
Визначено, що особа, яка використовує винахід, для підтвердження наукової мети
використання повинна підтвердити наявність у неї наукового відділу (лабораторії) з
відповідними штатними науковими працівниками, наявність технічної можливості
(обладнання) для проведення відповідних наукових робіт, та обґрунтувати межі і
обсяги такого використання. Виключно в такому разі використання буде дозволеним
за законом та не вимагатиме дозволу правоволодільця. Окрім того, положення
законодавства України про використання винаходів (корисних моделей) з науковою
метою чи експерименту потребує уточнення щодо некомерційної мети такого
використання;
4) визначено відсутність у чинному законодавстві України положень із
правилами, принципами, або підходами, якими слід керуватися суду або Кабінету
Міністрів України при наданні примусової або обов’язкової ліцензії. Запропоновано
запровадити в законодавство України принципи FRAND (абревіатура від англ. «Fair,
Reasonable

And

Non-Discriminatory»

–

справедливий,

розумний

та

недискримінаційний), які використовуються в країнах ЄС щодо умов ліцензійних
договорів для використання «стандарт-необхідних патентів» (від англ. «standard
essential patents»), без яких виробникам неможливо виготовляти продукцію, яка б
відповідала встановленим стандартам. Використанням на практиці вказаних
принципів встановлюються однаково рівні та обґрунтовані підходи щодо всіх осіб,
які звертаються за дозволом на використання таких винаходів;
5) обґрунтовано можливість укладення ліцензійного договору з надання права
використання телеформата. Запропоновано визначення телеформата як виду
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аудіовізуального твору, що є результатом телевізійного виробництва, та містить
сукупність елементів, комбінація яких є характерною та такою, що відрізняє його від
інших однорідних об’єктів. Зміст форматного ліцензійного договору може становити:
об’єкт договору - «базовий формат» (аудіовізуальний твір) та інструкція з
виробництва «локального формату» (комерційна таємниця); предмет договору надання виключного права використання базового формату такими способами:
переробка шляхом адаптації для створення похідного твору (локального формату) та
право його використання (право розповсюдження, публічний показ, публічне
сповіщення тощо) на певній території на визначений строк. Розроблені підходи щодо
визнання спільного авторства сторін на локальний формат – похідний твір, що
створюється в результаті виконання форматного ліцензійного договору;
6) запропонована нова структура договорів з надання дозволу на використання
об’єктів

права

інтелектуальної

власності.

По-перше,

ліцензійний

договір

визначається як універсальна конструкція, що використовується для надання дозволу
на використання будь-яких об’єктів права інтелектуальної власності, а ліцензія на
використання об’єкта права інтелектуальної власності підлягає виключенню із
переліку видів договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної
власності (п. 1 ч. 1 ст. 1107 ЦК України). По-друге, право використання об’єктів
авторського права і суміжних прав пропонується надавати шляхом укладення
додатково і окремо визначених різновидів ліцензійних договорів. Окрім ліцензійного
договору, який укладається в загальному порядку, запропоновано два варіанти: 1)
ліцензійний договір, умови якого оприлюднені за допомогою інформаційнотелекомунікаційних систем (в мережі Інтернет), що укладається шляхом приєднання
до його умов вчиненням ліцензіатом конклюдентних дій (наприклад, оплата або
початок використання об’єкта авторського права та (або) суміжних прав); 2)
ліцензійний договір, умови якого розміщені за допомогою інформаційнотелекомунікаційних систем, та який передбачає безвідплатне надання права
використання на весь строк чинності майнових авторських прав («публічна
ліцензія»);
удосконалено:

15

7) обґрунтування, що предметом ліцензійного договору є дії, що спрямовані на
надання виключного чи невиключного права використання визначеного об’єкта
права інтелектуальної власності способом (способами), що визначені в договорі;
8) застосування принципу «від зворотного» для визначення кожної умови
ліцензійного договору як істотної, що полягає в здійсненні аналізу впливу відсутності
такої

умови

договору

на

визнання

договору

укладеним.

З

урахуванням

диспозитивних норм ст. 1109 ЦК України визначено, що договір є неукладеним
виключно при недосягненні сторонами домовленості щодо предмету ліцензійного
договору і відплатності використання об’єкта права інтелектуальної власності;
9) обґрунтування «свободи панорами» як способу вільного використання
об’єкта авторського права. Згідно з положеннями чинного законодавства України всі
способи використання, крім прямо визначених у законі як вільні, вимагають
отримання дозволу правоволодільця. Запропоновано доповнити ст. 21 Закону
України «Про авторське право і суміжні права» нормою про визнання «свободи
панорами» як способу вільного використання твору з некомерційною метою та за
умови зазначення імені автора, якщо це практично можливо;
10) твердження, що стосуються кваліфікації договору як неукладеного.
Доведено, що вимога про визнання договору неукладеним не може бути вимогою про
встановлення факту, що має юридичне значення, а є спором про право, що підлягає
розгляду у порядку позовного провадження, в якому має бути вирішено питання
наявності чи відсутності права використання спірного об’єкта права інтелектуальної
власності на момент укладення договору. Договір, який повністю або частково
виконано, не може бути визнано неукладеним. У разі визнання договору неукладеним
до нього застосовуються наслідки повернення майна у зв’язку із набуттям без
достатньої правової причини;
11) обґрунтування доцільності належного правового регулювання «публічних
ліцензій» в Україні. Пропонується визнати, що за ліцензійним договором автор
(ліцензіар) може надати будь-якій особі дозвіл на безвідплатне використання об’єкта
авторського права на умовах, визначених ліцензіаром (публічна ліцензія). Умови
публічної ліцензії підлягають оприлюдненню за допомогою інформаційно-
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телекомунікаційних

систем

із

наданням

можливості

ознайомлення

з

нею

необмеженому колу осіб разом із примірником об’єкта авторського права. Договір
вважається укладеним з моменту прийняття пропозиції ліцензіатом шляхом вчинення
дій, які виражають згоду з умовами публічної ліцензії у спосіб, визначений
ліцензіаром. Обов’язкові умови публічної ліцензії це безвідплатне використання
об’єкта авторського права і суміжних прав на весь строк чинності майнових прав
інтелектуальної власності. Запропоновані зміни до ЦК України для належного
правового регулювання публічних ліцензій на використання об’єктів авторського
права і суміжних прав;
набули подальшого розвитку:
12) твердження, що за договором про створення за замовленням і використання
об’єкта права інтелектуальної власності може бути передбачено як передачу
майнових прав, так дозвіл на використання об’єкта, що створюється в результаті
виконання договору;
13) обґрунтування, що за ліцензійним договором надається право використання
об’єкта права інтелектуальної власності, а інші майнові права інтелектуальної
власності, в тому числі, право перешкоджати і забороняти неправомірне
використання об’єкта права інтелектуальної власності, не можуть бути предметом
ліцензійного договору. Ліцензіат не набуває за ліцензійним договором право
перешкоджати

і

забороняти

неправомірне

використання

об’єкта

права

інтелектуальної власності;
14) обґрунтування, що дозвіл правовласника не вимагається для використання
об’єкта права інтелектуальної власності: 1) виключно тими способами, які прямо
визначені у законодавстві, або 2) будь-якими способами у разі припинення чинності
майнових прав інтелектуальної власності. Для правомірного використання об’єкта
права інтелектуальної власності всіма іншими способами необхідний дозвіл
правовласника;
15) класифікація підходів по визначенню предмета ліцензійного договору.
Обґрунтовано, що предметом ліцензійного договору є дії, що спрямовані на надання
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виключного чи невиключного права використання визначеного об’єкта права
інтелектуальної власності способом (способами), що визначені в договорі;
16) необхідність запровадження правового регулювання «повної ліцензії»
шляхом встановлення можливості надання за ліцензійним договором права
використання об’єкта права інтелектуальної власності в повному обсязі;
17) пропозиції по внесенню змін до ЦК України та спеціального законодавства
щодо істотних умов ліцензійного договору. Обґрунтовано, що істотними умовами,
що мають бути прямо визначеними у відповідному спеціальному законі з
інтелектуальної власності України, слід вважати: 1) умову про встановлення
кількісної межі використання твору кожним з способів, передбачених договором, –
для об’єктів авторського права; 2) умову про обов’язок ліцензіата почати
використання об’єкта у визначений в договорі строк – для винаходів (корисних
моделей); та 3) умову, що якість товарів (послуг), виготовлених (наданих) за
ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів (послуг) власника свідоцтва
та він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови – для торговельних марок.
Теоретичне і практичне значення результатів дисертаційного дослідження
зумовлюється їх загальною спрямованістю на вдосконалення цивільно-правового
регулювання ліцензійного договору, в результаті чого дане дослідження вносить
окремий внесок у розвиток української правової науки і практики застосування норм
законодавства в сфері регулювання і захисту права інтелектуальної власності.
Практичне

значення

одержаних

результатів.

Одержані

результати

дисертаційного дослідження можуть бути використанні у: науково-дослідній
діяльності – з метою подальшого розроблення та вдосконалення теорії права
інтелектуальної власності, зокрема правового регулювання ліцензійного договору як
виду договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності;
правотворчій діяльності – з метою удосконалення чинного законодавства України,
що регулює відносини, що виникають при укладенні, зміні або розірванні
ліцензійного договору як виду договорів щодо розпоряджання майновими правами
інтелектуальної власності; при розробці нових проектів законів та підзаконних
правових актів у галузі права інтелектуальної власності; правозастосовній діяльності
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– при здійсненні критичного аналізу законодавства на предмет наявності недоліків у
викладі змісту правових норм, що призводять до неоднакового їх розуміння та
застосування на практиці; навчальному процесі – при викладанні навчального курсу
«Право інтелектуальної власності України», інших спеціальних курсів, розробці
навчально-методичних матеріалів: підручників, навчальних посібників, курсів лекцій
тощо.
Апробація результатів дисертації. Висновки, положення і рекомендації,
обґрунтовані

автором

у

процесі

підготовки

дисертаційного

дослідження,

обговорювались на семи міжнародних наукових конференціях: «Актуальні питання
сучасної науки» (м. Київ, 15–16 травня 2017 р.), «Законодавство України у сфері
інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та
міжнародні виміри» (м. Київ, 28 вересня 2017 р.), «Проблеми теорії та практики
судової експертизи з питань інтелектуальної власності» (м. Київ, 21 грудня 2017 р.),
«Сучасна університетська правова освіта і наука» (м. Київ, 23 лютого 2018 р.),
«Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики» (м. Київ, 18 травня 2018
р.), «Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах» (м. Запоріжжя, 23–
24 серпня 2019 р.), «Основні права людини: розуміння та виклики» (м. Київ,
10 грудня 2019 р.).
Публікації. Основні положення дисертації викладено у семи наукових статтях,
опублікованих у фахових виданнях, у тому числі одна – у зарубіжному науковому
виданні, і в семи тезах доповідей.
Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі переліку умовних
позначень, вступу, трьох розділів, що включають вісім підрозділів, висновків, списку
використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 286 сторінок, з
них 215 сторінки – основний текст, 52 сторінки – список використаних джерел (482
найменувань), 18 сторінок – додатки.
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РОЗДІЛ 1
СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО
ДОГОВОРУ ЯК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ
1.1 Становлення інституту ліцензійного договору в праві Україні
В юридичній літературі не склалось одностайного бачення стосовно того, в якій
країні, коли та з яким змістом поняття «ліцензія» було використано вперше.
Термін «ліцензія» походить від латинського «licentia» – «свобода, право» або
«licitus» або «licentiosus» – «дозвіл, право» [315, с. 17]. Коріння слова слід шукати у
римському публічному праві, в якому ліцензування було частиною системи
адміністративних правових норм, що регулювали суспільні відносини [200, с. 766]. У
наукових джерелах зазначається, що у XVI-XVII ст. ліцензією називали «дозвіл на
вивезення та ввезення певних товарів», які без такої ліцензії було заборонено ввозити
та вивозити [305, c. 763–764]. Отже, поняття «ліцензія» історично використовувалось
для позначення «дозволу з боку держави» [42, с. 624; 276, с. 17]. Тим не менш, в
сучасному розумінні в поняття «ліцензія» вкладається різний зміст. Є. Недогібченко
цитує Український тлумачний словник про зовнішньоекономічну діяльність, в якому
поняття «ліцензія» визначається наступним чином: «1) Дозвіл, що надається на
здійснення видів діяльності, які відповідно до діючого законодавства підлягають
ліцензуванню. 2) Дозвіл, що надається державними органами на право торговельного
і т. ін. обміну між країнами. 3) Дозвіл на право використання технічного досягнення,
що надається на підставі ліцензійного договору або судового чи адміністративного
рішення компетентного державного органу» [192].
Заслуговує на увагу визначення ліцензії, що пропонує О. Підопригора, як
спеціального дозволу, який видається компетентним державним органом або
уповноваженою ним особою на здійснення певних дій чи ведення діяльності у
визначених сферах або на використання певних прав, що належать іншій особі» [207,
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с. 73]. В даному визначенні підкреслюється універсальне застосування поняття
«дозвіл» незалежно від суб’єктного складу та його предмету.
Потребує термінологічно відмежувати «ліцензію» в сенсі «дозволу на
використання об’єкта права інтелектуальної власності» від інших документів та актів
з такою ж назвою [75; 187, с. 512; 277]. В першому випадку – це публічно-правові
відносини по видачі ліцензії компетентними державними органами як метод
регулювання господарської діяльності (ліцензування), а також як форма контролю
держави за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства при
здійсненні господарської, зокрема, зовнішньоекономічної діяльності, валютних
операцій тощо [88, с. 320; 207, с. 73]. Цивільно-правові відносини щодо
розпоряджання майновими правами на об’єкти права інтелектуальної власності є
відносинами приватно-правового характеру, що виникають при наданні дозволу на
використання об’єкта права інтелектуальної власності.
«Ліцензійний договір» отримав свою назву від слова «ліцензія». Можна вважати
першим ліцензійним договором, про який згадується в науковій літературі, –
ліцензійний договір, укладений у 1662 році у Великій Британії [24, с. 64–65]. Гільдії
книготорговців було надано привілей на друк книг та вона отримувала повноваження
надавати ліцензії книготорговцям на друк та розповсюдження літературних творів
(так зване «авторське право Гільдії книготорговців») на підставі ліцензійного
договору. Зазначається, що за ліцензією книготорговець отримував дозвіл на роботу
типографії і управління книжковою торгівлею, а також право друкувати книги [108,
с. 133]. Книготорговець отримував право на здійснення видавничої діяльності та
право на відтворення та розповсюдження твору, що, на думку автора, підтверджує
подвійну природу поняття «ліцензія».
Питання становлення та розвитку права інтелектуальної власності в України
досліджувалось у широкому його розумінні. Дослідження історії розвитку права
інтелектуальної власності України здійснювалось з виокремленням наступних
чотирьох періодів історії права інтелектуальної власності: середньовічний, новий,
радянський та новітній [80, с. 3]. Однак в рамках дослідження цього питання, крім
хронологічних меж, треба пам’ятати про особливості, що пов’язані із географічними
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відмінностями кордонів сучасної України із кордонами держави у минули роки, а
саме, про приналежність сучасних територій України до Речі Посполитої, АвстроУгорщини, Польщі, Російської Імперії.
Варто зауважити, що у своєму дисертаційному дослідженні «Становлення та
розвиток законодавства України про інтелектуальну власність (історико-правовий
аспект)» Г. Довгань зазначає, що у радянській науці поняття «право інтелектуальної
власності» не використовувалось, розрізняли авторське право і винахідницьке право
та, «зазвичай, історичний нарис починали лише з 1919 року» [80, с. 9–10]. Однак,
наявні нормативно-правові акти, датовані раніше 1919 року, зокрема, часів Російської
Імперії, які будуть досліджені далі.
Г. Довгань досліджує вказане питання з прив’язкою до сучасної території
України в хронологічній ретроспективі та окремо досліджує право двох імперій –
Австрійської (згодом Австро-Угорської) та Російської, оскільки українські землі у
XVIIІ – на початку XX ст. перебували у їх складі [80, с. 13]. Слід зауважити, що
протягом часів існування Російської Імперії не всі території сучасної України
входили до її складу. На різних територіях діяли російські закони, Литовський статут,
збірник Магдебурзького права, однак ще до початку 40-х років XVIIІ ст. на більшості
території України застосовується законодавство Російської Імперії [123, с. 119].
Відповідно, для цілей даного дисертаційного дослідження вбачається за необхідне
зосередження уваги на законодавстві Російської Імперії, оскільки саме воно стало
передумовою розвитку радянського законодавства та критики з боку радянських
вчених, що у сукупності трансформувалось у законодавство України, як воно є.
На думку автора, для цілей даного дослідження історичні періоди підлягають
наступній систематизації: 1) законодавство Російської Імперії (1721-1917 роки), 2)
радянське законодавство та, зокрема, Української РСР (1917-1991 роки), 3)
законодавство України часів незалежності (з 1991 року до теперішнього часу).
Вказана періодизація у три періоди: дореволюційний, радянський та сучасний
широко застосовується в літературі для дослідження історії розвитку права
інтелектуальної власності [224, с. 304; 274, c. 11–12].
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Надалі пропонується дослідити питання становлення та розвитку інституту
ліцензійного договору окремо щодо об’єктів авторського права, об’єктів права
промислової власності та торговельної марки. При дослідженні пропонується
виходити з передумов, що визнання за особою прав власності на твір та винахід
відбувалось з визнання за автором (винахідником) права на його використання і
відчуження. Логічним продовженням права автора (винахідника) використовувати
твір або винахід самому стало визнання права дозволяти використання іншим.
1.1.1 Об’єкти авторського права
1721 - 1917 роки (законодавство Російської Імперії)
У науковій літературі зазначається, що в «додрукарські часи», коли твори
створювались в єдиному примірнику, автор мав можливість реалізувати результат
своєї творчості лише один раз – передати твір (книгу, картину тощо) [171, с. 138]. До
кінця XVIIІ ст. в Російській Імперії видавнича діяльність була державною
монополією, тому до появи приватних видавництв не виникала потреба у привілеях,
як правовій формі охорони прав видавців від конкурентів [80, с. 17; 221, с. 42].
Цензурне законодавство в Російській Імперії було спрямовано на надання дозволу
видавцям книг і не регулювало питання авторських прав на твори. У 1816 році вперше
з’являється вимога до видавців надавати докази їх прав на твір при поданні рукопису
на цензуру. Таким чином, вперше «ставить в залежність» [61, с. 26] право на видання
книги від авторського права автора твору. Таким доказом міг бути будь-який
документ від автора твору, що свідчить про передачу твору зазначеному видавцеві
або оригінал рукопису з відповідною позначкою (оскільки не розділялось право
власності на матеріальну річ (рукопис) та права на твір).
Перша згадка про авторське право на території Російської Імперії міститься в
«Уставе Цензурном», який було видано 22.04.1828 р. [10]. У першому його параграфі
зазначена мета документа – «дослідження творів літератури, науки та мистецтв, що
підлягають виданню у формі книги, гравіювання чи літографії, перед їх виданням або
ввезенням на територію Російської Імперії, та надавання дозволів на таке видання і
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продаж» [421]. Згідно з «Уставом Цензурним» за автором визнавалось право
забороняти «експлуатацію свого твору шляхом розмножування його форми» [292,
с. 508], тобто, саме за автором визнавалось право на ухвалення рішення щодо
кількісті примірників його твору для продажу. П. Цитович пояснює, що право на
видання твору автор міг передати іншій особі (з обмеженнями, наприклад, строку
користування твором або кількості примірників) та залишатися при тому суб’єктом
авторських прав. Передання прав було можливе «передаванням авторського права»
(«уступкою авторського права» згідно з П. Цитовичем) [292, с. 512].
До складу «Устава Цензурного» входила окрема глава «Про авторів та видавців
книг», пізніше доповнена «Положенням про права авторів» [376], що стосувалася
виключно літературних творів. Так, автор або перекладач книги мав «виключне право
користуватися все життя її виданням і продажом на свій розсуд як «майно
благонабуте» (рос. «имущество благоприобретенное». Переклад автора. – А.С.). За
ними визнавалось право продати твір видавцю, але вимоги щодо оформлення
договору у документі не містились. Якщо примірники минулого накладу реалізовані,
згідно з «Положенням про права авторів, перекладачів та видавців» від 08.01.1830 р.
[375] передбачалось укладення окремого договору на видання твору черговим
накладом.
Наступним етапом розвитку авторського права стало виокремлення авторського
права у томі Х, ч. 1 Зводу Законів Російської Імперії 1887 року – у додатку до
примітки 2 до ст. 420 «Про право власності», що називався «Про право власності на
твори наук, словесності, художеств та мистецтв» [10]. Документом визнавалось право
власності на літературні, художні та музичні твори, щодо яких окремо визначався
порядок відчуження за договором. Г. Шершеневич досліджував кожен з вказаних
об’єктів авторського права та писав, що згідно з Зводом Законів, «авторське право на
літературний твір це виключне право автора на відтворення та розповсюдження його
твору, а авторське право як майнове право може бути відчужено іншій особі за
договором у обов’язковій нотаріальній формі» [296, с. 256]. Лише після реєстрації
авторського право на художні твори автор отримував право передати своє авторське
право іншій особі шляхом укладення договору у нотаріальній формі [296, с. 259].
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Тобто, на цій стадії розвитку авторського права в Російській Імперії, як визначає
Г. Шершеневич, права на твір визначаються особливим видом права власності [296,
с. 254].
У продовження закладених принципів [17, с. 119], черговий закон про авторське
право від 20.03.1911 р. [366] визнає, що договір про відчуження авторського права,
про передачу права на видання (в оригіналі «про поступку права на видання») чи про
надання права перекладу, публічного виконання твору чи іншого належного автору
права іншій особі має бути укладено у письмовій формі (ст. 8) [146, с. 131]. Зміст
авторського права полягав у виключному праві усіма можливими способами
відтворювати, публікувати та поширювати свій твір [80, с. 20]. Його новелою стало
запровадження «запродажу» автором на п’ять наступних років всіх майбутніх його
творів. За твердженням Б. Антимонова, автор набував права на ще не створені твори
та передав їх іншій особі [10; 238, с. 169], що дозволяло набувачу використовувати
твори всіма можливими способами. Запровадження можливості «запродажу» стало
реакцією на необхідність правового регулювання виплати видавництвами авансових
гонорарів письменникам та отримання ними виключних прав для їх видання.
В цілому, звертає на себе увагу прогресивність норм авторського законодавства
Російської Імперії, якими за автором визнавались авторські права на результат його
творчої діяльності та відчуження і наданням дозволу на видання (тимчасової передачі
права на видання, як названо у документах – «поступки»). Незважаючи на нікчемність
правової конструкції щодо «запродажу» з точки зору сучасного авторського права,
слід позитивно оцінювати розвиток авторського права Російської Імперії.
У період відродження української державності у 1917-1920 рр. в Україні
продовжувало діяти законодавство Російської Імперії, в тому числі, у сфері
інтелектуальної власності [80, с. 26], на заміну якому прийшло радянське
законодавство. Націоналізація, яка була проведена радянською владою, відбувалась
майже у всіх сферах економіки: були ліквідовані приватні видавництва, театри,
кінотеатри; націоналізовано літературні твори. Декрет РНК від 10.10.1919 р. «Про
припинення сили договорів на придбання у повну власність творів літератури та
мистецтв» [360] оголосив нечинними всі договори на передання авторських прав
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видавництвам (як зазначалось вище, за законодавством Російської Імперії автор міг
відчужити свої авторські права в повному обсязі). Нова парадигма змінила існуючий
підхід: відтепер автор міг лише передати видавництву право на публікацію твору на
певний час на підставі письмового договору.
1917 - 1991 роки (радянське законодавство)
Першим нормативно-правовим актом стали ухвалені 30.01.1925 р. Основи
авторського права 1925 року [370], що мали всесоюзну дію. Передбачалось, що
детальні положення будуть встановлені у законодавчих актах союзних республік [87,
с. 6], що для УСРР було реалізовано лише у 1928 році.
Незважаючи на масові скасування нормативних актів Російської Імперії та
невизнання ухвалених «царських» документів, саме вони стали першою теоретичною
базою для радянського законодавства. В Основах авторського права 1925 року за
автором були визнані особисті немайнові та майнові авторські права – «виключне
право під своїм іменем, під умовним іменем (псевдонімом) або без зазначення імені
(анонімно) випускати в світ свій твір та продовж визначено в законі строку (на той
час двадцять п’ять років – як і за законодавством Російської Імперії) всіма
дозволеними законом способами відтворювати та розповсюджувати його, а також
отримувати всіма законними способами майнові вигоди від свого майнового права».
Законні способи вказувались у п. 12, де зазначалось право автора на відчуження по
видавничому договору повністю або частково своїх авторських прав. Вперше
закріплюється положення про обов’язковість укладення договорів у письмовій формі
і ця норма фактично без змін перейшла до Закону України «Про авторське право і
суміжні права».
Зміст «виключності» авторських прав, як зазначав В. Серебровський: «в умовах
соціалістичного суспільства ні про яку монополію автора на створений ним твір не
може бути й мови», оскільки створений твір не є товаром. Він пояснює, що
«виключність означає право виключно автора вирішити питання, чи достатньо зрілим
є створений ним твір, щоб випустити в світ, опублікувати твір під своїм ім’ям або під
псевдонімом, яким способом довести свій твір до відома суспільства (шляхом
видання, постановки на сцені тощо)» [238, с. 24].
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Декретом ВЦВК и РНК РСФРР «Про авторське право» від 11.10.1926 р. [364]
встановлено, що на підставі договору автори мали право передати авторські права
видавцю лише на визначений строк – п’ять років. Водночас, з державним
видавництвом договір міг укладатися безстроково. Тобто, встановлювалась окрема
форма розпоряджання автором належних йому авторських прав шляхом їх
відчуження видавництву за договором. При цьому залежно від видавництва –
приватне чи державне – договір набуває ознак або ліцензійного договору на
використання твору, або передання майнових прав інтелектуальної власності.
Черговою

зміною

всесоюзного

законодавства

стало

ухвалення

Основ

авторського права 1928 року [372]. Ст. 16 встановлювала, що авторське право «може
бути відчужено за видавничим договором, за заповітом або іншим законним
способом».

За

твердженням

В. Серебровского,

крім

видавничого

договору

дозволялось укладати постановочний договір та сценарний договір, які розглядались
як договори передавання виключних авторських прав на певний строк [51, с. 198; 238,
с. 168]. Стрімкий розвиток кіноіндустрії отримав своє відображення у законодавстві
– перелік випадків, що не вважаються порушенням авторського права (ст. 9) Основ
авторського права 1928 року було доповнено: не є порушенням використання чужого
твору для створення нового, за виключенням необхідності отриманням згоди автора
для переробки твору з розповідного твору на драматичний та кіносценарій і навпаки,
а також драматичних творів на кіносценарії та навпаки. Тобто, переробка твору
вимагала укладення з автором «ліцензійної угоди», маючи на увазі його дозвільний
характер. Однак ця позиція критикувалась як така, що «зводить договори на
переробку творів до договорів на використання патентів у винахідницькому праві»
[55, с. 213–214], які були ліцензійними. І хоча законодавство визнавало за автором
виключні права, в подальшому зазначалось, що через державну монополію у
видавництві, твори, які не були «соціально корисними», не друкувались, тому
«виключність» прав була формальною, оскільки автор не міг їх реалізувати і не міг
опублікувати твір на свій вибір.
У 1928 році з’являється нова вимога з реєстрації твору для доказу початкового
моменту дії авторського права. Така реєстрація не виступала підтвердженням
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виникнення або набуття авторського права, а мала використовуватись для обчислення
строків авторського права та у спорах про авторство [85, с. 3] та на практиці така
реєстрація не отримала застосування [238, с. 124].
В літературі відмічається особлива роль Основ авторського права 1928 року
[365] у розвитку авторського права, оскільки положення цього акту стали
передумовою становлення в авторському праві «теорії дозволу» [51, с. 196], яка була
протилежною до визнаної на ті часи «теорії поступки прав». Її суть полягала в тому,
що за договором відбувалося передавання окремих майновий прав на певний строк,
тобто надання автором дозволу лише на використання твору, а не повне передання
(відчуження) автором майнових прав на строк дії договору та їх «повернення» після
припинення дії такого договору.
Першим українським нормативним актом УСРР з авторського права став закон
«Про авторське право», затверджений Постановою ВЦВК та РНК УСРР від
06.02.1929 р. [381], яким за автором визнавалось право «перевласнювати» за
видавничим договором, за заповітом або іншим законним способом своє авторське
право в частині або в цілому (ст. 16). Термін «перевласнювати» не пояснюється в
законі, на думку автора, він означає, що за видавничим договором автор «тимчасово
відчужує» видавцеві право видавати та розповсюджувати свої твори, оскільки законі
встановлювались

граничні

строки

«тимчасового

відчуження»

приватному

видавництву – не довше ніж на п’ять років.
Суттєві зміни до цивільного законодавства відбулись з ухваленням Основ
цивільного законодавства від 08.12.1961 р. [373] та Цивільного кодексу УРСР від
18.07.1963 р. [423], які містили окремі розділи про авторське право та винахідницьке
право. Як і раніше, в основу норм, що регулюють права авторів, покладено визнання
основним майновим правом автора право на винагороду за використання твору. Це
підтверджується ст. 98 Основ цивільного законодавства 1961 року (ст. 475 ЦК УРСР),
при тому що використання твору не становило самостійне право автора, а лише у
поєднанні з правом на отримання винагороди [51, с. 135]. Використання чужого твору
дозволялось виключно на підставі договору, за винятком випадків, прямо
передбачених законом: використання твору без згоди автора та без сплати авторської
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винагороди, та, відповідно, з виплатою винагороди. Випадки вільного використання
творів вперше встановлені в залежності від права автора на отримання винагороди за
таке використання.
Таким чином, встановлювались три форми взаємовідносин між автором та
організаціями, в залежності від способів використання твору, а саме, 1) договірний
спосіб (укладення автором договору з організацією та надання їй дозволу на
використання твору й отримання винагороди); 2) законний дозвіл (використання
твору без згоди автора та з виплатою винагороди), та 3) вільне використання (без
згоди автора та без виплати винагороди) [290, с. 462]. Виплата автору винагороди
дозволялась виключно через систему управлінь охорони авторських прав у складі
відповідних творчих союзів (наприклад, Союзу письменників СРСР) [262, с. 228].
Вказані нормативні акти визначали, що авторські договори укладались
відповідно до типових авторських договорів [51, с. 25; 250, с. 23].
Відповідно до ст. 500 ЦК УРСР використання твору можливе на підставі
авторського договору та закріплювались види авторських договорів (ст. 501 ЦК
УРСР), а також окремо договір на переробку (ст. 513 ЦК УРСР). Такий поділ
авторських договорів та їх правова природа становили предмет наукових дискусії.
Наприклад, О. Якименко поділяв їх на «договори про використання готового твору
(видавничий, постановочний, сценарний договори) та договори авторського
замовлення». Поняття авторського договору пропонувалось визначати у широкому
розумінні: за авторським договором автор передає або зобов’язується створити і в
установлений строк передати свій твір організації для використання обумовленим
договором способом, а організація зобов’язується здійснити або почати це
використання у встановлений договором строк, а також сплатити авторові
винагороду [290, с. 481]. Тобто, за авторським договором передбачалось надання
дозволу на використання готового твору або створення нового твору на замовлення.
У коментарі до ст. 501 ЦК УРСР зазначається, що «не можна під виглядом
авторського договору укладати угоду про перехід до особи чи організації всіх прав
автора на твір» [290, с. 482], тобто, визначається відмінність авторського договору від
договору передання авторських прав. З цим слід погодитись, оскільки ЦК УРСР
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передбачає порядок примусового викупу авторського права лише державою (ст. 498
ЦК УРСР), а передавання авторських прав іншій особі, крім держави, не дозволялось
[257, с. 9].
Виокремлення договору на переробку (ст. 513 ЦК УРСР) від авторських
договорів стало новелою кодексу. Договір на переробку одного виду твору на твір
іншого виду – це договір на переробку розповідного твору на драматичний твір або
на сценарій, чи навпаки. За ним передбачалось надання права на переробку твору
відповідній організації, після цього автор протягом трьох років не міг передавати цей
твір на таку ж переробку іншій особі без окремого письмового дозволу організації.
Вказане свідчить про надання автором дозволу (ліцензії) організації на переробку
твору та створення похідного твору. Зауважимо, що саме ця стаття ЦК УРСР надалі
буде змінена так, що цей договір буде називатися ліцензійним.
У

юридичній

літературі

однозначно

зазначається,

що

імплементація

ліцензійного договору у радянське авторське право була пов’язана з приєднанням
СРСР до Всесвітньої конвенції про авторське право у 1973 році [14, с. 74; 237, с. 264]
шляхом внесення змін до ЦК УРСР щодо правового регулювання «права на
переклад». В літературі пояснювалось, що радянським авторам стало можливим
передавати свої права на видання творів за кордон та іноземним авторам – до СРСР,
що призвело до необхідності правового регулювання питання передавання за кордон
(експорт) та купівлі з-за кордону (імпорт) авторських прав. Саме для врегулювання
цих відносин до ЦК УРСР було введено поняття «авторський ліцензійний договір»
«по аналогії з ліцензійним договором на експорт та імпорт запатентованого
винаходу» [51, с. 208]. Вказане слід вважати першою спробою застосування
законодавцем універсального підходу для всіх договорів щодо розпоряджання
правами на об’єкти авторського права та промислової власності.
Отже, до статей ЦК УРСР, що регулюють авторські договори, були внесені зміни
та сформовано нову структуру авторських договорів: виокремлено два типи
авторських договорів (авторський договір про передавання твору для використання
та авторський ліцензійний договір), та розширено поняття договору про переробку
твору із посилання на «право перекладу»: «Авторський ліцензійний договір про
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надання права використати твір шляхом перекладу на іншу мову або переробки» [252,
с. 193]. Таким чином, було визначено два типи авторських договорів, що відрізнялись
тим, що за авторськими договорами (ст. 501) передавались права на твори для їх
використання у незмінному вигляді, а за ліцензійним авторським договором (ст. 513)
– на право зміни творів шляхом перекладу чи іншої переробки.
У ст. 500 зазначалось про істотні умови авторського ліцензійного договору:
договір має містити 1) межі та 2) строк використання твору, та 3) обов’язок сплати
винагороди за використання твору. Вбачається, що під «межами використання» слід
розуміти спосіб (способи) використання твору, які можуть включати й кількісні
обмеження (наприклад, наклад).
1991 - 2020 роки (законодавство України)
За твердженням В. Іващенко, ухваленням Декларації про державний суверенітет
України від 16.07.1990 р. [389] були закладені «перші принципи» законодавства
України з інтелектуальної власності. Слід зауважити, що в самій Декларації прямо
про інтелектуальну власність не йшлося, однак у розділі VIII вказувалось, що
«Українська РСР є самостійною у вирішенні питань науки, освіти, культурного і
духовного розвитку української нації, гарантує всім національностям, що
проживають на території Республіки, право їх вільного національно-культурного
розвитку». Вказані гарантії науки та освіти і визначили подальший розвиток права
інтелектуальної власності [112, с. 9].
Україна як колишня союзна республіка не мала власного законодавства з
інтелектуальної власності [80, с. 39], тому Постановою Верховної Ради України «Про
порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу
РСР» від 12.09.1991 р. [411] було ухвалено застосування в Україні актів
законодавства СРСР до прийняття відповідного законодавства України. Вперше
термін «інтелектуальна власність» було вжито в Законі СРСР «Про власність в СРСР»
від 06.03.1990 р., а Закон України «Про власність» від 07.02.1991 р. [383] містив у ч. 2
ст. 13 пряму вказівку на те, що результати інтелектуальної праці є об’єктами права
власності громадян [285, с. 393], результати творчої діяльності ототожнювались з
власністю особи.
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Першим законом у сфері інтелектуальної власності став Закон України «Про
авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. [380]. У законі вперше надано
визначення виключного права як «права, коли жодна особа, крім тієї, якій належить
авторське право або суміжні права, не може використовувати твір, не маючи на те
відповідного дозволу (ліцензії), за винятком випадків, установлених цим законом».
В першій редакції закону закріплювалось, що автор або особа, яка має авторське
право, може 1) передати (відступити) майнові права, та 2) видати ліцензію на
використання твору, що має оформлюватися авторським договором (ст. 27). Законом
визначався порядок укладення авторського договору у письмовій формі та його зміст.
Було закріплено, що договір вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто
згоди щодо всіх суттєвих його умов: способу використання, розміру та порядку
виплати винагороди, строку дії договору та використання твору тощо (ч. 1 ст. 30).
Вперше закон містить визначення двох видів ліцензії (невиключна та виключна)
та визначає, що надане право на використання творів одним або всіма способами,
може бути обмежено у просторі, за часом і за змістом (ст. 28). Новелою закону стала
імперативна норма про те, що права на використання твору, які не передані за
авторським договором, зберігаються за автором (ч. 5 ст. 29). Вводиться порядок
державної реєстрації для свідчення про авторство на твір та «про договори, які
зачіпають права авторів на твір» (ч. 3 ст. 9), для чого 18.07.1995 р. Кабінетом
Міністрів України ухвалюється Постанова «Про державну реєстрацію прав автора на
твори науки, літератури і мистецтва».
Набуття чинності Бернської конвенції про охорону літературних творів [344] для
України 25.10.1995 р. стало передумовою до чергових змін у законодавстві України з
авторського права. У 2001 році Закон про авторське право викладено у новій редакції
та видалено положення про ліцензію як дозвіл на використання, запроваджено нову
класифікацію авторських договорів: авторський договір на передачу (відчуження)
майнових прав та авторські договори про передачу виключного або невиключного
права на використання твору. Вперше закріплено заборону передавати за авторським
договором майнові права, яких не було на момент укладення договору (ч. 3 ст. 33).
Вказаним положенням здійснено розмежування між договором про створення твору
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на замовлення та договором на використання готового твору, тобто ліцензійним
договором.
Прийнятий ЦК України 16.01.2003 р., що набув чинності з 01.01.2004 р. [422],
кардинально змінив правове регулювання питання права інтелектуальної власності як
такої. Зазначають, що вперше здійснюється правове регулювання суміжних прав на
рівні кодифікованого акту [9, с. 8; 112, с. 10]. Звертає на себе увагу, що ЦК України
був прийнятий через десять років після ухвалення Закону про авторське право (у 1993
році). Водночас, положення ЦК України та Закону про авторське право з правового
регулювання договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної
власності не узгоджені між собою.
Серед інших нормативно-правових актів, які регулюють окремі питання
авторського права, слід згадати також Закони України «Про телебачення і
радіомовлення», «Про кінематографію», «Про державну підтримку кінематографії в
Україні», «Про рекламу», «Про ефективне управління майновими правами
правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» [396] та інші.
Після ратифікації міжнародних договорів, в тому числі у сфері інтелектуальної
власності – Угоди ТРІПС [349] та Угоди про асоціацію [348], Україна взяла на себе
зобов’язання, що спрямовані на гармонізацію чинного законодавства України з
законодавством ЄС. Слід зазначити, що у вказаних документах відсутні положення,
які б стосувались безпосередньо питання ліцензійного договору. Це можна пояснити
тим, що питання розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності є
похідним від питання правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності,
право використання яких вимагає дозволу суб’єкта права інтелектуальної власності,
або дозволяється використання без нього. Відповідно, імплементація норм
європейського законодавства матиме прямий вплив на оформлення договірних
відносин між суб’єктами.
Вважається, що стосовно об’єктів авторського права, відповідно до плану
імплементації Угоди про асоціацію [382; 405], негайного вирішення вимагає питання
правової охорони комп’ютерних програм, в тому числі, удосконалення та розширення
нормативного визначення поняття комп’ютерної програми, якій надається правова
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охорона авторським правом. Згідно з планом по імплементації положень Угоди про
асоціацію, передбачається, що відповідні зміни мають бути внесені у законодавство
України до кінця 2023 року [405].
На думку автора, чинне законодавство України з авторського права потребує
зміни та удосконалення для належного правового регулювання розпоряджання
об’єктами авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет (укладення та
виконання ліцензійних договорів в мережі Інтернет), запровадження інституту
публічної ліцензії, приведення переліку вільного використання творів до умов
законодавства ЄС тощо.
1.1.2 Об’єкти права промислової власності
Привілей (від лат. «private» – «приватний закон») [123, с. 69] як монопольне
право на використання певного об’єкта (наприклад, імпортного товару або винаходу),
що засвідчувалось спеціальним документом (грамотою, привілеєм) прийнято вважати
попередником патенту. Виключність наданого права передбачала, що на строк
привілею ніхто інший не має такого ж права. З поширенням практики надання
привілеїв почали формуватися правові засади по їх видачі: корисність, новизна для
держави, виключне право (монополія) на використання, покарання порушників [221,
с. 39], чим закладались основні принципи патентного законодавства.
1721-1917 роки (законодавство Російської Імперії)
Дослідники

історії

винахідницького

права

посилаються

на

роботи

Б. Антімонова, який писав, що «законодавця в Росії винахідництво почало цікавити
лише із початком розвитку капіталістичних відносин та розповсюдження машинного
виробництва». Цим пояснюється, чому «Уложеніє царя Олексія Михайловича» 1649
року та інші нормативні акти Російської Імперії не містили норм щодо винахідництва
[56]. Перший нормативний акт Російської Імперії «Правила видачі привілеїв на
заклади фабрик» ухвалено у 1723 році, яким було врегульований порядок видачі
привілеїв [221, с. 41], однак право розпоряджання привілеєм не надавалось.
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Згідно з «Височайшим маніфестом «Про привілеї на різні винаходи та відкриття
у мистецтвах та ремеслах» (так званий «Закон Спєранского») від 17.06.1812 р. [361]
передбачалось, що особа, яка отримала привілей, мала право використовувати
винахід, продати як винахід, так і привілей, однак не передбачалось право передати
права використання винаходом [221, с. 41].
У ці часи відбувається становлення законодавства про промислові зразки. Закон
Російської Імперії «Про фабричні малюнки та моделі» від 11.07.1864 р. визнавав
виключне право на використання малюнків та моделей, призначених для відтворення
на заводських, фабричних та ремісничих виробах. Дозволялась передача прав на
промисловий зразок іншій особі [120, с. 282], однак передача прав використання не
була передбачена.
Серед всіх нормативно-правових актів з винахідництва Російської Імперії,
важливе місце займав закон «Про привілеї на нові винаходи та відкриття» від
20.05.1896 р. [113; 160, с. 71]. Закон містив положення щодо розпоряджання
винаходом та привілеєм «п. 22. Той, хто отримав привілеї, має право виключного
користування винаходом або удосконаленням, що вказаний у ньому, протягом всього
часу дії привілею та внаслідок чого може: 1) приводити до виконання винахід чи
вдосконалення, вживати заходи для його розповсюдження та дозволяти іншим
користуватися ним; 2) відчужувати сам привілей на весь строк його дії або на частину
його строку, та 3) переслідувати по суду самовільне користування його правами по
привілею та будь-яке інше порушення цих прав від дня публікації про видачу
охоронного свідоцтва (…), а також шукати задоволення збитків від таких дій»
(переклад з рос. автора. – А.С.) [201, параграф 165]. Тобто, за особою, яка отримала
привілей, визнавалось: 1) виключне право використання винаходу, 2) право
відчуження привілею та 3) надання дозволу іншим на його використання [227, с. 232]:
на весь строк або частину строку дії [56]. Є. Гареєв зауважує, що тепер за умов
відповідності винаходу умовам охорони видача привілею (патенту) стала не правом,
а обов’язком [52, с. 136]. О. Пиленко звертає увагу, що цей закон вже визначає не
лише виключне право володільця патенту використовувати винахід, а й через свою
виключність – дозволяти іншим його використання шляхом надання ліцензії.
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Сутність ліцензії він пояснює як правомочність патентовласника «за гроші зняти
заборону, яка є на інших, надаючи дозвіл продавати чи використовувати його
винахід» [202]. Ліцензія надавалась за договором [201, параграф 175].
Також в Статуті про промисловість знайшли свій розвиток положення
законодавства про промислові зразки (які мали дві форми: «фабричні малюнки та
моделі»). За винахідником фабричного малюнку або моделі визнавались виключне
право користування (ст. 199) строком до десяти років (ст. 207) за умови подання заяви
до відповідного органу (ст. 201) та отримання підтвердження права власності на них
(ст. 202). А. Скородінський пояснював сутність виключного права так, що це не лише
право використовувати самому, але й право забороняти іншим відтворювати
малюнки або моделі [239, с. 9]. Передавання права виключного користування
відбувалось шляхом укладення акту про передачу у нотаріальній формі і про його
укладення повідомлявся відповідний державний орган (ст. 206) [239, с. 29]. Передача
права використання фабричних малюнків або моделей не передбачалась.
Закон про винаходи від 20.05.1896 р. діяв до його скасування радянською владою
на підставі перших законів про винахідництво, якими скасовувалась видача привілеїв
(патентів) [160, с. 71].
1917 - 1991 роки (радянське законодавство)
Декрет про винаходи від 30.06.1919 р. [367] започаткував націоналізацію
винаходів. Декретом було закладено принципово інші, ніж у патентному праві
капіталістичних країн, основи побудови відносин між винахідниками та державою:
винаходи визнавались важливим засобом побудови державності і тому вони мали
бути використані на користь суспільних інтересів. Вперше було запроваджено новий
охоронний документ – авторське свідоцтво, за яким за винахідником визнавалось
авторське право, а право на використання корисних винаходів належало радянській
державі, яка оголошувала їх надбанням республіки. Щодо винаходів, не оголошених
корисними, в літературі зазначалось, що вони перебували у вільному обігу [173,
с. 19]. Однак для їх використання в промисловості з винахідником необхідно було
укласти угоду про винагороду [173, с. 38]. На той час винахідник не мав реальної
можливості вільно розпорядження своїм винаходом.
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Регулювання винахідницьких відносин було вилучено з відання союзних
республік і належало до компетенції СРСР, тому на території України діяли
нормативні акти всесоюзного значення.
Реакцією на систему патентної монополії капіталістичних країн стало ухвалення
12.09.1924 р. нового нормативно-правового акту з винахідництва – Постанови «Про
патенти на винаходи» [358], якою були скасовані авторські свідоцтва та запроваджено
патент як єдиний охоронний документ. За умови його державної реєстрації (ст. 10),
за власником патенту визнавалось виключне право на «здійснення» винаходу у
вигляді

промислу:

«виготовляти,

продавати,

вводити

у

обіг

або

взагалі

використовувати предмет патенту у промислових цілях». Власник патенту набував
право відчужувати патент цілком або в певному обсязі [173, с. 48] або видати ліцензію
(дозвіл) на використання винаходу у певний спосіб (ст. 9, 10) на підставі договорів,
що підлягали державній реєстрації.
На цьому етапі розвитку законодавства про винахідництво відбувається
побудова системи державних організацій та установ, з якими власник патенту міг
укласти договори щодо розпоряджання винаходом. Є. Мельник виділяє такі
різновиди договорів: про передачу патенту, про видачу ліцензії, про передачу права
на одержання патенту [173, с. 78]. З її дослідження випливає, що винахідник міг: 1)
передати виключні права на винахід до Бюро сприяння винахідництву за договором
для наступної передачі винаходу промисловим підприємствам; 2) укласти договір
комісії з громадською організацією Всеукраїнська асоціація робітників-винахідників,
відповідно до якого права не передавались та асоціація отримувала право укладати
ліцензійні договори з підприємствами від свого імені та в інтересах винахідника [173,
с. 79]; та 3) укласти договір з Всеукраїнським акціонерним товариством реалізації
винаходів на впровадження винаходу, відповідно до якого винахідник передавав
права на винахід або надавав ліцензію [173, с. 80] (перелік автора. – А.С.).
Придбання патентів та ліцензій на винаходи державними установами та
підприємствами за договором урегульовано «Інструкцію про порядок придбання
патентів та ліцензій на винаходи державними установами та підприємствами» від
20.07.1925 р. [354]. Закріплювались основні умови ліцензійного договору: договір
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повинен містити інформацію про обсяг та умови ліцензії [172, с. 41], та умови оплати
[172, с. 43]. Варто зауважити, що це перший нормативний акт у радянському
законодавстві, яким здійснюється правове регулювання ліцензійного договору.
У доктринальних уявленнях радянських часів договір розглядався як
«інструмент виконання планових завдань», а «соціалістичний договір» укладався під
впливом завдань від державних органів. Відповідно, як зазначає В. Кисіль,
соціалістичний договір «лише з великою часткою умовності міг вважатися
результатом згоди, досягнутої контрагентами» [135, с. 71]. Вказане важливо для
розуміння того, що закріплення договірного способу розпоряджання винаходом
(продаж патенту або надання ліцензії) не визнавало винахідника повноправною
стороною договірних відносин.
Згідно з Постановою ЦВК та РНК СРСР від 12.09.1924 р. «Про промислові
зразки (малюнки та моделі)» [172, с. 110–122] здійснювалось правове регулювання
промислових зразків. За автором визнавалось «виключне право у якості промислу
відтворювати зразок в цілому або в окремих характерних частинах, вводити вироби,
що відтворюють зразок, в обіг або іншим способом використовувати його» (ст. 7).
Автору дозволялось відчужувати зразок або надавати ліцензії на його використання.
Ця постанова була скасована у 1936 році, після чого охорона промислових зразків
стала регулюватися нормами авторського законодавства. Лише після приєднання
СРСР до Паризької конвенції було відновлено правову охорону промислових зразків
та Радою Міністрів СРСР ухвалено Постанову «Про промислові зразки» від
09.06.1965 р. По аналогії з двома формами охоронних документів для винаходів, для
промислових зразків також було запроваджено авторське свідоцтво і патент. Навіть з
ухваленням Радою Міністрів СРСР нового положення «Положення про промислові
зразки» від 08.07.1981 р. [56] патент і авторське свідоцтво як дві форми охоронних
документів залишились без змін.
У зв’язку із поширенням масового винахідництва робітників та практикою
передачі ними своїх прав на винаходи та різного роду удосконалення (технічних,
організаційних) до підприємств, де вони працюють, 09.04.1931 р. було ухвалено нове
«Положення про винаходи та технічні удосконалення» [369], яким додатково до
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патенту було «повернуто» авторське свідоцтво як охоронний документ. Тепер
держава отримувала право на використання всіх винаходів, на які видавались
авторські свідоцтва, незалежно від того, чи були вони корисними [241, с. 137]. За
винахідником-кустарем або приватним підприємцем залишалось право використання
винаходу на своєму підприємстві. Слід зауважити, що приватне підприємництво в
СРСР було ліквідовано [80, с. 35], тому фактично ця норма не застосовувалась. За
власником патенту визнавалось право видати іншій особі дозвіл (ліцензію) на
використання винаходу повністю або у частині (п. 5) за договором про видачу
ліцензії. Договори підлягали обов’язковій державній реєстрації, її відсутність мала
наслідком недійсність таких договорів (п. 7 прім).
В той же час перелік видів винахідницької діяльності розширено «іншими
технічними удосконаленнями» для винаходів, що не є новим. Цим відбулось
становлення правового регулювання раціоналізаторської пропозиції, оскільки особа
одержувала посвідчення та винагороду від підприємства (п. 10), однак не набувавала
права використання технічним удосконаленням, відповідно, й права розпоряджатися
ним. Крім «технічних удосконалень», відповідно до Інструкції «Про винагороди за
винаходи, технічні та організаційні удосконалення» від 07.10.1931 р., було додатково
запроваджено ще один тип удосконалень – організаційні, як такі, що не мають
відношення до техніки [160, с. 84]. Розширення переліку удосконалень мало на меті
підвищення загального рівня технічної та іншої творчості в країні, для чого для
авторів удосконалень було запроваджено систему винагород.
На зміну актам від 1941 р. ухвалені нові, спрямовані на удосконалення порядку
реєстрації винаходів: «Положення про відкриття, винаходи і раціоналізаторські
пропозиції», затверджене Радою Міністрів СРСР № 435 і «Інструкція про винагороду
за відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції» від 24.04.1959 р. [110, с. 42].
Як пише С. Ландкоф, відбулась зміна правового регулювання авторських свідоцтв: за
державою було закріплено обов’язок по використанню винаходів на державних
підприємствах та організаціях (п. 6). Цю норму в науковій літературі оцінювали
негативно, оскільки такий обов’язок виконувався формально. Це слід розуміти як
«право використання винаходів в необмеженому обсязі» [161, с. 5], з чим можна
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погодитись, оскільки держава отримувала право розпоряджатись винаходом у
повному обсязі у будь-який спосіб.
Підхід до визнання прав власника патенту залишився без змін. Власник патенту
міг розпоряджатися патентом шляхом його відчуження або видачі дозволу (ліцензії)
на використання винаходу (п. 48). Питання видачі дозволу (ліцензії) залишалось поза
сферою регулювання даного Положення, однак дозволялась «видача дозволу
(ліцензії) у формі договору або іншого документу» [161, с. 70], яка підлягала
обов’язковій державній реєстрації. Ліцензія видавалась на весь термін дії патенту або
на менший строк, з правом використання винаходу повністю або частково [161, с. 70],
безоплатно або за винагороду [110, с. 83].
Звертає на себе увагу зміна ролі держави при отриманні прав на винахід. Було
передбачено, що допускається примусовий викуп патенту або примусова видача
ліцензії (п. 48). «Примусовий викуп» означав передачу (відчуження) прав на винахід
на користь держави і такий винахід міг вільно використовувався будь-якою
державною організацією. Примусова ліцензія, на відміну від примусового викупу,
надавалась

певному

державному

підприємству,

яке

отримувало

право

на

використання винаходу [110, с. 84].
Ухвалення Основ цивільного законодавства СРСР та ЦК УРСР у 1961-1963
роках започаткувало новий етап розвитку законодавства з винахідницького права. ЦК
УРСР вже містив окремий розділ «Винахідницьке право», в якому закріплювалось
право володільця патенту видати дозвіл (ліцензію) на використання його винаходу
(ст. 519), водночас договірні відносини підлягали регулюванню в розділах ЦК УРСР
по зобов’язальному праву [317, с. 57]. За власником патенту визнавалось право
видавати дозвіл (ліцензію) на використання винаходу та право повністю відчужити
(«переуступити») патент (ст. 112 Основ цивільного законодавства ССРС та ст. 519
ЦК УРСР) шляхом укладення відповідного договору.
Створення у 1962 році спеціалізованої організації Всесоюзного експортноімпортного об’єднання «Ліцензінторг» підтверджує, що ліцензійна діяльність набула
стратегічного значення в СРСР. Згідно його статуту його основна діяльність – це
«здійснення операцій з продажу патентів і ліцензій на радянські винаходи та їх

40

використання за кордоном та операцій з купівлі патентів і ліцензій на використання
іноземних винаходів, а також з продажу та купівлі технічної документації» [33,
с. 237]. В науковій літературі зазначається, що в СРСР внутрішня торгівля ліцензіями
не дозволялась [77, с. 95; 79], а міжнародна торгівля ліцензіями дозволялась
виключно через «Ліцензінторг» [48, с. 63]. Правові підстави для торгівлі ліцензіями
закріплювались окремо в «Методичних вказівках про порядок підготовки матеріалів
по продажу та купівлі ліцензій за кордоном» від 19.12.1961 р. № ЗП-6-61 [33, с. 6], де
було надано визначення ліцензії: «за ліцензією надавалось право використання
винаходу визначеними способами (виробництво та продаж предметів, створених з
використанням винаходу) в обмін на певну винагороду». Водночас, з Методичних
вказівок випливало, що порядок продажу і купівлі ліцензій за кордоном для різних
країн відрізнявся. Покупка ліцензій в соціалістичних країнах і продаж їм ліцензій не
проводилась, оскільки здійснювався обмін науково-технічними досягненнями на
безоплатний основі відповідно до укладених угод («обмін ліцензіями») (п. 2). Продаж
ліцензій за валютні кошти здійснювалась капіталістичним країнам (п. 3).
01.01.1974 р. набрало чинності «Положення про відкриття, винаходи та
раціоналізаторські пропозиції» від 21.08.1973 р. № 584, відповідно до якого права на
винаходи посвідчувались авторським свідоцтвом або патентом. Положення діяло до
ухвалення Законів СРСР «Про винаходи в СРСР» [368] та «Про промислові зразки» у
1991 р., в яких патент визначався єдиним охоронним документом для винаходу та
промислового зразка, а за власником патенту визнавалось виключне право на їх
використання. Право на використання винаходу та промислового зразка дозволяється
передати за договором. У Законі СРСР «Про винаходи в СРСР» надано визначення
ліцензійного договору як такий, за яким власник патенту (ліцензіар) передає право на
використання винаходу іншій особі (ліцензіату), а така особа приймає на себе
зобов’язання здійснювати оплату та інші дії, передбачені договором про виключну
або невиключну ліцензію (ст. 23). Вперше закон містить умови й інших ліцензії
(відкрита, примусова). На думку автора, вказані положення законів були використані
законодавцями при ухвалені відповідних спеціальних законів України.
1991 - 2020 роки (законодавство України)
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З моменту проголошення незалежності України був необхідний певний час для
становлення в Україні власного законодавства, тому на підставі Постанови Верховної
Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів
законодавства Союзу РСР» від 12.09.1991 р. [411] на законодавчому рівні було
ухвалено про застосування в Україні актів законодавства СРСР.
Запровадження нової системи охорони інтелектуальної власності мало бути
побудоване на інших, ніж радянські, принципи. «Тимчасове положення про правову
охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозиції в
Україні», затверджене Указом Президента України від 18.09.1992 р. № 497/92 [420],
стало першим законодавчим актом України з правового регулювання об’єктів права
промислової власності. Патент визнавався єдиним охоронним документом.
Положення містило визначення «ліцензії» як придбане на умовах ліцензійного
договору право на використання винаходу, промислового зразка (п. 45). Оскільки
патент засвідчував право власності на певний об’єкт, передбачалось, що за
ліцензійним договором власник патенту (ліцензіар) надає право використання об’єкта
права промислової власності іншій особі (ліцензіату), а останній бере на себе
зобов’язання здійснювати оплату та інші дії, передбачені договором.
Перші спеціальні закони України (Закони України «Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі» [407] та «Про охорону прав на промислові зразки» [409])
набули чинності 01.07.1994 р. За власником патенту закріплювалось право власності
на такі об’єкти та, відповідно, власник патенту отримував виключне право на
використання винаходу (корисної моделі) та промислового зразка. За власником
патенту визнаються права передати право власності на винахід (корисну модель) та
промисловий зразок або надати дозвіл (видати ліцензію) на їх використання на
підставі ліцензійного договору. Ліцензійний договір визначався єдиною договірною
формою розпоряджання автором своїми авторськими правами, а ліцензія як окремий
вид правочину не передбачалась.
Відбулися зміни у державній реєстрації ліцензійних договорів: визнання їх
чинними «стосовно іншої особи» тільки після державної реєстрації. Під «іншою
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особою» слід розуміти будь-яку особу, яка не є стороною ліцензійного договору
(судові органи, податкові органи, порушники виключних прав) [229, с. 5–6].
Встановлюється механізм надання відкритої ліцензії на винаходи, корисні
моделі та промислові зразки [410] та закріплюється «право примусового відчуження
прав за патентом» на підставі рішення Кабінету Міністрів України, під яким, однак,
слід розуміти надання примусової ліцензії, а не відчуження прав.
Правове регулювання питань права інтелектуальної власності у ЦК України, що
набув чинності 01.01.2004 р., побудовано на засадах теорії виключних прав [215,
с. 84], яка замінила панівну до того часу проприєтарну теорію, відповідно до якої
право інтелектуальної власності визначалось правом власності, а власник охоронного
документу мав виключні права інтелектуальної власності та, одночасно, право
власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок [288, с. 553]. ЦК України
встановлює особисті немайнові і майнові права інтелектуальної власності за
суб’єктами права інтелектуальної власності.
Угодою ТРІПС [349], яка набрала чинності для України 10.04.2008 р., були
встановлені мінімальні норми охорони права інтелектуальної власності, які повинні
бути відображені у національному законодавстві та дотримання яких є обов’язковим
для України як члена Світової організації торгівлі. Положення Угоди ТРІПС
стосуються всіх об’єктів права інтелектуальної власності, однак для об’єктів права
промислової власності визначається посилення режиму патентного захисту [198,
с. 185]. Угода ТРІПС визначає застосування примусового ліцензування як обмеження
майнових прав власників патентів, в тому числі щодо встановлення системи
примусового ліцензування виробництва лікарських засобів, що спричиняє наукові
дискусії про дотримання балансу приватно-правових та публічно-правових інтересів.
В той же час, зобов’язання України у сфері інтелектуальної власності за Угодою
про асоціацію, передбачають спрощення процедури створення та комерційного
використання інноваційних продуктів та продуктів творчої діяльності на території
України та держав-членів ЄС. Суттєві зміни до Законів про винаходи та промислові
зразки були внесенні у 2020 році як частина реформування патентного законодавства
України [385; 387] з метою приведення їх у відповідність до Угоди про асоціацію.

43

Вказаними змінами приведено у відповідність, зокрема, питання правового
регулювання розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, оскільки
закріплено за володільцем патенту право передавати виключні майнові права
інтелектуальної власності, а не право власності, на винахід (корисну модель),
промисловий зразок будь-якій особі на підставі договору. Подальший розвиток
законодавства з правового регулювання об’єктів права промислової власності
спрямований на посилення захисту прав суб’єктів права інтелектуальної власності.
1.1.3 Торговельна марка
Таврування та клеймування вважаються «першими торговими марками», а саме
поняття «товарний знак» у сучасному значенні виникає лише у XIX ст. Водночас в
юридичній літературі це питання продовжує бути дискусійним. Вказується, що
клейма не служили цілі надання речі розрізняльної здатності, а вживались для
позначення належності власнику певного майна [147, с. 138], що мало значення при
законному їх обігу. Надалі тавро разом із знаком власності стало знаком авторства
творця нового виробу [145, с. 130]. Потреба вирізнення одних товарів серед інших
виникла з початку розвитку технологічного виробництва у ХVIII ст. із появою на
ринку великої кількості товарів різних виробників [221, с. 46] для ідентифікації
виробника та підтвердження якості його продукції [221, с. 44]. Таке позначення вже
набуло основні ознаки сучасних торговельних марок: приватноправовий характер,
добровільність та індивідуальність маркування, використання марки у процесі
масового виробництва товарів з метою їх відмежування від однорідної продукції
конкурентів [145, с. 131].
1721 - 1917 роки (законодавство Російської Імперії)
Першим нормативним актом Російської Імперії з охорони товарних знаків є
закон «Про товарні клейма» 1830 року [31, с. 326], відповідно до якого власники
суконних, паперових та інших фабрик зобов’язувались мати спеціальні клейма для
позначення своїх виробів [221, с. 47] з метою вирізнення російських товарів від
товарів іноземного виробництва [39, с. 24]. Законом «Про товарні знаки (фабричні та
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торгові марки і клейма)» від 26.02.1896 р., було розширено перелік способів
використання товарних знаків в залежності від виду промисловості чи торгівлі та
визначалось, що такі клейма можуть бути як на товарі, так і на упаковці чи посуді, в
яких зберігається товар [31, с. 326; 296, с. 264]. Під «фабричною маркою», відповідно
до термінології Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 року,
розуміли знак для відрізнення виробників продукції від торговців нею, для яких в
подальшому буде використовуватись термін «торговельний або товарний знак» [41,
с. 159]. Розпорядження знаком не передбачалось, оскільки на даному етапі товарний
знак не відокремлювався від особи виробника чи торгівця. За твердженням
Г. Шершеневича, закон від 09.06.1912 р. став першим законом Російської Імперії,
який передбачив видачу свідоцтва на заявлений товарний знак та визнавав виключне
право використання товарним знаком, що включало в себе: «проставлення його на
товарах, на упаковці або посуді, а також на оголошеннях, прейскурантах та бланках»
(ст. 161-10). Вперше було визначено, що право на товарний знак може бути передано
іншій особі виключно при відчуженні або передачі в найм підприємства та за умови
повідомлення про таку угоду до уповноваженого державного органу (ст. 161-16) [297,
с. 182].
Слід зауважити, що власником товарного знаку виступав володілець
підприємства, а не саме підприємство. Можливість «виокремлення» товарного знаку
від підприємства та, відповідно, передача права на його використання іншій особі не
допускалась.
1917 - 1991 роки (радянське законодавство)
Першим нормативно-правовим актом з охорони товарних знаків можна вважати
Декрет РНК РСФРР «Про мито на товарні знаки» від 15.08.1918 р. [359], яким
оголошено про перереєстрацію або поновлення свідоцтв на товарний знак під
загрозою їх недійсності. Порядок видачі нових свідоцтв на право виключного
користування товарним знаком було ухвалено лише 10.11.1922 р. згідно з Декретом
РНК РСФРР «Про товарні знаки» [172, с. 123]. Серед іншого, була встановлена нова
вимога до товарного знаку: знак повинен містити найменування підприємства і
вказівку його місцезнаходження (ст. 3). В продовження положень законодавства
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Російської Імперії, вказані позначення слугували для ідентифікації товарів, що
випускались або продавались будь-яким виробничим або торговим підприємством,
для їх відмінності від товарів інших підприємств. Передача самого товарного знаку
іншій особі не дозволялась, а за власником свідоцтва визнавалось право передати
право на товарний знак та свідоцтво лише одночасно та разом із передачею
підприємства або його частиною новому власнику (ст. 19). Слід зауважити, що право
на товарний знак переходило до власника або орендаря підприємства, а не до самого
підприємства. Передання товарного знаку і факт передання оформлювався у
письмовій формі шляхом укладення окремого договору чи іншого документу.
12.02.1926 р. ЦВК і СНК СРСР ухвалюється Постанова «Про товарні знаки»
[363], якою продовжується закладений попередніми актами принцип індивідуалізації
товарів підприємства товарним знаком, який не може існувати поза зв’язком з ним та
може бути відчужений тільки разом з підприємством (ст. 7) [276, с. 6–7]. При
переході права на товарний знак та свідоцтво необхідно було надати й нове «кліше»
товарного знаку з позначенням нового власника підприємства.
Чергові зміни відбулись з прийняттям 07.03.1936 р. Постанови «Про виробничі
марки та товарні знаки» № 47/455 [362], яким, як випливає з назви документа, було
виокремлено два види знаків. Новелою слід вважати положення про видачу свідоцтва
про право виключного користування товарними знаками підприємству, а не власнику
підприємства. На цій стадії відбувалось чітке розмежування інформації, що
розміщується на упаковці (етикетці) продукції: окремо інформація про товар для
споживачів та товарний знак. Всі підприємства зобов’язувались маркувати свої
товари виробничою маркою з інформацією про: найменування та адресу виробника,
найменування комісаріату, в систему підпорядкування якого входить виробник, сорт
товару та номер стандарту (п. 1), тобто обов’язковою інформацією про продукцію для
споживача. Водночас, крім виробничої марки дозволялося розміщувати на товарі
«постійні оригінально оформлені розрізняльні знаки (товарні знаки)» (п. 4). Вказана
вимога по маркуванню всієї продукції була скасована лише у 1962 році [371]. Разом
з тим, починаючи з 1936 року ухвалюється низка постанов з визначенням галузей
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виробництва, на які не розповсюджується вимога по маркуванню (наприклад, на
продукцію важкої та лісової промисловості).
Передача права користування товарним знаком на підставі ліцензії вперше була
передбачена Постановою Ради Міністрів СРСР «Про товарні знаки» № 442 від
15.05.1962 р. На виконання цієї Постанови ухвалено «Положення про товарні знаки»
№ 144-а від 25.06.1962 р. [378], відповідно до якого за підприємством визнавалось
право на відчуження товарного знаку та видачу ліцензії іншому підприємству (п. 22).
Видача ліцензії оформлювалось договором про видачу ліцензії, що підлягав
державній реєстрації, без якої договір вважався недійсним (п. 23). Одночасно із
наданням підприємству (власнику свідоцтва на товарний знак) права видавати
ліцензію на використання товарного знаку іншому підприємству, з метою захисту
прав споживачів було закріплено вимогу зазначати в договорі про видачу ліцензії, що
якість товарів ліцензіата буде не нижчою від якості товарів власника товарного знаку,
для яких знак був зареєстрований, і що власник, який передав знак, здійснить
контроль за виконанням цієї умови. Слід визнати, що вказане положення майже без
змін знайшло своє відображення й у чинному законодавстві України.
Положенням «Про товарні знаки» від 08.01.1974 р. [377] право отримали
свідоцтво на товарний знак крім підприємств отримали й громадяни, які займались
індивідуальною трудовою діяльністю (п. 41). Вказане підтверджує, що фактичне
введення господарської діяльності визнавалось обов’язковою умовою для набуття
права власності на товарний знак. Водночас, право видати ліцензію визнавалось лише
за підприємством-власником товарного знаку, а вказані громадяни не отримали
такого права. До договору про видачу ліцензії застосувались загальні положення про
зобов’язання, встановлені в ЦК УРСР, він підлягав державній реєстрації, без якої
вважався недійсним.
1991 - 2020 роки (законодавство України)
Товарні знаки та знаки обслуговування були визначені об’єктами промислової
власності відповідно до «Тимчасового положення про правову охорону об’єктів
промислової власності та раціоналізаторських пропозиції в Україні» від 18.09.1992 р.
№ 497/92 [420]. Продовжуючи традицію радянського законодавства, власником
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свідоцтва на товарний знак могли бути лише фізичні або юридичні особи, які
займаються підприємницькою діяльністю (п. 12). Використання чужого товарного
знака дозволялось за умов придбання у власника свідоцтва ліцензії. Ліцензія
визначалась як придбане на умовах ліцензійного договору право на використання
товарного знака (п. 45). Тобто, такий договір визначався як відплатний. Умова про
якість товарів ліцензіата була визначена єдиною обов’язковою умовою ліцензійного
договору (п. 45). На відміну від аналогічної норми, що містилась у радянському
законодавстві, у положенні було зазначено, що умова про якість товару ліцензіата
вказується ліцензіаром, якщо «останній є виробником товарів з використанням
об’єкта промислової власності». Вказане уточнення не слід розуміти як окрему
вимогу до суб’єктного складу ліцензійного договору (враховуючи, що власником
свідоцтва на товарний знак міг бути лише суб’єкт підприємницької діяльності).
Фактичне використання товарного знаку ліцензіаром у своїй діяльності і наявність
товарів ліцензіара на ринку є передумовами для встановлення в ліцензійному
договорі умови про те, що якість товару ліцензіата не може бути нижчою від якості
товарів ліцензіара.
Положення не містило вимоги про обов’язкову письмову форму ліцензійного
договору, яке з’явилось лише у 1994 році з ухваленням Закону України «Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг» [408]. Оскільки була встановлена обов’язкова
державна реєстрація ліцензійних договорів (п. 45), на думку автора, ліцензійний
договір мав укладатися у письмовій формі, в протилежному випадку було
неможливим фактичне проведення державної реєстрації.
Водночас, Закон про торговельні марки від 1994 року також було побудовано
відповідно до засад проприєтарної теорії. За власником свідоцтва визнавалось
виключне право користуватися та розпоряджатися знаком (ч. 2 ст. 16), зокрема,
шляхом надання дозволу (видачі ліцензії) на використання знака на підставі
ліцензійного договору (ст. 16). Із закону була вилучена вказівка на взаємозв’язок між
використанням знаку ліцензіаром та умовами договору щодо якості товарів, що
виробляє за ліцензією ліцензіат. Ці зміни пояснюються тим, що тепер будь-яка особа
отримала право на одержання свідоцтва [386]. Разом з цим, ці положення не є
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взаємозалежними, оскільки лише за умов фактичного виробництва товарів (надання
послуг) ліцензіаром із використанням знаку можливо зазначити в ліцензійному
договорі конкретні умови щодо якості, обов’язкові для ліцензіата.
Набуття чинності з 01.06.2000 р. Протоколу до Мадридської угоди про
міжнародну реєстрацію знаків та Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію
товарів і послуг для реєстрації знаків були внесені зміни до законодавства України
щодо правового регулювання міжнародних торговельних марок. Протягом останніх
років Україна проводить політику по інтеграції до законодавства ЄС. З метою
наближення законодавства України до законодавства ЄС було укладено ряд
міжнародних договорів, в тому числі Угоду про асоціацію, відповідно до умов якої
України взяла на себе зобов’язання та поступово ухвалює законодавчі акти,
спрямовані на досягнення заявлених цілей. Ухвалення у 2020 році Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони
і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними
зловживаннями» [385] було зумовлено необхідністю ефективного виконання
Україною своїх зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію з посилення охорони
торговельних марок. Суттєві зміни цього закону стосуються порядку реєстрації
торговельної марки та підстав для відмови в реєстрації, вперше здійснена спроба
правового регулювання колективної торговельної марки, уточнено порядок надання
правової охорони за міжнародною реєстрацію та багато інших питань, спрямованих
на усунення неузгодженостей законодавства України із законодавством ЄС або
наявних прогалин серед правових норм.

1.2 Ліцензійний договір в системі договорів щодо розпоряджання
майновими правами інтелектуальної власності
Конституція України закріплює право кожного володіти, користуватися і
розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої
діяльності (ч. 1 ст. 41) та гарантує громадянам захист інтелектуальної власності, їхніх
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авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з
різними видами інтелектуальної діяльності (ч. 1 ст. 54). Визначається, що ніхто не
може використовувати результати інтелектуальної, творчої діяльності без згоди
автора, крім випадків, встановлених законом (ч. 2 ст. 54) [355].
Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на
договірних засадах. У доктрині цивільного права договір розглядається виходячи з
кількох його правових сутностей, зокрема: як юридичний факт (підстава виникнення
зобов’язання); як зобов’язальне правовідношення; як правочин; як документ про
фіксацію укладення правочину та/або документ, у якому зафіксовано факт
встановлення зобов’язального правовідношення [14, с. 35; 25, с. 45; 65, с. 33; 81; 137,
с. 112; 166, с. 12–29; 210, с. 103]. Договір є «єдиним правовим інструментом
упорядкування майнових відносин» [218, с. 364] та визначається як «нормативний акт
індивідуальної дії» [120, с. 81], оскільки договір не тільки впливає на динаміку
цивільних правовідносин (їх створює, змінює або припиняє), а й визначає зміст прав
та обов’язків його сторін [165, с. 15]. Договір складається з елементів, що
характеризують юридичну конструкцію договору та його істотні характеристики [36,
с. 8].
Питання розпорядження майновими

правами

інтелектуальної власності

регулюється главою 75 ЦК України. Отже, у цивільному законодавстві України
визначено самостійне місце ліцензійного договору в системі договірних зобов’язань
у сфері інтелектуальної власності [315, с. 16]. Закріплюється, що правовою формою
використання об’єктів права інтелектуальної власності є цивільно-правові договори
[90, с. 8; 156, с. 100]. Проте у ч. 7 ст. 179 ГК України зазначається, що господарські
договори укладаються за правилами, встановленими ЦК України з урахуванням
особливостей, передбачених ГК України, іншими нормативно-правовими актами
щодо окремих видів договорів. Ця норма ще раз продемонструвала домінування
«цивілістичного походження договору» [114, с. 21], оскільки господарській договір є
різновидом цивільно-правового правочину.
Визначення договору, що надане у ст. 202 ЦК України, як «домовленість двох
або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних
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прав та обов’язків», зводиться до розуміння договору як юридичного факту, що
породжує відповідні цивільні правовідносини [25, с. 10]. З цього С. Бородовським
сформульовано визначення договору «як юридичного факту двох і більше осіб,
заснованого на їх погоджених діях, що виражений в єдиному волевиявленні,
зафіксований у передбаченій законом формі і спрямований на досягнення правового
результату, який полягає у встановленні, зміні та припиненні цивільних прав і
обов’язків» [36, с. 5].
Договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності –
це договори у сфері інтелектуальної власності, спрямовані на набуття, зміну або
припинення

майнових

прав

інтелектуальної

власності

на

об’єкти

права

інтелектуальної власності [120, с. 392; 221, с. 569; 222, с. 261]. Використання будьякого об’єкта права інтелектуальної власності можливе лише на підставі договору
користувача з суб’єктом права інтелектуальної власності, якому належать майнові
права інтелектуальної власності [65, с. 33]. В науковій літературі вказується, що така
«монополія» поширюється на всі можливі дії, що підпадають під поняття
«використання», та в межах цієї сфери суб’єкт права інтелектуальної власності вправі
дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності іншим особам [287,
с. 36].
О. Жилінкова вважає, що виділення договорів щодо розпорядження майновими
правами інтелектуальної власності у окремий тип цивільно-правових договорів
зумовлено «специфічним предметом, який має нематеріальний характер» [90, с. 16;
91, с. 104]. Стосовно визначення місця договорів щодо розпорядження майновими
правами інтелектуальної власності у системі цивільно-правових договорів,
заслуговує на увагу дослідження О. Тверезенко, яка посилається на роботу
радянських цивілістів, які, в свою чергу, охарактеризували співвідношення понять
«тип» і «вид» договорів: «у межах одного типу договору існують різні види договорів.
Визначити вид договору – означає виділити в межах одного договірного типу такі
договори, які одночасно із загальними рисами, притаманними даному типу, містять
специфічні особливості, що характеризують суб’єктів договірних правовідносин,
предмет договору, підстави виникнення, зміст договірних правовідносин тощо. Вид
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договору – це основа системи договорів. У межах окремих видів цивільно-правових
договорів можуть розрізнятись договори, які містять у собі такі особливості, які
надають можливість виділити в межах одного виду договорів низку підвидів
(різновидів) цивільно-правових договорів» [260, с. 113]. З наданого визначення
випливає, що договори, вказані у ст. 1107 ЦК України є видами договорів щодо
розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, що відповідає назві
цієї статті – «Види договорів щодо розпорядження майновими правами
інтелектуальної власності». Тим не менш, існують інші твердження. Наприклад,
обґрунтовується,

що

договори

щодо

розпоряджання

майновими

правами

інтелектуальної власності є типом цивільно-правового договору [45, с. 122; 90, с. 16;
91, с. 104], або, що типом цивільно-правового договору є саме ліцензійний договір
[106, с. 25].
Перелічені у ст. 1107 ЦК України договори щодо розпоряджання майновими
правами інтелектуальної власності застосовуються для розпоряджання майновими
правами щодо всіх об’єктів права інтелектуальної власності, оскільки глава 75 ЦК
України носить загальний характер. Хоча у спеціальному законодавстві з
інтелектуальної власності розрізняють ліцензійний договір у сфері права промислової
власності та авторський договір у сфері авторського права, ЦК України закріплює
універсальну конструкцію ліцензійного договору.
Слід зазначити окремо стосовно договору на використання комп’ютерних
програм через інформаційно-телекомунікаційні системи та в мережі Інтернет. У
володільця майнових авторських прав на комп’ютерну програму на практиці виникає
складність при вирішенні питання про застосування належного виду договору –
ліцензійного договору або договору про надання послуг [233]. Вибір належного виду
договору необхідно обґрунтовувати залежно від того, чи отримує користувач
примірник комп’ютерної програми (шляхом завантаження на свій комп’ютер або
інший пристрій) або отримує доступ до використання функціоналу комп’ютерної
програми без її завантаження (через «хмарні» інфраструктури провайдера). Існує
твердження, що при використанні комп’ютерної програми на комп’ютер чи інший
персональних пристрій завжди завантажуються окремі файли та на цій підставі
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обґрунтовується її правомірне використання. На думку автора, завантаження цих
файлів має технічний характер, а використання комп’ютерної програми, як об’єкта
авторського права, не відбувається. За цих передумов слід відрізняти ліцензійний
договір від договору про надання інформаційних послуг, відомий як SaaS
(абревіатура від англійської «Software as a Service» – комп’ютерна програма як
послуга). Законодавство України не містить визначення такого договору, однак його
визначення можна знайти у рішенні Солом’янського районного суду м. Києва від
09.02.2016 р. у справі № 2-457/16 (№ 760/19940/15-ц) [466]: «SaaS (software as a
service) – це бізнес-модель продажу програмного забезпечення, при якій
постачальник розробляє веб-додаток і управляє їм, надаючи за плату доступ до вебдодатку через мережу Інтернет». Важливим є визначення судом того, що
здійснюється саме надання доступу до сервісу. На думку автора, надання
користувачеві комп’ютерної програми віддаленого доступу (паролю для доступу до
сервісу) не є використанням комп’ютерної програми в авторсько-правовому
розумінні [233]. Вказане можна обґрунтувати тим, що користувач не отримує
примірник комп’ютерної програми та, відповідно, для нього за договором не можуть
бути встановлені дозволені способи її використання, які обов’язково вказуються в
ліцензійному договорі на використання об’єктів авторського права (право
відтворювати, здійснювати переробку тощо). Згідно з договором про надання послуг
(у форматі SaaS), користувачеві не надається право використання комп’ютерної
програми, що потребує оформлення у виді ліцензійного договору.
Ліцензійний договір вважається найбільш поширений видом договорів щодо
розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності [131, с. 58; 258, с. 250;
294, с. 107], що підтверджує актуальність дослідження його правової природи.
І. Якубівський визначає ліцензійний договір як «універсальну договірну конструкцію,
сфера застосування якої включає поряд із промисловою власністю авторське право і
суміжні права» [150, с. 159; 310, с. 414], а О. Яворська підсумовує це та називає
ліцензійний договір, як універсальну правову підставу користування об’єктами права
інтелектуальної власності [309, с. 308]. Є. Харитонов називає ліцензійний договір
головною правовою формою передання майнових прав інтелектуальної власності
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[285, с. 386], хоча з таким визначенням не можна погодитись, оскільки саме
передання майнових прав за ліцензійним договором не відбувається, а відбувається
надання права використання. Н. Іваницька виходить з того, що надання дозволу на
використання об’єкта права інтелектуальної власності є формою розпоряджання
майновими правами інтелектуальної власності та опосередковується ліцензійним
договором [111, с. 15] (курсив автора. – А.С.).
Наведені варіанти визначення ліцензійного договору як виду договору щодо
розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності показують, що
відбувається та продовжується пошук належних юридичних термінів для
максимально правильної характеристики ліцензійного договору.
Ще одна суттєва ознака ліцензійного договору, що відрізняє його від інших
договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності – це
завжди його вторинний характер по відношенню до факту та моменту його
виникнення, оскільки спочатку право інтелектуальної власності виникає вперше у
зв’язку із фактом створення або державною реєстрацією прав щодо відповідного
об’єкту

права

інтелектуальної

власності

[111,

с. 381].

Суб’єктивне

право

розпорядження об’єкта права інтелектуальної власності виникає по відношенню до
об’єкта права інтелектуальної власності, майнові права на який є чинними на момент
укладення ліцензійного договору. Ліцензійний договір пов’язаний саме з правом
використання

існуючого

на

момент

укладення

договору

об’єкта

права

інтелектуальної власності, а також з його обмеженим розповсюдженням (лише
ліцензіату, або й іншим особам, якщо дозволена субліцензія) [217, с. 325].
Слід звернути увагу на зв’язок між моментом чинності майнових прав
інтелектуальної власності на об’єкт права інтелектуальної власності і моментом
укладення ліцензійного договору. Надання дозволу на використання об’єкта, якщо у
ліцензіара відсутні майнові права інтелектуальної власності, виключає застосування
до таких правовідносин конструкції ліцензійного договору. Інша важлива
особливість ліцензійного договору – це надання права використання об’єкта права
інтелектуальної власності «як є». Виключно за дозволом ліцензіара дозволяються 1)
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зміни до об’єкту ліцензійного договору та 2) зміни самого об’єкту ліцензійного
договору (створення похідного твору).
Через визначення ліцензії на використання об’єкта права інтелектуальної
власності як одного з видів договорів щодо розпоряджання майновими правами
інтелектуальної власності (п. 1 ч. 1 ст. 1107 ЦК України) підлягає дослідженню
питання співвідношення понять «ліцензія на використання об’єкта права
інтелектуальної власності» та «ліцензійний договір», яке до цього часу залишається
дискусійним.
Поняття «ліцензія» можна розглядати в широкому та вузькому розумінні. На
думку автора, варто підкреслити розуміння ліцензії як загальної категорії – дозволу,
що не тотожне розумінню ліцензії як договору. Є. Бєльтюкова [29, с. 102] посилається
на твердження В. Дозорцева, який визначав, що у широкому розумінні ліцензія – це
дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності незалежно від виду
договору, за яким таке право надається. З одного боку, ліцензія, згідно з ст. 1108 ЦК
України, – це письмове повноваження, яке надає ліцензіату право використання
об’єкта права інтелектуальної власності в певній обмеженій сфері. З іншого боку, у
ст. 426 та ст. 1109 ЦК України ліцензія визначається як дозвіл на використання
об’єкта права інтелектуальної власності. Отже, наявні два поняття – «повноваження»
та «дозвіл», – що використовуються для позначення ліцензії. Автор погоджується з
позицією І. Якубівського, що термін «дозвіл» є «більш точним та адекватним» [314,
с. 19], оскільки до майнових прав інтелектуальної власності віднесено виключне
право дозволяти використання об’єкта інтелектуальної власності (курсив автора. –
А.С.).
Дискусійним

є

визначення

ліцензії

на

використання

об’єкта

права

інтелектуальної власності, надане у ст. 1108 ЦК України, щодо її правової природи.
Підсумовуючи викладені в науковій літературі позиції правників, можна зробити
висновок, що ліцензію визначають як: 1) односторонній правочин, 2) окремий договір
щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, 3) частину
ліцензійного договору.
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Визнання ліцензії як одностороннього правочину підтримується науковцями
[119, с. 413; 120, с. 394; 236, с. 134; 275, с. 83; 307, с. 90]. З цим неможна погодитись,
виходячи з наступного. Згідно з доктринальним визначенням правочин вважається
одностороннім, коли до виникнення цивільних прав та обов’язків приводить
волевиявлення одного суб’єкта [68, с. 313]. В такому контексті розрізняють
правочини, що односторонньо уповноважують (дії, що надають особі суб’єктивні
права) або односторонньо зобов’язують (дії, що встановлюють обов’язки) [4, с. 18],
відповідно, ліцензію визначають як правочин, що односторонньо уповноважує.
Наприклад, О. Яворська зазначає, що «видача ліцензії користувачу є одностороннім
правочином, на підставі якого у нього і виникають відповідні права» [309, с. 307].
В підтримку обґрунтування ліцензії як одностороннього правочину також
звертаються до теорії цивільного права, що односторонній правочин спричиняє
юридичний ефект тільки тоді, коли для цього є спеціальна правова підстава. Однак у
ЦК Україні ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності
визначена саме як один із видів договорів щодо розпоряджання майновими правами
інтелектуальної власності, тому такий аргумент не може бути прийнято.
Окремі дослідники не визнають ліцензію як правочин та вважають, що ліцензія
«втілюється» в ліцензійний договір, в якому зазначаються умови її надання [131,
с. 61] і є «складовою» ліцензійного договору [293, с. 178]; або визначають
ліцензійний договір як один з варіантів «оформлення» ліцензії [17, с. 216; 217, с. 328],
а також визначають його як «правову форму видачі ліцензії» [43, с. 69].
О. Святоцький визначає ліцензійний договір «як угоду, що містить ліцензію стосовно
використання твору, що охороняється» [116, с. 120], а ліцензію визначає як «дозвіл,
наданий автором або іншим володільцем авторського права (ліцензіаром)
користувачеві твору (ліцензіату) на використання твору певним способом і
відповідно до умов, зазначених у відповідному договорі (ліцензійній угоді)» [116,
с. 120], тобто, з наведених визначень витікає, що, на його думку, ліцензія не може
бути надана у формі окремого договору.
За твердженням Є. Харитонова, ліцензія не є окремим видом договору, а
«виступає як категорія, аналогічно поняттю видача довіреності, сутність якого
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полягає у наділені певної особи повноваженнями діяти певним чином» [273, с. 105].
Не можна погодитись з порівнянням ліцензії та довіреності. Дійсно, для довіреності і
ліцензії не вимагається згода провіреного чи ліцензіата на її видачу, однак ключова
відмінність полягає у правових наслідках їх виконання. На підставі довіреності
повірений діє від імені та в інтересах довірителя, і на підставі його дій перед третіми
особами у довірителя і його контрагентів виникають права та обов’язки [191, с. 203].
На підставі ліцензії права та обов’язки виникають у ліцензіата – саме тієї особи, яка
отримала дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності на умовах,
що вказані у ліцензії.
На думку автора, ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної
власності є окремим видом договорів щодо розпоряджання майновими правами
інтелектуальної власності, оскільки «у ліцензіата виникає зустрічний обов’язок
погодитись та дотримуватись умов використання об’єкта права інтелектуальної
власності» одночасно із отриманням права використання такого об’єкта. Вказане
обґрунтування підтримують науковці [100, с. 79–80; 149, с. 22]. Тому слід визнати,
що ліцензія, оформлена як самостійний документ, є договором, а не одностороннім
правочином. В літературі пропонується визнавати, що за ліцензією надаються «певні
зобов’язальні права для однієї сторони (ліцензіата) і певні зобов’язальні обмеження
абсолютних прав для іншої сторони (ліцензіара)» [217, с. 319–320], що теж
підкреслює її взаємний характер. Таким чином, «ліцензія на використання об’єкта
права інтелектуальної власності» та «ліцензійний договір» є видами договорів щодо
розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, що відповідає
положенням ст. 1107 ЦК України.
В чинній редакції ч. 1 ст. 1108 ЦК України міститься положення з визначенням
ліцензії як письмового повноваження, яке не відповідає її розумінню як договору.
Наразі чинна редакція ст. 1108 ЦК України «Ліцензія на використання об’єкта права
інтелектуальної власності» містить положення з правового регулювання ліцензії як
правочину (ч. 1-2) та видів ліцензії (ч. 3), які помилково підпадають під регулювання
цієї однієї статті. На думку автора, ч. 1 ст. 1108 ЦК України у її чинній редакції
підлягає виключенню із одночасним доповненням ЦК України положеннями, які б
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окремо містили правове регулювання ліцензії як договору щодо розпоряджання
майновими правами інтелектуальної власності та переліку видів ліцензій –
виключної, невиключної та одиничної. Вказане розмежування можливо здійснити
шляхом зміни положень ст. 1108 ЦК України. Так, на думку автора, слід
перейменувати назву ст. 1108 ЦК України на «Дозвіл на використання об’єкта права
інтелектуальної власності». Потребують уточнення «види ліцензій», які слід
визначити, що право використання об’єкта права інтелектуальної власності може
бути виключним, одиничним, невиключним, а також іншого виду. В свою чергу, у
ст. 1108 ЦК України продовжує міститись положення з правового регулювання
ліцензії як виду договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної
власності, до якої застосуються положення ст.1109 ЦК України, що стосуються
ліцензійного договору та підлягають виключенню.
Варто зауважити, що однією із підстав вказаної наукової дискусії є положення
ч. 2 ст. 1108 ЦК України про те, що ліцензія видається тільки на підставі ліцензійного
договору, а в іншому випадку оформлюється як окремий документ. Оформлення
ліцензії окремим документом в літературі пропонують вважати «вузьким» підходом
до розуміння ліцензії [133, с. 321; 213, с. 319–320]. Надання дозволу на використання
об’єкта права інтелектуальної власності часто є елементом змішаного договору. Така
практика складається при укладенні договорів дистрибуції, інжинірингу, послуг,
підряду, спонсорства тощо, тобто коли дозвіл на використання об’єкта права
інтелектуальної власності є додатковим (супутнім) до предмету договору. В таких
випадках формулювання ч. 2 ст. 1108 ЦК України, в якій вказано, що ліцензія може
бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного
договору, викликає проблеми у правозастосуванні та ризик визнання договору
недійсним через порушення умов ЦК України. З цього випливає практична
необхідність закріпити на законодавчому рівні, що дозвіл на використання об’єкта
права інтелектуальної власності може бути наданий на підставі договору щодо
розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності або бути складовою
частиною будь-якого договору, за умов узгодження сторонами істотних умов
ліцензійного договору.
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Оскільки ліцензійний договір відрізняється від інших договорів за критерієм
характеру розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, на думку
автора, необхідно встановити основні характеристики ліцензійного договору як
поіменованого договору [119, с. 398]. Автор посилається на доктринальний підхід з
класифікації цивільно-правових договорів з використанням «двох способів –
дихотомії (протилежності) та спрямованості зобов’язання, яке породжується
договором» [82, с. 222]. Розподіл за критеріями дихотомічного характеру, тобто
поділу на два протилежні за значенням елементи, притаманний переважній більшості
договорів. Як уточняє О. Тверезенко, такий розподіл здійснюється на одній із трьох
підстав: розподіл зобов’язань між сторонами, момент укладення договору, наявність
зустрічного задоволення. Відповідно, договори підлягають наступній класифікації: 1)
односторонні або двосторонні, 2) реальні або консенсуальні, 3) оплатні або
безоплатні [260, с. 113]. Досліджуючи правову природу ліцензійного договору, вчені
погоджуються, що ліцензійний договір – це 1) двосторонній (ч. 3 ст. 626 ЦК України),
2) консенсуальний, 3) відплатний (ч. 5 ст. 626 ЦК України) договір [25, с. 22].
Якщо виходити з визначення договору, яке надане у ч. 1 ст. 626 ЦК України, як
домовленість двох або більше сторін, то передбачається добровільність та свідоме
волевиявлення сторін для укладення ліцензійного договору. Відповідно, ліцензійний
договір може бути дво- чи багатостороннім. В основу для такого поділу договорів
покладено критерій розподілу прав та обов’язків між сторонами [190, с. 185], оскільки
для договору необхідне їх зустрічне (взаємне) волевиявлення [68, с. 313]. Слід
зазначити, що більшість ліцензійних договорів є двосторонніми, хоча на практиці
зустрічається помилкове уявлення, що багатостороннім є договір, у якому кожен із
співавторів виступає як окрема сторона [124, с. 131], з чим не можна погодитись,
оскільки всі співавтори виступають як одна сторона договору – ліцензіар [260, с. 116].
За моментом укладення цивільно-правові договори поділяються на реальні або
консенсуальні [281, с. 246]. Консенсуальним є договір, укладений з моменту
досягнення сторонами в належній формі згоди з усіх істотних умов [34, с. 50; 111,
с. 60], необхідних для правочину [68, с. 315], на відміну від реального, який
вважається укладеним з моменту передачі майна або вчинення іншої дії [14, с. 40].
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Визнання договору консенсуальним надає стороні право вимагати від іншої сторони
обумовлених договором дій (наприклад, сплати винагороди) [68, с. 315].
Для визначення характеру договору О. Яворська пропонує аналізувати словесне
формулювання: для консенсуального договору використовують – «сторона
зобов’язується передати»; для реального договору – «сторона передає» певне майно
іншій стороні на підтвердження факту укладення договору [309, с. 309]. У ч. 1
ст. 1109 ЦК України зазначено, що «ліцензіар надає ліцензіату дозвіл» з чого,
керуючись окресленим вище підходом, А. Кирилюк робить висновок, що ліцензійний
договір є реальний [130, с. 183]. З чим не можна погодитись, оскільки визначення у
ЦК України «сторона передає» або «сторона зобов’язується передати» не є чинником
приналежності договору до консенсуального або реального правочину, а, за
твердженням С. Бервено, вказує на момент набрання договором чинності [25, с. 24].
На думку автора, оскільки ліцензійний договір укладається відповідно до загального
порядку укладення цивільно-правового договору згідно з главою 53 ЦК України,
договір вважається укладеним з моменту одержання акцепту. Це стосується
консенсуальних договорів, для здійснення яких достатньо згоди сторін [289, с. 132].
Слід погодитись з аргументами С. Бервено, що наведені вище, коли таке словесне
формулювання відображає дійсний момент досягнення сторонами згоди. Вчені
визначають ліцензійний договір як консенсуальний [25, с. 34; 57; 124, с. 131; 217,
с. 325; 313, с. 169].
За наявністю зустрічного відшкодування цивільно-правові договори бувають
відплатні (в яких зустрічне відшкодування присутнє) та безвідплатні (в яких
зустрічне відшкодування відсутнє). На думку автора, слід використовувати саме
термін «відплатний» і договори, відповідно, можна поділити на відплатні та
безвідплатні [54, с. 93; 165, с. 37]. Наразі поширене твердження, що мета ліцензіара –
видати ліцензію для найвигідніших для себе умовах [217, с. 325], тому визначають
ліцензійний договір виключно відплатним [57; 177, с. 99].
Згідно зі ст. 626 ЦК України договір вважається відплатним, якщо інше не
встановлено законом, самим договором або не випливає з його суті. Слід погодитись
з розумінням положення ч. 5 ст. 626 ЦК України так, що договір буде вважатись
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відплатним доки не буде доведена його безвідплатність [54, с. 92; 218, с. 58; 247,
с. 86]. Вказане можна розуміти так, що за згодою сторін використання об’єкта права
інтелектуальної власності може відбуватися на безвідплатних засадах, однак
відсутність прямого посилання на це може бути підставою для застосування
«презумпції відплатності договору» [111, с. 83; 130, с. 183], відповідно до ст. 626 ЦК
України. Наведене свідчить, що ліцензійний договір може бути як відплатний так і
безвідплатний, однак умова безвідплатного надання права використання об’єкта
права інтелектуальної власності повинна бути узгоджена сторонами в ліцензійному
договорі.

1.3 Класифікація ліцензійних договорів
Відповідно до ч. 1. ст. 1107 ЦК України, виділяють наступні види договорів
щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності 1) ліцензія на
використання об’єкта права інтелектуальної власності; 2) ліцензійний договір; 3)
договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної
власності; 4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної
власності;

5)

інший

договір

щодо

розпоряджання

майновими

правами

інтелектуальної власності. У ст. 1107 ЦК України перераховані п’ять видів договорів,
де п’ятий визначається як «інший договір щодо розпоряджання майновими правами
інтелектуальної власності», тобто перелік договорів щодо розпоряджання майновими
правами інтелектуальної власності не є вичерпним. Невичерпність переліку, наданого
в ЦК України, до цього часу спричиняє дискусії серед науковців про те, які договори
слід визначати іншими видами договорів щодо розпоряджання майновими правами
інтелектуальної власності. Відповідно до одного з підходів зазначається, що до таких
договорів відносять всі інші договори, які передбачені у законодавстві України, якщо
об’єктом таких договорів виступає об’єкт права інтелектуальної власності.
Наприклад, О. Кульбашна пропонує такий їх перелік: 1) договір про передачу ноухау, 2) договір управління майновими правами автора або інших суб’єктів
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авторського права і суміжних прав, 3) договір про розподіл майнових прав на об’єкти
права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов’язків і (або)
окремого доручення роботодавця; 4) договір між творцем (творцями) і роботодавцем
про передання права на отримання охоронного документа на об’єкти права
інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору; 5)
ліцензійний договір про надання дозволу на використання комерційної таємниці; 6)
договір

про

добросовісне

заохочення

за

використання

раціоналізаторської

пропозиції; 7) договір про передачу (відчуження) майнових прав суб’єктів
авторського права і суміжних прав; 8) договір про колективне управління майновими
правами суб’єктів авторського права і суміжних прав; 9) договір між організацією
колективного управління та особою, яка використовує об’єкти авторського права і
суміжних прав; 10) договір про виплату відрахувань виробниками та імпортерами
обладнання і матеріальних носіїв; 11) договір про виплату винагороди за
використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх
примірників та зафіксованих в них виконань [118, с. 307; 156, с. 100]. Однак, на думку
автора, вказаний перелік – це різновиди (підвиди) договорів щодо розпоряджання
майновими правами інтелектуальної власності, оскільки у своєму предметі вони
деталізують дії сторін щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної
власності. Тобто, всі перелічені договори є різновидами (підвидами) договорів, що
визначені у пп. 1–4 ч. 1 ст. 1109 ЦК України.
Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної
власності, як їх визначила І. Зайцева-Калаур, формують «три договірні моделі»: 1)
договори про передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності, 2)
договори про надання дозволу на використання об’єкта права інтелектуальної
власності (ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності або
ліцензійний договір), 3) договори про створення за замовленням і використання
об’єкта права інтелектуальної власності [100, с. 79–80].
На думку автора, договори щодо розпоряджання майновими правами
інтелектуальної власності підлягають наступній класифікації:
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А) За критерієм характеру (або формами) розпоряджання майновими правами,
поділяються на такі, що передбачають 1) надання дозволу на використання (ліцензія
або ліцензійний договір) або 2) передання виключних майнових прав інтелектуальної
власності на об’єкт права інтелектуальної власності [78, с. 34; 92, с. 101; 134, с. 78–
79; 140, с. 231–232;]. Водночас, договір про створення за замовленням і використання
об’єкта права інтелектуальної власності може мати будь-яку із перелічених форм: як
встановлювати передачу майнових прав, так і дозволяти використання об’єкта, що
створюється в результаті виконання договору [311, с. 32].
Б) За критерієм чинності майнових прав на об’єкт права інтелектуальної
власності на момент укладення договору (об’єкту договору): 1) договори на
замовлення створення нового об’єкта права інтелектуальної власності (договір про
створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності) та
2) договори, які стосуються об’єкта, майнові права на який чинні на момент
укладення

договору

(договір

про

передання

виключних

майнових

прав

інтелектуальної власності, ліцензійний договір або ліцензія на використання об’єкта
права інтелектуальної власності).
Слід погодитись, що відсутні дійсні причини закріплення видів ліцензійних
договорів на законодавчому рівні, оскільки в залежності від застосовуваних критеріїв,
можливе існування великої кількості їх видів. Крім того, важко передбачити та
закріпити на майбутнє такі види договорів з урахуванням модифікації існуючих та
виникнення нових способів використання об’єктів права інтелектуальної власності.
У науковій літературі пропонуються різноманітні критерії для класифікації
ліцензійний договорів. Базовим є поділ ліцензійних договорів в залежності від об’єкта
права інтелектуальної власності, що виступає об’єктом договору. Автор підтримує
поділ ліцензійних договорів, запропонований П. Цибульовим, на такі, що
укладаються щодо: 1) об’єктів авторського права (авторські договори) і суміжних
прав, 2) об’єктів права промислової власності, 3) нетрадиційних об’єктів права
інтелектуальної власності [278, с. 56]. Класифікація, запропонована П. Цибульовим,
базується на застосовуванні загальних вимог щодо умов ліцензійного договору,
зазначених у ст. 1109 ЦК України, для всіх традиційних об’єктів права
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інтелектуальної власності та такі, що додатково визначені нормами закону для
окремих об’єктів права інтелектуальної власності (а саме, щодо контролю якості –
для торговельних марок; кількості примірників твору – для об’єктів авторського
права тощо). Тим не менш, ліцензійні договори на використання об’єкта права
промислової власності підлягають поділу на такі, що стосуються: 1) винаходу,
корисної моделі або промислового зразку та 2) торговельної марки. Поділ
обумовлений тим, що майнові права на вказані об’єкти права промислової власності
засвідчуються охоронним документом, однак законом для цих об’єктів встановлені
істотні умови, що відрізняються.
Як зазначалось вище, через термінологічні розбіжності у визначені видів
договорів про надання дозволу на використання різних об’єктів інтелектуальної
власності, деякі вчені вважають, що не всі об’єкти інтелектуальної власності,
визначені у ЦК України, можуть виступати об’єктом ліцензійного договору. За
твердженням Е. Волинець-Руссет «на підставі ліцензійного договору володілець
винаходів, ноу-хау, промислових зразків, торговельних марок (ліцензіар) передає та
дозволяє використовувати їх своєму контрагентові (ліцензіатові) на умовах,
обумовлених в договорів та на певний строк» [48, с. 68]. На її думку, об’єкти
авторського права та суміжних прав не можуть виступати об’єктом ліцензійного
договору. З цим, на думку автора, не можна погодитись. Всі договори, перелічені у
ст. 1107 ЦК України, можуть застосовуватись щодо будь-яких об’єктів права
інтелектуальної власності [177, с. 100; 309, с. 308].
Спеціальне законодавство України з права промислової власності не містить
окремих положень щодо правового регулювання договорів щодо розпоряджання
майновими правами інтелектуальної власності, тому за загальним правилом
використовуються норми ЦК України. Однак спеціальне законодавство України з
авторського права містить окремі положення: у ст.ст. 31–33 Закону про авторське
право 1) договори на передачу (відчуження) майнових прав суб’єктів авторського
права та 2) договори на право використання творів називаються авторськими. Через
об’єднання всіх договорів єдиним позначенням «авторський», відсутністю його

64

визначення в законодавстві та неузгодженістю із ст. 1107 ЦК України, визначення
«авторського договору» до цього часу є дискусійним.
Вчені виходять із широкого розуміння поняття «авторського договору» як
такого, що стосується будь-яких видів договорів щодо розпоряджання майновими
правами інтелектуальної власності [1, с. 199; 170, с. 366; 218, с. 335; 259, с. 145; 267,
с. 46] та підкреслюють, що позначення «авторський» дозволяє лише визначити та
об’єкт

інтелектуальної

власності

та

майбутню

сферу

його

використання

(В. Дроб’язко, Р. Дроб’язко, О. Жилінкова, І. Зайцева-Калаур, А. Кодинець) [100,
с. 81; 143, с. 7; 86, с. 215; 90, c. 11–12]. Відповідно, при такому розумінні, авторський
договір визначають як «договір, за яким автор передає або зобов’язується передати
користувачеві свої права використання твору, який створений або буде створений у
майбутньому, у межах та на умовах, погоджених сторонами» [1, с. 199; 86, с. 215; 269,
с. 85].
У ЦК України не міститься визначення авторського договору, однак із наданого
у Законі про авторське право визначення авторського договору про передачу
виключного (невиключного) права на використання твору, вбачається, що це договір
щодо розпорядження майновими авторськими правами. Необхідно з’ясувати
співвідношення

понять

«авторського

договору

про

передачу

виключного

(невиключного) права на використання твору» та «ліцензійного договору». З цього
приводу позиції вчених різняться. Так, окремі науковці вважають, що авторський
договір є самостійним видом договорів у сфері інтелектуальної власності [260,
с. 117], або навіть таким, що «цілком підпадає» під ч. 5 ст. 1107 ЦК України («інші
договори») [120, с. 393]. Інші мають протилежну думку, що ліцензійний договір є
лише різновидом авторського договору [131, с. 61]. Існує й компромісне твердження,
що «договір один, а назви різні й це жодним чином не впливає на їхню суть» [148,
с. 203; 300, с. 84]. Автор вважає, що «авторський договір про передачу виключного
(невиключного) права на використання твору», як він названий в Законі про авторське
право, є підвидом ліцензійного договору, оскільки його предметом є дії сторін з
надання дозволу на використання твору. Позначення «авторський» слід розуміти як
одну із кваліфікуючих ознак щодо об’єкта ліцензійного договору.
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Законом про авторське право визначено два види договорів на передачу права на
використання твору, які О. Тверезенко називає «підвидами ліцензійного договору»
[259, с. 146]. Використовуючи термінологію Закону про авторське право, так названі
договори: 1) на передачу виключного права на використання твору, що передбачає
надання дозволу тільки одній особі, при цьому за автором або особою, яка має
авторське право, залишається право використання цього твору лише в частині, що не
передається. А. Кодинець визначає, що такий договір за «своєю суттю» є ліцензійним
договором, укладеним на умовах виключної ліцензії [143, с. 6]; та 2) на передачу
невиключного права на використання твору, що передбачає надання дозволу на
використання іншій особі, при цьому за ліцензіаром зберігається право на
використання твору і право на передачу невиключного права на використання твору
іншим особам.
На практиці широко розповсюджено використання конструкції ліцензійного
договору для формалізації договірних відносин з надання дозволу на використання
об’єкта авторського права і суміжних прав [214, с. 68], що підтверджується у п. 26
постанови Пленуму ВГС України від 17.10.2012 р. № 12 [393]: використання об’єктів
авторського права та об’єктів суміжних прав, якщо інше не встановлено законом,
допускається лише на підставі передбаченого ст. 1107 ЦК України договору щодо
розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Можна навести
приклади. При ухваленні рішення Господарським судом м. Києва від 14.12.2015 р. у
справі № 910/27366/15 [426] про стягнення роялті за використання об’єктів
авторського права (аудіовізуальних творів) судом було досліджено умови їх
використання на підставі ліцензійного договору. Також на підставі ліцензійного
договору було надано дозвіл на використання об’єктів суміжних прав (фонограм), як
вказано у рішенні Господарського суду м. Києва від 27.11.2017 р. у справі
№ 910/11415/17 [427]. Вказане свідчить, що сторони на власний розсуд визначають
вид договору, який застосовується до відносин між ними.
Варто погодитись з необхідністю приведення до термінологічної єдності
визначення всіх договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної
власності. Враховуючи багаторічну правову традицію по визначенню договору як
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«авторського», якщо об’єктом договору виступають об’єкти авторського права, автор
пропонує визначати договори, вказані у ст. 32 та 33 Закону про авторське право, як
«авторські ліцензійні договори», до яких застосовуються норми глави 75 ЦК України.
Підтвердженням того, що авторський договір є різновидом ліцензійного
договору також може слугувати положення ч. 8 ст. 1109 ЦК України, де згадується
ліцензійний договір на видання твору. В літературі ліцензійний договір на видання
(перевидання) твору називають видавничим, чим підкреслюється основна мета його
укладення – видання твору [182, с. 297]. Однак не всі договори на видання твору слід
вважати ліцензійними договорами. Згідно з умовами договору, автор або інша особа,
яка має авторське право, передає твір або бере на себе обов’язок створити твір і
передати його для видання до видавництва. Таким чином, залежно від предмету
договору, видавничий договір може бути укладено у виді ліцензійного договору або
договору про створення твору на замовлення. Окрім того, для видавництва твору
сторони взагалі можуть не вирішувати питання щодо розпоряджання майновими
правами інтелектуальної власності на твір, а укласти договір підряду, відповідно до
якого замовник (автор) отримує результати робіт (тираж видання).
Отже, обґрунтовано, що базовим є поділ ліцензійного договору на види в
залежності від об’єкта права інтелектуальної власності, який виступає об’єктом
договору.
В науковій літературі пропонується дуже широке коло критеріїв для класифікації
ліцензії як дозволу на використання об’єкта права інтелектуальної власності.
На думку автора, ліцензії поділяються: 1) за «ступенем свободи волі»: на
добровільні та недобровільні. В свою чергу, добровільні поділяються на: відкриті та
залежні; недобровільні ліцензії поділяються на: примусові та обов’язкові; 2) за
обсягом прав, які надаються ліцензіату: повні та обмежені, та, в свою чергу, обмежені
поділяються на виключні, невиключні та одиничні, а також субліцензію; 3) за
наявність правової охорони (охоронного документа): на патентні та безпатентні; 4) за
способом передачі: на чисті, супутні, зворотні; 5) за статусом сторін: особисту
ліцензію, ліцензію корпорації, ліцензію держави.
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Основним критерієм поділу ліцензії, як дозволу на використання об’єкта права
інтелектуальної власності, слід вважати наявність волі та волевиявлення суб’єкта
права інтелектуальної власності. Відповідно, за «ступенем свободи волі» ліцензіара
при укладенні ліцензійного договору можна виокремити два види: добровільна та
недобровільна ліцензія. Під добровільною ліцензією слід розуміти дозвіл на
використання об’єкта права інтелектуальної власності, наданий правоволодільцем та
умови якого узгоджуються сторонами в договорі. Як зазначає О. Харитонова «по суті,
лише такий правочин є цивільно-правовим договором» [275, с. 83], з чим слід
погодитись. Окремо слід зауважити, що при укладені ліцензійного договору шляхом
приєднання ліцензіата до його умов, незважаючи на те, що ліцензіат позбавлений
можливості вносити в договір будь-які зміни та переговори між сторонами відсутні,
такий договір за даною класифікацією є добровільним. Отже, добровільну ліцензію
можна визначити як дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності,
наданий на умовах, які визначені ліцензіаром, та (або) узгоджені сторонами
ліцензійного договору.
Різновидами добровільної ліцензії в літературі називають відкриту та залежну
ліцензії [217, с. 323], якщо рішення про її надання приймає правоволоділець і таке
рішення замість нього не може ухвалити інша особа.
Відкрита ліцензія – це надання дозволу на використання винаходу (корисної
моделі) або промислового зразка на підставі офіційної заяви володільця патенту, що
подається до уповноваженого державного органу про його готовність надати дозвіл
будь-якій заінтересованій особі на його використання. В Законі про винаходи
визначено, що особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом,
зобов’язана укласти договір із володільцем патенту. На думку автора, договір, яким
сторони повинні оформити взаємовідносини між ними, є ліцензійним договором. В
літературі зазначається, що це може бути договір про платежі [75, с. 21], з чим не
можна погодитись, оскільки заява володільця патенту та відомості про її публікацію
[399] не містять умов, на яких надається право використання винаходом. Вказану
заяву не слід вважати публічною офертою, хоч вона й адресована невизначеному колу
осіб, тому що вона не містить істотних умов майбутнього договору, тому заява

68

набуває ознак запрошення робити оферту, коли володілець патенту заявляє про
готовність надати дозвіл на умовах, запропонованих майбутнім ліцензіатом. Оскільки
в законодавстві не міститься інших вимог щодо оформлення «відкритої ліцензії»,
вважається, що узгодження сторонами умов ліцензійного договору здійснюється за
загальним порядком.
Коли володілець пізніше виданого патенту просить дозволити використання
об’єкта права промислової власності, патент на який належить іншій особі, що
отримала його раніше від нього, такий дозвіл називають «залежною ліцензією».
Залежну ліцензію слід визнати різновидом добровільної ліцензії, оскільки дозвіл на
використання винаходу (корисної моделі) надається на умовах, що підлягають
погодженню сторонами.
На думку автора, різновидом добровільної ліцензії слід визнати публічну
ліцензію, як таку, що надається за рішенням автора.
Недобровільні ліцензії, або «протилежні добровільним ліцензіям», як визначено
ВОІВ [342, с. 34], оцінюються в науковій літературі як один із випадків відступлення
від свободи укладення цивільно-правового договору [275, с. 83]. Недобровільні
ліцензії прийнято поділяти на 1) обов’язкові (видаються без згоди володільця патенту
з метою забезпечення здоров’я населення, оборони держави, екологічної безпеки та
інших інтересів суспільства) та 2) примусові (видаються без згоди володільця патенту
через відсутність належного використання винаходу, корисної моделі, промислового
зразка) [40, с. 156; 253, с. 55; 282, с. 894]. Важливо зауважити, що примусова ліцензія
може бути видана тільки відносно використання об’єктів права промислової
власності, що відповідає положенням Паризької конвенції про охорону промислової
власності (ст. 5) [347]. Можливість видачі примусової ліцензії існує і по відношенню
до об’єктів авторського права, відповідно до Всесвітньої конвенції про авторське
право [275, с. 84], тим не менш, законодавством України це не передбачено. Видача
примусової ліцензії на торговельну марку заборонена ст. 21 Угоди ТРІПС [349].
Різновидом обов’язкової ліцензії в країнах ЄС визнана ліцензія на використання
«стандарт-необхідних патентів» (від англ. «standard essential patents») [327]. Під
«стандарт-необхідними патентами» розуміють такі технічні рішення, при відсутності
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ліцензії на які неможливо виробляти, продавати та іншим чином розпоряджатися
продуктом або методом, що охоплюються стандартом (наприклад стандарти LTE,
WiFi, Bluetooth, DVD, Blue-Ray, MPEG) [49]. Спеціалізовані організації зі
стандартизації вимагають від володільця патенту, необхідного для певного стандарту,
взяти на себе зобов’язання надавати ліцензію на використання патенту всім
заявникам на умовах FRAND (абревіатура від англ. «Fair, Reasonable And NonDiscriminatory» – справедливий, розумний та недискримінаційний) [328, с. 233; 333],
що є передумовою включення запатентованої технології до стандарту. Умови
ліцензійного договору визначаються на розсуд сторін із дотриманням принципів
FRAND. В цьому контексті слід звернути увагу, що чинне законодавство України не
містить положень, що б містили правила, принципи, або підходи, якими слід
керуватися суду або Кабінету Міністрів України при наданні примусової або
обов’язкової ліцензії. Вивчення європейського досвіду може стати основою для
можливого запровадження принципів, аналогічних FRAND, при їх наданні в Україні.
Наступним є поділ ліцензій на повну і обмежену. Під повною ліцензією
розуміють ліцензію, відповідно до якої ліцензіар надає ліцензіату право використання
об’єкта інтелектуальної власності без жодних обмежень на весь строк чинності
майнових прав [157, с. 22; 205, с. 177–178]. Обмежені ліцензії поділяються на
різновиди в залежності від критеріїв, що застосовуються. Такі обмеження
встановлюють межі використання об’єкта права інтелектуальної власності та можуть
стосуватися способів використання, строку та (або) території, на яких дозволяється
використання об’єкта права інтелектуальної власності [57].
В науковій літературі повна ліцензія оцінюється як така, що залишає ліцензіарові
«формальне право інтелектуальної власності на об’єкт права інтелектуальної
власності, що й відрізняє цей вид ліцензії від договору передання (відчуження)
майнових прав інтелектуальної власності» [218, с. 322; 320]. Повну ліцензію іноді
визначають різновидом виключної ліцензії [111, с. 140], оскільки ліцензіар не має
право сам використовувати об’єкт права інтелектуальної власності. В законодавстві
країн англо-американської правової системи використовується форма виключної
ліцензії, повна ліцензія не визначається окремо. Так, згідно з параграфом 101 The
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Copyright Act of the US [425], виключна ліцензія (exclusive license) разом із договором
про відчуження прав (assignment agreement) є способом передачі авторських прав
(transfer of copyright ownership ).
Слід погодитись, що надання повної ліцензії не суперечить ЦК України та
положенням спеціального законодавства України. Якщо сторони домовились про
надання ліцензіату повної ліцензії, вони повинні керуватись положенням ч. 6 ст. 1109
ЦК України, що означає необхідність узгодити у ліцензійному договорі, що
ліцензіату надається право використання об’єкта права інтелектуальної власності
всіма способами, що повинні бути перераховані в договорі. На думку автора,
зазначення в договорі, що ліцензіату «надаються всі права», протирічить положенням
ч. 6 ст. 1109 ЦК України, та може мати наслідком визначення договору неукладеним
через відсутність домовленості про предмет договору. Слід звернути увагу на
положення ч. 1 ст. 32 Закону про авторське право, що автор або інша особа, яка має
авторське право, може надати дозвіл на використання твору 1) будь-яким одним або
2) всіма відомими способами. На думку автора, під «всіма відомими способами» не
слід розуміти надання повної ліцензії, оскільки процитована норма визначає саме «всі
відомі», а не «всі» способи використання, що обумовлено невиключним переліком
способів використання об’єктами авторського права. Тобто, сторони авторського
ліцензійного
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можуть

узгодити,

що

дозволяються

такі

способи

використання, які прямо не передбачені в законодавстві.
Наводяться різні критерії для класифікації обмежених ліцензій. Чинне
законодавство України містить їх поділ в залежності від того, в якій мірі виключена
конкуренція ліцензіара і третіх осіб зі сфери діяльності ліцензіата [57; 175, с. 40; 183;
217, с. 328] і здійснюється поділ на виключні, невиключні та одиничні ліцензії. Ця
класифікація визначає базовий обсяг прав та механізм використання об’єкта права
інтелектуальної власності, що виступає об’єктом ліцензійного договору [75, с. 20].
Визначаючи вид ліцензії істотною умовою ліцензійного договору, законодавець
вимагає використовувати саме цю класифікацію, надану у ст. 1108 ЦК України, де
містяться визначення таких ліцензій:
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Виключна ліцензія (або «виняткова» [41, с. 133]) видається лише одному
ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об’єкта права
інтелектуальної власності у сфері, що обмежена наданою ліцензією, та надання ним
іншим особам ліцензій на використання цього об’єкта у зазначеній сфері. Тобто,
виключна ліцензія є «абсолютною правомочністю ліцензіата» [217, с. 329].
Невиключна (або проста, партикулярна) ліцензія не виключає можливості
використання ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що
обмежена цією ліцензією, та надання ним іншим особам ліцензій на використання
цього об’єкта у зазначеній сфері [217, с. 321].
Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість
видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об’єкта права
інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає
можливість використання ліцензіаром цього об’єкта у зазначеній сфері. Іноді
одиночну ліцензію називають «напів-виключною», оскільки, на відміну від
виключної ліцензії, ліцензіар має право використання об’єкта ліцензії [217, с. 322].
Звертає на себе увагу, що в цій класифікації критерієм поділу є «виключна або
невиключна основа передачі прав використання» [300, с. 86] у співвідношенні
правомочностей ліцензіара та ліцензіата. Водночас, у законодавстві країн англоамериканської

правової

системи

визначається,

що

основним

критерієм

є

ексклюзивність (від англ. «exclusive») чи не ексклюзивність обсягу прав
використання об’єкта, які надаються ліцензіату [321], та застосовується поділ на
ексклюзивну (від англ. «exclusive») та не ексклюзивну (від англ. «non-exclusive»)
ліцензії (наприклад, ст. 25 Директиви ЄС № 2015/2436) [350]. На думку автора, ці
терміни не є тотожними: ексклюзивна ліцензія не означає, що «виключається
можливість ліцензіара використовувати об’єкт права інтелектуальної власності», як
зазначено в Україні. Виключна ліцензія встановлює для ліцензіара два обмеження: 1)
не використовувати самому та 2) не надавати дозвіл використовувати іншим, ніж
ліцензіату, особам. Отже, тотожною ексклюзивній ліцензії є одинична ліцензія.
Підтвердженням того, що питання поділу ліцензій та ліцензійних договорів на
види є дискусійним, може слугувати приклад того, що відповідно до ст. 1236 ЦК
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Російської Федерації, проста (невиключна) та виключна ліцензії визначені як види
ліцензійного договору [353].
Однією із форм реалізації виключної ліцензії слід визнати опціон (опціонний
договір). Законодавством України у сфері інтелектуальної власності опціон та
опціонний договір не передбачені. Законодавство України з цінних паперів та
діяльності фондової біржи визначає опціон як стандартний документ, який засвідчує
право придбати (продати) цінні папери (товари, кошти) на визначених умовах у
майбутньому, з фіксацією ціни на час укладення такого опціону. В літературі під
опціоном (опціонним договором) розуміють «попередню» домовленість між
ліцензіаром та ліцензіатом, відповідно до якої ліцензіат придбаває першочергове
право укласти договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної
власності або ліцензійний договір протягом визначеного строку [17, с. 223, 225].
Опціон визнають як вид ліцензії на тій підставі, що ліцензіат отримує «тимчасовий»
дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності способами,
обумовленими в опціонному договорі, з метою ухвалення остаточного рішення про
укладення довгострокового ліцензійного договору або договору про передання
виключних майнових прав інтелектуальної власності на загальних умовах. Укладення
опціонного договору застосовується з метою проведення різного роду випробувань,
тестів, досліджень та інших дій для підтвердження можливості досягнення
результатів, що очікуються від використання винаходу (корисної моделі).
Опціонний договір є відплатним: платою за право використання об’єкта права
інтелектуальної власності в межах, необхідних для ухвалення рішення про укладення
ліцензійного договору, та компенсацією, оскільки на час строку дії опціонного
договору ліцензіар обмежений у праві передати право використання такого об’єкта
права інтелектуальної власності іншій особі.
На думку автора, укладення опціонного договору не суперечитиме положенням
чинного законодавства України з інтелектуальної власності за умов, якщо на дату
його укладення майнові права інтелектуальної власності на об’єкт договору є
чинними. Оскільки за ліцензійним договором передбачається оплата саме за надане
право використання об’єкта права інтелектуальної власності, без гарантій якості, на
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практиці, опціонний договір зазвичай містить умову, що при отримані ліцензіатом
незадовільних результатів тестування, випробувань тощо опціонний договір
припиняється достроково.
До даної класифікації іноді додають субліцензію [217, с. 323]. Субліцензія, або
вторинна ліцензія [157, с. 22] – це надання ліцензіату права дозволяти використання
об’єкта права інтелектуальної власності іншим особам. Існує твердження, що
субліцензія надається тільки на умовах виключної ліцензії, однак, на думку автора,
надання виключної ліцензії за замовчуванням не означає право ліцензіата на надання
субліцензії. Таке право має бути прямо передбачено в основному ліцензійному
договорі [249, с. 36].
За критерієм наявності правової охорони (охоронного документа) об’єкта
ліцензійного договору розрізняють патентні та безпатентні ліцензії. Відповідно,
ліцензійний договір може бути патентний, безпатентний або комплексний, що їх
поєднує: в залежності від того, чи захищений об’єкт права інтелектуальної власності
охоронним документом (патентом або свідоцтвом) [75, с. 20]. Поділ застосовується
для класифікації ліцензійних договорів, за якими надається дозвіл на використання
об’єкта права промислової власності, коли під безпатентним ліцензійним договором
розуміють договір, об’єктом якого є рішення, що не отримало охорони: за законом
або рішенням автора [149, с. 27]. Такий поділ має виключно теоретичне значення та
не використовується в договорі як характеристика наданого дозволу.
Слід погодитись, що технічне, технологічне або інше рішення може бути
об’єктом ліцензійного договору за умов належної його ідентифікації. До моменту
отримання патенту об’єктом договору може бути комерційна таємниця (ноу-хау)
(безпатентний ліцензійний договір), з моменту отримання патенту, відповідно,
винахід або корисна модель (патентний ліцензійний договір).
Компромісним варіантом, що об’єднує патентну і безпатентну ліцензії, є
комплексний (гібридний) ліцензійний договір, об’єктом якого виступають декілька
об’єктів права інтелектуальної власності: майнові права на які засвідчені охоронним
документом, а також не засвідчені охоронним документом незалежно від причин
відсутності такого охоронного документу. Інший підхід щодо «комплексності» таких
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ліцензій визнає О. Кухарська: якщо разом з правом використання об’єкта права
інтелектуальної власності ліцензіату надаються зразки обладнання, сировини та
матеріалів [157, с. 26]. Однак, на думку автора, з цим не можна погодитись, оскільки
передання зразків продукції, яку, наприклад, буде виробляти ліцензіат, не змінює
предмет договору і не робить його комплексним.
В літературі зазначається, що договір франчайзингу є комплексною ліцензією
[73, с. 90; 179, с. 150]. Слід зазначити, що ЦК України не містить визначення
франчайзингу, однак визначає договір комерційної концесії, який передбачає
використання комплексу наданих користувачеві прав інтелектуальної власності,
ділової репутації та комерційного досвіду правоволодільця в певному обсязі із
зазначенням або без зазначення території використання щодо певної сфери
підприємницької діяльності. У ст. 1107 ЦК України договір комерційної концесії не
визначений як один з видів договорів щодо розпоряджання майновими правами
інтелектуальної власності. Тому питання співвідношення договорів комерційної
концесії та франчайзингу є дискусійним [127, с. 224; 195, с. 471]. На думку автора,
слід звернутись до роз’яснення Державного комітету України з питань політики та
підприємництва від 11.02.2004 р. [424], в якому вказано, що «правовідносини
франчайзингу в Україні отримали назву комерційної концесії». Визначення предмета
договору комерційної концесії, надане у ст. 1116 ЦК України, як «права на
використання об’єктів права інтелектуальної власності», дає підстави стверджувати,
що ліцензійний договір є частиною договору комерційної концесії [64, с. 411; 204,
с. 154], оскільки об’єктом договору комерційної концесії є комплекс прав, що
включає об’єкти права інтелектуальної власності та є значно ширшим, ніж тільки
об’єкт ліцензійного договору. Вказаний підхід знаходить своє підтвердження у роботі
С. Бервено, який виділяв дві складові договору комерційної концесії: «ліцензійну та
неліцензійну у вигляді умов співпраці сторін» [25, с. 329].
Залежно від способу передачі права використання об’єкта права інтелектуальної
власності виділяють: чисті, супутні, поворотні (зворотні) ліцензії [217, с. 324].
Під «чистою ліцензією» слід розуміти такий ліцензійний договір, об’єктом якого
є об’єкт права інтелектуальної власності, на відміну від «супутньої ліцензії», яка
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укладається додатково до іншого договору, укладеного між тими ж сторонами. Дозвіл
на використання об’єкта права інтелектуальної власності має додаткову, «супутню»
функцію. В літературі наводять приклад – договір про надання технічної підтримки
при постачанні обладнання [157, с. 22, 26], коли предметом договору є постачання
обладнання та для забезпечення його належного функціонування вимагається
отримання права використання комп’ютерної програми, встановленої на такому
обладнанні. Поворотну (зворотну, перехресну, крос-ліцензію) ліцензію слід розуміти
як ліцензійний договір, за яким передбачено взаємне надання сторонами права
використання об’єктів права інтелектуальної власності, що взаємно доповнюють
один одного [17, с. 226].
Окремі науковці в цю класифікацію включають пакетну ліцензію, як таку, що
передбачає право використання декількох об’єктів права інтелектуальної власності
наприклад, на виготовлення складних виробів [75, с. 22]. На думку автора, визначення
пакетної ліцензії як окремого виду ліцензії є необґрунтованим, а визначення ліцензії
пакетною може свідчити про неможливість виокремлення окремих об’єктів права
інтелектуальної власності з «пакету» ліцензії та відмови від них ліцензіатом в рамках
договору.
Ще одна класифікація ліцензій, на яку автора бажає звернути увагу, це їх поділ
за статусом сторін: особиста ліцензія, ліцензія корпорації, ліцензія держав [75, с. 19].
Із наведеного переліку звертає на себе увагу «ліцензія корпорації», яку можна
визначити як ліцензійний договір, за яким дозволяється використання об’єкта права
інтелектуальної власності не одному ліцензіату (юридичній особі), а сукупності
юридичних осіб, що входять до складу корпорації або пов’язані відносинами
контролю. Подібні ліцензії дозволені за законодавством США та країн ЄС:
ліцензіатом виступає конкретна юридична особа та в ліцензійному договорі
зазначається, що її афілійовані особи теж отримують дозвіл на використання об’єкта
ліцензійного договору. При цьому, стороною ліцензійного договору та платником
ліцензійних платежів є виключно ліцензіат. На думку автора, якщо до договору
застосовується законодавство України, всі перераховані, однак не ідентифіковані,
афілійовані з ліцензіатом особи, не набувають належного права використання об’єкта
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права інтелектуальної власності за таким ліцензійним договором. Вказаний висновок
ґрунтується на тому, що залежно від суб’єкта, який наділений правом вимагати
виконання укладеного сторонами договору, ліцензійний договір є договором на
користь контрагента (а не третьої сторони, як визначено у ст. 636 ЦК України), що
означає виникнення права вимоги виконання договору виключно у сторін договору.

Висновки до розділу 1
1. Встановлено, що про ліцензійний договір вперше згадується у 1662 році. На
підставі цього договору видавництва Великої Британії отримували від Гільдії
книготорговців ліцензію – дозвіл 1) на здійснення видавничої діяльності і 2) на
відтворення та розповсюдження окремих літературних творів. Таким чином, як і в
сучасному розумінні, ліцензія це: 1) дозвіл від компетентного державного органу на
здійснення певної господарської діяльності, та 2) дозвіл на використання об’єкта
права інтелектуальної власності.
2. Визначено, якими нормативно-правовими актами закладено правові засади з
розпорядження правами на об’єкти інтелектуальної власності: для об’єктів
авторського права (літературні твори) - Закон Російської Імперії про авторське право
від 20.03.1911 р., яким як умова використання твору встановлено обов’язковим
укладення договору з автором; для об’єктів промислової власності (винаходів) - Закон
Російської Імперії від 1896 року «Про привілеї на нові винаходи та відкриття», яким
закріплено право власника привілею (патенту) на передачу свого винаходу для
використання іншій особі шляхом видачі ліцензії на підставі відповідного договору;
для торговельних марок - Постанова Ради Міністрів СРСР «Про товарні знаки» № 442
від 15.05.1962 р., якою вперше передбачено передачу права користування товарним
знаком будь-якому підприємству на підставі ліцензії, оскільки до того часу
дозволялась передача товарного знаку іншій особі виключно при відчуженні або
передачі в найм підприємства, яке виробляло або продавало товар, маркований таким
товарним знаком.
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3.

Обґрунтований

зв’язок

між

моментом

чинності

майнових

прав

інтелектуальної власності на об’єкт права інтелектуальної власності і моментом
укладення ліцензійного договору. Надання дозволу на використання об’єкта, якщо у
ліцензіара відсутні майнові права інтелектуальної власності, виключає застосування
до таких правовідносин конструкції ліцензійного договору. Встановлено, що право
використання об’єкта права інтелектуальної власності надається «як є» і що
виключно за дозволом ліцензіара дозволяються 1) зміни до об’єкту ліцензійного
договору та 2) зміни самого об’єкту ліцензійного договору (створення похідного
твору).
4. Встановлено, що у ЦК України міститься два визначення ліцензії: як «дозволу
на використання» (ст. 426 та ст. 1109 ЦК України) і «письмового повноваження»
(ст. 1108 ЦК України). Зроблений висновок про належне застосування визначення
ліцензії саме як «дозволу на використання», оскільки до майнових прав
інтелектуальної власності віднесено виключне право дозволяти використання об’єкта
права інтелектуальної власності.
5. Запропоновано два визначення «ліцензії». У широкому розумінні – як дозволу
на використання об’єкта права інтелектуальної власності. У вузькому розумінні – як
виду договорів щодо розпоряджання майновими права інтелектуальної власності.
Обґрунтовано визначення «ліцензії на використання об’єкта права інтелектуальної
власності» як договору, оскільки у ліцензіата виникає зустрічний обов’язок
погодитись та дотримуватись умов використання об’єкта права інтелектуальної
власності одночасно із отриманням права використання такого об’єкта. Відповідно,
не можна кваліфікувати ліцензію як односторонній правочин, тому визначення
ліцензії, надане у ч. 1 ст. 1108 ЦК України, не відповідає жодному з запропонованих
визначень та підлягає виключенню.
6. Обґрунтована необхідність внесення змін до положення ч. 2 ст. 1108 ЦК
України. Визначено, що дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної
власності може бути частиною не лише ліцензійного, але будь-якого договору при
узгодженні його сторонами істотних для ліцензійного договору умов.
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7. Охарактеризовані відмінності між ліцензійним договором та договором про
надання послуг з використання комп’ютерної програми. Обґрунтовано укладення
договору про надання інформаційних послуг (у форматі SaaS - «Software as a Service»
- комп’ютерна програма як послуга), а не ліцензійного договору у випадку, коли
користувач не отримує примірник комп’ютерної програми, а отримує доступ до
використання функціоналу комп’ютерної програми без її завантаження (через
«хмарні» інфраструктури провайдера).
8. Визначені основні характеристики ліцензійного договору: двосторонній,
консенсуальний, відплатний. Виявлено протилежність тверджень щодо відплатності
ліцензійного договору та обґрунтовано, що ліцензійний договір може бути як
відплатним, так і безвідплатним, що відповідає положенням ч. 5 ст. 626 ЦК України.
Разом з тим, умова безвідплатного права використання об’єкта права інтелектуальної
власності повинна бути узгоджена сторонами у договорі.
9. Визначено місце ліцензійного договору у системі договорів щодо
розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Договори щодо
розпорядження майновими правами інтелектуальної власності поділяються: а) за
критерієм характеру (або формами) розпоряджання майновими правами, що
передбачають: 1) надання дозволу на використання (ліцензія або ліцензійний договір)
або 2) передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт права
інтелектуальної власності; б) за критерієм чинності майнових прав на об’єкт права
інтелектуальної власності на момент укладення договору (об’єкту договору): 1)
договори на замовлення створення нового об’єкта права інтелектуальної власності
(договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної
власності) та 2) договори, які стосуються об’єкта, майнові права на який чинні на
момент укладення договору (договір про передання виключних майнових прав
інтелектуальної власності, ліцензійний договір або ліцензія).
10. Визначено, що поняття «авторський договір» використовується у
законодавстві у широкому розумінні як будь-який з видів договорів щодо
розпоряджання майновими авторськими правами, передбачених у ст. 1107 ЦК
України. Позначення «авторський» дозволяє визначити об’єкт права інтелектуальної
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власності, який виступає об’єктом договору, та майбутню сферу його використання.
Визначено, що авторський договір є різновид ліцензійного договору, якщо за таким
договором надається право використання об’єкта авторського права, запропоновано
визначати його як «авторський ліцензійний договір».
11. Встановлено, що видавничий договір укладається у виді договору створення
на замовлення або ліцензійного договору, тому недоцільно визнавати його
різновидом ліцензійного договору.
12. Визначено відсутність у чинному законодавстві України положень із
правилами, принципами, або підходами, якими слід керуватися суду або Кабінету
Міністрів України при наданні примусової та обов’язкової ліцензії. Запропоновано
керуватися принципами FRAND (абревіатура від англ. «Fair, Reasonable And NonDiscriminatory» – справедливий, розумний та недискримінаційний) при їх наданні в
Україні.
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РОЗДІЛ 2
ЗМІСТ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ
2.1 Зміст ліцензійного договору
У науковій літературі під змістом будь-якого цивільно-правового договору, як
правочину, традиційно розглядається сукупність усіх його умов [38, с. 92]. Згідно з
визначенням, що надане в ч. 1 ст. 628 ЦК України, зміст договору становлять умови
(пункти), визначені на розсуд сторін та погоджені ними, та умови, які є обов’язковими
відповідно до актів цивільного законодавства. Всі умови договору становлять його
зміст [285, с. 542], а зміст договору завжди визначається угодою сторін [289, с. 120].
Тим не менш, питання змісту цивільного договору наразі є дискусійним. Звертає
на себе увагу одночасне використання декількох термінів при регулюванні питання
змісту договору. Так, у ч. 1 ст. 628 ЦК України використовується поняття «умови
(пункти)», а у ч.2 тієї ж статті – «елементи». Вважається, що застосування одночасно
термінів «умови» та «пункти», без надання визначення кожного з понять, вносить
певні непорозуміння щодо їх застосування. «Пункт» договору необхідно розуміти як
окрему умову в договорі та пункти, які об’єднані певним смисловим контекстом,
можуть формувати «умови» договору. Згідно з іншим підходом, «умови» є більш
широким поняттям, що застосовується до правочину, а «пункти» застосовуються до
договору, як документу.
Разом з тим, серед правників відсутнє єдине розуміння, що складає зміст
договору та які його складові. Сторони договору, його предмет, зміст і ціну називають
основними елементами договору [127, с. 240], або параметрами договору [188,
с. 711]. О. Жилінкова називає елементами договору сторони договору, його істотні
умови (предмет, ціна, строк та територія дії договору) та форму договору [90, с. 17]
(курсив автора. – А.С.).
Варто погодитись, що під «елементами» договору законодавець має на увазі
сукупність умов, характерних для договору певного виду. У ЦК України передбачено,
що договір може мати змішаний характер та містити елементи інших договорів.
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Прикладом може слугувати рішення Господарського суду Луганської області від
11.08.2009 р. у справі № 9/260пд [451], у якому було відмовлено у задоволенні вимоги
про визнання ліцензійного договору недійсним через те, що він містив елементи
іншого договору (в даному випадку, предмет договору містив умови, характерні для
договору підряду).
В літературі також розповсюджене твердження, що необхідно виокремлювати
реквізити договору від умов договору [137, с. 17], Так, В. Олюха ставить під сумнів
визнання найменування сторін, дату та місце укладення договору істотними умовами
договору [193, с. 232], з чим варто погодитись. Така позиція обґрунтовується тим, що
необхідні реквізити договору не погоджуються сторонами. Прикладом є код
ЄДРПОУ, як реквізити сторін, який не підлягає договірному регулюванню, оскільки
присвоюється уповноваженими державними органами. Водночас, ідентифікація
сторони договору, на думку В. Денисюка, є істотним елементом договору [66, с. 91]
(курсив автора. – А.С.). На думку автора, ідентифікація сторін обов’язкова, однак
визнання її елементом договору слід визнати помилковим. Звертає увагу рішення
Господарського суду Київської області від 23.12.2013 р. у справі № 910/12789/13
[456], яким визнано недійсними ліцензійні договори, укладені з нерезидентом, як такі,
що не відповідають вимогам законодавства, як зазначено у ч. 1 ст. 203 ЦК України (а
саме, вимогам Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та Положенню
про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) № 201 від 06.09.2001 р.)
через відсутність окремих умов, а саме, банківських реквізитів сторін та положення
про форс-мажор. Слід зазначити, що вказане рішення суду набуло законної сили,
оскільки не було оскаржено відповідачем, тим не менш, не можна повністю
погодитись з обґрунтуванням даного рішення, якщо сторонами були погоджені всі
умови ліцензійного договору.
Відповідно до правового висновку Верховного Суду (постанова Верховного
Суду в складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від
11.06.2020 р. в справі № 281/129/17 (провадження № 61-14661св19) [444], під змістом
правочину розуміється сукупність умов, викладених в ньому, та зміст правочину
повинен не суперечити імперативним нормам, що містяться в актах цивільного
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законодавства. Таким чином, керуючись визначенням, наданим у ч. 1 ст. 628 ЦК
України, можна визначити зміст ліцензійного договору як сукупність умов
(зафіксованих як пункти договору і викладені у одному або декількох документах),
що належним чином погоджені його сторонами.
Відповідно, зміст договору – це всі умови (пункти) договору, який складається з
трьох частин: 1) предмету договору; 2) істотних умов, які визначені такими за
законом, та 3) інших умов, які сторони погодились включити в договір. При поділу
всіх пунктів (умов) договору у відповідності до положень абз. 2 ч. 1 ст. 638 ЦК
України, висловлюються різні позиції та підходи.
Згідно з доктринальним підходом у цивільному праві вирізняють три види умов
договору: істотні, звичайні та випадкові [86; 109, с. 28; 138, с. 32]. Істотні умови – це
умови, погодження яких сторонами є обов’язковим відповідно до закону. Слід
погодитись з розумінням істотних умов як таких, що відображають природу
договору, коли відсутність будь-якої з них не дає змоги сторонам виконати
зобов’язання, що покладаються на них за договором [53, с. 56]. Звичайні умови – це
умови, встановлені диспозитивною нормою закону, тобто які не є обов’язковими, але
«зазвичай» такі умови погоджуються сторонами. Звичайні умови перетворюються на
істотні, якщо одна сторона наполягає на досягнені домовленостей щодо таких умов
[96, с. 31–40]. Випадкові умови – це умови, які не передбачені законодавством як такі,
що є характерними для певного виду договорів, але щодо них існує домовленість між
сторонами [281, с. 247]. Варто погодитись, що наведена класифікація умов договору
має теоретичне і практичне значення, оскільки з моменту укладення договору всі
умови стають однаково обов’язковими для виконання сторонами.
Питання виокремлення істотних умов серед всіх умов договору продовжує
широко досліджуватись. Визначається, що істотними умовами будь-якого договору є
предмет, ціна, строк договору [284, с. 358], що кореспондує з ч. 3 ст. 180 ГК України
[351]. З цим також можна погодитись, якщо уточнити, що ціна договору є істотною
умовою відплатного договору. Одночасно визнається за сторонами право
встановлювати в договорі інші положення, які хоча б одна із сторін вважає за потрібне
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включити в договір. Це право кореспондує з принципом свободи договору, що
закріплене в ст. ст. 3, 6, 627 ЦК України.
Чітке законодавче визначення, які умови договору є істотними, а які не є такими,
важливо, оскільки досягнення згоди по всіх істотних умовах визначає договір
укладеним [21, с. 157–158]. Водночас, слід погодитись з твердженням Д. Притики про
важливість узгодження істотних умов договору, оскільки «у випадку спору не можна
буде визначити ані вид укладеного договору, ані положення цивільного
законодавства, яке повинне застосовуватись до такого договору» [223].
Т. Пономарьов вважає, що є так звані «зайві» істотні умови, тобто такі, які в
законодавстві названі як істотні, однак прямо чи опосередковано регулюються
законодавством, а тому за своєю суттю є не істотними, а звичайними умовами [213,
с. 51]. Він звертає увагу на інший підхід, коли вважається, що у договорі жодних
інших умов, окрім істотних, взагалі бути не може. Пояснює тим, що «одні умови
стають істотними в силу обов’язкової для сторін імперативної норми, яка вимагає їх
погодження, другі в силу того, що сторона скористалась наданою диспозитивною
нормою можливість, треті – в силу самого характеру відповідної договірної моделі, а
четверті – завдяки визнаній одній зі сторін необхідності включення їх у договір» [82,
с. 302]. Слід погодитись з позицією Т. Пономарьова, що в договорі всі умови можуть
стати істотними, якщо на них наполягають сторони, оскільки, якщо вони не будуть
погоджені, договір не буде укладено.
З наведеного можна зробити загальний висновок, що зміст ліцензійного
договору - це всі умови (пункти) договору, який складається з: 1) предмету договору;
2) істотних умов визначених за законом, та 3) інших умов за домовленістю сторін.
Відповідно, в законі повинно надаватися визначення предмету та перелік істотних
умов ліцензійного договору.

2.1.1 Сторони ліцензійного договору
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З визначення ліцензійного договору, наведеного у ст. 1109 ЦК України, витікає,
що сторонами ліцензійного договору є ліцензіар, як особа, яка дозволяє використання
об’єкта права інтелектуальної власності, та ліцензіат, як особа, яка отримує право
використання та фактично використовує об’єкт права інтелектуальної власності в
окреслених межах.
В той же час, ст. 421 ЦК України містить визначення суб’єктів права
інтелектуальної власності, якими є: творець (творці) об’єкта права інтелектуальної
власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать
особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно
закону чи договору. Відповідно, з вказаного визначення можливо виокремити
первинних суб’єктів (це творці, чиєю творчої працею створений об’єкт права
інтелектуальної власності) та вторинних суб’єктів (інші особи, які набули майнові
права інтелектуальної власності на об’єкт права інтелектуальної власності у
випадках, передбачених законом чи на підставі договору).
Визнання за суб’єктом права інтелектуальної власності виключного права
дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності не означає набуття
ним права своїми діями набувати права і обов’язки та бути стороною ліцензійного
договору.
Для фізичної особи умовою набуття такого права є цивільна дієздатність. За
загальним правилом особа набуває повної цивільної дієздатності з досягненням
повноліття.
Малолітні фізичні особи, без обмеження віку, набувають та самостійно
здійснюють немайнові права інтелектуальної власності, що виражається у визнанні їх
права авторства на створений об’єкт права інтелектуальної власності. Від імені
малолітніх осіб розпоряджання правами інтелектуальної власності, в тому числі
вчинення відповідних правочинів, здійснюють їх законні представники - батьки
(усиновлювачі) або опікуни, які будуть виступати стороною ліцензійного договору.
Неповнолітні особи самостійно вчиняють правочини за згодою батьків
(усиновлювачів) або піклувальника та з дозволу органу опіки та піклування (щодо
правочинів, визначених згідно з законодавством). Наприклад, неповнолітні особи
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можуть укладати договори на видання своїх творів [178, с. 11]. Стороною
ліцензійного договору з надання дозволу на використання об’єкта права
інтелектуальної власності, майнові права на який належать неповнолітній особі, буде
виступати неповнолітня особа за умов отримання згоди батьків (усиновлювачів) або
піклувальника [245, с. 149; 251, с. 74].
У випадках, передбачених законодавством України, особа може бути наділена
повною дієздатністю до настання повноліття. Це випадки, коли неповнолітня особа
(яка досягла шістнадцятирічного віку) працює за трудовим договором, або
реєструється як суб’єкт підприємницької діяльності; при народженні дитини
(незалежно від віку) або вступу до шлюбу (за рішенням суду з досягненням
шістнадцятирічного віку). В цьому випадку, маючи підтвердження від органів опіки
та піклування (або рішення суду), така особа самостійно вчиняє правочини щодо
розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.
Для юридичної особи - суб’єкта права інтелектуальної власності, винятків чи
обмежень законодавство України не містить.
Законодавство України не містить обмежень щодо суб’єктного складу
ліцензійного договору. Ліцензіаром є суб’єкт (суб’єкти) права інтелектуальної
власності, який має чинні майнові права на об’єкт права інтелектуальної власності на
момент укладення ліцензійного договору. Як визначено у ст. 428 ЦК України, право
інтелектуальної власності, яке належить кільком особам спільно, може здійснюватися
за договором між ними. У разі його відсутності право інтелектуальної власності
здійснюється спільно, що означає, що у разі відсутності такого договору кожен може
використовувати об’єкт права інтелектуальної власності на свій розсуд, але жоден із
них не має права давати дозвіл на його використання та передавати майнові права
інтелектуальної власності без згоди решти осіб. На думку автора, такий договір (який
в зарубіжній доктрині називають «joint ownership agreement» - договір спільного
володіння) не є ліцензійним договором, оскільки за ним не надається дозвіл однієї
особи іншій або навзаєм на використання належного їм об’єкта. Найчастіше такі
договори укладаються щодо торговельних марок, а також щодо об’єктів авторського
права між співавторами літературних та музичних творів (який в країнах англо-
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американської правової системи називається «collaboration agreement» - договір про
співробітництво [340]). Іншим прикладом є договір про співіснування (від англ. «coexistence agreement» - договір співіснування), який укладається між власниками
торговельних марок, які використовують схожі позначення, зареєстровані кожною зі
сторін, для споріднених товарів або послуг. В такому випадку, між сторонами не
відбувається надання права використання своєю торговельною маркою іншій особі,
тому такий договір також не є ліцензійним договором.
Окремо слід зазначити про визначення належного ліцензіара при співавторстві.
Співавторами є особи, спільною творчою працею яких створено твір. Законодавство
розрізняє співавторство на роздільне і нероздільне, в залежності від можливості
виділити творчу працю кожного співавтора та домовленості між ними. Якщо твір,
створений

у

співавторстві,

утворює

одне

нерозривне

ціле

(нероздільне

співавторство), то жоден із співавторів (або спадкоємців будь-якого співавтора) не
може без достатніх підстав відмовити іншим у дозволі на опублікування, інше
використання або зміну твору [397]. Відповідно, при нероздільному співавторстві,
укладення ліцензійного договору вимагає дозвіл всіх співавторів. Якщо співавторство
є роздільним, тобто твір, створений у співавторстві, складається з частин, кожна з
яких має самостійне значення, то кожен із співавторів має право використовувати
створену ним частину твору на власний розсуд, в тому числі розпоряджатися
майновими правами інтелектуальної власності [272, с. 36]. В такому разі, укладення
ліцензійного договору на «самостійну» частину твору, яка є окремим та незалежним
об’єктом авторського права, не вимагає отримання дозволу інших осіб. Закон про
авторське право окремо регулює питання розпоряджання авторськими правами на
складені твори: ліцензіаром за ліцензійним договором на використання складеного
твору (збірники, енциклопедії тощо) є його упорядник і отримання дозволу авторів
творів, які у сукупності складають складений твір, для цілей укладення ліцензійного
договору не вимагається.
На думку автора, для визначення належного ліцензіара щодо складних творів,
необхідно точно ідентифікувати об’єкт майбутнього ліцензійного договору. Автор
підтримує позицію вчених, що аудіовізуальний твір є складним твором [266, с. 436],
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тобто таким, що містить у своєму складі твори, які можуть існувати окремо від
аудіовізуального твору, і кожен з них не є головним твором в його складі. Водночас,
у ч. 3 ст. 17 Закону про авторське право зазначено, що автори, твори яких увійшли як
складова частина до аудіовізуального твору (як тих, що існували раніше, так і
створених у процесі роботи над аудіовізуальним твором), зберігають авторське право
кожний на свій твір і можуть самостійно використовувати його незалежно від
аудіовізуального твору в цілому, якщо договором з організацією, що здійснює
виробництво аудіовізуального твору, чи з продюсером не передбачено інше. Вказане
означає, що ліцензіаром за ліцензійним договором, об’єктом якого є аудіовізуальний
твір, як єдиний об’єкт, буде організація, продюсер та (або) інші особи, які набули на
нього майнові права інтелектуальної власності. Водночас, за авторами, які створили
твори, що стали складовою частиною аудіовізуального твору, зберігається авторське
право кожного на свій твір, за відсутності договору про інше. Вказаний підхід
підтверджується у судовій практиці: у постанові Київського апеляційного суду від
25.04.2019 р. у справі № 761/13278/16 [480] встановлено, що режисер-постановник
аудіовізуального твору не довів суду наявність майнових прав на всі його складові.
За таких передумов, слід визнати, що за замовчуванням режисер-постановник
аудіовізуального твору не буде належним ліцензіаром щодо окремих творів, які
складають аудіовізуальний твір.
Слід погодитись з позицією вчених, які не відносять до суб’єктів авторського
права і (або) суміжних прав організації колективного управління [178, с. 14].
Н. Мироненко вважає, що їх діяльність носить представницький характер, оскільки
вони є представниками суб’єктів авторського права і суміжних прав у
взаємовідносинах з користувачами об’єктів авторського права і суміжних прав [178,
с. 20]. Вказане підтверджується численною судовою практикою останніх років, коли
суд відмовляє організації колективного управління, як позивачу, у задоволені позову
[478, 479]. Відповідно, за твердженням О. Яворської, договір з суб’єктом авторських
прав і суміжних прав на управління майновими правами безпосередньо не
відноситься до договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної
власності, в тому числі ліцензійних договорів [120, с. 396]. Така позиція
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обґрунтовується тим, що організація колективного управління не набуває право
використання об’єкта договору, а отримує повноваження укладати ліцензійні
договори з третіми особами, збирати та перераховувати зібрану винагороду та
можливість захищати порушені авторські чи суміжні права від свого імені, однак в
інтересах правоволодільцев [141, с. 62]. Договори з організаціями колективного
управління можна поділити на такі, що укладаються: з авторами (або особами, які
набули майнові права) або з користувачами. При такій класифікації, ліцензійним є
договір на надання дозволу на використання об’єктів авторського права і (або)
суміжних прав, що укладається організаціями колективного управління від імені
автора з користувачами [141, с. 61], згідно з ч. 1 ст. 12 Закону України «Про
ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права
і (або) суміжних прав» [396]. З цього випливає, що організація колективного
управління не є суб’єктом авторського права і суміжних прав, однак виступає
стороною договору з користувачами, як передбачено Законом про авторське право і
Законом України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у
сфері авторського права і (або) суміжних прав».
В літературі часто зустрічається визначення, що сторонами авторського
договору, з одного боку завжди є фізична особа (автор твору) або його
правонаступники, а з іншого – юридична особа, яка здійснює діяльність, що дає змогу
випустити твір у світ [94, с. 140]. З цим не можна погодитись: автором твору завжди
є фізична особа, чиєю творчою працею створено твір, однак майнові права на твір
можуть передаватись необмежену кількість разів та в результаті ліцензіаром може
виступати і юридична особа.
Суб’єктами права промислової власності є винахідник, автор промислового
зразка, або особи, які набули майнові права на винахід, корисну модель, промисловий
зразок за договором чи законом. В літературі можна знайти твердження, що
попередній користувач є суб’єктом права інтелектуальної власності [101, с. 44]. Не
можна погодитись з визнанням його суб’єктом права інтелектуальної власності в
розумінні ст. 421 ЦК України, оскільки він не набуває виключних майнових прав на
об’єкт права інтелектуальної власності. Також не можна визнати його стороною
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ліцензійного договору, оскільки законодавством не передбачено визнання за
попереднім

користувачем

права

на

розпорядження

майновими

правами

інтелектуальної власності на об’єкт, щодо якого за ним визнано право попереднього
користувача.
Чинне законодавство не містить обмежень чи спеціальних вимог до володільців
патентів або свідоцтва на промисловий зразок. Постановою Пленуму ВГС України
від 17.10.2012 р. № 12 підтверджується, що патент на винахід, корисну модель,
промисловий зразок, видається фізичній особі незалежно від того, чи має ця особа
статус суб’єкта підприємницької діяльності [393]. Такий підхід обґрунтовується
визнанням за фізичною особою авторства на винахід, корисну модель чи
промисловий зразок. Дозволяється спільне володіння об’єктами права промислової
власності, коли декілька осіб зазначені в патенті володільцями. В такій ситуації
законом встановлено, що використання дозволяється кожному з володільців патенту
на свій розсуд, а розпорядження майновими правами кожним із них самостійно без
згоди інших не дозволяється [316, с. 153]. Ліцензіаром за ліцензійним договором
будуть всі особи, зазначені в патенті чи свідоцтві як володільці, або їх уповноважений
представник чи представники.
Враховуючи,

що

виключне

майнове

право

дозволяти

використання

торговельною маркою визнається саме за власником свідоцтва, необхідно
встановити, хто відноситься до суб’єктів права інтелектуальної власності на
торговельну марку. Так, згідно з ч. 1 ст. 493 ЦК України, це фізичні та юридичні
особи. В літературі висловлюється позиція, що фізична особа, яка не є підприємцем,
не може претендувати на отримання свідоцтва, оскільки не може виробляти товари
чи надавати послуги, та це суперечить призначенню торговельної марки – відрізняти
на ринку однорідні товарі та послуги одного виробника від іншого [154, с. 119; 231,
с. 9; 144]. Неприпустимість обмеження переліку суб’єктів лише суб’єктами
господарювання обґрунтовується тим, що фізична особа-власник свідоцтва може
отримувати дохід від чужого використання належного їй позначення шляхом
укладення ліцензійного договору та не здійснювати самостійно комерційної
діяльності [228, с. 219].
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Відповідно до п. 81 постанови Пленуму ВГС України від 17.10.2012 р. № 12
[393], свідоцтво на знак для товарів і послуг видається фізичній особі незалежно від
того, чи має ця особа статус суб’єкта підприємницької діяльності. Більш того,
укладення фізичною особою ліцензійного договору і отримання роялті, зазначає
О. Рассомахіна, не буде вважатися підприємницькою діяльністю і не вимагає від
власника свідоцтва набуття статусу суб’єкта підприємницької діяльності [228, с. 219].
При цьому, дозволяється належність прав на торговельну марку одночасно кільком
особам, які вказані у свідоцтві: окремо фізичним особам, юридичним особам, та ним
у спільному володінні. В законі встановлено, що використання дозволяється кожному
з власників свідоцтва на свій розсуд, а розпорядження майновими правами кожним із
правовласників без згоди інших не дозволяється [316, с. 153].
З викладеного випливає, що ліцензіаром за ліцензійним договором є особа, яка
володіє майновими права інтелектуальної власності: автор (або особа, яка набула
майнові права) або володілець охоронного документу. Водночас, в результаті
правового аналізу судової практики у справах з поділу спільного сумісного майна
подружжя виявлено, що судами України застосовуються різні підходи по визнанню
об’єктів права інтелектуальної власності спільною сумісною власністю подружжя –
щодо результатів інтелектуальної, творчої діяльності (об’єкти авторського права та
права промислової власності) та засобів індивідуалізації (торговельні марки). На
думку автора, різні підходи обумовлені різною правовою природою таких об’єктів
права інтелектуальної власності. Слід визнати, що створення об’єктів авторського
права, суміжних прав та права промислової власності (винаходів, корисних моделей,
промислових зразків) нерозривно пов’язано з особою автора і складає, за
термінологією СК України, особисту приватну власність одного з подружжя-творця.
Якщо другий з подружжя приймає участь у створенні таких об’єктів – це визначає їх
співавторство у авторсько-правовому розумінні, однак не складає спільну сумісну
власність подружжя. Якщо один із подружжя набуває майнові права інтелектуальної
власності на перераховані об’єкти на підставі договору, треба погодитись, що слід
застосовувати

режим

спільної

сумісної

власності

подружжя

[169,

с. 15].

Протилежний підхід застосовується судами при вирішенні спорів відносно

91

торговельних марок: вони визнаються спільною сумісною власністю подружжя, якщо
заява про реєстрацію торговельної марки подана одним із подружжя [468, 470, 471]
або набуті на підставі договору [469] під час шлюбу або фактичних шлюбних
відносин. Вказане обґрунтовується судами так: «майнові права інтелектуальної
власності на торговельну марку невідривно не пов’язані з певною особою. З
урахуванням викладеного, суд дійшов висновку, що права інтелектуальної власності
на торговельні марки, набуті одним із подружжя під час шлюбу, є об’єктом спільної
сумісної власності подружжя» [469]. Слід визнати, що через відсутність прямих норм
закону, іноді суди займають й протилежну позицію. Так, у постанові Касаційного
господарського суду Верховного Суду від 13.08.2019 р. у справі № 926/1795/18 [430]
зазначено, що незалежно від спільного використання торговельної марки подружжям,
торговельна марка не набуває статусу спільної сумісної власності (на відміну від
доходів, отриманих за договором) та власником є виключно особа, вказана у
свідоцтві.
Згідно з СК України, майно подружжя має статус спільної сумісної власності, що
означає, що чоловік і дружина володіють певним майном разом без визначення
конкретної частки кожного з них у ньому. У ч. 3 ст. 65 СК України [419] визначені
випадки, коли вимагається згода другого з подружжя на розпоряджання майном, що
є об’єктом спільної сумісної власності подружжя. Укладення договорів щодо
розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності не визначені цією
нормою як такі, що вимагають дозволу другого з подружжя. Водночас, в літературі
наводиться твердження, що такий дозвіл може вимагатися, якщо віднести окремі
майнові права до категорії «цінного майна» [169, с. 16], з чим, на думку автора, не
можна погодитись через неможливість застосування такої категорії до майнових прав
інтелектуальної власності.
Окрім того, керуючись положенням ст. 65 СК України, суди ухвалюються
рішення про визнання договору про передачу майнових прав інтелектуальної
власності на торговельні марки недійсними, якщо на його укладення не було
отримано дозвіл іншого з подружжя. Прикладом може слугувати постанова
Одеського апеляційного суду від 17.07.2019 р. у справі № 521/12455/1 [468]
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відповідно до якої було визнано недійсним договір про передачу права власності на
торговельну марку, як такий, що укладений без дозволу другого з подружжя. Рішення
обґрунтовується тим, що торговельна марка належала відповідачеві на праві спільної
сумісної власності з позивачем. Водночас, автору невідомо, чи ухвалювались
аналогічні рішення щодо ліцензійних договорів, однак слід визнати, що ситуація
визнання саме ліцензійного договору недійсним маловірогідна. На думку автора,
визнання об’єкту права інтелектуальної власності спільною сумісною власністю
подружжя буде означати право другого з подружжя на отримання половини
ліцензійних платежів.
З цього випливає, що через відсутність відповідного правового регулювання, при
укладенні ліцензійного договору з ліцензіаром-фізичною особою, для ліцензіата існує
ризик оскарження договору або внесення змін в укладений договір у зв’язку із
«появою» співвласника об’єкта права інтелектуальної власності.
За цих передумов, у разі укладення договору про передання майнових прав
інтелектуальної власності або ліцензійного договору на умовах виключної ліцензії з
фізичною особою, наразі формується практика отримання письмового дозволу на
розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності від другого із
подружжя. Наприклад, щодо комп’ютерних програм, торговельних марок. Незалежно
від того, що в законодавстві України не передбачений дозвіл для укладення вказаних
договорів, ці дії спрямовані для захисту прав набувача (ліцензіата).
На думку автора, законодавство України слід доповнити положенням, що
виключне право на результат інтелектуальної, творчої діяльності, створений одним із
подружжя, належить автору такого результату. Тобто є особистою приватною
власністю. Вказаний підхід підтверджується малочисельною судовою практикою.
Наприклад, рішенням Дарницького районного суду м. Києва від 27.01.2016 р. у справі
№ 2/753/129/16 [476] відмовлено у визнанні недійсним договору про передання
майнових прав на винахід у зв’язку із відсутністю дозволу другого з подружжя.
Що ж до торговельних марок, слід погодитись, що факт реєстрації торговельної
марки на одного з подружжя не є результатом його інтелектуальної, творчої
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діяльності, тому до таких спорів визнається доцільним використовувати загальні
положення сімейного законодавства щодо спільної сумісної власності подружжя.
Законодавство України не містить вимог до особи ліцензіата. Ліцензіатом за
ліцензійним договором на використання об’єкта права промислової власності
(винаходи, корисні моделі, торговельні марки) може бути суб’єкт господарювання
(юридична особа чи фізична особа-підприємець), який має належні устаткування та
обладнання, ліцензії та дозволи на ведення господарської діяльності, та виробляє
товари (надає послуги) [111, с. 133], як це випливає з суті ліцензійних правовідносин.
Якщо об’єктом ліцензійного договору є об’єкт авторського права і суміжних прав,
ліцензіатом може бути як суб’єкт господарювання (наприклад, видавництво) так і
фізичні особи (наприклад, користувач комп’ютерною програмою).
Вказане означає, що поняття «суб’єкт права інтелектуальної власності» не
тотожне поняттю «сторона ліцензійного договору», а стороною ліцензійного
договору може лише суб’єкт права інтелектуальної власності або його представники
(за довіреністю, договором, законом).

2.1.2 Предмет і об’єкт ліцензійного договору
Визначення поняття предмету договору є дискусійним, а його з’ясування є
важливим, оскільки за предметом договору здійснюється поділ договорів на види.
Ч. 1 ст. 638 ЦК України визнає умову про предмет договору «абсолютною істотною
умовою» для будь-якого договору [256, с. 125]. М. Гудима цитує Є. Суханова, який
зазначав, що «умова про предмет договору індивідуалізує предмет виконання, а
нерідко зумовлює і характер самого договору. При відсутності чітких вказівок у
договорі на його предмет, виконання за ним стає неможливим, а договір, по суті,
втрачає сенс і тому має вважатися неукладеним» [62, с. 183]. Слід погодитись, що
предмет договору – це єдина умова договору, відсутність домовленості сторін щодо
якої беззаперечно має наслідком визнання договору неукладеним.
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Водночас, не можна ототожнювати предмет і об’єкт договору. Науковці
посилаються на доктрину цивільного права, що категорія «предмет» є більш широким
поняттям та під «предметом» розуміють відносини, що існують між сторонами, а
«об’єктом» виступають матеріальні, духовні та інші матеріальні блага [7, с. 240; 14,
с. 45; 90, с. 170; 279, с. 158]. Об’єктом ліцензійного договору є об’єкт права
інтелектуальної власності: твори науки, літератури, мистецтва чи об’єкти права
промислової власності, які стають об’єктом договору за умови їх вираження в
об’єктивній формі, яка дає можливість їх відтворювати і розмножувати [14, с. 39; 132,
с. 98; 294, с. 108].
Окремі вчені вважають недоцільним розмежування об’єкта і предмета
ліцензійного договору [111, с. 65]. Наприклад, Н. Іваницька. Вона, та інші вчені,
визначають, що предметом ліцензійного договору є «комплексна категорія, що
охоплює права на об’єкт права інтелектуальної власності та сам об’єкт права
інтелектуальної власності, щодо якого відповідні права надаються у визначеному
обсязі» [48, с. 72; 111, с. 64]. Хоча поняття предмета і об’єкта договору не є тотожні,
на практиці нерідко не виокремлюють об’єкт договору від предмету договору. Як
приклад можна навести рішення Господарського суду м. Севастополя від
09.06.2006 р. у справі № 20-9/075 [431], яким визначено, що у ліцензійному договорі
на передачу права використання торговельної марки сторони не погодили, права на
яку саме торговельну марку надаються. Судом встановлено, що сторони не погодили
предмету договору, тому такий договір суд вважає неукладеним.
Підтримуємо класифікацію, яку пропонує М. Гудима [62, с. 184], з поділу
існуючих наукових підходів до визначення поняття «предмет цивільно-правового
договору» на три групи. Перша позиція: предмет договору є певна річ, з приводу якої
укладається договір (Р. Майданик [189, с. 165]), або, якщо виходить із загального
аналізу положень ЦК України, під предметом договору визнаються речі, майно або
майнові права. Друга позиція зараховує до предмета договору дії, що мають бути
вчинені за договором (В. Вітрянський [44, с. 78–79] та інші [14, с. 44; 37, с. 988; 70,
с. 60]). Третя позиція є компромісною двох попередніх, коли автори зараховують до
предмету договору як дії, що мають бути вчинені, так і речі, з якими чиняться
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відповідні дії (Ф. Гавзе [50, с. 42] та інші [280]). Слід погодитись з визначенням
С. Шимон, що «предметом договору є основна дія (сукупність дій), яку слід вчинити
для досягнення мети договору; для пойменованих у законі договорів ця дія визначена
в законодавчій дефініції договору» [298, с. 63].
На підставі проведеного аналізу наукової літератури можна виокремити різні
підходи з визначення предмету ліцензійного договору. Зазначається, що предмет
ліцензійного договору це: 1) право використання об’єкта права інтелектуальної
власності [6, с. 117; 14, с. 76; 15, с. 127; 129; 150, с. 159; 152]; 2) виключні майнові
права інтелектуальної власності [299, с. 512]; 3) ліцензія [152, с. 96; 221, с. 584]; 4)
об’єкт права інтелектуальної власності [131, с. 59; 185, с. 145; 177, с. 98; 217, с. 324];
5) охоронний документ [111, с. 62]; 6) дії сторін ліцензійного договору [120, с. 406;
177, с. 98–99; 261, с. 37; 282, с. 896; 304, с. 19] (перелік автора. – А.С.).
У законодавстві України не міститься прямого визначення предмету
ліцензійного договору, однак у ч. 5 ст. 1109 ЦК України зазначено, що «предметом
ліцензійного договору не можуть бути права на використання об’єкта права
інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинні». На
підставі цієї норми закону вчені визначають предметом ліцензійного договору –
право використання об’єкта права інтелектуальної власності у межах та способами,
визначеними у договорі. Однак з цим не можна погодитись, оскільки мета укладення
ліцензійного договору це – отримання права використання «з прив’язкою до
конкретного об’єкту інтелектуальної власності» [111, с. 63]. На цих підставах не
можна погодитись з твердження вчених, які визначають предметом ліцензійного
договору безпосередньо ліцензію як дозвіл на використання об’єкта права
інтелектуальної власності [152, с. 96; 221, с. 584].
Також не можна погодитись з визначенням результатів інтелектуальної, творчої
діяльності, що визнані об’єктами правової охорони, предметом ліцензійного договору
[131, с. 59; 177, с. 98; 185, с. 145; 217, с. 324], оскільки вони становлять об’єкт
договору.
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Не можна погодитись з твердженням, що предметом ліцензійного договору є
охоронний документ [111, с. 62], тому що охоронний документ лише засвідчує
чинність майнових прав інтелектуальної власності.
Окремі вчені визначають предметом ліцензійного договору дії сторін, що
спрямовані на виникнення, зміну та припинення прав і обов’язків сторін договору
[282, с. 896]; або дії, що спрямовані на надання права використання об’єкту
ліцензійного договору [304, с. 19]. Виходячи з такого підходу, визначають предмет
ліцензійного договору як дії з об’єктом, дозвіл на дії та дії по наданню права на
використання об’єкту права інтелектуальної власності. І. Стрижак визначає предмет
договору як дії з об’єктами цивільних прав: «те, з приводу чого укладається договір і
що не відбулося, але передбачається», тому він визначає предметом договору як його
правову мету. Він розмірковує так, що «оскільки договір є підставою виникнення
юридичних прав та обов’язків, які викладені та закріплені у вигляді умов договору,
ці умови закріплюють поведінку сторін, яка виражається у певних діях» [256].
В. Микитин у своєму дослідженні надає визначення предмета ліцензійного договору
– надання правовласником дозволу на здійснення однієї або більше дій [177, с. 98–
99].
Г. Здановіч називає результат інтелектуальної діяльності об’єктом всіх договорів
щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, а також право
на цей результат, «оскільки без наявності результату право на нього не може
з’явитися», а предметом ліцензійного договору є дії по наданню прав використання
об’єкта договору [103, с. 274]. І. Коваль та Г. Ткачук визначають, що предметом
ліцензійного договору є надання дозволу на використання відповідного об’єкту [138,
с. 33].
Предметом ліцензійного договору є дія сторін, що спрямована на надання права
використання об’єкту ліцензійного договору, за визначення В. Шуваєва [304, с. 19].
Предметом ліцензійного договору є те, з приводу чого сторони вступають у такі
правовідносини, це взаємні права і обов’язки сторін договору [120, с. 406] чи,
щонайменше, ті права та обов’язки, що надають можливість визначити вид
конкретного договору [261, с. 37]. Слід погодитись з визначенням предмету договору
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як дії, що випливає з визначення договору як «домовленості …, що спрямована на…»,
що вказує на динаміку правовідносин (курсив автора. – А.С.).
В результаті аналізу наведених визначень та їх обґрунтувань, можна надати
визначення предмета ліцензійного договору як дії, спрямовані на надання права
використання об’єкта права інтелектуальної власності у визначений договором спосіб
(способами), а об’єкта ліцензійного договору як об’єкта права інтелектуальної
власності [142, с. 124], що визначений у договорі належним чином. Оскільки за
ліцензійним договором надається право використання конкретного об’єкта права
інтелектуальної власності, у предметі договору визначається обсяг прав, що
надаються ліцензіатові. Для цього закон використовує категорію «виключність –
невиключність». Вказане дозволяє «прослідкувати» та визначити станом на
конкретний момент часу, яка особа (ліцензіар та (або) ліцензіат або ліцензіати) має
право використання об’єкта права інтелектуальної власності певним способом на
визначеній території. З викладеного випливає помилковість визнання предметом
ліцензійного договору надання ліцензіаром права використання об’єкта права
інтелектуальної власності як такого, а вимагає уточнення щодо виключного чи
невиключного права використання певного об’єкта права інтелектуальної власності
дозволеними способами та у визначених межах.
Враховуючи викладене, автор пропонує наступне визначення предмета
ліцензійного договору – це дії, спрямовані на надання виключного чи невиключного
права використання визначеного об’єкта права інтелектуальної власності способом
(способами), що визначені в договорі. Надане визначення є універсальним і таким,
що застосовується для визначення предмета ліцензійного договору на використання
будь-якого об’єкта права інтелектуальної власності. Запропоновано викласти ч. 5
ст. 1109 ЦК України в наступній редакції: «Предметом ліцензійного договору є
надання ліцензіаром виключного чи невиключного права використання об’єкта права
інтелектуальної власності способами, що визначені в договорі.»
В літературі право використання називають «ключовим» майновим правом
інтелектуальної власності [287, с. 31]. Поняття «використання» має свою специфіку у
праві інтелектуальної власності, оскільки дії по використанню направлені на
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нематеріальне благо – на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший
об’єкт права інтелектуальної власності. Використання об’єкта права інтелектуальної
власності здійснюється з метою задоволення майнових інтересів осіб (суб’єкта права
інтелектуальної власності або користувача), які полягають в отриманні певної вигоди.
На думку автора, використання завжди є активною дією особи. Саме дії по
використанню об’єкта права інтелектуальної власності іншою особою є критерієм,
що відрізняє предмет ліцензійного договору від предмету інших договорів щодо
розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.
Разом з тим, у постанові Верховного Суду від 25.08.2020 р. у справі
№ 922/2017/17 [477] поставлено під сумнів питання наявності у позивача (ліцензіата)
права звернення до суду для захисту не своїх прав, а прав іншої особи (ліцензіара).
Визначається, що за ліцензійним договором надається право використання об’єкта
права інтелектуальної власності, а виключні майнові права, в тому числі
перешкоджати і забороняти неправомірне використання об’єкта (в даному рішення
суду – торговельної марки) – не надаються. Відповідно, виникає питання, на яких
підставах позивач звертається за захистом не переданих йому виключних майнових
прав інтелектуальної власності? За оцінкою автора, в такому контексті питання прав
ліцензіата ставиться вперше, оскільки, як правило, суди формально перевіряють
умови ліцензійного договору на наявність у ліцензіата права звертатися до суду для
захисту прав, наданих за ліцензійним договором. Слід погодитись, що виключне
право перешкоджати і забороняти неправомірне використання об’єкта права
інтелектуальної власності «залишається» у ліцензіара, дозволяється передача всіх або
частини майнових прав за договором про передання виключних майнових прав
інтелектуальної власності. На практиці безпосередньо в ліцензійному договорі може
бути вказано право ліцензіата звертатися до суду для захисту прав, що випливають із
державної реєстрації винаходу (корисної моделі), свідоцтва на торговельну марку,
або авторського права і суміжних прав. Разом з тим, в законодавстві прямо
встановлено, що право на захист прав, що випливають із державної реєстрації
винаходу (корисної моделі), свідоцтва на торговельну марку, або авторського права і
суміжних прав належить володільцю патенту, власнику свідоцтва та суб’єкту
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авторського права і суміжних прав. Таким чином, на цій підставі ліцензіат може
вважати себе уповноваженим на звернення до суду від свого імені та в своїх інтересах,
з чим не можна погодитись, оскільки особа має право на звернення до суду за
захистом виключно своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних
інтересів. З цього випливає, що ліцензіат може бути уповноважений ліцензіаром на
представництво його інтересів за договором доручення або довіреністю.
ЦК України та спеціальне законодавство України містять окремі положення
щодо використання конкретних видів об’єктів права інтелектуальної власності.
Стосовно об’єктів авторського права, визначається три випадки використання
твору: 1) правомірне використання твору за згодою автора або іншої особи, яка має
авторське право, що здійснюється на договірній основі (як встановлено у ст. 443 ЦК
України); 2) правомірне використання твору без згоди автора або іншої особи, яка має
авторське право, коли це допускається законом (так зване «вільне використання
твору», як встановлено у ст. 444 ЦК України, ст. 21–25 Закону про авторське право;
3) неправомірне використання твору, тобто використання твору без згоди автора або
іншої особи, яка має авторське право, якщо таке використання не підпадає під
випадки «вільного використання твору».
На відміну від інших об’єктів права інтелектуальної власності, способи
використання об’єктів авторського права одночасно перелічені і у ст. 441 ЦК України
і у спеціальному законі – у ч. 3 ст. 15 Закону про авторське право [287, с. 35], хоча й
з певними відмінностями. Перелік способів використання об’єктів авторського права
не є вичерпним. Це означає, що для будь-яких способів використання, крім випадків
вільного використання, передбачених законом, необхідно отримання дозволу автора
або особи, яка має авторське право, на використання твору.
В обґрунтування недоцільності закріплення в законі вичерпного переліку
способів використання об’єктів авторського права наводять приклад, що реклама
може також визнаватися як спосіб використання об’єктів авторського права [263,
с. 508]. Окремий об’єкт авторського права може бути переданий для його
використання в рекламі за дозволом автора.
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Одним з найпоширеніших способів використання об’єктів авторського права є
відтворення. Визначення поняття «відтворення» міститься у ст. 1 Закону про
авторське право – це виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми,
фонограми в будь-якій матеріальній формі […], де під примірником розуміють копію
твору, що виконана у будь-якій матеріальній формі. В літературі під «відтворенням»
іноді розуміють повторне надання твору об’єктивної форми, доступної для
сприйняття третіми особами (видання, перевидання, тиражування тощо) [17, с. 201].
Заслуговують на увагу висновки

А. Міндрул: відтворення, для якого необхідно

отримати дозвіл автора або особи, яка має авторське право, «має місце як при
відтворенні точної копії твору (у тій самій матеріальній формі, у якій виражено
оригінал твору), так і при зміні форми вираження (в іншій матеріальній формі,
наприклад, об’ємно-просторовій, площинній, у запису)» [181, с. 164]. Доцільно
повторити наведені дослідницею приклади: зміною форми вираження буде
фотографування скульптури або відображення картини у аудіовізуальному записі
[181, с. 165], відповідно, таке використання буде вважатися створенням копії твору,
що вимагає отримання дозволу автора на такі дії.
Розміщення в мережі Інтернет твору у вигляді, доступному для публічного
використання, є його відтворенням та потребує отримання дозволу автору або особи,
яка має авторське право [392]. Слід погодитись з Р. Денисовою, яка визначає у такій
ситуації «конфлікт між правом на відтворення і правом на розповсюдження»,
оскільки в результаті кожного факту передачі твору в Інтернеті кожний раз
створюється його примірник, а оригінал залишається у автора [65; 74], однак і
відтворення і розповсюдження твору дозволяється виключно з дозволу автора. Згідно
з правовою позицією судів України, зберігання копії комп’ютерної програми в
пам’яті електронного (комп’ютера тощо) вимагає дозволу, а неправомірне зберігання
є порушенням майнового авторського права (п. 31 Пленуму Верховного Суду
України від 04.06.2010 р. № 5 [397]).
Якщо в об’єктах авторського права і суміжних прав предметом правового
регулювання є їх художня форма і мова, які відтворюють їх оригінальність та
неповторність, в об’єктах права промислової власності (винаходу (корисної моделі),
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промислового зразку) цінність становить сам зміст рішень, створених винахідником
[47, с. 185]. Така відмінність знаходить своє відображення для розуміння дій, які є
використанням об’єкта права промислової власності та, відповідно, які дії дозволені
законом або вимагають дозволу володільця патенту (свідоцтва).
На відміну від переліку способів використання об’єктів авторського права,
перелік способів використання винаходу (корисної моделі), промислового зразку є
вичерпним, тому вчинення дій, що виходять за межі переліку, закріпленого у законі,
не вимагають отримання дозволу володільця патента (свідоцтва) [43, с. 57–58; 287,
с. 34]. Закони про винаходи та про промислові зразки містять прямі положення, які
дії визнаються використанням винаходу (корисної моделі), промислового зразка.
Оскільки винахід (корисна модель) є відображенням сучасного рівня техніки та
технологій, а формула і опис винаходу (корисної моделі) знаходяться у відкритому
доступі, він може бути змінений або удосконалений будь-якою особою. Винахідник
не має право протидіяти діям третіх осіб по зміні або удосконаленню пристрою або
процесу, що є об’єктом винаходу (корисної моделі), однак він має право протидіяти
незаконному використанню його винаходу (корисної моделі) [120, с. 264].
Використанню винаходу (корисної моделі) є виготовлення продукту із
застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), що вимагає отримання
дозволу володільця патенту. На практиці найбільш спірним питання є встановлення
факту виготовлення певного продукту із застосуванням винаходу (корисної моделі),
що відбулось без дозволу володільця патенту. Практика склалась таким чином, що в
разі спору між володільцем патенту та особою, щодо якої є достатні підставі вважати,
що вона порушує права володільця патенту та використовує винахід (корисну
модель), саме відповідач повинен довести, що процес виготовлення продукту,
ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, відрізняється від
того, який охороняється патентом [393]. Тобто, тягар доказування покладається на
відповідача – особу, яка виготовила продукт. Зазвичай, у таких справах неможливо
без спеціальних знань визначити, чи були застосовані всі ознаки, включені до
незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі) і вимагає проведення
судової експертизи. В цілому, дозвіл володільця патенту не вимагається, якщо 1)
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особа почала використовувати технологічне рішення, тотожне заявленому винаходу
(корисної моделі), до дати подання заявки на винахід (корисну модель); або здійснила
значну і серйозну підготовку для такого використання, або 2) при виготовленні
продукту не було використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту
формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй. Якщо у висновку
судової експертизи визначено, що не використовуються кожна ознака, для такого
використання дозвіл володільця патенту не потрібен. Окреслена проблема
нерелевантна для промислового зразка через те, що обсяг правової охорони
визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на
зображенні (зображеннях) виробу, що часто не потребує спеціальних знань у випадку
спору.
У ст. 16 Закону про торговельні марки надається вичерпний перелік дій, які
визначаються використанням торговельної марки та вимагають отримання дозволу
власника свідоцтва, а також надається перелік дій по використанню торговельної
марки, які власник свідоцтва на торговельну марку не може заборонити.
На відміну від об’єктів права промислової власності, поняття використання
торговельної марки слід розглядати під іншим кутом у зв’язку із можливістю
дострокового припинення дії свідоцтва в разі невикористання торговельної марки.
Наприклад, при розгляді позовних вимог по достроковому припиненню дії
свідоцтва на торговельну марку у зв’язку з невикористанням, постановою Вищого
господарського суду України від 26.04.2012 р. у справі № 9/55 було встановлено, що
торговельна марка вважається використаною, якщо є «факт наявності відповідного
товару або послуги», які нею позначаються [440], в тому числі виготовлені за
ліцензійним договором. Факт укладення ліцензійного договору без підтвердження
реальної діяльності ліцензіата, не вважається використанням торговельної марки.
Підтвердженням використання стане наявність на території України продукції,
маркованої торговельною маркою, або належне документальне підтвердження
надання послуг.
«Використання» щодо торговельної марки необхідно розуміти буквально,
відповідно до способів, зазначених в законі. Показовим є рішення Антимонопольного
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комітету України від 20.09.2016 р. № 44, в якому встановлена незаконність вимог
власника свідоцтва на торговельну марку заборонити виробникам виробляти
продукції і реалізаторам продавати продукцію із використанням позначення, що
тотожне зі зображенням торговельної марки (губок побутових із хвилястою
поверхнею). Визначено, що при виробництві та продажі такої продукції торговельна
марка не використовується [418], тобто, відсутній факт нанесення її на будь-який
товар, для якого знак зареєстровано.
Специфіка кожної групи об’єктів права інтелектуальної власності (об’єктів
авторського права, об’єктів права промислової власності, торговельних марок)
повинна бути відображена у належному правовому регулюванні відповідних
ліцензійних договорів. На думку автора, додатково слід встановити, що є предметом
ліцензійного договору на використання перелічених об’єктів.
В літературі існують різні підходи до визначення предмета авторського
договору.

Предметом

авторського

договору

визначають:

виключне

право

використання об’єкта авторського права [1, с. 199; 15, с. 127; 124, с. 131; 126, с. 218];
об’єкт авторського права, права використання якого надаються за договором [130,
с. 182; 218, с. 335; 284, с. 358]; дії, які особи зобов’язуються вчинити згідно з
авторським договором [16, с. 88].
Відповідно до сформульованого вище універсального визначення предмету
ліцензійного договору, предметом авторського ліцензійного договору слід визнати
надання (виключного чи невиключного) права використання об’єкта авторського
права визначеними в договорі способами. Об’єктом авторського ліцензійного
договору буде об’єкт авторського права. Об’єктом договору може бути твір, утілений
у такій об’єктивній формі, яка робить його придатним для сприймання іншими
особами, для відтворення та розповсюдження [94, с. 140]. З метою належної
ідентифікації твору, як об’єкту договору, вбачається можливим використання
положень Постанови Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію
авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» від 27.12.2001 р.
№ 1756 [390]. У п. 23 вказаної Постанови міститься перелік відомостей із
ліцензійного договору, що включаються у відповідний реєстр. Ідентифікація об’єкта
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договору має включати такі відомості: об’єкт авторського права, до якого належить
твір; вид та повна назва твору (скорочену, якщо є); відомості про сферу творчої
діяльності, до якої належить твір; прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів) твору,
дату його (їх) народження. При наявності свідоцтва, номер і дата свідоцтва про
реєстрацію авторського права на твір також використовуються для ідентифікації
об’єкту. Незважаючи на те, що виникнення авторського права не вимагає державної
реєстрації, на практиці відсутність такого свідоцтва може оцінюватись як відсутність
доказів майнових прав інтелектуальної власності на твір, як було ухвалено
постановою Східного апеляційного господарського суду від 24.09.2019 р. у справі
№ 904/3214/18 [459], коли судом було відмовлено у задоволені окремої позовної
вимоги по стягненню винагороди за ліцензійним договором через ненадання доказів
державної реєстрації твору у певний період часу. На думку автора, не можна
погодитись з такою позицією суду. Наявність свідоцтва про реєстрацію авторського
права на твір на певний момент часу дійсно підтверджує авторське право на твір,
водночас, не можна робити протилежний висновок із відсутності свідоцтва. При
вирішення таких спорів слід виходити в презумпції авторства, якщо належним чином
не доведено інше.
Визначення предмету ліцензійного договору на використання винаходу
(корисної моделі) або промислового зразка є дискусійним та позиції науковців
різняться. В цілому, є дві протилежні позиції. Згідно з домінуючою позиції,
предметом ліцензійного договору є право використання винаходу (корисної моделі)
або промислового зразку [43, с. 69]. Згідно з іншою позицією, предметом договору
вважають сам винахід (корисну модель) або промисловий зразок [255]. Водночас, як
компроміс, предметом ліцензійного договору також визначають одночасно право
використання винаходу та сам винахід [48, с. 72].
На думку автора, предмет ліцензійного договору на використання винаходу
(корисної моделі) або промислового зразка є надання (виключного чи невиключного)
права використання винаходу (корисної моделі) або промислового зразка
визначеними

в

договорі

способами.

Укладення

ліцензійного

договору

на

використання винаходу (корисної моделі) або промислового зразка дозволяється
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володільцю патенту (свідоцтва) з моменту набуття чинності майнових прав
інтелектуальної власності, що випливають з державної реєстрації. Для ідентифікації
об’єкту договору достатнім є вказівка в договорі на номер і дату видачі охоронного
документу та назву винаходу (корисної моделі), промислового зразку. Варто
зауважити, що на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства» [387], до
Закону про промислові зразки були внесені численні зміни, в тому числі
запроваджено охорону незареєстрованих промислових зразків. Надати дозвіл на
використання промислового зразка на підставі ліцензійного договору дозволяється
лише щодо зареєстрованого промислового зразка.
Що до предмету ліцензійного договору на використання торговельної марки, в
літературі визначається, що предметом ліцензійного договору є право використання
торговельної марки [121, с. 40; 138, с. 33; 315, с. 281], оскільки саме право
використання

торговельної

марки

отримує

ліцензіат

внаслідок

укладення

ліцензійного договору, що відповідає ч. 8 ст. 16 Закону про торговельні марки.
Відповідно, предметом ліцензійного договору на використання торговельної марки є
надання виключного чи невиключного права використання торговельної марки
визначеними в договорі способами. Об’єктом ліцензійного договору є торговельна
марка [138, с. 33], яка повинна бути належним чином ідентифікована у договорі.
Ідентифікація торговельної марки в договорі передбачає зазначення реквізитів
свідоцтва і зображення торговельної марки, а також надання переліку товарів і послуг
із зазначенням класів МКТП, для яких торговельна марка зареєстрована та для яких з
них надається право використання торговельної марки [64, с. 413; 138, с. 33].
Визначення класів МКТП є обов’язковим, оскільки надати дозвіл на використання
торговельної марки можливо як на весь перелік товарів і послуг класів МКТП, для
яких вона зареєстрована, так й на окремі з переліку [170, с. 150]. Водночас, сторони
не можуть виходити за межі правової охорони, що надана торговельній марці
(наприклад, для позначення товарів або послуг, які не вказані в свідоцтві) [122, с. 76].
Запропонований перелік відомостей по ідентифікації торговельної марки, як об’єкта
ліцензійного договору, сформульовано на підставі положень п. 2.3. «Інструкції про
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подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права
власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака
(міжнародного знака) для товарів і послуг» [400].
Наведені вище приклади та обґрунтування свідчать про належне правове
регулювання розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності щодо
об’єктів права інтелектуальної власності, які перелічені у ст. 420 ЦК України.
Оскільки перелік об’єктів права інтелектуальної власності, наведений у ст. 420 ЦК
України, не є вичерпним, у літературі фігурують різні підходи щодо визначення
правової природи об’єктів, прямо не перерахованих у вказаній статті.
Зокрема, вартим уваги є визначення об’єктів авторського права і суміжних прав,
які є результатом колективної діяльності і поєднують в собі окремі творчі здобутки,
як «комплексного синтетичного результату» [287, с. 22]. До таких зараховують
фільми, радіо- та відеопрограми, які загалом називають «продюсерськими
об’єктами», чим підкреслюється їх складна організаційна та фінансова складова під
керівництвом єдиного виробника – продюсера [416]. На думку автора, такі твори слід
розцінювати як складні твори, що містять у своєму складі інші твори [266, с. 436],
право використання якими надається на загальних умовах.
В останнє десятиліття у сфері телебачення сформулювався новий об’єкт телевізійний

формат

аудіовізуального

твору

(«телеформат»).

Як

зазначає

Г. Ульянова, на практиці нові об’єкти, не передбачені законодавством, відносять до
вже передбачених категорій об’єктів права інтелектуальної власності або
закріплюють нові категорії у законодавство [266, с. 436]. Наразі є дискусійним та
вимагає належного правового регулювання питання визнання телеформата
незалежний об’єктом права інтелектуальної власності [270, с. 40] і можливість
розпоряджання майновими правами на такий об’єкт. Визнається, що в результаті
творчої

діяльності

цілої

групи

творців

(авторів

сценарію,

продюсерів,

звукорежисерів, музикантів, виконавців, декораторів тощо) виникає складний твір,
який поєднує в собі об’єкти авторського права та суміжних прав (сценарій програми,
музичні твори, виконання тощо), торговельні марки, комерційну таємницю, інші
об’єкти права інтелектуальної власності. Проте об’єкт, що має назву «телеформат»,
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не передбачений ані Бернською конвенцією про охорону літературних та художніх
творів [344], ані Всесвітньою конвенцією про авторське право [345], ані
законодавством України. Варто погодитись, що без належного визнання сутності
такого об’єкта неможливо визначити, що буде об’єктом ліцензійного договору, якщо
для використання надається і безпосередньо готовий аудіовізуальний твір («базовий
формат»), і дозвіл на використання сукупності інших об’єктів права інтелектуальної
власності. Адже такий дозвіл надає ліцензіату право на створення похідного твору аудіовізуального твору з особливими характеристиками, притаманними готовому
аудіовізуальному твору відповідно до отриманих настанов.
Такий стан речей викликає дискусії стосовно належного визначення цього
поняття. Асоціація по визнанню та захисту форматів (Format Recognition and
Protection Association – FRAPA) визначає телеформат «специфічним» об’єктом права
інтелектуальної власності [322]. Визначають, що це призначений для телевізійного
показу аудіовізуальний твір. Водночас розповсюджений також підхід, що телеформат
це літературний твір, так звана «Біблія формату», який фактично представляє собою
інструкцію по створенню похідного твору [180] або технологію виробництва
телепередачі [302, с. 51]. Не можна погодитись з визначенням телеформата виключно
як літературного твору. Відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону про авторське право правова
охорона поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на ідеї,
процедури, способи тощо, навіть якщо вони описані, пояснені у творі. Відповідно,
авторським правом охороняється літературний твір «Біблія формату», однак не
викладені у творі інструкції по створенню похідного твору. За таких умов дозвіл
автора або особи, яка має авторські права, не вимагається. Контраргументом є
визначення «Біблії формату» літературним твором у формі сценарію та посилання на
положення ст. 14. (1) (і) Бернської конвенції про охорону літературних та художніх
творів [344], відповідно до якої автор літературного твору може заборонити
кінематографічну переробку його твору (так звану «екранізацію»). Тобто, переробка
літературного твору в аудіовізуальний твір, що вимагає дозволу автора літературного
твору або особи, яка має авторські права. Однак не можна погодитись з визначенням
«Біблії формату» сценарієм телепередач, оскільки вона містить опис саме базового
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формату, який також надається за договором, та не може бути сценарієм більше ніж
однієї телепередачі, якщо кожна з них створюється за власним та відмінним сценарієм
[481].
На думку автора, телеформат –

це вид аудіовізуального твору, результат

телевізійного виробництва. Визначення аудіовізуального твору, що міститься у ст.1
Закону України «Про телебачення та радіомовлення» [415] відрізняється від
визначення, наданого у Законі про авторське право, а саме, визначається як частина
телерадіопрограми, яка є об’єктом авторського права, має певну тривалість,
авторську назву і власну концепцію, складається з епізодів або цілісних авторських
творів, поєднаних між собою творчим задумом і зображувальними чи звуковими
засобами та яка є результатом спільної діяльності авторів, виконавців та виробників.
Телеформат як аудіовізуальний твір повинен відповідати критеріям правової охорони
творів. Згідно з доктриною права інтелектуальної власності України, критеріями
правової охорони творів є наступні ознаки: творчий характер, наявність об’єктивної
форми вираження, незалежно від жанру, обсягу та мети твору; та завершеність і
оприлюднення твору [303, с. 3–4]. Водночас, не кожна телепередача може бути
визнана телеформатом, а виключно така, що містить «сукупність елементів,
комбінація яких є характерною для цього телевізійного продукту та яка надає йому
здатність до ідентифікації серед інших однорідних об’єктів» [271, с. 18].
В іноземній літературі побутують твердження, що телеформат є складеним
об’єктом та включає комплекс прав інтелектуальної власності, в тому числі такі, що
охороняються як комерційна таємниця, чим обґрунтовують можливість укладення
договору франчайзингу для таких правовідносин [330]. З запропонованим не можна
погодитись з точки зору законодавства України і усталеної світової практики,
оскільки франчайзингові відносини мають чітку мету - виробництво товарів або
надання послуг.
Комерціалізація

телеформата

передбачає

створення

похідного

твору

(«адаптованого формату» [335] або «локального формату») на підставі літературного
твору – покрокової інструкції з виробництва («Біблії формату») [270, с. 42] та
аудіовізуального твору («базового формату») шляхом переробки (адаптації).
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Слід зазначити, що терміну «переробка» у Бернській конвенції про охорону
літературних та художніх творів відповідає термін «adaptation» (адаптація) та
відповідно до Офіційного коментарю ВОІВ до ст. 12 Бернської конвенції [325],
«adaptation» включає в себе будь-які нові форми творів. Таким чином, до переробки
(адаптації) слід віднести переробку творів в межах однієї художньої форми, а також
переробку з однієї форми в іншу (в тому числі, екранізація). Адаптація – це
пристосування твору для демонстрації за допомогою інших художніх засобів,
наприклад,

переробка

літературного

твору

на

телевізійний

сценарій

або

драматичного твору на аудіовізуальний з метою його екранізації. Адаптація вимагає
збереження стилю автора [12, с. 21] та її здійснення вимагає дозволу автора
оригінального твору. Створений в результаті переробки похідний твір є окремим
об’єктом авторського права. Слід погодитись, що надання дозволу на використання
аудіовізуального твору (базового формату) шляхом його переробки (адаптації) для
створення нового об’єкту - похідного твору дозволяється та опосередковується
укладенням ліцензійного договору.
Аналіз судових рішень в Україні у спорах, пов’язаних з порушенням прав на
телеформат, свідчить, що позивачі звертались до суду для захисту своїх авторських
прав на літературні твори у вигляді сценарію (справа «Караоке на майдані» проти
«Караоке біля фонтану») та авторських прав на аудіовізуальний твір телепередачу
(справа «Ревізор» проти «Інспектора Фреймут»: постанова Вищого господарського
суду України від 10.11.2015 р. у справі № 910/19751/14 [461]). Суди визнавали
порушення відповідачами авторських прав позивачів шляхом неправомірної
переробки оригінального сценарію та використання його в сценарії телепередачі,
створеної відповідачами, з використанням характерних та охоронюваних авторським
правом елементів телепередач позивачів. При визначенні того, чи є телепередача,
створена відповідачами, похідним твором, судом досліджено висновок експерта про
визнання її похідним твором від телепередачі та невизнання її похідним твором від
сценарію як літературного твору. Оскільки створення похідного твору вимагає
отримання дозволу власника майнових авторських прав існуючого твору, таке
визнання свідчить про порушення авторських прав позивачів.
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Звертає на себе увагу використання двох термінів «формат» та «телеформат» із
аналогічним змістом. На думку автора, наразі телеформат («телевізійний формат»)
слід розглядати як результат телевізійного виробництва, що також характеризує
сферу його використання та визначає канали мовлення (кабельне, супутникове,
ефірне тощо) через які відбувається трансляція та ретрансляція. Разом з тим, стрімкий
розвиток так званих «нових медіа» (цифрові медіа, що базуються на Інтернеттехнологіях – відео-сервіси, інтернет-плеєри тощо) формує нові способи сповіщення,
які не є частиною телебачення та використовують відмінні технології. За таких умов
слід погодитись, що поняття «формат» може в подальшому стати універсальним.
Враховуючи викладене, зміст форматного ліцензійного договору може
становити: об’єкт договору - «базовий формат» (аудіовізуальний твір) та інструкція
щодо виробництва локального формату, так звана «Біблія формату» (комерційна
таємниця); предмет договору - надання виключного права використання базового
формату такими способами: переробка шляхом адаптації для створення похідного
твору (локального формату) та право його використання (право розповсюдження,
публічний показ, публічне сповіщення тощо) на певній території на визначений
строк.
Згідно із усталеною світовою практикою ліцензіар визначає межі переробки
(адаптації) базового формату при створенні локального формату. Встановлюються
кількісні обмеження (кількість випусків (серій) та їх довжина), обмеження по строку
(періодичність та граничні строки трансляції) та території використання похідного
твору (трансляція виключно на території ліцензіата та встановлення гео-блокінгу для
неможливості трансляції поза дозволеної території). Зазвичай ліцензіар залишає за
собою право погодження фінальної версії локального формату як передумова її
використання. Водночас, світова практика складається таким чином, що саме
ліцензіар набуває майнові права інтелектуальної власності на локальний формат з
моменту його створення. На думку автора, такий розподіл майнових прав не
відповідає положенням законодавства України.
Відповідно до ст. 20 Закону про авторське право, авторські права на похідний
твір належать особі, яка зробила переробку. Разом з тим, реалізація цих прав
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дозволяється виключно в межах, що не порушують права інтелектуальної власності
автора оригіналу твору. На думку автора, за цих передумов сторони договору можуть
домовитись про спільне авторство та, відповідно, спільні майнові права
інтелектуальної власності на кожний випуск (серію) локального формату, що
дозволить кожній стороні використовувати похідний твір, однак розпоряджання ним
без згоди іншої буде неможливим та потребує врегулювання цього питання шляхом
укладення окремого договору.
Після фактичного виконання умов договору (виробництва погодженої кількості
випусків (серій) локального формату та закінчення дозволеного строку для їх
трансляції) та (або) зі спливом строку дії форматного ліцензійного договору ліцензіат
не має право виробництва нових випусків (серій) та подальшої трансляції локального
формату.

2.1.3 Умови ліцензійного договору за ЦК України
У ч. 3 ст. 1109 ЦК України визначено перелік умов ліцензійного договору: 1) вид
ліцензії, сфера використання об’єкта права інтелектуальної власності, 2) конкретні
права, що надаються за договором, 3) способи використання зазначеного об’єкта, 4)
територія та 5) строк, на які надаються права, тощо), 6) розмір, порядок і строки
виплати плати за використання об’єкта права інтелектуальної власності, а також 7)
інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір (перелік автора. –
А.С.).
Вказані умови в ЦК України прямо не названі істотними, однак якщо ці умови у
законі визначено, вони повинні міститися в договорі. Питання, чи є всі умови,
зазначені у ч. 3 ст. 1109 ЦК України, істотними умовами ліцензійного договору є
дискусійним.
На основі положення абз. 2 ч. 1 ст. 638 ЦК України запропоновано наступну
класифікацію істотних умов ліцензійного договору: 1) предмет ліцензійного
договору; 2) способи використання; 3) розмір, порядок і строки виплати винагороди
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за використання об’єкта права інтелектуальної власності. Умови про строк і
територію не визначаються істотними через диспозитивність цих норм [14, с. 89]. На
підтвердження важливості визначення, які умови договору є істотними, слід
погодитись з В. Бажановим, який справедливо зауважив, що для того, щоб сторони
досягли згоди щодо всіх істотних умов договору, кожна із сторін повинна бути
обізнана у переліку та характеристиці таких істотних умов [16, с. 88].
Спеціальне законодавство України також містить перелік умов, які повинні
міститися у ліцензійному договорі. Перелік саме істотних умов договору наданий у
ст. 33 Закону про авторське право і це єдина пряма норма, яка перераховує та
визначає, які умови є істотними у договорі на використання твору. Це: 1) спосіб
використання твору, 2) строк дії договору, 3) територія, на яку поширюється передане
право, 4) розмір і порядок виплати авторської винагороди, а також інших умов, щодо
яких за вимогою однієї із сторін повинно бути досягнуто згоди. Як ще одне
підтвердження відсутності визначеності та уніфікованого підходу у законодавстві
України щодо переліку істотних умов ліцензійного договору, є відповідні підзаконні
акти щодо порядку внесення даних до державних реєстрів про укладені ліцензійні
договори щодо торговельних марок [400], винаходів (корисних моделей) [402],
промислових зразків [401], та топографії інтегральної мікросхеми, які містять перелік
умов «які повинні бути вказані» в ліцензійному договорі, який подається на
реєстрацію. Якщо поєднати вказані в них положення, такими умовами є відомості
про: 1) найменування сторін ліцензійного договору; 2) предмет ліцензійного
договору; 3) номер охоронного документу та 3.1) для торговельної марки – її
зображення та перелік товарів і послуг із зазначенням класів МКТП, для яких
передається право її використання, і 3.2) для винаходу (корисної моделі) - назва
винаходу (корисної моделі); 4) обсяг прав, що передаються; 5) вид ліцензії (виключна
або невиключна); 6) строк та 7) територія дії ліцензійного договору. Аналогічний
підхід запроваджено до договорів, що стосуються права автора на твір [390]. Окрім
відомостей, що ідентифікують сторони договору і твір, вимагається: 1) назва
договору, 2) номер договору, 3) дата підписання договору, 4) обсяг переданих прав;

113

5) строк дії договору та 6) вказівка про територію дії договору, який стосується права
автора на твір (перелік автора. – А.С.).
Вказане свідчить про наявність різних підходів до визначення переліку істотних
умов ліцензійного договору, що зумовлено наступними причинами: відсутність у
законодавстві імперативної норми про перелік істотних умов ліцензійного договору,
в тому числі щодо визначення такими умов, визначених у ч. 3 ст. 1109 ЦК України;
диспозитивність положень ст.ст. 1109, 1110 ЦК України; застосування наслідків
нікчемності до правочину при не узгодженні істотних умов.
На думку автора, кожна з умов ліцензійного договору, що перелічені у абз. 2 ч. 1
ст. 638 та ч. 3 ст. 1109 ЦК України, підлягає детальному дослідженню в метою
обґрунтування віднесення такої умови до істотним або звичайних умов ліцензійного
договору.
Перше – це вид ліцензії, а саме, виключна, одинична, невиключна, як визначено
у ч. 3 ст. 1108 ЦК України. Запропонований розподіл базується відповідно до
наявності чи відсутності у ліцензіара права самому використовувати об’єкт права
інтелектуальної власності та надавати особам, іншим ніж ліцензіат.
Наведений у ч. 3 ст. 1108 ЦК України перелік не є вичерпним та сторони
ліцензійного договору можуть обрати для себе «інший вид ліцензії» [242, с. 168].
Наприклад, окремі дослідники вважають, що таким «іншим видом» є повна ліцензія,
яка передбачає «передачу всіх прав на використання об’єкту одній особі на весь
термін дії охоронного документа» [117, с. 72]. Не можна погодитись з таким
твердження при застосуванні вказаної класифікації ліцензії при їх поділі за фактом
«виключення» ліцензіара використовувати об’єкт ліцензійного договору. На
переконання автора, під повною ліцензією слід завжди розуміти виключну ліцензію.
Прикладом «іншого виду» ліцензії може бути такий різновид виключної ліцензії,
який в іноземній літературі називають «co-exclusive» [332], згідно з якою ліцензіар
надає виключну ліцензію попередньо визначеному і обмеженому колу ліцензіатів за
умов, що сам втрачає право використання такого об’єкта права інтелектуальної
власності.
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У ч. 2. ст. 32 Закону про авторське право визначається, що «передача права на
використання твору» іншим особам може здійснюватися на основі авторського
договору про передачу виключного або невиключного права на використання твору.
В. Дозорцев критикує це формулювання, оскільки вважає, що «правовласник має
право надати належне йому право на використання в обмеженому обсязі іншій особі
(видати ліцензію), тобто, об’єктом передачі має виступати не виключні і невиключні
права, а обсяг майнових авторських прав, які підлягають наданню у використання»
[3, с. 313]. Варто погодитись, що поняття виключне та невиключне право слід
розуміти в контексті виключної або невиключної ліцензії як дозволу на використання
об’єктом права інтелектуальної власності. Відповідно, назва ст. 32 Закону про
авторське право вимагає зміни та має називатися не «передача права на використання
твору», а «надання дозволу на використання твору», із відповідними змінами до
ст. 32–33.
Звертає на себе увагу, що у ст. 16 Закону про торговельні марки не визначено вид
ліцензії як умову ліцензійного договору, тому окремі науковці посилаються на ч. 4
ст. 1109 ЦК України, чим обґрунтовують, що вид ліцензії не є істотною умовою
ліцензійного договору на використання торговельної марки [138, с. 34; 283, с. 112–
113].
Через диспозитивність норми ч. 4 ст. 1109 ЦК України, відповідно до якої
вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше
не встановлено ліцензійним договором, умову про вид ліцензії не можна вважати
істотною, а слід визначити складовою частиною предмету ліцензійного договору, як
обґрунтовано вище при визначенні предмета ліцензійного договору.
Друга умова, яка підлягає дослідженню, – це «сфера використання об’єкта права
інтелектуальної власності». У ЦК України та спеціальному законодавстві України
відсутнє визначення цього поняття. У літературі критикується спосіб викладення ч. 3
ст. 1109 ЦК України «сфери використання об’єкта права інтелектуальної власності»
із вказівкою у дужках «(конкретні права, що надаються за договором, способи
використання зазначеного об’єкта, територія та строк, на які надаються права,
тощо)», оскільки в такому вигляді «не зрозуміло, чи всі положення з перерахованих
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мають бути узгоджені сторонами» [138, с. 34; 247, с. 85]. Таке формулювання не
виключає підстав вважати, що всі положення, зазначені в дужках, мають бути
погоджені сторонами ліцензійного договору, а поняття «сфера використання об’єкта
права інтелектуальної власності» слугує загальним визначенням [150, с. 157]. Слід
погодитись, що оскільки поняття «сфера використання об’єкта права інтелектуальної
власності» фактично поглинається іншими зазначеними у дужках умовами
ліцензійного договору, тому умова про сферу використання не є істотною умовою
ліцензійного договору.
Наступна, третя умова ліцензійного договору, – це «конкретні права, що
надаються за договором». Слід погодитись, що це неточне та недосконале
формулювання, якщо під «конкретними правами» мається на увазі право
використання. Визначається, що ліцензіар надає дозвіл на використання об’єкта права
інтелектуальної власності на підставі якого у ліцензіата виникає право використання
об’єкта права інтелектуальної власності [287, с. 36]. У ч. 6. ст. 1109 ЦК України
визначено, що «права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, які
не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату».
Це положення стосується виключно права використання об’єкта ліцензійного
договору та не стосується інших майнових прав ліцензіара, в тому числі право
дозволяти

використання

перешкоджати

об’єкта

неправомірному

іншим

особами

використанню

(право

об’єкта

субліцензії)

(здійснення

або

захисту

переданих прав використання) [111, с. 143]. Окрім того, на думку автора, вказівка на
обов’язковість визначення у ліцензійному договорі «права на використання», можна
розуміти як вимогу до сторін однозначно визначити предмет договору: надання право
використання, а не передання майнових прав інтелектуальної власності. Відповідно,
формулювання «конкретні права, що надаються за договором», як визначено у ч. 3
ст. 1109 ЦК України, потребує уточнення.
В літературі чинне формулювання ч. 6 ст. 1109 ЦК України пояснюють як таке,
що стосується також права на надання субліцензії. Право субліцензії має бути окремо
і прямо визначено в ліцензійному договорі [249, c. 36]. Також допускається, що
ліцензіар може обмежити право субліцензії або встановити певні умови. Вказане
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підтверджується позицією, викладеною у постанові Пленуму ВГС України від
17.10.2012 р. № 12, в якій визначено право ліцензіара вказати в договорі конкретних
субліцензіатів та визначити конкретні умови субліцензійного договору [393].
І. Коваль та Г. Ткачук вважають недоцільним окремо виділяти серед істотних
умов ліцензійного договору «права, що надаються за договором» та вважають
правильним визначити у складовій предмету договору «право на використання» та
«способи використання» [138, с. 34–35], з чим можна погодитись лише частково. На
підставі дозволу ліцензіара на використання об’єкта права інтелектуальної власності,
ліцензіат набуває право використання такого об’єкта, що має обмежений та
тимчасовий характер, а інші майнові права інтелектуальної власності ліцензіаром
ліцензіату не передаються.
Способи використання об’єкта права інтелектуальної власності є наступною,
четвертою, умовою ліцензійного договору, як визначено у ч. 3 ст. 1109 ЦК України.
Суб’єкт права інтелектуальної власності має право використання належного
йому об’єкта будь-якими способами та право дозволяти іншим особам його
використання у погоджений спосіб за умов, що всі інші способи використання
вважаються не дозволеними для користувача та залишаються у суб’єкта права
інтелектуальної власності, що відповідає положенню ч. 6 ст. 1109 ЦК України.
В літературі існують різні твердження щодо того, як розподіляються між
сторонами

ліцензійного

договору

способи

використання

об’єкта

права

інтелектуальної власності. Е. Гаврилов вважає, що «перелік способів використання є
вичерпний, оскільки закон встановлює презумпцію: те, що не передано, залишилось
за ліцензіаром, тому лише той спосіб, який ідентифіковано та передано за договором
– вважається дозволеним для використання іншою особою». Протилежна думка
Е. Моргунова та О. Рузанова, що «якщо автор має виключне право лише на вказані
способи використання, то, відповідно, використання твору іншими способами, що
відсутні у переліку, буде здійснюватися вільно». А. Сергєєв наданий в законодавстві
перелік визначає як «типові випадки використання», а сторони в договорі можуть
погодити максимально конкретний та детальний спосіб використання об’єкта
договору. На думку автора, підлягає застосуванню положення ч. 6. ст. 1109 ЦК
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України, відповідно до якого ліцензійний договір повинен містити виключний
перелік способів використання об’єкта права інтелектуальної власності, що
дозволяються ліцензіату. Використання способами, що не перераховані у
ліцензійному договорі, незаконне, за виключенням випадків вільного використання,
прямо передбачених в законі [242, с. 168].
Існують твердження, що за відсутності умови про спосіб використання об’єкта
права інтелектуальної власності, «договір вважається укладеним на способи
використання, які можуть вважатися необхідними для досягнення наміру сторін,
зазначені при укладенні договору» [185, с. 147]. З цим не можна погодитися, оскільки
договір не містить інших «намірів» сторін, окрім зазначених у предметі договору, за
умов його оформлення у письмовому вигляді та підписані сторонами.
На підставі викладеного, до ч. 6 ст. 1109 ЦК України слід внести зміни та
викласти її у такій редакції: «Способи використання об’єкта права інтелектуальної
власності, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не
дозволені ліцензіату.».
Окрім того, оскільки положення ч. 6 ст. 1109 ЦК України є імперативною
нормою закону, сторони ліцензійного договору зобов’язані узгодити та точно
перерахувати способи використання об’єкта права інтелектуальної власності, що
дозволяються ліцензіату. Водночас, закон не містить заборони на надання ліцензіату
права використання об’єкта права інтелектуальної власності в повному обсязі зі
збереженням за ліцензіаром майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт
ліцензійного договору. На думку автора, «в повному обсязі» слід розуміти як право
використання всіма можливими способами. Тому слід погодитись із В. Шуваєвим
[304] про необхідність внесення відповідних змін до ЦК України, оскільки на
виконання чинної норми ЦК України сторони вимушені включати в договір
максимально повний перелік способів використання об’єкта права інтелектуальної
власності. Для вирішення цієї ситуації пропонується додати до ч. 6 ст. 1109 ЦК
України абзац другий з наступним змістом: «За ліцензійним договором дозволяється
надання прав використання об’єкта права інтелектуальної власності в повному
обсязі, що повинно бути прямо зазначено у договорі.».
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Стосовно способів використання об’єктів авторського права, окремі вчені
вважають спосіб використання твору істотною умовою авторського ліцензійного
договору [40, с. 141; 97, с. 369], або складовою предмета ліцензійного договору [1,
с. 203]. За способом використання авторські договори поділяють на видавничі
договори (на публікацію (видання та перевидання) твору), постановочні договори
(для використання твору шляхом публічного виконання), сценарні договори (для
передачі прав на переробку тексту твору на сценарій), договори художнього
замовлення, договори про використання в промисловості творів декоративного
мистецтва та інші [17, с. 217; 218, с. 344]. Слід визнати, що в залежності від того, чи
існує об’єкт договору (певний твір) на момент укладення договору, такий договір
може бути структурований як авторський ліцензійний договір або договір про
створення на замовлення. Системний аналіз показує, що авторські договори у своїй
більшості мають характеристики договору про створення на замовлення (видавничий,
постановочний, сценарний договори, договором про використання в промисловості
творів ужиткового).
Комп’ютерні програми є об’єктами авторського права та охороняються як
літературні твори, тому на порядок надання дозволу на їх використання
розповсюджуються загальні вимоги законодавства з авторського права. Однак, на
практиці такі договори не називають «авторськими», а безпосередньо ліцензійними
договорами на використання комп’ютерної програми. Відповідно до умов такого
договору надається дозвіл на використання комп’ютерної програми відповідно до її
функціоналу. Прийнято вважати, що комп’ютерна програма може поставлятися
ліцензіату (користувачеві) двома способами – фізично (так звані «коробкові версії»,
тобто як примірник програми на магнітному або оптичному носієві) або електронно
(право на завантаження, надіслання ключа електронною поштою) [102, с. 372], та
незалежно від способу фактичного отримання доступу до комп’ютерної програми,
ліцензіар має встановити межі (кількісне обмеження) саме щодо визначених способів
використання, наприклад, дозволену кількість примірників програм (записування на
носій чи встановлення на жорсткий диск ліцензіата), кількість так званих робочих
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місць для мережевих комп’ютерних програм, кількість завантажень при відтворенні
та розповсюдженні комп’ютерної програми через Інтернет тощо.
Способи використання об’єктів права промислової власності перераховані у
Законах про винаходи та про промислові зразки, в яких визначено їх виключний
перелік. В науковій літературі зазначається про можливість уточнення способів
використання щодо змісту (наприклад, на виробництво, на продаж, на імпорт тощо)
та за кількістю (наприклад, на виготовлення протягом певного строку певної кількості
продукції, імпорту певного обсягу продукції, тощо) [276, с. 27].
Способи використанням торговельної марки перелічені у ч. 4 ст. 16 Закону про
торговельні марки. Встановлюється, що можливі лише такі способи використання, які
визначені в законі. Однак з цим не погоджується О. Підопригора та зауважує, що
торговельна марка може бути використана будь-яким способом, що не суперечить
чинному законодавству [206, с. 43]. С. Савич також критикує цей перелік через
відсутність поділу згаданих способів використання на головні та факультативні, що
мав би відображати основне призначення торговельної марки [234, с. 16]. На його
думку, головним способом використання є нанесення торговельної марки на товар чи
упаковку та введення такого товару в обіг. Інші способи, в тому числі, використання
в рекламі, діловій кореспонденції – є факультативні та можуть вважатися способами
використання торговельної марки тільки якщо ці документи пов’язані з введенням
товару, маркованого такого торговельною маркою, в обіг. З вказаним підходом не
можна

погодитись.

Кінцевою

метою

вищевказаних

способів

використання

торговельної марки, в тій чи іншій комбінації, може бути тільки дві події: 1) реалізація
товару з торговельною маркою; та (або) 2) інформування необмеженої кількості
потенційних споживачів про торговельну марку і формування ділової репутації
власника торговельної марки [211, с. 162]. Отже, фактичні способи використання
залежать від виду господарської діяльності власника торговельної марки.
Беручи до уваги зазначене, способи використання об’єкта права інтелектуальної
власності мають бути обов’язково визначені у ліцензійному договорі, однак ця умова
не вважається окремою істотною умовою договору, а є складовою частиною предмету
ліцензійного договору [138, с. 35].
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П’ятою з перерахованих у ч. 3 ст. 1109 ЦК України умов ліцензійного договору
є територія, на яку надаються права використання об’єкта права інтелектуальної
власності. Визначається, що сторони повинні погодити територію, на яку ліцензіату
надається право використання об’єкта права інтелектуальної власності визначеним в
договорі способом.
З урахуванням меж правової охорони об’єкта права інтелектуальної власності,
як територія дії ліцензійного договору можуть бути: територія окремої країни,
декількох країн, групи країн (наприклад, територія ЄС, або країн СНД), всіх країн
світу [126, с. 219]. Сторонам можуть «зменшити» територію. Наприклад, обмежитись
територією окремої будівлі (наприклад, торговельного центру, в якому буде
використовуватись торговельна марка або дозволене публічне виконання музичного
твору).
Тим не менш, за правилом ч. 3 ст. 1109

ЦК України, у разі відсутності в

ліцензійному договорі умови про територію, дія наданого дозволу поширюється на
всю територію України. Умова про територію є диспозитивною і більшість науковців
не визначають цю умову як істотну [15, с. 128; 138, с. 35; 294, с. 113], хоча є й
протилежна позиція [11, с. 812]. Водночас, у підзаконних нормативних актах, що
регулюють порядок державної реєстрації ліцензійних договорів [390; 400; 401; 402]
визначено, що умова про територію дії ліцензійного договору обов’язково
визначається сторонами.
Визначення в ліцензійному договорі території є встановленням меж дозволеного
використання об’єкта договору, порушення яких вважається порушення ліцензійного
договору. Київським апеляційним господарським судом від 02.07.2014 р. ухвалена
постанова у справі № 910/23719/13 [457], відповідно до якої позивачем заявлялось
порушення ліцензіатом умов використання об’єктів права інтелектуальної власності
– музичних творів, публічне виконання яких здійснювалось поза дозволеної території
– території закладів магазинів. Позивачу було відмовлено у задоволенні позову через
не доведення факту використання музичних творів поза межами магазинів, однак
законність встановлення такого обмеження дозволеної території для використання
творів не оскаржувалось сторонами.
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Враховуючи територіальний характер правової охорони об’єктів права
промислової власності, ліцензіар не може передати право використання належного
йому об’єкта поза таких меж. В. Микитин зауважує, що надане ліцензіату право
використання винаходу може бути окреслено певними територіальними межами та
приводить приклад таких обмежень – на заводі чи спеціально відведеній ділянці [176,
с. 68]. Слід погодитись, що для кожного із дозволених способів використання
дозволяється встановлення окремої території використання.
Територію ліцензійного договору на використання торговельної марки Я. Іолкін
визначає як територіальну одиницю, на яку, відповідно до норм законодавства й
договору, передаються права використання торговельної марки [121, с. 41; 122,
с. 110]. Територія дії договору може бути вужчою за територію дії свідоцтва, в
іншому випадку договір на такій території може бути визнано недійсним через
відсутність предмета договору [121, с. 41].
На думку автора, умова про територію, на якій ліцензіату дозволяється
використання об’єкта права інтелектуальної власності, є істотною умовою
ліцензійного договору. В разі відсутності іншої домовленості між сторонами,
застосовується правило ч. 7 ст. 1109 ЦК України, згідно з яким ліцензіат має право
використання об’єкта права інтелектуальної власності на всій території України.
Умова про строк, на який надається право використання об’єкта права
інтелектуальної власності, визначена у ч. 3 ст. 1109 ЦК України як одна з умов
ліцензійного договору. У ст. 251 ЦК України визначається, що строк – це певний
період у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення.
Ст. 631 ЦК України визначає, що строк договору – це час, протягом якого сторони
можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до договору. В
контексті ч. 3 ст. 1109 ЦК України строк слід розуміти як період, на який надається
право використання об’єкта права інтелектуальної власності.
Слід встановити співвідношення строку, на який надається право використання
об’єкта права інтелектуальної власності, та строку дії договору. У ст. 1110 ЦК
України, яка регулює «строк ліцензійного договору», зазначено: ліцензійний договір
укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше
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спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об’єкт
права інтелектуальної власності. Для об’єктів авторського права це – протягом усього
життя автора і сімдесят років після його смерті; для об’єктів суміжних прав –
п’ятдесят років; для об’єктів промислової власності – строк чинності майнових прав
на винахід, корисну модель, промисловий зразок; для інших об’єктів (в тому числі
комерційна таємниця) – безстроково за умов дотримання визначеного правового
режиму охорони.
Ч.ч. 1 та 3 ст. 1110 ЦК України передбачено два випадки визначення строку дії
ліцензійного договору, якщо сторони не обумовили у договорі такий строк: 1) строк,
що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений
у договорі об’єкт права інтелектуальної власності, але не більший за п’ять років; та
2) строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на
визначений у договорі об’єкт права інтелектуальної власності, який перевищує п’ять
років. Постановою Пленуму ВГС України від 17.10.2012 р. № 12 пояснюється,
якщо ліцензійний договір містить умову про строк його дії, який перевищує строк
чинності виключного майнового права на визначений у договорі об’єкт права
інтелектуальної власності, ліцензійний договір вважається укладеним на строк, що
дорівнює строкові дії відповідного майнового права інтелектуальної власності [393].
Ч. 2 ст. 33 Закону про авторське право визначає строк дії договору однією з умов
авторського ліцензійного договору, на відміну від «строк, на який надаються права»
згідно ч. 3 ст. 1109 ЦК України. Більш того, у ч. 1 ст. 1110 ЦК України прямо
встановлено, що ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором,
який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового
права на визначений у договорі об’єкт права інтелектуальної власності. Таким чином,
законодавець визнає, що ці поняття є різними та взаємозалежними. На цій підставі
окремі вчені зауважують, що в авторському договорі повинен зазначатись загальний
строк дії договору, який є його істотною умовою [126, с. 219], з чим не можна
погодитись виходячи з того, що строк дії договору може бути лише довше, ніж строк,
на який ліцензіар бажає надати право на використання його твором, і саме цей строк
підлягає погодженню сторонами [97, с. 369].
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Строк, на який за ліцензійним договором об’єкт права промислової власності
дозволяється використовувати, обмежений строком чинності майнових прав або, як
було вказано у законі до його зміни у 2020 році відповідно до Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного
законодавства» [387], строком дії патенту. Такий підхід підтверджується й усталеною
судовою практикою. У рішенні Господарського суду Львівської області від
12.03.2014 р. у справі № 914/4753/13 [441] суд спирається на умову ліцензійного
договору, що договір діє протягом строку дії патенту, відповідно, з дати припинення
дій патенту (через несплату за продовження його чинності) у ліцензіата відсутній
обов’язок по виплаті винагороди. Тобто, судом обґрунтовано неможливість сплати
винагороди за використання винаходу, патент на який припинив свою дію.
Ст. 465

ЦК

України

визначаються

строки

чинності

майнових

прав

інтелектуальної власності на винахід – двадцять років, на корисну модель – десять
років та на промисловий зразок – двадцять п’ять років від дати подання відповідної
заявки. На практиці строк чинності майновий прав на винахід (строк дії патенту) є
максимальним строком дії ліцензійного договору, а при визначенні «оптимального»
строку, на який має передаватися об’єкт права промислової власності, науковці
застосовують поняття «строк морального старіння» [286, с. 1011], який є меншим
строком, ніж строк дії патенту. Так Е. Волинець-Руссет вважає, що коли ліцензійний
договір укладається на строк морального старіння об’єкту ліцензійного договору,
визначається строк, протягом якого на ринку очікується попит на продукцію [48,
с. 73] або «строк повного освоєння ліцензії» [217, с. 326] (слід наразі визнати
недоречним

використання

визначення

«освоєння»,

що

застосовувалось

у

радянському винахідницькому праві. Водночас, якщо за договором встановлено
певну кількісну межу виробництва продукції, при її досягненні, строк дії ліцензійного
договору припиняється).
Звертає на себе увагу, що строк дії ліцензійного договору, а не строк, на який
надані права, повинен міститися в ліцензійному договорі, як визначено у «Інструкції
про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу
права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання
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винаходу (корисної моделі)» [402] та в аналогічному акті стосовно промислового
зразка [401]. На думку автора, вимога вказувати строк дії ліцензійного договору
обґрунтована положенням ч. 1 ст. 1110 ЦК України, згідно з яким ліцензійний договір
укладається на строк, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності
виключного майнового права на об’єкт права інтелектуальної власності.
Тим не менш, слід зазначити, що недостатньо визначити в ліцензійному договорі
строк, на який надані права використання об’єкта, строком чинності майнових прав,
оскільки права, що випливають з патенту, діють за умови сплати річного збору за
підтримання чинності патенту. Сплата річного збору є виключний обов’язок
ліцензіара, який не може бути переданий ліцензіату.
Строк, на який надаються права використання торговельної марки, не може
перевищувати строк дії свідоцтва, що наразі становить десять років від дати подання
заявки з можливістю продовження щоразу на десять років, за умови сплати збору (ч. 3
ст. 5 Закону про торговельні марки). Строк дії свідоцтва може бути подовжений
необмежену кількість разів за умов його оплати, що є ознакою, характерною
виключно для торговельної марки.
Враховуючи викладене, можна прийти до висновку, що у ліцензійному договорі
можуть бути визначені: строк, на який надається право використання об’єкта права
інтелектуальної власності, що обмежений строком чинності виключних майнових
прав, та строк дії ліцензійного договору, які можуть не співпадати. Підхід до визнання
строку, на який надаються права, істотною умовою ліцензійного договору, базується
на аналогічному підході, як визначено вище щодо визначення умови про територію
істотною умовою ліцензійного договору.
У переліку умов у ч. 3 ст. 1109 ЦК України вказано, що розмір, порядок і строки
виплати плати за використання об’єкта права інтелектуальної власності мають
визначатись у ліцензійному договорі, хоча така ознака як відплатність відсутня у
визначенні ліцензійного договору, що надані у ч.1 ст. 1109 ЦК України. Необхідно
зауважити на відсутність термінологічної єдності у позначенні плати за використання
об’єкта права інтелектуальної власності – як у законодавстві, так у наукових джерелах
[46, с. 61]. Законодавство з авторського права і суміжних прав застосовує поняття
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«винагорода», «авторська винагорода» та «роялті», законодавство з права
промислової власності – «винагорода». А в Національному стандарті № 4 «Оцінка
майнових прав інтелектуальної власності» [403] плата за використання об’єкта права
інтелектуальної власності називається ліцензійний платіж (п.3). Вважається за
доцільне використовувати термін «ліцензійний платіж» для позначення плати за
ліцензійним договором, що здійснюється у будь-якій формі.
При визначенні ліцензійного договору як відплатного керуються загальною
нормою ч. 5 ст. 626 ЦК України про презумпцію платності договору, відповідно до
якої визначено, що договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором,
законом або не випливає із суті договору [138, с. 36]. Вищий господарський суд
України у своєму оглядовому листі від 22.01.2007 р. № 01-8/24 підтвердив, що
законодавство України не передбачає надання дозволу лише на платній основі [413].
Як приклад правозастосування, із посиланням на цей оглядовий лист постановою
Вищого господарського суду України від 10.10.2006 р. у справі № 39/57, було
відмовлено визнати безвідплатний ліцензійний договір недійсним [439].
Умова про винагороду визначається науковцями істотною умовою ліцензійного
договору [138, с. 35–36; 219, с. 21; 294, с. 109;], хоча в законодавстві не встановлено
обов’язковості виплати винагороди за використання об’єкта права інтелектуальної
власності, а якщо сторони не вказали в договорі ціну, договір буде вважатися
безвідплатним [21, с. 158]. Слід погодитись з твердженням В. Микитин, що
ліцензійний договір «повинен містити умови про розмір винагороди та (або) порядок
визначення розміру винагороди за кожний спосіб використання або вказівку про його
безвідплатність» [177, с. 102], в іншому випадку це буде вважатися відсутністю
домовленості між сторонами ліцензійного договору, що має наслідком визнання його
неукладеним. Рішенням Фрунзівського районного суду м. Харкова від 31.05.2011 р. у
справі № 2-321/11 [437] визнано авторський договір на використання літературного
твору неукладеним у зв’язку з відсутністю у ньому істотних умов - розміру і порядку
виплати авторської винагороди, хоча в договорі визначалось, що вартість авторського
гонорару буде визначатися у додатковому договорі, який на момент подачі позову не
було укладено.
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Однак, якщо сторони домовились про відплатне використання об’єкту
ліцензійного договору, ліцензіат зобов’язаний здійснити оплату навіть якщо не почав
використовувати об’єкт [393]. Вказане підтверджується судовою практикою.
Постановою Вищого господарського суду України від 15.02.2012 р. у справі № 32/19
[448] було задоволено позовні вимоги по стягненню винагороди (роялті), оскільки в
ліцензійному договорі було встановлено та погоджено сторонами, що «нездійснення
ліцензіатом

реалізації

отриманих

за

цим

договором

прав

та

відповідно

невикористання (розповсюдження та поширення) передач телерадіопрограми/
телерадіопрограми з будь-яких причин, що не передбачені цим договором, не є
підставою для несплати та/або неналежної сплати винагороди (роялті) за цим
договором».
Спеціальне законодавство не містить окремих положень щодо плати за
використання об’єкта права промислової власності. На відміну від інших об’єктів
права інтелектуальної власності, більшість науковців визначають принциповим
положенням такого ліцензійного договору їх відплатний характер [32, с. 131; 155,
с. 365; 176, с. 68; 196, с. 171; 218, с. 386], проте погоджуються, що оскільки право
розпорядження належним об’єктом має правоволоділець, він може дозволити й
безвідплатне використання або в обмін на будь-які іншу вигоду [196, с. 171; 218,
с. 386].
ЦК України та Закон про торговельні марки прямої вимоги про відплатність
ліцензійного договору не містять. Науковцями [111, с. 83] визначається, що
використання торговельної марки може відбуватися на безвідплатній основі, хоча
відсутність прямого посилання на безвідплатність договору може бути підставою для
застосування презумпції відплатності договору і визначення справедливої ціни
ліцензійного договору на підставі оцінки майнових прав на торговельну марку [111,
с. 83–84]. Водночас, слід звернути увагу на практику розгляду в Україні судових
спорів між суб’єктами господарювання з фіскальними органами з приводу
донарахування податку на прибуток у зв’язку з використанням суб’єктом
господарювання торговельних марок за безвідплатним ліцензійним договором [472,
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473, 474]. Суди визнають законність дій сторін ліцензійного договору у їх
домовленості про безвідплатне використання торговельних марок.
Розмір, порядок і строки виплати плати за використання об’єкта права
інтелектуальної власності є три окремі умови ліцензійного договору, як визначено у
ч. 3 ст. 1109 ЦК, тому підлягають окремому дослідженню.
Під «розміром плати за використання» слід розуміти суму грошових коштів, що
підлягають

сплаті

ліцензіатом

ліцензіару

за

використання

об’єкта

права

інтелектуальної власності на підставі ліцензійного договору. В літературі
використовують різні поняття для визначення розміру плати як істотної умови
ліцензійного договору: «розмір плати за використання об’єкта права інтелектуальної
власності», «ціна ліцензійного договору», «вартість об’єкту ліцензії», та «ціна
ліцензії», які не є тотожними.
Під ціною ліцензійного договору слід розуміти всі суми коштів, що сплачуються
як винагорода за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної
власності за строк дії такого договору [17, с. 230; 117, с. 73]. В той же час у
ліцензійному договорі може бути зазначена і вартість об’єкта ліцензії (іноді її
називають «вартість ліцензії»), яка загальна вартість об’єкта права інтелектуальної
власності як об’єкта ліцензійного договору, що встановлюється на моменту
укладення договору згідно з експертними або бухгалтерськими звітами, в тому числі
в результаті незалежної оцінки, за національними стандартами або за домовленістю
сторін.
До ціни ліцензійного договору І. Харитонова визнає допустимим включати
оплати за «забезпечення необхідною документацією, консультаціями ліцензіара,
наданням технічної допомоги при використанні об’єкту» [217, с. 331]. З цього
питання О. Кухарська зазначає, що в ліцензійному договорі крім плати за
використання об’єкта права інтелектуальної власності, сторонами можуть бути
погоджені інші платежі, а саме мінімальні платежі та гарантії, що підлягають сплаті
незалежно [157, с. 36]. В такому разі ціна ліцензійного договору буде складатись з
всіх платежів, що підлягають сплаті за таким ліцензійним договором.
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Ціна ліцензії - це плата за використання об’єкта права інтелектуальної власності,
розрахована щодо кожного об’єкту права інтелектуальної власності, як об’єктів
ліцензійного договору, відповідно до погодженого порядку виплати (періодичні або
одноразовий платіж), та визначається в залежності від строків оплати. Якщо за
ліцензійним договором надано дозвіл на використання декількох об’єктів права
інтелектуальної власності (наприклад, перелік музичних творів), встановлюється ціна
ліцензії за використання кожного об’єкту (кожного музичного твору).
Відповідно,

поняття

«розмір

плати

за

використання

об’єкта

права

інтелектуальної власності» є загальним поняттям по відношенню до інших вказаних
позначень та виступає істотною умовою незалежно від порядку і способу її
визначення за умов погодження сторонами відплатності ліцензійного договору.
Варто погодитись з необхідністю приведення до термінологічної єдності визначення
плати за використання об’єкта права інтелектуальної власності. Для цього автор
пропонує використовувати поняття «ліцензійні платежі», як таке, що широко
використовується на практиці [379].
ЦК України не становить вимог та обмежень щодо розміру плати за
використання об’єктів інтелектуальної власності, це питання погоджується
сторонами на власний розсуд. Водночас в спеціальному законодавстві України
містяться посилання на затверджені мінімальні ставки винагороди за використання
окремих об’єктів авторського права та суміжних прав. У спадщину від традицій
радянського авторського права в Україні запроваджено та діють нормативні акти,
якими затверджені мінімальні ставки авторської винагороди (роялті) за використання
об’єктів авторського права і суміжних прав, та розмір виплати винагороди (роялті) за
комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм,
їх примірників та зафіксованих у них виконань, умови яких обов’язкові для
дотримання. Умови авторських ліцензійних договорів, які погіршують становище
автора (його правонаступника) порівняно із встановленими чинним законодавством
України, є недійсними. Оскільки вказаними нормативно-правовими актами
закріплено мінімальні ставки за використання об’єктів авторського права і суміжних
прав, цей факт використовується окремими науковцями як обґрунтування
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неможливості укладення безвідплатного авторського ліцензійного договору [15,
с. 129; 126, с. 220]. На думку автора, наявність нормативно-правових актів, які
встановлюють мінімальний розмір винагороди не свідчить про заборону сторонам
договору домовитись про безвідплатне надання права використання об’єкта
авторського права або суміжних прав. А. Кетрарь вважає, що визначення
мінімального розміру та порядку виплати авторської винагороди було встановлено
законодавцем, оскільки «економічне положення автора, як зазвичай більш слабкого
суб’єкта правовідносин, тобто, був врахований його, як правило, низький рівень
юридичних знань та недостатність інформаційної усвідомленості в галузі договірних
відносин» [126, с. 219]. Не можна погодитись з таким висновком з точки зору
сучасного стану і тенденцій розвитку цивільного законодавства України. Вказане
твердження можна прийняти, якщо аналізувати положення ЦК УРСР, однак викликає
сумніви при посиланні на недостатню освіченість громадян у 1993 році (коли було
прийнято Закон про авторське право) або у 2003 році (ЦК України). На думку автора,
мінімальний розмір винагороди було сформовано за принципом «більш складний твір
– вище мінімальний розмір», що є лише одним з факторів, які можуть впливати на
розмір винагороди. Слід визнати, що на практиці розмір винагороди узгоджується
сторонами на власний розсуд в залежності від сукупності факторів, які впливають на
цінність твору для сторін. Вказані нормативні акти не широко використовуються на
практиці, тому підлягають скасуванню. Водночас, в світі поширений інший підхід –
мінімальні

розміри

винагороди

визначаються

профільними

професійними

організаціями, які одночасно захищають інтереси своїх членів щодо дотримання їх
прав (наприклад, Гільдія кіноакторів США «SAG-AFTRA» [331]). Нажаль, роль
професійних творчих спілок в Україні не має належного розповсюдження та впливу.
Ч. 3 ст. 1109 ЦК України визначає, що порядок і строки виплати плати за
використання об’єкта права інтелектуальної власності визначаються умовами, які
повинен містити ліцензійний договір. Під «порядком виплати» слід розуміти
узгоджену сторонами послідовність дій ліцензіата по виплаті ліцензіару ліцензійного
платежу, які можуть мати форму періодичних або одноразових платежів, або їх
поєднання у комбінованій формі. Відповідно до Національного стандарту № 4
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«Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» [403] виділяють наступні форми
ліцензійних платежів: паушальний платіж, роялті або комбінована форма.
Паушальний платіж (від нім. pauschal «взятий загалом») – це одноразовий
платіж, який становить фіксовану суму і не залежить від обсягів виробництва або
продажу продукції (товарів, послуг) з використанням об’єкта ліцензійного договору,
як визначено відповідно до п. 3 Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав
інтелектуальної власності» [403]. На практиці, паушальний платіж зазвичай підлягає
оплаті на початку строку дії ліцензійного договору [17, с. 230], в тому числі у випадку,
коли ліцензіар не може належно контролювати обсяг продукції, що випускається на
підставі ліцензії [157, с. 35]. Паушальний платіж може сплачуватися єдиним
платежем або у декілька етапів [46, с. 61]. Вважається, що якщо в договорі зазначений
лише розмір плати, без інших умов (порядок і строки плати), умова вважається
погодженою сторонами як паушальний платіж [211, с. 161].
Роялті (від англ. royalty – «авторський гонорар») – це періодичні виплати, які
залежать від обсягів виробництва або продажу продукції з використанням об’єкта
ліцензійного

договору.

Визначення

«роялті»

міститься

одночасно

у

двох

нормативних актах України. Відповідно до п. 14.1.225 Податкового кодексу України
[374] «роялті – це будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за
надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності». Відповідно
до листа Міністерства юстиції України від 05.05.2011 р. № 289-0-2-11-81, роялті
визначається як плата, яку отримує ліцензіар у якості винагороди за використання
певного об’єкта права інтелектуальної власності, незалежно від її періодичності, та
не буде вважатися роялті оплата за договором про передачу виключних майнових
прав інтелектуальної власності [357]. Надані визначення роялті використовуються
вченими, які вважають, що роялті є будь-яким ліцензійним платежем, включаючи
паушальний чи комбінований платежі [46, с. 63]. З таким твердженням не можна
погодитись, оскільки періодичність ліцензійних платежів у формі роялті є ознакою,
за якою роялті відрізняється від паушального платежу. У п. 3 Національного
стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» [403] надане
визначення роялті як ліцензійного платежу у вигляді сум, які сплачуються
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періодично, залежно від обсягів виробництва або реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) з використанням об’єкта права інтелектуальної власності. Буде помилково
вважати, що розмір роялті завжди є фіксованим. У літературі зазначається, що
сторони можуть обрати гнучку або диференційовану ставку роялті, наприклад, якщо
ліцензіат реалізує більше дозволеного обсягу - розмір ліцензійного платіжу при
розрахунку щодо такого перевищення може зменшуватися [46, с. 59].
При обранні сторонами роялті як форми виплати ліцензійного платежу, сторони
погоджують також базу для розрахунку роялті та ставку роялті. Ці питання не
регулюються нормами цивільного законодавства України та віддані на розсуд сторін,
і на сьогодні немає єдиної загальноприйнятої методики визначення бази роялті [17,
с. 231]. На практиці, для розрахунку бази роялті використовують вартісні та
натуральні показники. До вартісних відносяться: дохід (виручка) від реалізації
продукції, витрати на виробництво, чистий дохід ліцензіата від виробництва та
реалізації продукції, додатковий дохід ліцензіата від використання об’єкту ліцензії,
прибуток тощо. До натуральних показників відносяться: обсяг реалізованої
продукції, обсяг виробленої продукції, асортимент виробленої продукції тощо [157,
с. 38–39]. Вибір бази роялті підлягає погодженню сторонами ліцензійного договору.
Крім того, сторони можуть погодити форму звітності та перелік документів, що
вимагаються від ліцензіата для підтвердження показників, які використовуються як
база роялті. В літературі зазначається, що найбільш вигідною для сторін ліцензійного
договору базою платежу є ціна реалізації продукції [46, с. 59].
Виокремлюють дві форми ставки роялті: відсоткова ставка (для вартісних
показників) або фіксована ставка (для натуральних показників) [157, с. 39].
Можливість встановлення плати за використання об’єктів авторського права у
формі роялті підтверджується податковими органами України у листі від
22.08.2016 р. № 18039/6/99-99-15-02-02-15 [356], в якому зазначено, що винагорода за
використання будь-якого виду ілюстрацій, відео, фотографій або будь-якого іншого
зображення в електронній формі як об’єкта права інтелектуальної власності, є роялті.
Варто погодитись, що норма ч. 2 ст. 33 Закону про авторське право, що авторська
винагорода може визначатися у вигляді відсотків від доходу, у вигляді фіксованої
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сумі чи іншим чином, не створює обмежень у виборі авторами форми платежів, тому
підлягає виключенню.
Відповідно до Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав
інтелектуальної власності» [403] комбінований платіж – це ліцензійний платіж, що
включає роялті та паушальний платіж. Комбінована форма плати передбачає виплату
ліцензіатом первинного платежу до початку виробництва або збуту ліцензійної
продукції з подальшою виплатою залишку розрахункової ціни ліцензії у формі роялті
після того, як буде налагоджено виробництво ліцензійної продукції. Таким чином,
ліцензіар має можливість отримувати відрахування від реального доходу ліцензіата
протягом усього строку дії ліцензійного договору [277, с. 103].
Наявна судова практика свідчить про відмову судами у задоволенні позовних
вимог про кваліфікацію ліцензійного договору неукладеним через відсутність умови
про строк і порядок виплати ліцензійних платежів. У рішенні Господарського суду
Закарпатської області від 12.12.2004 р. у справі № 3/64 [434] про стягнення
заборгованості за ліцензійним договором суд не визнав ліцензійний договір
неукладеним у зв’язку з відсутністю у договорі умов про строки виплати винагороди.
Судом досліджено ліцензійний договір, відповідно до умов якого сторонами було
погоджено виключно розмір винагороди за використання торговельної марки.
Відсутність

у

ліцензійному

договорі

строку

виплати

винагороди

на

використання об’єкта права інтелектуальної власності не може вважатися
відсутністю істотної умови, що спричиняє визнання його неукладеним, що
підтверджено рішенням Господарського суду Одеської області від 13.01.2010 р. у
справі № 10/177-09-4777 [458]. Судом було застосовано положення ч. 2 ст. 530 ЦК
України, в якій передбачено, що якщо строк (термін) виконання боржником обов’язку
не встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги, кредитор має право
вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий
обов’язок у семиденний строк від дня пред’явлення вимоги, якщо обов’язок
негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.
Варто погодитись, що вказана норма є універсальною, що застосовується для
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виконання будь-яких договірних зобов’язань, якщо сторони не обумовили інше в
договорі.
Поширеним є твердження, що розмір і порядок виплати авторської винагороди є
істотними умовами договору [40, с. 141; 97, с. 369], з чим не можна погодитись.
Розмір плати за використання об’єкту права інтелектуальної власності є істотною
умовою ліцензійного договору, на відміну від умови щодо порядку та строків такої
плати, які не є істотними, а звичайними умовами ліцензійного договору, оскільки
вони регулюються окремими нормами закону (зокрема, ч. 2 ст. 530, ст.ст. 1087, 1088
ЦК України), банківськими правилами та звичаями ділового обороту.

2.1.4 Умови ліцензійного договору згідно з спеціальним законодавством
Окрім умов ліцензійного договору, які перераховані у ч. 3 ст. 1109 ЦК України,
спеціальним законодавством визначені додаткові умови, які повинні бути узгоджені
сторонами ліцензійного договору при наданні права використання певними
об’єктами права інтелектуальної власності. Такі умови обумовлені їх специфікою.
Пропонується визначення цих умов для об’єктів авторського права, об’єктів права
промислової власності (винаходів, корисних моделей) та торговельних марок.
Той факт, що правова охорона об’єктів авторського права надається творам, що
втілені у об’єктивній формі, придатній для сприймання іншими особами, для
відтворення та розповсюдження, означає, що будь-яке використання твору має
кількісне обмеження. Наприклад, І. Бахновська наводить приклад кількісного
обмеження для видавничого договору – це визначення тиражу виготовлення
примірників твору [22, с. 50], що кореспондує з нормою ч. 8 ст. 1109 ЦК України, де
встановлена залежність визначення максимального тираж твору при його відтворенні
на підставі ліцензійного договору з розміром винагороди, що має визначатись у
вигляді фіксованої грошової суми.
Вказане кількісне обмеження застосовується й при наданні дозволу на
використання комп’ютерної програми, як об’єкта авторського права. В залежності від
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дозволених способів її використання, ліцензіаром встановлюються обмеження у
кількості виготовлених копій, кількості завантажень на комп’ютер з диску або
хмарного сервісу тощо.
Питання істотних умов видавничого договору, як найпоширенішого договору на
використання творами, виступало об’єктом багатьох досліджень. Виходячи з цих
передумов існують різні підходи до визначення предмету видавничого договору, а
саме: майнові права на даний твір [95, с. 107], право на використання твору, що
виражений у матеріальній формі (В. Бажанов) [14, с. 100], право на видання твору
(І. Тарасова) [258, с. 252], право на тиражування видання видавництвом [13, с. 52].
Якщо видавничий договір стосується твору, який існує на момент його укладення,
видавничий договір визнається різновидом ліцензійного договору, й в цьому разі
предметом такого договору є дії, що спрямовані на надання виключного чи
невиключного права на використання певного об’єкта авторського права шляхом
видання (перевидання) та іншими способами, що визначені в договорі.
На думку автора, максимальний тираж видання є істотною умовою видавничого
договору. Більш того, чинне законодавство й наразі визначає взаємозалежність
розміру винагороди від максимального тиражу твору (ч. 8 ст. 1109 ЦК України), а
примірники

творів,

відтворені

понад

установлений

тираж,

вважаються

контрафактними [393].
У першу чергу, вказане кількісне обмеження за тиражем стосується
«класичного» видавничого договору в результаті якого видавництво створює новий
матеріальний об’єкт – книгу, альбом, журнал тощо. На практиці, опублікування твору
може здійснюватися також шляхом його розміщення в мережі Інтернет, але й такий
спосіб використання вимагає визначення в договорі кількісного обмеження. При
наданні права на створення електронної версії твору, сторони можуть погодити
обмеження відповідно до наявних технічних можливостей ресурсу, на якому буде
розміщено твір. Наприклад, якщо користувачеві доступно право завантаження твору
(відплатно чи безвідплатно) – кількість дозволених завантажень.
Пропонується доповнити ст. 33 Закону про авторське право положенням
наступного змісту: «Істотними умовами авторського ліцензійного договору є умови,
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прямо визначені в законодавстві, а також умова про встановлення кількісної межі
використання твору кожним з способів, передбачених договором». При цьому, ч. 8
ст. 1109 ЦК України видалити.
Інший підхід запроваджено щодо об’єктів права промислової власності. В
науковій літературі визначається, що ведення в господарський обіг винаходу
(корисної моделі) є обов’язком володільця патенту [184, с. 402]. Це обґрунтовується
наданням володільцю патента «монопольного» права використання винаходу
(корисної моделі) виключно протягом обмеженого періоду часу (строку чинності
майнових прав) із подальшою можливістю використання винаходу (корисної моделі)
іншими особами без його дозволу та виплати винагороди. Обмеження строку
чинності майнових прав володільця патента обумовлено суспільною необхідністю та
важливістю своєчасного впровадження винаходу (корисної моделі) в певну сферу
техніки і технологій та отримання суспільно-корисного ефекту [287, с. 36].
При дослідженні ліцензійних договорів, що укладаються у сфері права
промислової власності, часто висловлюється думка, що їх істотною умовою є
«встановлення так званого корисного ефекту, що очікується від використання даного
об’єкта» [203, с. 59]. Можна погодитись, що здатність приносити позитивний ефект
чи будь-яку користь відіграє вирішальну роль при ухваленні ліцензіатом рішення про
доцільність використання запатентованого рішення [294, с. 109] та укладення
ліцензійного договору, однак не можемо погодитись з визначенням «корисності» як
істотної умови договору. Враховуючи обмежений у часі строк чинності майнових
прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок та передбачені у законодавстві
наслідки через їх невикористання чи недостатнє використання, в науковій літературі
багато уваги приділяється питанню строків, що застосовуються в ліцензійному
договорі на використання об’єктів права промислової власності. Зазначають,
наприклад, що в межах строку дії ліцензійного договору сторонами має обов’язково
встановлюватись строк, протягом якого ліцензіат зобов’язаний почати використання
об’єкту. Вбачається, що сторони вільні у визначенні, з якого моменту у ліцензіата
виникає обов’язок виплати ліцензійного платежу: цей момент може бути пов’язаний
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з набуттям чинності ліцензійного договору, або з іншого моменту – моменту початку
використання об’єкту у спосіб, передбачений в договорі.
Окрім того, володілець патента має обмежений період часу для отримання
прибутку в результаті використання винаходу (корисної моделі) та, в той же час, несе
ризики припинення майновий прав інтелектуальної власності на винахід (корисну
модель), які не використовуються або недостатньо використовуються в Україні
протягом трьох років починаючи від дати, наступної за датою державної реєстрації
винаходу (корисної моделі).
Володілець патенту може використовувати винахід (корисну модель) сам, або
надати право використання іншій особі (ліцензіату). В такому разі, істотною умовою
ліцензійного договору на використання винаходу (корисної моделі) слід вважати
обов’язок ліцензіата почати їх використання у встановлений в ліцензійному договорі
строк. Відповідно, вбачається доцільним запропонувати доповнити абзацом другим
ч. 7 ст. 28 Закону про винаходи: «Істотними умовами ліцензійного договору є умови,
прямо визначені в законодавстві, а також умова про обов’язок ліцензіата почати
використання винаходу (корисної моделі) у визначений в договорі строк».
Незважаючи на те, що строк чинності майнових прав на зареєстрований
промисловий зразок також обмежений, на думку автора, не слід за аналогією
визначати строк початку використання промислового зразку істотною умовою
ліцензійного договору. Вказане обґрунтовується їх різною правовою природою:
оскільки зовнішній вигляд виробу або його частини є об’єктом правової охорони
промислового зразку, терміновість використання або невикористання промислового
зразку не має вплив на стан розвитку технологій, як мають своєчасно впроваджені
винаходи та корисні моделі.
Відповідно до ч. 8 ст. 16 Закону про торговельні марки, ліцензійний договір
повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих
за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника
свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. Окремі
науковці вважають умову щодо якості товару істотною для ліцензійного договору
[111, с. 93; 121, с. 40; 206, с. 44; 211, с. 162; 226, с. 37; 234, с. 20], інші мають
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протилежну позицію [138, с. 36; 294, с. 113]. На думку автора, ці умови слід визнати
істотними умовами ліцензійного договору за прямою вказівкою закону. Вказане
підтверджує усталена судова практика з розгляду спорів між сторонами ліцензійного
договору щодо його дійсності: суди перевіряються наявність істотних умов договору
та, в разі їх відсутності, визнають, що сторони не дійшли згоди з усіх істотних умов
ліцензійного договору та визнають його неукладеним. У рішенні Господарського
суду м. Севастополя від 09.06.2006 р. у справі № 20-9/075 [431] судом встановлено,
що у ліцензійному договорі на використання торговельної марки відсутні положення
про контроль якості продукції, яка випускається під торговельною маркою, такий
договір визнано неукладеним та виключено з числа доказів по справі.
За законодавством України ліцензіаром за ліцензійним договором на
використання торговельної марки є власник свідоцтва-фізична особа, яка не є
суб’єктом підприємницької діяльності, та, відповідно, не здійснює виробництво
товарів чи надання послуг. За таких передумов дискусійним є питання встановлення
ліцензіаром умов та меж контролю якості товарів (послуг), коли ліцензіар сам не
використовує торговельну марку для маркування товарів (послуг). Водночас, з
формулювання положення п. 2 ч. 8 ст. 16 можна зробити висновок, що критерій
якості застосовується у порівнянні до товарів (послуг) саме власника свідоцтва і саме
він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. Законом не передбачено
виключення з цієї норми, в тому числі, якщо торговельна марка використовується
іншою особою (попереднім власником свідоцтва, іншим ліцензіатом, юридичною
особою, підконтрольною власнику свідоцтва тощо). Цим пояснюється позиція
окремих правників, що фізична особа може дозволити використання торговельної
марки виключно після того, як сама буде використовувати торговельну марку для
маркування товару, для якого вона зареєстрована [234, с. 17], і в протилежному
випадку контроль відповідності якості товарів (послуг) ліцензіата не може бути
виконаний [138, с. 36].
Н. Іваницька розглядає цю вимогу з точки зору захисту прав споживачів
продукції, маркованої торговельною маркою, та визначає цю умову як гарантією
«споживчої безпеки». Вона зауважує, що сторони обов’язково мають погодити форми
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і періодичність такого контролю, а також відповідальність ліцензіата за виявлені
ліцензіаром недоліки [111, с. 92]. На практиці ця норма реалізується таким чином, що
на ліцензіата покладається обов’язок дотримуватись стандартів якості, які
встановлені ліцензіаром, та надавати ліцензіару право на інспекцію товарів [226,
с. 40]. Слід звернути увагу, що це питання врегульовано в цілому однаково в різних
юрисдикціях. В якості ілюстрації підходу, що відрізняється, є ст. 985 ЦК Республіки
Білорусь [352], в якій визначається, що ліцензійний договір також має містити
значення показників якості товарів (робіт, послуг), що робить вимогу по контролю
якості товарів ліцензіата більш конкретною.
Тим не менш, ч. 8 ст. 16 Закону про торговельні марки визначає обов’язковим
наявність умови, що якість товарів і послуг не буде нижчою і право ліцензіара
здійснювати контроль за виконанням цієї умови. На думку автора, встановлення
вимог до товарів (послуг), які виробляються (надаються) ліцензіатом, слід визнати не
правом, а обов’язком ліцензіара. На відміну від положень ст. 1489 ЦК Російської
Федерації [353], яка встановлює солідарну відповідальність ліцензіара і ліцензіата
щодо якості вироблених товарів, законодавство України не містить такої
імперативної норми. Обсяг відповідальності ліцензіата встановлюється в договорі на
розсуд сторін. Тим не менш, ліцензіар заінтересований в тому, щоб якість товарів
(послуг) ліцензіата відповідала визначеним критеріям якості щодо продукції,
маркованої торговельною маркою.
Варто погодитись, що визначення умови про якість товарів (послуг) істотною
умовою ліцензійного договору опосередковано свідчить про неможливість її
виконання ліцензіатом-фізичною особою, оскільки виробництво товарів та надання
послуг вимагає наявність у ліцензіата необхідного обладнання, устаткування та
робочої сили, тобто є господарською діяльністю.
Умови про якість товарів (послуг) і право ліцензіара здійснювати контроль за
виконанням цієї умови слід вважати істотними умовами ліцензійного договору, а всі
інші умови договору, спрямовані на їх доповнення та уточнення, слід вважати
випадковими умовами ліцензійного договору, що підлягають погодженню сторонами
на власний розсуд.
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Вбачається доцільним запропонувати наступну редакцію абзацу другого ч. 8
ст. 16 Закону про торговельні марки: «Істотними умовами ліцензійного договору є
умови, прямо визначені в законодавстві, а також умова, що якість товарів (послуг),
виготовлених (наданих) за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів
(послуг) власника свідоцтва та він здійснюватиме контроль за виконанням цієї
умови.».

2.2 Винятки та обмеження в майнових правах інтелектуальної власності
У ч. 2 ст. 424 ЦК України визначено, що законом можуть бути встановлені
винятки та обмеження в майнових правах інтелектуальної власності, однак ЦК
України та спеціальне законодавство України не містять визначення цих понять та
критеріїв для їх відмінностей між собою. Тим не менш, ст. 13, 17, 26, 30 Угоди ТРІПС
[349], ст. 10 Договору ВОІВ про авторське право [346] також оперують категоріями
«винятки та обмеження».
Відмінність понять «винятки» та «обмеження» пояснює І. Якубівський:
«винятки» є винятками із загального правила, що мають загальний характер та
стосуються певного правила поведінки, тобто вживаються в контексті об’єктивного
права; «обмеження» мають індивідуальний характер та встановлюються щодо певної
особи на підставі договору, рішення уповноваженого органу або суду, тобто
стосуються суб’єктивного права [312, с. 206]. З вказаного можна зробити висновок,
що «випадки» правомірного використання об’єкта права інтелектуальної власності
без дозволу особи, про які зазначено у ч. 3 ст. 426 ЦК України, прямо деталізуються
в законодавстві у вигляді «винятків та обмежень» в майнових права інтелектуальної
власності.
Винятки та обмеження майнових прав слід визначити як правомірні дії по
відношенню до об’єкта права інтелектуальної власності, на виконання яких не
вимагається отримання дозволу суб’єкта права інтелектуальної власності. У Законі
про авторське право визнаються «випадки» вільного використання об’єктів
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авторського права та «обмеження майнових прав» суб’єктів суміжних прав. Випадки
«обмеження майнових прав інтелектуальної власності» на винахід (корисну модель)
встановлені у ст. 30 Закону про винаходи, на торговельну марку - у ст. 16 Закону про
торговельні марки. Щодо промислового зразку, у ст. 22 Закону про промислові зразки
визначаються «дії, які не є порушенням прав» на використання промислового зразку.
Якщо для об’єктів авторського права і суміжних прав використання відповідних
об’єктів права інтелектуальної власності визнається як вільне використання, щодо
об’єктів права промислової власності визначається вичерпний перелік дій, які не
вважаються порушенням майнових прав володільця патенту (свідоцтва) та не
вимагають дозволу. Формула та опис винаходу знаходяться у відкритому та вільному
доступі у відповідних реєстрах, тому позначення «вільного використання» не
відповідатиме суті наданого права. О. Басай виділяє дві категорії випадків
використання об’єктів права промислової власності без дозволу: 1) правомірне
використання способами та в межах, визначених законодавством; та 2) отримання
дозволу на використання об’єкта за рішенням уповноважених державних органів (як
приклад, примусова ліцензія) [18, с. 86]. Окрім того, що в законодавстві передбачені
різні випадки для різних об’єктів права інтелектуальної власності, що обумовлено їх
різною правовою природою, слід визнати, що для всіх випадків можна застосувати
спільні принципи. Це – дозволене некомерційне використання та (або) використання
в особистих цілях.
Універсальним, тобто таким, що застосовується до всіх об’єктів права
інтелектуальної власності, є принцип вичерпання прав. Вичерпання прав це
обмеження

майнового

інтелектуальної

власності

права

інтелектуальної

забороняти

власності

використання

об’єкта

суб’єкта

права

інтелектуальної

власності після того, як ним або за його дозволом цей об’єкт, втілений у відповідній
формі, було введено в цивільний обіг, тобто, після його «першого продажу». Щодо
об’єктів авторського права і суміжних прав, згідно з ч. 7 ст. 15 та ч. 3 ст. 40 Закону
про авторське право, застосовується національний принцип вичерпання прав – коли
виключні права, які надаються в окремій країні, вичерпуються стосовно тих творів,
що були введені в оборот на території цієї країни [89, с.141]. З цих положень
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випливає, що виключні права вичерпуються після першого правомірного продажу
примірнику на території України, за виключенням права на імпорт [89, с. 142].
С. Мазуренко звертає увагу, що лише за одночасної наявності двох умов –
примірники твору правомірно обнародувані та введені у цивільний оборот шляхом їх
першого продажу в Україні – застосовується принцип вичерпання прав [167, с. 102].
Не буде вичерпанням права на розповсюдження твору у мережі Інтернет, оскільки
право на розповсюдження стосується лише примірників на матеріальних носіях,
відповідно, в цьому випадку не буде виключення та вимагатиме отримання дозволу
автора [167, с. 100].
Принцип вичерпання прав на об’єкти права промислової власності полягає в
обмежені можливості володільця патенту використовувати належні йому права для
перешкоджання подальшому обороту товарів, що містять відповідні охоронювані
об’єкти, після їх правомірного введення до цивільного обороту. Постановою Пленуму
ВГС України від 17.10.2012 р. № 12 підтверджується, що за таких обставин дозвіл
володільця не вимагається [393]. Законодавство не містить прямої норми по
визначенню територіального аспекту вичерпання прав [89, с. 141]. Ч. 3 ст. 31 Закону
про винаходи та ч. 2 ст. 17 Закону про промислові зразки визначають можливість
повторного введення в оборот відповідного продукту особою, яка придбала його без
порушення прав володільця патенту (свідоцтва). Вказівки на території, на яких товар
вводиться в обіг, не міститься. Керуючись із розуміння права на імпорт, А. Євков
робить висновок про застосування національної моделі вичерпання прав «стосовно
більшості» об’єктів права промислової власності [89, с. 143]. Однак останні
законодавці зміни до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної
власності під час переміщення товарів через митний кордон України [388] говорять
про непряме встановлення саме міжнародного принципу, оскільки передбачають
застосування заходів по призупиненню митного оформлення лише контрафактних
товарів, а підтвердженням оригінальності товару виступатиме будь-який документ,
що підтверджує законність його придбання, наприклад, договір купівлі-продажу з
виробником. Міжнародне вичерпання прав означає застосування цього принципу
стосовно товарів, правомірно введених в обіг у будь-якій країні світу.
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Щодо застосування принципу вичерпання прав для торговельних марок, Вищий
господарський суд України у своєму оглядовому листі від 28.02.2017 р. № 01-06/521
роз’яснив, що ч. 6 ст. 16 Закону про торговельні марки не пов’язує вичерпання прав
власника торговельної марки з введенням товару ним особисто або за його згодою в
цивільний обіг виключно на території України. За відсутності територіальних
обмежень норми чинного законодавства вказують про застосування в Україні
міжнародного принципу вичерпання прав [394]. Отже, введення власником
торговельної марки (або за його згодою) товару під відповідною торговельною
маркою у цивільний обіг може бути здійснено і на території іншої країни, після чого
власник не може обмежити або заборонити наступний перепродаж цього товару на
території іншої країни, де його права також охороняються (у тому числі на території
України), за умови дотримання особами, що здійснюють подальший перепродаж
товару, вимог щодо незмінності якості цього товару [394]. Численні судові справи
підтверджують такий підхід, відмовляючи власникам торговельних марок у
задоволенні їх позовних вимог про припинення порушення прав інтелектуальної
власності, вилучення з цивільного обігу та знищення продукції, яка виготовлена із
застосуванням торгівельних марок позивачів (рішення Господарського суду
Львівської області від 12.03.2014 р. у справі № 914/4753/13 [441], рішення
Господарського суду Закарпатської області від 17.04.2014 р. у справі № 907/1315/13
[442]) через відсутність порушення прав власників торговельних марок на підставі
застосування принципу вичерпання прав.
В контексті обговорення застосування принципу вичерпання прав, серед
науковців продовжуються дискусії щодо «уявних ліцензії» як правомірного
використання об’єкта права інтелектуальної власності. На думку автора, вичерпання
прав та уявна ліцензія поняття не тотожні. «Уявна ліцензія» (анг. «implied license»,
рос. «подразумеваемая лицензия»), як її визначає О. Жилінкова, фактично містить
дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності тим чи іншим
способом, не передбаченим прямо у договорі між сторонами, але необхідним
виходячи з договору [93, с. 54]. Також вона зазначає, що «уявність» договору або
дозволу відображає ту його особливість, що предмет договору фактично не
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висловлено, а він існує в уявленні певного суб’єкта або може бути уявним, виходячи
з суті правовідносин [93, с. 55].
На думку автора, питання уявної ліцензії підлягає дослідженню з точки зору двох
ситуацій: якщо між сторонами є укладений договір, який не містить дозволу на
використання об’єкта права інтелектуальної власності, та якщо договір відсутній. В
першому випадку застосування принципу «уявності» ліцензії протирічить нормам
законодавства України щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної
власності, які визначають право використання виключно на підставі дозволу, який є
результатом волевиявлення правоволодільця. На думку автора, за відсутності
дозволу, використання об’єкта інтелектуальної власності неправомірно, за винятком
випадків прямо передбачених законом. Другий з означених випадків широко
використовується в англо-американській правовій системи, де принцип уявної
ліцензії визнається позадоговірним способом правомірного використання об’єкта
права інтелектуальної власності – об’єктів права промислової власності та
авторського права [318, с. 324]. В цілому, ця доктрина застосовується судами в США
для вирішення двох типів спорів, а саме, між власником матеріального носія та його
набувача щодо способів використання об’єкта права інтелектуальної власності, який
втілено у цей матеріальний носій, та між замовником та виконавцем при створенні
твору на замовлення [318, с. 276].
Стосовно першого з перелічених типів спорів зазначається відмінність між
«вичерпанням прав» та «уявною ліцензією». Вичерпання прав стосується виключно
права продажу і перепродажу матеріального носія, в якому втілено об’єкт права
інтелектуальної власності, а при уявній ліцензії користувачеві дозволяється
використання об’єкта права інтелектуальної власності, втіленого у матеріальному
носієві, звичайним способом задля якого його було створено. Прикладом може
слугувати придбання компакт-диску із записом музичних творів, коли одночасно не
придбавається ліцензія на право його відтворення, хоча по факту покупець отримує
право відтворення музичних творів, оскільки відтворення є звичайним способом
використання компакт-диску. В наведеному прикладі право на відтворення
пропонують вважати уявною ліцензією [318, с. 282]. З точки зору законодавства
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України, покупцю дозволяється вільне відтворення у особистих цілях або для кола
сім’ї, як передбачено у ч. 2 ст. 25 Закону про авторське право. Інші способи
використання вимагають отримання дозволу правовласника.
При розгляді спорів про використання твору при його створенні на замовлення,
заслуговує на увагу тест, який застосовують суди в США. Для визначення, чи була
надана уявна ліцензія, суду задає правоволодільцю три питання: 1) чи створював він
спірний твір на запит іншої особи; 2) чи передавав він результати своєї
інтелектуальної діяльності іншій особі; та 3) чи був у цієї особи намір копіювати та
розповсюджувати створений твір? Якщо відповідь на всі три запитання схвальна, суд
визначає, що уявна ліцензія мала місце [329] та не визнає порушення прав
правоволодільця. Водночас, при розгляді такого спору судом України слід
застосовувати положення ч. 2 ст. 430 ЦК України, що майнові права інтелектуальної
власності на об’єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об’єкта та
замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором. Таким чином,
співвласники мають право використання об’єкта та окрема ліцензія не вимагається.
Виходячи з того, що законодавство України передбачає два способи
використання чужого об’єкта права інтелектуальної власності – за дозволом
правоволодільця та без дозволу, виключно у випадках, прямо передбачених в
законодавстві, уявна ліцензія являє собою третій, не передбачений законодавством,
спосіб. На думку автора, принцип уявної ліцензії протирічить засадам цивільного
законодавства та його імплементація в законодавство України недоцільна.
Серед всіх винятків й обмежень в майнових правах інтелектуальної власності,
передбачених законодавством України, слід окремо зупинитися на тих, застосування
яких викликає питання як з теоретичної, так і практичної точок зору.
Випадки правомірного використання твору без згоди автора надані у ст. 444 ЦК
України. Вичерпний перелік способів вільного використання твору міститься у
ст.ст. 21-25 Закону про авторське право. Під «вільним» слід розуміти використання
твору таким способом, який не вимагає отримання дозволу автора та виплати
винагороди за таке використання.
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Окрім вказаного переліку у ч. 6 ст. 15 Закону про авторське право закладено
основи так званого «трирівневого критерію» Бернської конвенції про охорону
літературних і художніх творів: «Обмеження майнових прав, встановлені статтями
21-25 цього Закону, здійснюються за умови, що вони не завдаватимуть шкоди
використанню твору і не обмежуватимуть безпідставно законні інтереси автора».
Водночас, застосування цього критерію не змінює перелік випадків, коли
допускається використання відповідного об’єкта без дозволу правоволодільця, які
прямо закріплені у спеціальних законах. Переліки є вичерпними і розширеному
тлумаченню не підлягають [312, с. 207], хоча окремі науковці зауважують на
недостатнє застосування цього критерію [168, с. 7]. Якщо використання твору буде
відповідати вказаним критеріям (тобто, використання об’єкта права інтелектуальної
власності іншою особою не завдає шкоди нормальному використанню цього об’єкта
і не порушує законних інтересів правоволодільця), використання буде правомірним,
якщо такий спосіб використання належить до випадків вільного використання, які
прямо передбачені в законодавстві.
Дозволяється вільне використання цитати (коротких уривків) та ілюстрації.
Дискусійним залишається питання дозволеного обсягу такого запозичення. Через
формулювання, як зазначено у п. 1 ч. 1 ст. 21 Закону про авторське право, «в обсязі,
виправданому поставленою метою», вважаться, що користувач на власних розсуд
вирішує достатність такого запозичення. Зауважимо, у окремих країнах світу питання
дозволеного використання для цілей навчання або наукових досліджень регулюється
по-різному. Наприклад, дозволяється використовувати цілий твір (Мальта),
журнальні статті і короткі уривки з творів (Бельгія, Німеччина, Франція), короткі
уривки з творів (Люксембург) [59, с. 277]. Запозичення без зазначення імені автора є
плагіатом, в той же час, запозичення з позначенням імені автора понад обсяг,
виправданий поставлену мету, становить порушення авторських прав.
Невирішеним залишається питання дозволеного вільного використання творів,
які розміщені у громадських та публічних місцях (твори мистецтва, архітектури,
скульптури, містобудування тощо) шляхом їх фотографування, змальовування,
зйомки на відео, або фіксування іншим способом та вільного розповсюдження творів,
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на яких вони зображені, так звана «свобода панорами». На даний час такі способи
використання здійснюються на загальних умовах за дозволом автора, без якого
використання твору є порушенням авторських прав. Загальний аналіз судової
практики свідчить, що суди визнають порушення авторських прав, якщо користувач
не може довести, що використання твору відбувалось на підставі ст.ст. 21–25 Закону
про авторське право. Господарським судом Рівненської області від 16.01.2008 р. у
справі № 11/197 [460] визнано порушенням авторських прав та стягнуто компенсацію
за розміщення зображення скульптури (пам’ятник, розташований у громадському
місці) на упаковці харчового продукту без дозволу скульптора-автора твору.
Слід зазначити, що світова практика по визнанню «свободи панорами»
відрізняється у різних країнах. В більшості країнах ЄС «свобода панорами»
передбачає дозвіл на фотографування та розповсюдження будь-яких творів,
розміщених у публічних місцях, в тому числі творів мистецтва (Німеччина, Іспанія,
Португалія), окремі країни ЄС не визнають «свободу панорами» (Франція, Італія)
[336]. У США «свобода панорами» дозволяється виключно при фотографуванні
будівель у громадських та публічних місцях [340].
Проєкт закону щодо доповнення Закону про авторське право відповідним
положенням було подано до Верховної Ради України ще у 2014 році [384], однак не
було ухвалено. Варто погодитись з доцільністю доповнення ст. 21 Закону про
авторське право положенням про визнання «свободи панорами» як способу вільного
використання твору за умов зазначення імені автора, якщо це практично можливо, та
за виключенням випадків, якщо зображення об’єкту права інтелектуальної власності
є основним об’єктом фотографії чи відео або використовується з комерційною метою.
Слід визнати, що «некомерційність», як мета використання, є універсальним
критерієм, за яким дозволяється використання об’єкта права інтелектуальної
власності без дозволу правоволодільця. Водночас, для різних об’єктів права
інтелектуальної власності застосовується різні підходи.
Чинне законодавство України не містить визначення та не надає критеріїв, коли
використання торговельної марки є некомерційним. Рішення, чи є використання
некомерційним, розглядається у кожному випадку окремо відповідно до розуміння
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поняття «некомерційний», як противага поняттю «комерційний». Немає сталої
судової практики у таких справах. Судами визнається, що використання торговельної
марки є некомерційним, якщо використовується суб’єктом, який не здійснює
комерційної діяльності (наприклад, в назві неприбуткової організації, як ухвалено у
постанові Вищого господарського суду України від 19.12.2006 р. у справі № 21/5
[452]) та (або) якщо метою використання торговельної марки не є отримання
прибутку. При цьому визначається, що «юридичне значення має не сам по собі факт
застосування спірних позначень, але мета та сфера такого використання».
На думку автора, некомерційним використанням, тобто, таким, що не має мети
отримання прибутку, слід вважати й використання торговельної марки в мережі
Інтернет для будь-якої некомерційної діяльності. Водночас, рішення судів у таких
справах різняться. Рішення Подільського районного суду м. Києва від 12.11.2012 р. у
справі № 2607/5497/12 [453] не визнано порушення прав власника торговельної марки
при її використанні на веб-сайті, який носить інформаційний характер і не
використовується у підприємницькій діяльності. Протилежне рішення ухвалено
рішенням Дніпровського районного суду м. Києва від 21.05.2013 р. у справі
№ 2604/17018/12 [438], яким визнано порушення прав власника торговельної марки
при її використанні на веб-сайті, який також носив інформаційний характер. Також
визнано порушенням прав на торговельну марку при її використанні у доменному
імені, як ухвалено у постанові Вищого господарського суду України від 08.06.2010 р.
у справі № 20/590 [454].
Окрім дозволеного некомерційного використання торговельної марки, у ч. 6
ст. 16 Закону про торговельні марки міститься перелік випадків, коли власник
свідоцтва не може реалізувати своє виключне право перешкоджати неправомірному
використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання. А
саме, згода власника не вимагається: 1) для права попереднього користувача
торговельною

маркою;

2)

застосування

принципу

вичерпання

прав;

3)

некомерційного використання торговельної марки; 4) усіх форм повідомлення новин
і коментарів новин; 5) добросовісного застосування своїх імен чи адрес; 6)
використання під час торгівлі для позначень виду, якості, кількості та інших
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характеристик товарів чи послуг; 7) використання торговельної марки під час торгівлі
для вказівки на призначення товару; 8) використання торговельної марки у
порівняльній рекламі. Відповідно, для такого використання не вимагається укладення
окремого ліцензійного договору на використання торговельної марки.
Питання

правового

регулювання

обмежень

майнових

прав

власника

торговельної марки має як спільні, так і відмінні випадки у порівнянні з володільцем
патенту (свідоцтва) на об’єкти права промислової власності. О. Підпригора звертає
увагу, що закон не містить норм, коли використання знаку іншими особами без
дозволу власника вважалися б його порушенням [218, с. 300], тобто, будь-яке
використання без дозволу є порушенням, за виключенням випадків, встановлених
законом. Стосовно об’єктів права промислової власності, правомірними є: 1) право
попереднього користувача; 2) використання 2.1) у транспортних засобах іноземних
держав, які тимчасово або випадково перебувають на території України; 2.2) без
комерційної мети; 2.3) з науковою метою або в порядку експерименту; 2.4) за
надзвичайних обставин; 3) використання або продаж товару, який вже введеного в
цивільний обіг власником або з його дозволу (принцип вичерпання прав) [197, с. 58].
Окремо слід звернути увагу на право попереднього користувача – право
безвідплатного продовження використання винаходу, корисної моделі, промислового
зразку або торговельної марки, для якого не вимагається отримання дозволу
правоволодільця. Особливістю визнання права попереднього користувача щодо
об’єктів права промислової власності є не лише факт використання в Україні
технічного (технологічного) рішення, що тотожне заявленому винаходу (корисній
моделі), але й підтвердження здійснення значної та серйозної підготовки для такого
використання. З урахуванням складності процесів, що можуть складати суть
винаходу (корисної моделі), таке право є справедливим. Попередній користувач не
зобов’язаний отримувати дозвіл від власника патенту та продовжує використання
технічного рішення безвідплатно, однак таке використання обмежене обсягом
використання, яким воно було на дату подання заявки. Із ст. 470 ЦК України
випливає, що попередній користувач не має право передати іншій особі наявне у
нього право використання винаходу (корисної моделі), однак дозволяється передача
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або передання права попереднього користувача виключно з підприємством або
діловою практикою, де їх було використано, або їх частиною, де було здійснено
значну і серйозну підготовку для такого використання. Аналогічний підхід
передбачено у ст. 500 ЦК України про право попереднього користувача на
торговельну марку, де у ч. 2 вказується, що таке право може передаватися або
переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або
з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано
торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого
використання. У зв’язку з відсутністю прямої заборони вважається можливою
передача права попереднього користувача у використання третій особі за умов, що
виконується вимога закону щодо передачі у користування разом з підприємством або
діловою практикою (чи її частиною) [136, с. 13]. І хоча законодавство України не
містить визначення «ділової практики», при розгляді спорів у суді в кожному
конкретному випадку суди окремо визначають, що є передачею ділової практики для
цілей встановлення права попереднього користувача. При ухваленні рішення
Господарського суду м. Києва від 17.09.2010 р. у справі № 12/44 [429], яким
розглядався спір щодо правових наслідків повної переуступки прав та обов’язків за
договором по імпорту та продажу певної продукції на території України, ухвалено,
що під діловою практикою слід розуміти певну практичну, зокрема господарську,
діяльність, в тому числі імпорт на територію України. Судом ухвалено, що за таким
договором передача «ділової практики» мала місце та визнає право попереднього
користувача за юридичною особою – новою стороною за договором поставки.
Передача

права

попереднього

користувача

не

підлягає

документальному

оформленню окремим договором, в тому числі, ліцензійним. При передачі такого
права разом з підприємством або діловою практикою (чи її частиною) іншій особі,
особа, яка рішенням суду визначена як попередній користувач, втрачає право
використання і подальше використання об’єкта права інтелектуальної власності
вимагає отримання дозволу на загальних підставах.
Таким чином, право попереднього користувача це право безвідплатного
використання об’єкта права промислової власності (стосовно торговельної марки – як

150

тотожною так і схожою із зареєстрованою торговельною маркою [412]), визнане за
користувачем на підставі закону та набуте без дозволу володільця прав на патент або
свідоцтво, що передбачає отримання обмеженого права використання та яке може
бути передане виключно разом з підприємством або діловою практикою (чи її
частиною).
Не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання
винаходу (корисної моделі) з науковою метою або в порядку експерименту. Слід
визнати, що зміни, які відбулись в організації роботи наукових установ за останнє
десятиріччя не відповідають суті цієї норми, що була ухвалена у часи, коли установи,
які займались фундаментальними та прикладними науковими дослідженнями, були
державної форми власності та фінансувались за рахунок державного бюджету. Наразі
прикладними науковими дослідженнями займаються організації приватного сектору
економіки (зокрема, науково-дослідні лабораторії в складі фармацевтичних
компаній), відповідно, метою їх діяльності є комерціалізація отриманих здобутків.
Таким чином, наразі недостатньо визнання користувачем мети використання «для
науки чи експерименту». Підтвердженням спірності даної норми може слугувати
судова практика: відповідно до постанови Верховного Суду від 14.04.2020 р. у справі
№ 911/165/18 [455] особа, яка використовує винахід, повинна підтвердити наявність
наукового відділу (лабораторії) з відповідними штатними науковими працівниками,
наявність технічної можливості (обладнання) для проведення відповідних наукових
робіт, та, як у справі, де патент на винахід використовувався при виробництві
лікарського засобу, обґрунтувати кількість речовини, що зазвичай необхідна для
реалізації проголошеної мети (надмірна для наукової мети кількість речовини може
бути ознакою підготовки до вчинення інших, ніж наукові дослідження, дій). На думку
автора, зазначене положення законодавства про використання з науковою метою чи
експерименту потребує уточнення щодо некомерційної мети такого використання.
Останніми змінами до ст. 16 Закону про торговельні марки від 21.07.2020 року
[387] було розширено перелік випадків дозволеного використання торговельних
марок у таких двох випадках: використання під час торгівлі для позначень виду,
якості, кількості та інших характеристик товарів чи послуг; та для вказівки на
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призначення товару, зокрема як додаткового обладнання або запасних частин. Слід
зазначити, що ці положення імплементовані зі ст. 14 Директиви ЄС № 2015/2436
[350] для вирішення ситуацій, що виникають при добросовісному використанні
чужих торговельних марок, які не підпадають під дозволене некомерційне
використання. Практика застосування цих норм в Україні ще не сформована, однак
практика Європейського Суду справедливості свідчить про те, що застосування
даного виключення дозволяється, якщо використання чужої торговельної марки є
необхідним та єдиним можливим способом інформування споживача про товар
(послугу) [482]. Окрім того, вказані положення закону не містять жодних уточнень
щодо виду чужої торговельної марки (словесна, зображувальна, комбінована тощо),
водночас судова практика країн ЄС визначає, що дозволяється використання саме
словесної торговельної марки, а використання зображувальної торговельної марки
вимагає отримання дозволу власника [334].
Обмеженням

майнових

прав

інтелектуальної

власності

є

видача

«недобровільних» ліцензій. Законодавством України (ст. 30 Закону про винаходи,
ст. 23 Закону про промислові зразки) передбачено два варіанти надання
недобровільних ліцензій: 1) за рішенням Кабінету Міністрів України з метою
забезпечення здоров’я населення, оборони держави, екологічної безпеки та інших
інтересів суспільства (обов’язкова ліцензія), 2) за рішенням суду у разі
невикористання об’єкта промислової власності протягом певного строку та відмови
володільця патенту надати ліцензію на його використання (примусова ліцензія) [282,
с. 894].
Обов’язкову ліцензію слід відрізняти від випадку використання окремого
об’єкта права промислової власності при настанні надзвичайних обставин (стихійне
лихо, катастрофа, епідемія тощо), коли у зв’язку із надзвичайністю події неможливо
завчасно отримати у володільця патенту дозвіл на використання. Такі дій не
визнаються порушенням прав володільця патенту, відповідно до прямої норми закону
(ст. 31 Закону про винаходи) та дозвіл на таке використання не надається ані судом,
а ні державним органом.
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Це єдиний випадок, коли користувач чужого винаходу (корисної моделі)
зобов’язаний повідомити володільця патенту про факт використання винаходу
(корисної моделі). О. Яворська з цього приводу зауважує, що зазвичай таке
використання є короткостроковим та має одноразовий характер, однак законодавство
не містить положення, хто має повідомляти володільця патенту про факт
використання та виплатити компенсацію – особа, яка використала об’єкт, або особа,
в інтересах якої його було використано [120, с. 273]. Аналізуючи різні ситуації, при
яких може виникнути нагальна потреба використати винахід (корисну модель),
оскільки використання є активною дією особи, саме особа, яка безпосередньо
використовує винахід (корисну модель) має повідомити володільця патенту та
зобов’язана виплатити компенсацію володільцю патенту за таке використання, або
погодити умови безвідплатного використання.
Слід зауважити, що підставою звернення за примусовою ліцензією може бути як
безпосередньо відмова володільця патенту від укладення ліцензійного договору, так
й ухилення від відповіді на оферту та встановлення завідомо неприйнятних умов
ліцензійного договору [221, с. 134]. При цьому, «відмова володільця патенту від
укладення ліцензійного договору» є передумова для звернення про надання
примусової ліцензії за рішенням суду, однак вимога для ліцензіата звертатися до
власника патенту саме з проектом ліцензійного договору відсутня. І хоча норма
сформульована як «надання ліцензії», мова саме про примусове укладення договору,
хоча «його умови визначають не сторони в процесі переддоговірних перемовин, а суд
або державний орган» [77, с. 55]. Однак з цим не можна погодитись, оскільки сторони
не укладають між собою додатково ліцензійний договір [307, с. 91], а рішення суду
виступає правовстановлюючим документом, оскільки при видачі примусової ліцензії
на підставі рішення суду, зміст ліцензії (способи та межі використання об’єкту права
інтелектуальної власності, строк та розмір винагороди) визначається рішенням суду
[119, с. 417], ухваленим в межах позовних вимог заявника-ліцензіата.
Аналіз порядку надання примусової ліцензії за рішенням Кабінету Міністрів
України [404] показує наступні особливості примусової ліцензії: 1) надається без
згоди володільця та виключно за наявності умов її надання, визначених у
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законодавстві; 2) на підставі рішення державного органу; 3) на умовах невиключної
ліцензії, за плату та без права субліцензії [43, с. 81]. Важливо зауважити, що надання
примусової ліцензії не позбавляє володільця патенту права надати дозвіл на
використання винаходу (корисної моделі), промислового зразку будь-якій іншій особі
на загальних умовах [19, с. 199].
Таким чином, особливістю недобровільних ліцензій є те, що рішення суду або
Кабінету Міністрів України виступає правовстановлюючим документом, яке
виступає належним дозволом для ліцензіата на використання об’єкта права
інтелектуальної власності, та укладення додатково ліцензійного договору з
володільцем патенту (свідоцтва) не вимагається.
Залежну ліцензію також слід визнати як один із способів обмеження майнових
прав володільця патенту. Володілець раніше виданого патенту зобов’язаний надати
дозвіл іншій особі – власнику пізніше виданого патенту на інший винахід (корисну
модель), якщо така особа не може використовувати свій винахід (корисну модель) без
порушення прав власника раніше виданого патенту (оскільки пізніший винахід
базується на вже існуючому винаході). Вказане можливо лише щодо об’єктів права
промислової власності, тому що винахідник та володілець патенту не мають
особистого немайнового права забороняти іншим використовувати в процесі їх
діяльності винаходи (корисні моделі) для створення нових або удосконалення
існуючих. У своїх правових позиціях суди звертають увагу, що «залежний патент»
має бути призначений для досягнення іншої мети, ніж домінуючий патент, або
становити собою істотне технічне поліпшення в порівнянні з винаходом, заявленим у
домінуючому патенті. Ця остання умова сприяє недопущенню зловживань заявників,
які подають заявки на незначні винаходи з єдиною метою – завдяки залежній ліцензії
отримати право використання важливого винаходу, зазначено у постанові Пленуму
ВГС України від 17.10.2012 р. № 12 [393].
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Висновки до розділу 2
1. Обґрунтовано, що за ліцензійним договором надається право використання
об’єкта права інтелектуальної власності, а інші майнові права інтелектуальної
власності, в тому числі, право перешкоджати і забороняти неправомірне
використання об’єкта права інтелектуальної власності, не можуть бути предметом
ліцензійного договору. Оскільки право перешкоджати і забороняти неправомірне
використання об’єкта права інтелектуальної власності реалізується за допомогою
передбачених у законодавстві способів захисту прав інтелектуальної власності,
ліцензіат не набуває таких прав за ліцензійним договором. Вбачається, що такі
правовідносинами між сторонам повинні регулюватися як відносини представництва
на підставі окремого правочину.
2. Охарактеризовані два способи правомірного використання чужого об’єкта
права інтелектуальної власності та обґрунтовано, що дозвіл не вимагається для: 1)
використання способами, які прямо закріплені у законодавстві, або 2) використання
будь-якими способами у разі припинення чинності майнових прав інтелектуальної
власності.
3. Обґрунтовано, що отримання згоди іншого з подружжя на укладення
ліцензійного договору не вимагається. Разом з тим визначено, що у судовій практиці
сформульовані різні підходи до визначення спільної сумісної власності подружжя: в
залежності від об’єктів права інтелектуальної власності та способу набуття на них
майнових прав (створення або набуття на підставі договору). Результати
інтелектуальної, творчої діяльності (об’єкти авторського права і суміжних прав,
винаходи, корисні моделі, промислові зразки) визначаються особистою приватною
власністю їх автора; засоби індивідуалізації (торговельні марки) – спільною сумісною
власністю подружжя. Об’єкти права інтелектуальної власності, майнові права на які
придбані одним із подружжя під час перебування в шлюбі, вважаються спільною
сумісною власністю подружжя.
4. Розроблено класифікацію підходів по визначенню предмета ліцензійного
договору. Обґрунтовано, що предметом ліцензійного договору є дії, що спрямовані
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на надання виключного чи невиключного права використання визначеного об’єкта
права інтелектуальної власності способом (способами), що визначені в договорі.
5. Обґрунтовано необхідність внесення змін до чинної норми ч. 6 ст. 1109 ЦК
України. По-перше, оскільки за ліцензійним договором надається виключно право
використання об’єкта права інтелектуальної власності, формулювання «право на
використання об’єкта права інтелектуальної власності […],» які не визначені у
ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату, підлягає
виключенню. По-друге, обґрунтована необхідність запровадження правового
регулювання «повної ліцензії» шляхом встановлення можливості надання за
ліцензійним договором права використання об’єкта права інтелектуальної власності
в повному обсязі.
6. Встановлено, що істотними умовами ліцензійного договору є 1) предмет
договору, 2) територія та 3) строк, на який дозволено використання об’єкта права
інтелектуальної власності, 4) розмір плати за його використання, та 5) інші істотні
умови, прямо визначені спеціальним законодавством України з інтелектуальної
власності. Звичайними умовами визначено умови про порядок та строки оплати за
використання об’єкта права інтелектуальної власності.
Для визначення окремої умови ліцензійного договору як істотної, застосовано
принцип «від зворотного», який полягає у аналізі впливу відсутності певної умови
договору на факт визнання його укладеним. У зв’язку із наявністю у ст. 1109 ЦК
України диспозитивних норм визначено, що договір є неукладеним при недосягненні
сторонами домовленості щодо предмету ліцензійного договору і відплатності.
7. Визначено, що «телеформат» - це вид аудіовізуального твору, що є
результатом телевізійного виробництва та містить сукупність елементів, комбінація
яких є характерною та відрізняє його від інших однорідних об’єктів. Зміст
форматного ліцензійного договору може становити: об’єкт договору - «базовий
формат» (аудіовізуальний твір) та інструкція з виробництва локального формату, так
звана «Біблія формату» (комерційна таємниця); предмет договору - надання
виключного права використання базового формату такими способами: переробка
шляхом адаптації для створення похідного твору (локального формату) та право його
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використання (право розповсюдження, публічний показ, публічне сповіщення тощо)
на певній території на визначений строк.
8. Обґрунтовано, що наступні умови є істотними для ліцензійного договору на
використання окремих об’єктів права інтелектуальної власності: умова про кількісні
межі використання твору (кількість примірників, завантажень тощо) кожним з
наданих способів, передбачених договором, – для об’єктів авторського права;
обов’язок

ліцензіата

почати

використання

винаходу

(корисної

моделі)

у

встановлений в договорі строк – для об’єктів права промислової власності (винаходу
та корисної моделі); умова, що якість товарів (послуг), виготовлених (наданих) за
ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів (послуг) власника свідоцтва
та він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови – для торговельної марки.
9. Встановлена відсутність правового регулювання «свободи панорами» як
способу вільного використання об’єкта авторського права та запропоновано
доповнити ст. 21 Закону України «Про авторське право і суміжні права» нормою про
визнання «свободи панорами» як способу вільного використання твору з
некомерційною метою та за умови зазначення імені автора, якщо це практично
можливо.
10. Визначено, що право попереднього користувача передбачає визнання за
особою права використання об’єкта права інтелектуальної власності, однак передача
цього права іншій особі дозволяється виключно разом з підприємством або діловою
практикою (чи її частиною), де використовувався такий об’єкт. Право попереднього
користувача не може бути надане іншій особі за ліцензійним договором.
11. Обґрунтовується застосування міжнародного принципу вичерпання прав
щодо об’єктів права промислової власності і торговельних марок. Встановлення
міжнародного принципу вичерпання прав підтверджується змінами, що були внесені
17.10.2019

р. до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної

власності під час переміщення товарів через митний кордон України, оскільки
передбачають застосування заходів по призупиненню митного оформлення лише
контрафактних товарів, а підтвердженням оригінальності товару виступатиме будь-

157

який документ, що підтверджує законність його придбання, наприклад, договір
купівлі-продажу з виробником.
12. Визначено, що принципи «вичерпання прав» та «уявної ліцензії» не тотожні.
Під «уявною ліцензією» слід розуміти правовідносини з правомірного використання
об’єкта права інтелектуальної власності, втіленого у матеріальному носієві,
звичайним способом, за для якого його й було створено. Встановлено, що
законодавством України не передбачено випадків, при настанні яких користувач
може стверджувати про отримання «уявного» дозволу на використання об’єкта права
інтелектуальної власності. Випадки, коли дозволяється використання об’єкта права
інтелектуальної власності без дозволу правоволодільця, визначені у законодавстві
України та є вичерпними. Обґрунтовано, що «уявна ліцензія» протирічить
цивільному законодавству України.
13. Встановлено новий підхід щодо визначення правомірності використання
винаходу (корисної моделі) з науковою метою або в порядку експерименту.
Визначено, що особа, яка використовує винахід, в підтвердження наукової мети
використання повинна підтвердити наявність наукового відділу (лабораторії) з
відповідними штатними науковими працівниками, наявність технічної можливості
(обладнання) для проведення відповідних наукових робіт, та обґрунтувати межі і
обсяги такого використання.
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РОЗДІЛ 3
УКЛАДЕННЯ, ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ
3.1 Укладення ліцензійного договору
Порядок укладення, зміни та розірвання ліцензійного договору не регулюється
окремо, на нього розповсюджуються норми глави 53 ЦК України.
Глава 53 ЦК України «Укладення, зміна та розірвання договору» є частиною
Книги 5 «Зобов’язальне право». Її дія розповсюджується на всі цивільно-правові
договори, в тому числі й на ліцензійні договори [337, с. 159]. Як зазначає
С. Бородовський, укладення, зміна та розірвання договору є «стрижневими
елементами інституту договору» [36, с. 5]. Вони регулюють та встановлюють вид і
характер поведінки учасників та є «формою, що наповнюється змістом через
вираження сторонами волі укласти, змінити чи розірвати договір» [36, с. 8].
Принцип свободи договору, закріплений у статтях 3, 6 та 627 ЦК України, є
одним з фундаментальних засад сучасного цивільного права. Свобода договору в
цивільному праві трактується широко та розповсюджується на можливість сторін
обирати вид договору та спосіб його укладення, визначати умови такого договору,
обирати контрагентів за договором [308, с. 93]. Тобто добровільний характер та
взаємна і вільна згода його рівноправних сторін, а також відсутність будь-якого
впливу на їх волевиявлення третіми особами, зокрема органами державної влади [281,
с. 244], є проявом свободи договору. Разом із цим свобода визначення умов
ліцензійного договору обмежена положеннями ЦК України, аж до загрози визнання
таких умов нікчемними, якщо вони суперечать положенням ЦК України, відповідно
до ч. 9 ст. 1109 ЦК України. Визначення свободи договору, надане А. Луць, звучить
так: «спосіб вираження волі сторін на вступ і перебування у договірних відносинах»
[164, с. 96]. У цьому контексті слід вказати на твердження про недосконалість
принципу «свободи» і пропонують замінити поняття «свобода договору» на
«справедливість договору». Адже в сучасних умовах сторони договору мають нерівні
можливості та передумови його укладення [20, с. 120]. Однак варто зауважити, що
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термін «справедливість» не має об’єктивного визначення в термінологічному апараті
юридичної науки, тому така пропозиція потребує подальшої наукової розробки.
Наведений нижче аналіз базується на припущенні про застосування до
ліцензійного договору права України. Водночас колізійні норми Закону України «Про
міжнародне приватне право» [406] (ч. 2 ст. 44) визначають, що при відсутності в
договорі зазначення про право, яке підлягає застосуванню до договірних відносин,
застосуванню підлягає право держави-ліцензіара.
Варто підкреслити, що результат творчої діяльності є об’єктом права
інтелектуальної власності за умови відповідності вимогам ЦК України або
спеціального законодавства України про інтелектуальну власність. Відповідно,
результати творчої діяльності, які не стали об’єктом права інтелектуальної власності,
можуть бути визначені об’єктами цивільного права, але не права інтелектуальної
власності [188, с. 703]. Об’єкти цивільного права дозволяється передати у
користування іншій особі, однак не за правилами глави 75 ЦК України.
О. Кохановська наводить такий приклад, що звичайна відкрита інформація може бути
передана за договором про надання послуг, а інформація, що охороняється як
комерційна таємниця і є об’єктом права інтелектуальної власності – за ліцензійним
договором [151, с. 284–285].
Важливо також звернути увагу на встановлення моменту, з якого суб’єкт права
інтелектуальної власності набуває право надати дозвіл на використання об’єкта права
інтелектуальної власності іншій особі. Відповідно до ч. 5 ст. 1109 ЦК України на
момент укладення ліцензійного договору суб’єкт права інтелектуальної власності
повинен набути майнові права інтелектуальної власності на об’єкт права
інтелектуальної власності. Для об’єктів авторського права такі права набуваються з
моменту створення (набуття твором об’єктивної форми); для об’єктів суміжних прав
– з моменту виконання твору, виробництва фонограми, виробництва відеограми,
оприлюднення передачі організації мовлення; для об’єктів права промислової
власності та торговельної марки – з дати публікації в офіційному бюлетені відомостей
про державну реєстрацію. До цього моменту укладення саме ліцензійного договору
не дозволяється.
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Перелік об’єктів права інтелектуальної власності, наданий у ст. 420 ЦК України,
не є вичерпним. ЦК України та спеціальне законодавство встановлює основні вимоги
щодо правового регулювання основних груп об’єктів права інтелектуальної
власності. Загалом право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної
власності за суб’єктом: а) визнається (для об’єктів авторського права і суміжних прав,
об’єктів права промислової власності тощо), б) не визнається (географічні зазначення,
раціоналізаторські пропозиції), або в) визнається за умов дотримання окремих вимог
(комерційне найменування). Якщо за суб’єктом визнається право надання дозволу
іншим особам на використання об’єкта права інтелектуальної власності, це право
вільно реалізується шляхом укладення ліцензійного договору. Протилежною є
ситуація, коли згідно з чинним законодавством за суб’єктом не визнається виключне
право надавати дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності.
Укладений ліцензійний договір щодо такого об’єкту є нікчемним. Водночас, в
чинному законодавстві України щодо окремих об’єктів права інтелектуальної
власності встановлено, що суб’єкт набуває право дозволяти використання такого
об’єкту з певними застереженнями. Як приклад можуть слугувати умови
розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на комерційне
найменування та добре відомі в Україні торговельні марки. На думку автора, таке
питання підлягає окремому дослідженню для визначення правомірності укладення
ліцензійного договору на використання таких об’єктів права інтелектуальної
власності за законодавством України.
Під комерційним найменуванням мають на увазі найменування, під яким особа
здійснює свою діяльність у цивільному обігу і яке індивідуалізує цю особу серед
інших його учасників [220]. Вказівка на «комерційне» визначається як оригінальне
позначення юридичної особи, що займається підприємництвом, яке дозволяє її
вирізнити серед інших осіб [306], а не товарів і послуг, які вона виробляє. В цьому
полягає її основна відмінність від торговельних марок. Постановою Вищого
господарського суду України від 01.12.2015 р. у справі № 39/124 [462] із посиланням
на ст. 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності визнано, що
комерційне найменування охороняється в усіх країнах союзу без обов’язкової
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реєстрації.
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способи

використання
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найменування, тому будь-які дії відносного такого об’єкта права інтелектуальної
власності є їх використанням [287, с. 35]. Ст. 420 ЦК України перераховує майнові
права інтелектуальної власності на комерційне найменування, серед яких є право на
його передачу виключно разом з цілісним майновим комплексом або його частиною.
Отже, такі умови передавання майнових прав на комерційне найменування в
літературі називають «обмеженими» [287, с. 421]. На думку О. Підопригори,
володілець «має право передавати своє виключне право на використання
комерційного найменування іншим особам за винагороду. Комерційне найменування
має приносити своєму володільцю прибуток шляхом здавання його у своєрідний
найм» [206, с. 40]. Своєю чергою, Р. Гуменний зараховує право на комерційне
найменування до майнових прав, що можуть бути відокремлені від підприємства та
передані за договором комерційної концесії [63, с. 427]. Слід погодитись, що
використання комерційного найменування може входити до складу комплексу прав
інтелектуальної власності при передачі виключно разом з цілісним майновим
комплексом або його частиною, однак не може виступати самостійним об’єктом
ліцензійного договору.
Далі слід звернути увагу на дискусійне питання щодо можливості надання
дозволу на використання добре відомої в Україні торговельної марки. За загальним
правилом, передавати за ліцензійним договором можна торговельні марки, які
зареєстровані в Україні або отримали міжнародну реєстрацію. Добре відомі
торговельні марки – це торговельні марки, які за рішенням спеціального державного
органу чи суду визнані відомими в Україні, й охорона їм надається без обов’язкової
реєстрації з огляду на факт відомості. Відповідно, видача охоронного документа для
добре відомої в Україні торговельної марки не передбачена. Що ж до можливості
передачі права використання добре відомої в Україні торговельної марки, то
В. Дмитришин звертає увагу на «відсутність у законодавстві обмежень прав власника
добре відомого знаку надати дозвіл на його використання іншій особі» [76, с. 199].
Можна погодитись із таким твердженням, оскільки визнання торговельної марки
добре відомою не впливає на майнові права, що випливають із свідоцтва. Окрім того,
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добре відомою торговельна марка визнається щодо товарів і послуг за класами
МКТП. Однак охорона поширюється як на споріднені, так і на неспоріднені товари і
послуги, що надає власнику додаткові можливості щодо захисту такої торговельної
марки. Разом із тим, за ліцензійним договором власник надає дозвіл на використання
торговельної марки в межах зареєстрованих класів МКТП. Таким чином, слід зробити
висновок, що добре відома в Україні торговельна марка не є новим та окремим
об’єктом права інтелектуальної власності, відмінним від «звичайної» торговельної
марки, тому слід визнати можливість укладення ліцензійного договору на її
використання на загальних умовах.
Також слід окремо зазначити дискусійне питання щодо укладення ліцензійного
договору на використання ноу-хау, яке не визначено у ЦК України як об’єкт права
інтелектуальної власності, однак широко застосовується на практиці. Чинне
законодавство

України

визначає

комерційну

таємницю

як

об’єкт

права

інтелектуальної власності. За особою, яка визначила інформацію комерційною
таємницю згідно з ст. 506 ЦК України визнаються майнові права інтелектуальної
власності, в тому числі право дозволяти використання іншим. Визначення поняття
ноу-хау (від англ. «know-how» - «знаю як») можна знайти у Законі України «Про
державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій». Багато наукової
літератури присвячено правовій природі ноу-хау, а викладені позиції можна
згрупувати таким чином, що ноу-хау визначається як: окремий об’єкт права
інтелектуальної власності [208, с. 135; 295, с. 105]; частина комерційної таємниці [58,
с. 99] або об’єкт права інтелектуальної власності та одночасно як спосіб збереження
даної конфіденційної інформації [71, с. 87]. Правова природа ноу-хау пояснюється як
не патентоздатне рішення [235, с. 121]; комерційний досвід [27, с. 38]; «додаткові
дані» до об’єктів права промислової власності [199] тощо.
На

думку

автора,

ноу-хау

є

різновидом

комерційної

таємниці,

що

обґрунтовується, з одного боку, тотожнім визначенням комерційної таємниці, яке
надано у ст. 505 ЦК України, та визначенням ноу-хау, яке надано у ст. 1 Закону
України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій». З
іншого боку, саме і тільки комерційна таємниця визнана в ЦК України об’єктом права
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інтелектуальної власності. Вказане також підтверджується у Інформаційному листі
Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики застосування
господарськими судами законодавства про інформацію» від 28.03.2007 р. № 01-8/184
[414], в якому ноу-хау відноситься до кола конфіденційної інформації. Вказаний
підхід підтверджується також рішенням судів України [435]. Для ноу-хау притаманні
такі ознаки: нематеріальна природа, відсутність терміну охорони, відсутність
державної реєстрації та умов охороноспроможності [268, с. 96], а також режим
конфіденційності як основа надання правової охорони [295, с. 105]. Ноу-хау виникає
не з моменту створення (технічного рішення, отримання досліджуваних результатів
тощо), а з моменту вжиття заходів щодо охорони конфіденційності відомостей, що
його становлять [27, с. 56; 84, c. 38].
Дискусійним є питання співвідношення комерційної таємниці та ноу-хау.
Підсумовуючи різноманітні позиції вчених з цього питання, можна їх згрупувати як
такі, що ноу-хау: (1) є тотожнім поняттям з комерційною таємницею (В. Базилевич
[17, с. 177]; Т. Бєгова [26, с. 51], В. Дозорцев [83], В. Чуйкова [295, с. 103]); (2) є
різновид комерційної таємниці (і на нього поширюється режим правової охорони, що
надається об’єктам права інтелектуальної власності) (Г. Грабовська та Ю. Белуга [58,
с. 99]); і (3) є окремим об’єктом правової охорони (О. Яворська та інші [120, с. 377;
291, с. 145]). Як зазначено вище, на думку автора, слід підтримати другу з вказаних
позицій.
В залежності від позиції вчених щодо статусу ноу-хау, підходи щодо можливості
передачі ноу-хау на використання іншій особі також відрізняються. О. Яворська
визначає договір про передання ноу-хау як непоіменний договір з такими
характеристиками: консенсуальний, взаємний та відплатний [120, с. 435] та визначає,
що за ним «передаються майнові права на особливий об’єкт (певний секрет)» [120,
с. 436]. Вона зазначає, що договір про передання ноу-хау має «певну схожість» з
ліцензійним договором, однак відмінність в тому, що за ліцензійним договором
передаються права на запатентовані об’єкти [120, с. 396], а за договором про
передання ноу-хау - незапатентовані рішення. З цих передумов Т. Бєгова робить
інший висновок. Оскільки вона визначає ноу-хау самостійним об’єктом цивільних
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прав, вона вважає, що належна договірна конструкція з розпорядження майновими
правами інтелектуальної власності на ноу-хау є саме договір на передачу ноу-хау, а
не ліцензійний договір [27, с. 62; 28, с. 36]. Однак в літературі зазначається про
допустимість передачі ноу-хау із використанням договірної конструкції ліцензійного
договору

і

передача

ноу-хау

за

ліцензійним

договором

визначається

найпоширенішою [17, с. 179; 48, с. 67; 156, с. 100; 268, с. 95; 287, с. 537]. Виходячи з
визначення ноу-хау як об’єкту комерційної таємниці, наказом Міністерства освіти та
науки України від 28.12.2004 р. № 986 [398] затверджено зразок ліцензійного
договору про надання дозволу на використання комерційної таємниці, в якому
регулюється надання виключної/ одиничної/ невиключної ліцензії на використання
ноу-хау.
О. Яворська припускає можливість використання комерційної таємниці на
підставі ліцензії або ліцензійного договору [120, с. 371]. Оскільки йдеться про
секретну інформацію, то зміст таких договорів має включати умови збереження
(нерозголошення) секретності та адекватні правові випадки у разі їх порушення. Так,
з рішення Господарського суду м. Києва від 21.04.2020 р. у справі № 910/11127/19
[436] випливає, що судом розглядався спір, коли передача ноу-хау здійснювалась за
ліцензійним договором, відповідно до якого ліцензіар надав невиключну ліцензію на
ноу-хау на території України з метою виробництва, використання та продажу певної
продукції на певний строк. Важливо зауважити, що в цьому випадку сторонами були
погоджені всі істотні умови, встановлені для ліцензійного договору.
Враховуючи викладене, слід визнати, що чинне законодавство не містить умов,
які б визнавали ліцензійний договір на використання ноу-хау недійсним, що
підтверджується судовою практикою. Варто погодитись з можливістю надання іншій
особі дозволу на використання ноу-хау, як різновиду комерційної таємниці, шляхом
укладення ліцензійного договору.
3.1.1 Загальний порядок укладення ліцензійного договору
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У главі 53 ЦК України, положення якої застосовуються для укладення
ліцензійного договору, не визначено, чи є перелічене порядком укладення такого
договору (тобто послідовністю дій, якої повинні дотримуватись сторони). Також у ній
не окреслено, чи є цей порядок таким, що має застосовуватись сторонами для
укладення договорів незалежно від способів укладення, перерахованих у главі 52 ЦК
України, та до якої міри такі норми є диспозитивними. Виглядає, що відповіді на ці
питання можна буде надати в результаті системного аналізу наукових праць,
практичних ситуацій та судової практики.
У

науковій

літературі,

де

досліджуються

окреслені

питання,

часто

використовуються поняття «порядок укладення договору» і «спосіб укладення
договору». При цьому підходи щодо визначення цих понять та їх співвіднесення
різняться. За визначенням С. Бородовського, спосіб дій суб’єктів договірних
правовідносин, спрямований на виникнення договірного зобов’язання та визначає
його зміст, складає порядок укладення договору [67, с. 117]. Водночас А. Биков
вважає, що самі дії, за допомогою яких досягається взаємна узгодженість волі сторін,
є способом укладення договору [67, с. 115]. Можна погодитись, що «порядок» завжди
є певною послідовністю, однак, на думку автора, точніше буде визначити порядок
укладення договору як послідовність дій (в тому числі в формі визначених стадій),
спрямованих на встановлення цивільних прав та обов’язків сторін, із огляду на
вказане нижче.
Що ж до визначення «способу» укладення договору, варто погодитись із
позицією В. Денисюка, що ст. 638 ЦК України передбачає тільки один спосіб
укладення договору. Тому поняття «спосіб» він вважає недоречним використовувати
в значенні загального порядку укладення договору [67, с. 116]. Протилежну думку
висловлює О. Яворська: вона наголошує на правомірності застосування порядку,
встановленого у ст. 638 ЦК України, як для загального, так і для спеціального порядку
укладення договору [308, с. 94]. Якщо говорити про класифікацію способів укладення
договорів, Т. Бондар виділяє такі: за способом узгодження змісту договору –
загальний, спеціальний, судовий; за характером формування волевиявлення –
конкурентний та неконкурентний [67, с. 116]. Однак у цьому контексті виглядає
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доцільнішою інша класифікація. Вона полягає в розрізненні способів укладення
договору за ступенем свободи волевиявлення: спосіб, при якому договори
укладаються на основі вільного волевиявлення (який можна назвати загальним та
який визначено у главі 53 УК України) або в обов’язковому порядку (спеціальний)
[82, с. 83–84]. Отже, можна погодитись із твердженням, що спосіб і порядок
укладення договору збігаються, якщо йдеться про договірні правовідносини, які
підлягають укладенню у порядку глави 53 ЦК України. В такому разі спеціальний
порядок передбачає особливі способи укладення, наприклад укладення договору в
обов’язковому порядку, на торгах або біржах тощо [67, с. 116].
Відповідно до ч. 2 ст. 638 ЦК України встановлюється загальний порядок
укладення договору, а саме – договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони
укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.
Зауважимо, що такий порядок було передбачено ще у ст. 155 ЦК УРСР [423].
Дослідники пояснюють, що виокремлення двох стадій при укладенні цивільного
договору мало суттєве значення саме в умовах планового ведення господарства, коли
укладення договору було обов’язковим та договір вважався укладеним із моменту
отримання замовлення до виконання [308, с. 94]. Умови ринкової економіки
диктують потребу в інших підходах, у тому числі для укладення договорів за
допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем.
Таким чином, порядок укладення договору складається з двох послідовних і
юридично значущих стадій: оферта (пропозиція) і акцепт (прийняття пропозиції).
Однак у літературі фігурує й думка про існування третьої стадії, не зазначеної в цьому
положенні. Так, В. Денисюк пропонує виділяти отримання акцепту оферентом як
третю стадію для випадків укладення договору між «відсутніми» сторонами. Йдеться
про ситуації, коли факти акцепту пропозиції та отримання оферентом відповіді особи
про прийняття пропозиції не збігаються в часі. І, хоча в своєму дослідженні
отримання акцепту оферентом він називає «суб-стадією», не можна не погодитись із
його обґрунтуванням важливості цієї стадії (чи суб-стадії). Адже з цього моменту
пропозиція набуває юридичної сили й зобов’язує оферента [67, с. 116]. Це підпадає й
під правило положення ч. 1 ст. 640 ЦК України.

167

Інші дослідники висловлюють думку, що третя стадія – це стадія контрпропозиції [36, с. 5]. Однак підстав для такого твердження недостатньо, оскільки
контр-пропозицію згідно зі ст. 646 ЦК України варто вважати новою пропозицією.
У літературі трапляються протилежні позиції стосовно того, є оферта
одностороннім правочином чи складовою двостороннього правочину (договору).
Втім, переважає думка, що оферта, як і акцепт, не вважається одностороннім
правочином (а отже, й елементом договору) [66, с. 92]. Отже, вони повинні
розглядатися як послідовні стадії укладення договору. На цих передумовах
вибудовуються й відповідні норми ЦК України.
Оферта – це перша стадія укладення договору. Перш за все важливо наголосити,
що пропозицію укласти договір (оферту) може зробити кожна із сторін майбутнього
договору. Іншими словами, суб’єкт авторського права і суміжних прав чи володілець
охоронного документу або свідоцтва (ліцензіар) та майбутній користувач (ліцензіат)
мають однакові права виступити з ініціативою та направити іншій стороні
пропозицію укласти договір. Тим не менш, це не завжди можна зробити на практиці.
Що ж до форми пропозиції укласти договір, то прямих вказівок щодо цього
законодавство не містить. У літературі зазначається, що оферта може бути письмова,
усна або вчинена шляхом конклюдентних дій. Разом із тим надання оферти шляхом
мовчазної згоди неможливе [66, с. 92]. Це не відповідає перерахованим вище умовам
до оферти та не дає іншим особам змоги дізнатися про наміри укласти договір.
Оферта у письмовій формі може бути сформульована у вигляді письмової пропозиції
(листа) або ж повного тексту договору, підписаного оферентом [289, с. 133]. Вони
можуть бути передані за допомогою поштового зв’язку, електронної пошти, факсом
тощо [66, с. 92].
Тим не менш, оскільки ліцензійний договір має бути укладено в письмовій
формі, оферта також повинна бути оформлена письмово. В цьому контексті доречно
послатися на ст. 207 ЦК України щодо вимог до письмової форми правочину, в тому
числі укладеного за допомогою електронного засобу зв’язку. Водночас, згідно із ч. 1
ст. 644 ЦК України, допустимо зробити пропозицію укласти договір (оферту) усно за
умови негайності отримання відповіді, тобто прийняття оферти особою, якій
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зроблена пропозиція. Однак для ліцензійного договору вимагається подальше
оформлення такого договору у письмовій формі та підписання його сторонами.
Ст. 641 ЦК України не наводить переліку умов, які повинна містити оферта. Тим
не менш, у ході детального аналізу цієї статті можна зробити достатні висновки
стосовно того, яким умовам має відповідати оферта. Серед них, зокрема, такі: вона
повинна 1) містити істотні умови договору (абз. 2 ч. 1 ст. 641 ЦК України); 2) бути
адресованою конкретній особі або особам, оскільки пропозиції, адресовані
невизначеному колу осіб, є не офертою (ч. 2 ст. 641 ЦК України) (є публічною
офертою); 3) виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов’язаною у разі
її прийняття (абз. 2 ч. 1 ст. 641 ЦК України) (перелік автора. – А.С.). Іноді серед таких
умов визначають ще одну – що оферта має бути «достатньо виразною», коли зі змісту
оферти адресат може зробити правильний висновок про волю оферента [66, с. 91]. З
цим не можна погодитись. Якщо виконані інші умови, а саме що оферта містить
істотні умови договору (для ліцензійного договору) і виражає намір оферента вважати
себе зобов’язаним у разі її прийняття (виконати умови ліцензійного договору), це вже
підстава вважати оферту «достатньо виразною».
Думки щодо того, чи вважати строк для відповіді на пропозицію (ч. 3 ст. 641 ЦК
України) обов’язковою умовою оферти, різняться. Слід погодитись із позицією, що
якщо неможливо негайно отримати відповідь (у тому числі вчинити дії, тобто
прийняття оферти особою, якій зроблена пропозиція), оферта повинна містити строк
для відповіді. Ще одним аргументом на користь того, що строк для відповіді на
пропозицію є суттєвою умовою оферти, стає право відкликати її до моменту або в
момент її одержання адресатом. До таких аргументів належить і заборона особі
відкликати свою пропозицію протягом нею ж встановленого строку для відповіді на
пропозицію.
Варто наголосити, що кожна зі сторін майбутнього ліцензійного договору –
ліцензіар або ліцензіат – може надати оферту. Відтак передбачається, що оферент
повинен належним чином та добросовісно викласти їх у оферті. Детальна
характеристика кожної з окреслених вище чотирьох умов, які застосовуються до
оферти, підлягає дослідженню.
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Визначається, що, по-перше, оферта повинна містити істотні умови договору. У
цьому випадку доцільно й достатньо застосувати положення ч. 3 ст. 1109 ЦК України,
де перераховуються умови ліцензійного договору. При цьому обсяг та деталізація
всіх умов майбутнього ліцензійного договору, що має міститися у пропозиції,
встановлюється на розсуд особи, яка надає пропозицію (оферента).
Що ж до дотримання вимоги наявності істотних умов договору в оферті,
виявлено певну проблематику. Так, якщо оферта стосується права на використання
торговельної марки, абз. 2 ч. 8 ст. 16 Закону про торговельні марки [408] визнає
істотною умовою ліцензійного договору умову, що якість продукції ліцензіата не
може бути гіршою, ніж у власника торговельної марки. Проте при направленні
оферти ліцензіатом виконання цієї умови видається сумнівним. На цій стадії ліцензіат
може не мати достатньо інформації щодо вимог ліцензіара про якість продукції або
послуг. Такі вимоги ліцензіара можуть бути встановлені в окремих положеннях про
стандарти якості, в тому числі як інформація, що має обмежений доступ; та (або) про
встановлення права ліцензіара здійснювати перевірку діяльності ліцензіата,
пов’язаної з використанням торговельних марок. Тим не менш, формальне виконання
цієї вимоги шляхом розміщення в оферті гарантії оферента щодо контролю якості
може бути достатнім. Утім, заява ліцензіата про погодження з вимогами ліцензіара до
моменту, коли вимоги стануть йому відомі, не можуть вважатися узгодженими
належним чином.
Таким чином, керуючись положенням ч. 1 ст. 638 ЦК України про те, що договір
вважається укладеним, коли сторони досягли згоди щодо всіх істотних умов
договору, акцептом пропозиції буде згода щодо всіх умов майбутнього договору,
викладених у оферті.
Наступна, друга умова – це адресність. Умова, що в оферті має бути вказана
конкретна особа або особи (або оферта має бути адресована їм), означає, що особа,
якій робиться пропозиція укласти договір, має бути чітко ідентифікована в оферті.
Втім, законодавство не містить вимог щодо такої ідентифікації. Єдиним критерієм
може бути достатність такої інформації для встановлення особи (ім’я фізичної особи,
як визначено у ст. 28 ЦК України; найменування юридичної особи, як визначено у
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ст. 90 ЦК України; адреса, якщо планується відправка оферти за допомогою пошти
чи інших засобів зв’язку). При цьому виключне право дозволяти використання
об’єкта права інтелектуальної власності визнано за суб’єктом права інтелектуальної
власності (автором або особою, якій належать майнові права інтелектуальної
власності,

власником

охоронного

документу).

Отже,

ця

особа

має

бути

ідентифікована як така. Оскільки пропозиція укласти ліцензійний договір завжди має
стосуватися певного об’єкта права інтелектуальної власності, в цьому контексті
вважаємо важливим також ідентифікувати правовласника – ліцензіара. Це доцільно
зробити незалежно від того, яка зі сторін виступає з пропозицією укласти договір –
майбутній ліцензіар чи ліцензіат.
Пропозиція укласти договір (оферта) має бути підписана стороною, що її надає,
згідно із ч. 2 ст. 207 ЦК України. Особа, якій адресована пропозиція укласти договір,
презюмує, що інша сторона має належну правоздатність для укладення такого
договору. Важливо також зауважити, що законодавство України не вимагає
підтвердження ліцензіаром прав на об’єкт права інтелектуальної власності, права на
використання якого надаються за ліцензійним договором. Проте судова практика
складається таким чином, що при розгляді спорів ліцензіар має бути готовий
підтвердити всю послідовність передання та отримання майнових прав, починаючи
від первинного суб’єкта. Рішенням Апеляційного суду м. Києва від 02.10.2013 р. у
справі № 22-ц/796/7015/2013 [428] задоволено вимоги позивачів щодо визнання
недійсним ліцензійного договору у зв’язку з відсутністю у ліцензіара дозволу від
інших співавторів на використання твору, який виступав об’єктом ліцензійного
договору.
Також варто наголосити, що вимоги до оферти для патентних та безпатентних
ліцензій дещо відрізняються. Інформація про власника охоронного документу є
відкритою та особа ліцензіара може бути встановлена шляхом перевірки даних у
відповідному реєстрі (з підтвердженням шляхом отримання актуальної виписки з
такого реєстру). Водночас належна ідентифікація майбутнього ліцензіара для об’єктів
авторського права і суміжних прав наразі є проблематичною. Навіть у разі отримання
автором свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір в Україні відсутній як
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доступ до інформації про видані свідоцтва, так і можливість пошуку відповідної
інформації про автора і твір. У світі для вирішення цього питання здійснюється
депонування творів. З огляду на відсутність вимоги про реєстрацію об’єктів
авторського права, ліцензіат завжди залишається незахищеною стороною договору.
Тож у цьому напрямку продовжуються практичні розробки.
Варта уваги, зокрема, нова послуга від ВОІВ, презентована в травні 2020 року, –
WIPO PROOF. Послуга є платною та передбачає, що ВОІВ зможе засвідчити факт
існування будь-якого результату інтелектуальної діяльності у формі цифрових файлів
у конкретний момент часу та надати відповідний підтверджувальний документ [341].
Та важливо зазначити, що такі документи не мають правовстановлююючого
характеру [199, с. 30]. Тож питання щодо їх використання в Україні залишається
відкритим.
У спеціалізованій літературі також ідеться про відмінність описаної оферти від
публічної оферти, запрошення зробити оферту та реклами [66, с. 91]. Відповідно,
варто детальніше розглянути публічну оферту та дослідити можливість її здійснення
для укладення ліцензійного договору. Так, В. Денисюк вважає, що основною
відмінністю публічної оферти від оферти є її звернення до невизначеного кола осіб
[66, с. 91]. Наразі є дискусійним питання наявності оферти як такої, де інша сторона
заздалегідь невідома, адже «адресність» є однією з головних ознак оферти. Оскільки
для ліцензійного договору встановлена обов’язкова письмова форма та вимога про
підписання договору його сторонами, публічна оферта може надаватися лише за
умови подальшого підписання договору сторонами.
Що ж до публічного договору, слід також зауважити, що у ст. 633 ЦК України
наведено приблизний перелік видів підприємницької діяльності, які дозволено
здійснювати на підставі публічного договору. Також у ній встановлюються ознаки, за
умови відповідності яким договір вважається публічним: «суб’єкти підприємницьких
відносин публічною офертою можуть встановлювати такий режим у будь-якому
договорі, адже умови, запропоновані в такій оферті, є однаковими для всіх
акцептантів без надання переваг при укладенні двостороннього правочину:
оформлення договору відбувається з першим, хто відгукнеться» [194, с. 56]. Із
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положень цієї статті випливає, що оферентом публічного договору може бути
виключно суб’єкт підприємницької діяльності. Це звужує варіанти використання
такого договору для цілей надання у використання об’єктів права інтелектуальної
власності фізичною особою. Другою особливою ознакою публічного договору є
публічність діяльності оферента [289, с. 125]. Публічною вона визнається тоді, коли
суб’єкт підприємницької діяльності зобов’язаний продати товар, виконати роботу,
надати послугу кожному, хто до нього звернеться [285, с. 546].
Чинне законодавство вимагає укладення ліцензійного договору у письмовій
формі (крім можливості укладення договору в усній формі для об’єктів авторського
права і суміжних прав для використання в періодичних виданнях). Тому
використання таких видів договору, як публічний договір або договір приєднання без
фактичного підписання сторонами, є таким, що не відповідає вимогам цивільного
законодавства України.
Намір оферента вважати себе зобов’язаним у разі прийняття оферти є наступною
обов’язковою умовою оферти. Законодавство України не містить положень щодо
реалізації цієї норми. На практиці це означає, що оферент висловлює цей намір у
тексті оферти, проставляючи свій підпис як підтвердження свого волевиявлення
(згідно із ч. 2 ст. 207 ЦК України). Це справедливо за умови направлення оферти в
письмовому вигляді, коли оферент проставляє підпис власноручно або використовує
електронний цифровий підпис. В такому разі спосіб направлення оферти (передача
особисто,

поштою,

засобами

електронного

зв’язку,

надання

доступу

для

завантаження тощо) не має значення. Однак виникає інше важливе питання – як
достовірно встановити особу оферента, який підписав оферту, із правоволодільцем.
У разі якщо оферентом є юридична особа, необхідно підтвердити наявність
відповідних повноважень у представника юридичної особи. Посилання на
перевищення повноважень представника юридичної особи є поширеною підставою
для звернень до суду з метою визнання ліцензійного договору недійсним. При
вирішенні таких спорів суд досліджує виконання спірного ліцензійного договору.
Правові наслідки вчинення правочинів із перевищенням повноважень закріплено у
ч. 1 ст. 241 ЦК України. Постановою Верховного Суду України від 19.08.2014 р. у
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справі № 3-59гс14 [432] визначено, що схвалення спірного правочину може відбутися
також у формі мовчазної згоди і певних поведінкових актів (конклюдентних дій)
особи – сторони правочину (наприклад прийняття оплати). Зазначене застосовується
лише для вчиненого правочину.
Законодавство України не встановлює вимогу додавати чи приєднувати до
оферти підтверджувальні документи (наприклад щодо повноважень підписантів, прав
на об’єкти інтелектуальної власності тощо), однак і не забороняє це робити. З боку
оферента – майбутнього ліцензіара це обґрунтовано настільки, наскільки дозволяє
спосіб направлення оферти. З іншого боку, аналіз релевантної судової практики
свідчить, що коли між сторонами розглядається спір щодо законності використання
певного об’єкта права інтелектуальної власності, тягар доказування лежить саме на
ліцензіатові, який повинен довести законність використання та підтвердити це
відповідним договором або посиланням на пряму норму закону, яка дозволяє вільне
використання. Наприклад, обов’язок відповідача довести перед судом наявність
ліцензійного договору на використання комп’ютерних програм у позові компанії
“Microsoft” [467].
Пропозицію укласти договір не можна вважати безвідкличною. Можливість її
відкликання до моменту або в момент її одержання адресатом встановлено ч. 3 ст. 641
ЦК України. Водночас вона не може бути відкликана протягом строку для відповіді,
якщо інше не вказане у самій пропозиції або не випливає з її суті чи обставин, за яких
вона була зроблена. С. Бородовський пропонує класифікувати оферту відповідно до
часу її дії. Відтак оферта: а) може бути негайно акцептована (укладення договору між
«присутніми сторонами»); б) діє з урахуванням часу, необхідного для поштового чи
іншого способу її доставки; в) діє обмежений час або строк її дії залежить від
виникнення події, вказаної в оферті [36, с. 5]. Відповідно до ст. 644 ЦК України,
положення про строк у оферті можна вважати диспозитивною нормою. Тож за
відсутності в пропозиції умови про строк та наслідки укладення такого договору
застосовуються положення зазначеної статті.
Враховуючи викладене вище, пропозиція укласти ліцензійний договір (оферта)
має бути виражена у письмовій формі, містити істотні умови ліцензійного договору,
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бути адресованою майбутній стороні договору – ліцензіару або ліцензіату, а також
містити підпис сторони, що направляє пропозицію укласти ліцензійний договір.
Друга стадія – це прийняття оферти (акцепт). Відповідно до ст. 642 ЦК України
відповідь про прийняття пропозиції (акцепт) має бути 1) повною, 2) безумовною, а
також 3) вчасною [281, с. 248].
Повнота акцепту означає, що акцептант погоджується з усіма істотними умовами
майбутнього договору, визначеними оферентом у оферті. Безумовність означає
прийняття пропозиції без будь-яких застережень. Адже відповідь про згоду укласти
договір на інших, ніж було запропоновано, умовах є новою офертою. Щодо вчасності
надання відповіді оференту, то це означає, що вона має бути надана у строк, який
зазначено у оферті. Згідно із ст. 644–645 ЦК України, оферта може не містити
зазначення строку. В такому разі вважається, що договір є укладеним, коли особа,
якій було зроблено пропозицію, негайно заявила про її прийняття (якщо оферта усна).
А також коли особа, яка зробила пропозицію, одержала відповідь протягом строку,
встановленого актом цивільного законодавства. А якщо цей строк не встановлений –
то протягом нормально необхідного для цього часу (якщо оферта зроблена письмово).
Закон дозволяє акцептувати оферту шляхом вчинення дії, спрямованої на
виконання договору (конклюдентними діями), як встановлено у ч. 2 ст. 642 ЦК
України. В ній же наводяться приклади таких дій: «відвантажила товари, надала
послуги, виконала роботи, сплатила відповідну суму грошей тощо». Крім того,
акцептувати пропозицію можна мовчанням. Таке мовчання може кваліфікуватися і як
власна дія особи, яка виражає згоду, і як дія інших осіб. Мовчання не є юридичним
фактом та набуває юридичної сили як позитивна або негативна відповідь. Це означає,
що мовчанням може бути тільки акцепт, на відміну від конклюдентних дій, що
можуть бути як офертою, так і акцептом [36, с. 6, 11]. Тим не менш, враховуючи
вимогу щодо письмової форми ліцензійного договору, конклюдентна дія чи мовчазна
згода не вважатиметься укладенням ліцензійного договору в розумінні вимог ЦК
України. Адже вимагається саме наявність підписів сторін у ліцензійному договорі.
Акцепт оферти, направленої в формі підписаного оферентом ліцензійного договору,
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шляхом її підписання акцептантом є «ідеальним» прикладом загального порядку
укладення ліцензійного договору.
Відповідно до ч. 1 ст. 638 ЦК України, договір є укладеним із моменту
досягнення згоди сторонами стосовно усіх істотних умов договору. Водночас, згідно
з ч. 1 ст. 640 ЦК України, моментом укладення договору вважається момент
одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про
прийняття цієї пропозиції. Тобто момент отримання оферентом акцепту пропозиції,
яка відповідає вимогам ст. 642 ЦК України, вважається моментом досягнення згоди
сторін. При цьому таку згоду необхідно розуміти як «домовленість, яка складається з
зустрічно спрямованих і взаємоузгоджених волевиявлень сторін» [67, с. 116]. Обмін
офертою та акцептом, зазначає, зокрема, С. Бервено, має правоутворююче значення
тільки за умов досягнення сторонами згоди з усіх істотних умов договору (відповідно
до ст. 638 ЦК України) [25, с. 169].
Досліджуючи правову природу порядку укладення договору, В. Денисюк
визначає її як процес формування волі сторін та її фіксації в умовах договору як
домовленості. Він посилається на роботи радянського вченого І. Новицького, який
визначає домовленість як «погоджену волю сторін» [67, с. 116]. Договір має виражати
єдність волі й волевиявлення. З цим можна погодитись, оскільки відповідно до ч. 3
ст. 203 ЦК України волевиявлення кожної сторони має бути вільним і відповідати її
внутрішній волі, що є однією з умов дійсності правочину. Воля осіб щодо правочину
має бути виражена зовні. Зовнішній вираз волі і є волевиявленням [275, с. 77].
Таким чином, можна говорити про укладення договору, коли відбувається
перетворення «фактичних дій у зобов’язально-правові відносини, які виникають із
договору» [128, с. 360]. Слід із цим погодитись та доповнити визначення ліцензійного
договору, надане В. Денисюком. В ньому, зокрема, йдеться про те, що
«консенсуальний договір є укладений на момент досягнення домовленості сторін по
всім істотним умовам (консенсус) та надання йому необхідної форми (учинення
правочину), що відповідає вимозі ч. 2 ст. 639 ЦК України до письмової його форми»
[67, с. 116].
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Укладення визначається через набуття договором ознак правомірності,
закріплених у ст. 203 ЦК України. Правочин вважається правомірним, поки законом
або судом не буде встановлено його недійсність [285, с. 178]. Це визначається
презумпцією правомірного правочину відповідно до ст. 204 ЦК України. Згідно з
постановою Верховного Суду від 14.11.2018 р. у справі № 383/2010 [443], ця
презумпція означає, що вчинений правочин вважається правомірним, тобто таким, що
породжує, змінює або припиняє права і обов’язки сторін, доки ця презумпція не буде
спростована, зокрема, на підставі рішення суду. У разі неспростування презумпції
правомірності договору всі права, набуті сторонами правочину за ним, повинні
безперешкодно здійснюватися, а обов’язки, що виникли внаслідок укладення
договору, підлягають виконанню.
У науковій літературі виокремлюють наступний перелік підстав визнання
договору неукладеним є: недотримання загального порядку укладення договору,
якщо в результаті договір не було укладено (ч. 2 ст. 638 ЦК України); недотримання
необхідної форми договору (ч. 2 ст. 639 ЦК України); недосягнення сторонами згоди
за всіма істотними умовами договору (ч. 1 ст. 638 ЦК України) [107, с. 12].
Якщо договір укладається сторонами в загальному порядку, порушення порядку
оферта - акцепт може бути підставою для визнання договору неукладеним, оскільки
це означає недосягнення сторонами згоди. Недодержання письмової форми
ліцензійного договору є підставою для визнання його нікчемним, тобто таким,
недійсність якого встановлена законом, відповідно до ч. 2 ст. 1107 ЦК України. Що
ж до останнього пункту, то договір вважатиметься неукладеним за відсутності хоча б
однієї істотної умови [16, с. 88]. При цьому не вважається відсутністю згоди між
сторонами неоднозначне розуміння ними певних умов [23, с. 121].
Протилежну думку висловив С. Бервено, коли назвав «юридичним абсурдом»
визнання договору неукладеним, якщо сторони не досягли згоди за всіма істотними
умовами. Він вважає, що договори мають визнаватися неукладеними лише тоді, коли
сторони не досягли згоди, наприклад, щодо істотних умов про предмет та ціну, а всі
інші умови можуть бути визначені в судовому порядку [25, с. 178]. З цією позицією
не можна погодитись, коли йдеться про ліцензійний договір. Так, у ст. 1109 ЦК
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України

наявні

диспозитивні

норми

(вид

ліцензії,

строк,

територія), які

застосовуються, якщо в ліцензійному договорі не встановлено інше. Отже, сторони
повинні досягти згоди щодо предмету договору та визначитись із його відплатністю
чи

безвідплатністю.

Відповідно,

лише

за

умови

недосягнення

сторонами

домовленості щодо таких умов (предмет договору і оплата) договір є неукладеним.
Т. Пономарьова звертає увагу на те, що при виникненні правових спорів суди часто
займають позицію, згідно з якою певні умови, хоч і названі в законі як істотні, не
заважають виконанню договору, а тому їх відсутність не може ставати причиною
визнання договору неукладеним [213, с. 51]. В цьому контексті слід звернутися до
питання тлумачення правочину, а саме тієї тези, що суд не встановлює «нові» умови,
якщо сторони про них не домовились, а тлумачить наявні (відповідно до ч. 2 ст. 213
та ст. 637 ЦК України) із використанням трьох рівнів тлумачення [465]. Іншої думки
щодо тлумачення змісту договору дотримується Н. Москалюк, стверджуючи, що
тлумачення може застосовуватися, якщо сторони в договорі не визначили вид
ліцензії. Як приклад – про наявність виключної ліцензії може свідчити, скажімо,
обов’язок ліцензіара не надавати ліцензії іншим особам, або надання ліцензіату права
видачі субліцензії [185, с. 147]. Тим не менш, слід погодитись із І. Зазуляк, яка
зазначає, що «тлумачення умов договору не породжує нові істотні умови договору,
стосовно яких сторони не дійшли згоди, а лише детальніше розкриває зміст тих умов
договору, що були сторонами попередньо обумовлені та узгоджені» [96, с. 20].
Питання «неукладеності та недійсності договорів» Т. Пономарьова пропонує
досліджувати через розуміння договору як правовідносин. Адже «існування договору
як юридичного факту викликає деякі питання, натомість договір як документ буде
існувати» [212, с. 34] та може використовуватись і виконуватись сторонами. Щодо
спільних ознак неукладених та недійсних договорів, І. Лавриненко зазначає, що 1)
вони є такими з моменту вчинення та не породжують для сторін правових наслідків,
передбачених договором; 2) не породжують цивільних прав і обов’язків для сторін,
та 3) мають ознаки спрямованості сторін на набуття, зміну або припинення цивільних
прав та обов’язків, хоча таких наслідків не породжують через ті чи інші недоліки [159,
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с. 41]. Недійсним може бути визнаний як правочин у цілому, так і його окрема
частина або частини.
У ЦК України відсутні положення про правові наслідки визнання договору
неукладеним [25, с. 32], тобто таким, що не відбувся. Згідно з твердженням
Т. Пономарьової, відсутність окремого положення у цивільному законодавстві
України є «виправданим, оскільки в протилежному випадку довелось б говорити про
те, що існують правові наслідки того, що договору немає і укладений він не був.
Єдиним правовим наслідком відсутності укладення є сама по собі відсутність
правовідносин, які ніколи не виникали» [212, с. 36].
Слід зазначити, що визначення договору неукладеним може мати місце лише на
стадії його укладення, коли сторони не досягли згоди щодо всіх його істотних умов
[391], а не за наслідками його виконання сторонами. Тим не менш, у ході аналізу
правових позицій судів України виявлено, що не можна вважати неукладеним договір
після його повного або часткового виконання. Відповідно до правової позиції
Верховного Суду від 11.09.2018 р. у справі № 905/1926/16 [463], вимога про визнання
договору неукладеним є вимогою про встановлення факту, який має юридичне
значення, однак вимога щодо встановлення певних фактів не може бути самостійним
предметом розгляду в суді, оскільки суди порушують провадження у справах за
позовами, в основі яких правова вимога - спір про право, що виникає з матеріальних
правовідносин. Оскільки визнання договору неукладеним у судовому порядку
неможливе, сторони звертаються до суду з позовними вимогами про застосування
наслідків неукладеного договору, передбачених у главі 83 ЦК України (про
повернення безпідставно набутого майна). При розгляді справи судом досліджуються
докази виконання сторонами такого договору. Наприклад, постановою Верховного
Суду від 19.02.2020 р. у справі № 915/411/19 [464] визначено, що оплата по договору
визнана частковим виконанням договору, тому такий договір не був кваліфікований
як неукладений.
На думку автора, розгляд спору між сторонами ліцензійного договору, якщо одна
із сторін заявляє, що він є неукладеним, - це спір про право, що підлягає розгляду у
порядку позовного провадження. Підлягає вирішенню питання наявності чи
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відсутності права використання спірного об’єкта права інтелектуальної власності на
момент укладення договору. Оскільки ліцензійний договір є консенсуальним
договором, він вважається укладеним з моменту досягнення сторонами в належній
формі згоди з усіх істотних умов, тобто його підписанням сторонами. Зобов’язання
за ліцензійним договором (в тому числі по сплаті ліцензійних платежів) виникають за
фактом надання права використання та не залежать від фактичного використання або
невикористання об’єкта. Оскільки на сторони покладено тягар доведення перед судом
у питаннях фактів [209, с.171], для суду це буде питанням факту: чи мали сторони
намір укласти договір? Чи було частково або повністю виконано договір та якими
доказами це підтверджується? В залежності від встановлених судом обставин справи,
судом надаються відповіді на питання права, що становлять висновки про правову
кваліфікацію цих обставин та існування підстав для настання відповідних юридичних
наслідків [209, с. 172].
У разі кваліфікації договору як неукладеного до сторін застосовуються
положення ст.ст. 1212–1213 ЦК України про набуття майна без достатньої правової
підстави та обов’язок його повернення. В такому разі у сторін не виникли права і
обов’язки за ліцензійним договором. Також ліцензіат зобов’язаний припинити
використання об’єкта права інтелектуальної власності через відсутність належного
дозволу на це.
У ст. 203 ЦК України визначаються умови дійсності правочину, а саме йдеться
про: форму; сторони; зміст; відповідність волі волевиявленню сторін [274, с. 177]. За
ступенем недійсності правочину правочини поділяються на абсолютно недійсні з
моменту їх вчинення (нікчемні) та відносно недійсні (оспорювальні), які можуть бути
визнані недійсними.
ЦК України окреслює такі умови недійсності ліцензійних договорів: 1)
недодержання письмової форми (ч. 2 ст. 1107 ЦК України); 2) наявність умов, які
погіршують становище автора у порівнянні з умовами, передбаченими законом (ч. 2
ст. 1111 ЦК України); 3) наявність умов, які суперечать положенням ЦК України (ч. 9
ст. 1109 ЦК України).
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Законом про авторське право встановлено окремі випадки визнання умов
авторського договору про передачу прав на використання твору недійсним. А саме
якщо: умови договору погіршують становище автора (його правонаступника)
порівняно із становищем, встановленим чинним законодавством (ч. 5 ст. 33); умови
договору обмежують право автора на створення майбутніх творів на зазначену у
договорі тему чи у зазначеній галузі (ч. 7 ст. 33); за договором передаються на
використання права, яких не було на момент укладення договору (ч. 3 ст. 33) [301,
с. 24]. Однак закон визнає недійсними саме ці умови, решта умов та договір
залишаються дійсними.
Питанню правових наслідків недійсних правочинів присвячений параграф 2
глави 16 ЦК України. Його положення застосовуються до ліцензійних договорів у
загальному порядку, що згідно зі ст. 236 ЦК України, недійсним договір визначається
з моменту вчинення. Найбільш дискусійним є застосування ст. 216 ЦК України. В
цьому аспекті варто звернути увагу на один із правових висновків Верховного Суду
(постанова Верховного Суду в складі колегії суддів Другої судової палати
Касаційного цивільного суду від 27.11.2019 р. в справі № 386/29/17 (провадження
№ 61-29467св18) [446]. У ньому зазначено, що ця стаття передбачає лише
двосторонню реституцію, а одностороння реституція не передбачена в законодавстві.
Відповідно, якщо тільки одна сторона недійсного правочину здійснила його
виконання, то для повернення виконаного підлягають застосуванню положення глави
83 ЦК України. Окрім того, неможливість двосторонньої реституції пояснюється у
постанові Вищого господарського суду України від 24.11.2019 р. у справі № 5/206
[475] тим фактом, що використання торговельної марки є «безповоротним і відновити
сторони в первісне положення неможливо».

У постанові Верховного Суду в складі колегії суддів Другої судової палати
Касаційного цивільного суду від 22.06.2020 р. в справі № 177/7942/17 [445]
звертається увага на розмежовування конструкцій «недійсність договору» та
«розірвання договору» як за підставами, так і за правовими наслідками. Також у ній
обґрунтовано, що недійсність договору має існувати в момент його укладення, а не в
результаті невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, що виникли на
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підставі укладеного договору. Невиконання чи неналежне виконання зобов’язань, що
виникли на підставі оспорюваного договору, не є підставою для його визнання
недійсним.

3.1.2 Договір приєднання
Питання відмінності ліцензії на використання об’єкта права інтелектуальної
власності (п. 1 ч. 1 ст. 1107 ЦК України) та ліцензійного договору (п. 2 ч. 1 ст. 1107
ЦК України) як окремих та різних видів договорів щодо розпоряджання майновими
правами інтелектуальної власності є дискусійним. Оскільки вказані види договорів
мають один й той предмет - надання ліцензіаром виключного чи невиключного права
використання визначеного об’єкта права інтелектуальної власності способами, що
визначені в договорі, - постає питання відмінності між ними.
Системний аналіз норм законодавства України дає підстави вважати, що прямо
відмінність між двома договорами на законодавчому рівні не встановлена. На думку
автора, відмінність між ліцензією на використання об’єкта права інтелектуальної
власності та ліцензійним договором може складати різні способи їх укладення.
Водночас, незалежно від способу укладення до таких договорів застосовуються
умови ст. 207 ЦК України щодо письмової форми та визнання їх укладеними з
моменту підписання сторонами. Автор пропонує визначити наступні різні способи
укладення: ліцензійний договір укладається за допомогою загального порядку
укладення

(оферта-акцепт),

а

ліцензія

про

використання

об’єкта

права

інтелектуальної власності – приєднанням до її умов.
Договір приєднання визначають як окремий вид [285, с. 547] або тип [163, с. 176]
договорів у цивільному законодавстві України. С. Бородовський, зазначає, що
«договір приєднання необхідно розглядати як форму укладення договору, а не як вид
договору, оскільки він укладається шляхом приєднання до умов, розроблених однією
із сторін для їх багаторазового використання» [36, с. 6]. Адже в ч. 1 ст. 634 ЦК
України прямо зазначено, що умови такого договору встановлені у формулярах або
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інших стандартних формах. Відповідно, слід погодитись із позицією дослідників, які
відділяють його від «взаємопогоджених» договорів [60, с. 594–602; 308, с. 95].
Ознаками договору приєднання є: 1) умови договору формуються лише однією
стороною – оферентом, а інша сторона не бере участі у формулюванні та обговоренні
умов договору; 2) акцепт договору можливий тільки повністю; 3) акцептом договору
приєднання є згода, що може виражатися підписанням формуляра (інших
стандартних форм) або шляхом вчинення конклюдентних дій [289, с. 127]. Щодо
форми договору приєднання, то необхідно застосовувати вимогу законодавства
залежно від виду договору. Для ліцензійного договору є обов’язковими письмова
форма та підписання сторонами. На практиці приєднатися до ліцензії можна шляхом
підписання такого договору, що надається користувачеві у формі типового договору.
Ліцензіар може використовувати необмежену кількість варіантів ліцензії, до умов
якого пропонується приєднатися користувачеві. Це можна визначити як одну з його
відмінностей від публічного договору.
Як договір приєднання наразі пропонується визнавати укладення договору за
допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем (в мережі Інтернет) шляхом
вчинення конклюдентних дій. Це може бути як шляхом проставлення помітки у полі
або натисканням кнопки, зміст підпису яких тотожний заяві «ознайомився (-лась) і
надаю згоду» [264, с. 146], або вчинення дій (оплата винагороди, завантаження на
комп’ютер тощо), яка ліцензіаром визнається як акцепт та визначають такий
ліцензійний договір укладеним. З цим не можна погодитись, оскільки згідно з
нормами чинного законодавства України, такий договір є нікчемним через
недотримання письмової форми та підписання сторонами [248, с. 168].
Наразі існує необхідність встановити правові підстави укладення ліцензійного
договору за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем (в мережі
Інтернет). Прикладом може слугувати укладення авторського договору про умови
публікації авторських матеріалів (статей) у журналі у формі публічної оферти, яка
пропонується невизначеному колу осіб (авторам). Її повним і беззастережним
прийняттям (акцептом) вважатиметься направлення автором своїх матеріалів
видавцю на зазначену електронну адресу [2]. Іншим прикладом може слугувати
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діяльність «УНІАН фотобанк». На сайті розміщено текст публічного договору про
надання невиключних прав на використання фотопродукції [225], який у договорі
визначається як публічна оферта. Встановлено, що оферта набуває сили договору
приєднання з моменту здійснення ліцензіатом оплати за отримання дозволу на
використання фотографії. Тим не менш, підписання договору ліцензіатом не
відбувається, тому відповідно до положень чинного законодавства України, договір
є нікчемним. Такі приклади не поодинокі, що свідчить про наявну потребу в
уточненні законодавства.
У спеціалізованій літературі наводяться інші приклади договору приєднання так звані «коробкові продукти», коли ліцензія додається до примірника комп’ютерної
програми [72, с. 108]. Текст ліцензійного договору з кінцевим користувачем (EndUser License Agreement) безпосередньо оприлюднюється при інсталяції комп’ютерної
програми. При придбанні комп’ютерної програми разом із такою ліцензією покупець
(ліцензіат) не має права пропонувати зміни в запропоновані йому умови ліцензійного
договору. Наразі такий спосіб укладення ліцензійного договору використовується все
рідше. Адже для завантаження на комп’ютер комп’ютерної програми нині переважно
не використовуються окремі носії (диски, флеш-накопичувачі тощо). Завантаження
найчастіше відбувається безпосередньо з серверу продавця-ліцензіара. А право
використання об’єкта права інтелектуальної власності шляхом завантаження
надається користувачеві після його погодження з умовами ліцензії. Таким чином,
змінюється форма («пряме» завантаження, без додаткової купівлі носія – «коробки»),
а сутність (приєднання користувача до умов ліцензійного договору) залишається
незмінною. Виключення із цієї схеми матеріального носія (дисків, флешнакопичувачів) також впливає на порядок укладення договору. Так, при придбанні
«коробкового продукту» необхідно відрізняти придбання матеріального носія з
комп’ютерною програмою та отримання дозволу на використання. Наразі йдеться про
те, що акцептом умов ліцензійного договору буде конклюдентна дія (інсталяція
комп’ютерної програми на комп’ютер користувача [72, с. 109] або порушення
обгортки упаковки з матеріальним носієм (“shrink-wrap”). Тим не менш, чинне
законодавство України не містить винятку з вимоги укладення ліцензійного договору
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у письмовій формі (окрім можливості укладення договору в усній формі для об’єктів
авторського права і суміжних прав для використання в періодичних виданнях). Тому
укладення ліцензійного договору шляхом приєднання без фактичного підписання
договору сторонами є таким, що не відповідає вимогам цивільного законодавства
України [230, с. 130].
Звертає на себе увагу, як це питання врегульоване у ЦК Російської Федерації. У
ст. 1286 [353] передбачений окремий спрощений порядок укладення ліцензійного
договору у формі договору приєднання, умови якого викладені на упаковці
комп’ютерної програми. Встановлено, що письмова форма ліцензійного договору
вважається дотриманою, якщо користувач здійснює дії, що свідчать про його згоду
на укладення договору. Слід визнати, що вказана норма покликана вирішити досить
конкретну проблему, а аналогічна норма заслуговує на впровадження лише за умов її
розповсюдження на всі об’єкти авторського права та суміжних прав, якщо умови
ліцензійного договору оприлюднені за допомогою інформаційно-телекомунікаційних
систем.
Слід зауважити на необхідність розмежування – оприлюднення тексту ліцензії
за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, укладення та (або)
виконання договору за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем [30,
с. 78], оскільки вони можуть не співпадати. В даному контексті мова йде про
оприлюднення тексту, що робить доступним текст будь-якому користувачі, який
може ознайомитись з ним до ухвалення рішення про укладення або ні; та укладення
за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, що відбувається шляхом
вчинення ліцензіатом визначених дій. Виконання такого договору може мати місце
як в он-лайні і за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем (наприклад,
що стосується комп’ютерних програм) та в оф-лайні (наприклад, фотографія, як
об’єкт ліцензії, використовується в рекламних матеріалах та розміщена на зовнішніх
рекламних носіях – біл-бордах).
В інформаційно-телекомунікаційних системах (мережі Інтернет) розміщуються
ліцензії на використання виключно об’єктів авторського права і суміжних прав.
Переважна більшість стосується комп’ютерних програм, а також художніх та
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музичних творів (фотографії, зображення, фонограми, аудіовізуальні твори тощо в
електронній формі). Це обумовлено специфічними ознаками таких об’єктів та
способами їх використання.
З метою належного правового регулювання зазначеного питання слід визнавати
за автором або особою, яка набула авторські права, право на вибір способу укладення
договору: 1) за загальним порядком (оферта-акцепт із підписанням сторонами
договору), 2) шляхом приєднання до запропонованих ліцензіаром умов використання
твору (із підписанням сторонами договору), або 3) шляхом вчинення ліцензіатом
конклюдентних дій, які визначаються ліцензіаром, як умова визнання договору
укладеним при оприлюдненні тексту ліцензійного договору за допомогою
інформаційно-телекомунікаційних

систем

(у

мережі

Інтернет).

Чинним

законодавством не передбачено укладення договорів щодо розпоряджання
майновими правами інтелектуальної власності шляхом приєднання. Відповідно, для
належного правового регулювання необхідним є внесення змін до законодавства з
метою закріплення винятку щодо застосування вимоги про обов’язкову письмову
форму та підписання договору сторонами. Якщо виходити із вказаних передумов, ч. 3
ст. 1107 ЦК України пропонується доповнити наступним положенням: «Ліцензійний
договір може бути укладено як договір приєднання.» До ч. 1 ст. 33 Закону про
авторське право додати абзац другий наступного змісту: «Якщо умови авторського
ліцензійного договору оприлюднені за допомогою інформаційно-телекомунікаційних
систем, прийняття його умов ліцензіатом можливе шляхом вчинення дій, визначених
ліцензіаром, що свідчать про прийняття ліцензіатом умов договору. В такому разі
вважається, що сторонами дотримана письмова форма договору.»
Про договір приєднання йдеться в контексті можливості використання в Україні
вільних публічних ліцензій при їх укладенні за допомогою інформаційнотелекомунікаційних систем (в мережі Інтернет).
У чинному законодавстві України відсутнє правове регулювання публічних
ліцензій, тому навіть щодо найменування таких ліцензій тривають дискусії: вільна,
публічна, відкрита ліцензія, ліцензія копілефт. Слід підтримати обґрунтування
І. Якубівського щодо визнання ліцензії «публічною», оскільки вона адресована
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невизначеному колу осіб [314, с. 19-20], а застосування «вільна» (від анг. «free» –
вільна, безкоштовна) неповною мірою відображає її характеристику.
На думку автора, публічну ліцензію можна визначити як форму і спосіб
обмеження майнових авторських прав, що встановлюється не на підставі положень
закону, а шляхом реалізації волі автора, яку можна розуміти як відмову автора від
здійснення майнових прав, а саме: права дозволяти використання твору певній особі
та забороняти використання твору. Головний світовий ідеолог відкритого
ліцензування Л. Лесінг писав, що «вільна ліцензія не є відмовою від копірайту, а
надання деяких свобод у використанні об’єкта» [162], відповідно, сутність публічної
ліцензії можна охарактеризувати як певне «самообмеження» виключних прав
ліцензіара, що вчиняються свідомо і добровільно [186, с. 279; 324].
Визначення публічної ліцензії як форми обмеження майнових авторських прав
ґрунтується на тому, що ліцензіар посилається на умови певної публічної ліцензії, яка
використовується ним як типова форма, до якої приєднується ліцензіат. Особливістю
публічних ліцензій, які наразі існують у світі (вільні ліцензії «творчих спільнот»
Creative Commons, ліцензії вільного відкритого програмного забезпечення GNU GPL
тощо) є їх типологізація, тому що стандартний текст ліцензії створюють не сторони
договору, а третя особа – автор публічної ліцензії, а сторони обирають серед наявних
текстів такий, що відповідає їх меті [240, с. 107].
Питання правової природи публічних ліцензій широко дискутується серед
іноземних науковців. Слід визнати, що більшість вчених та практикуючих юристів
визначають, що такі ліцензії є договором [319, с. 3; 323], що створює права і обов’язки
для сторін. Інші заперечують та обґрунтовують тим, що не може бути договором
угода, яка не встановлює для іншої сторони взаємного обов’язку (наприклад, плати
за використання об’єкта права інтелектуальної власності) [326].
Державна служба інтелектуальної власності України надала рекомендації щодо
застосування вільних публічних ліцензій на використання об’єктів авторського права
і суміжних прав [417]. Відповідно до них вона визнає, що «вільна публічна ліцензія –
це загальнодоступний договір приєднання, що надає особі, яка приєдналась до такого
договору, безвідплатний дозвіл на використання об’єкта авторського права та (або)
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суміжних прав певними способами на умовах, визначених ліцензією». При цьому
підтвердженням правомірності використання об’єкта авторського права і суміжних
прав пропонується визнавати факт приєднання шляхом вчинення конклюдентних дій
(зокрема відтворення, в тому числі запис в пам’яті комп’ютера, модифікація,
розповсюдження тощо) [5]. Вчені в Україні визначають публічні ліцензії договором
[103, с. 273; 104, с. 281; 105, с. 197] або одностороннім правочином [264, с. 146].
Поширеним є твердження про неможливість визнання публічної ліцензії договором
через неможливість застосування порядку укладення цивільно-правового договору,
коли договір вважається укладеним із моменту одержання оферентом відповіді про
акцепт його пропозиції, як визначено у ч. 1 ст. 640 ЦК України.
Варто погодитись із позицією авторів, які звертають увагу на те, що наразі
публічні ліцензії не відповідають цілій низці вимог законодавства України. Серед них
такі: ідентифікація сторін договору [104, с. 281]; ідентифікація об’єкта права
інтелектуальної власності; форма договору [264, с. 146]. Якщо посилатись на
поточний стан розвитку цивільного законодавства України та законодавства України
про інтелектуальну власність, публічні ліцензії є нікчемними через недодержання
письмової форми, обов’язкової для укладення ліцензійних договорів [105, с. 201; 244,
c. 70], що вимагає підписів сторін договору.
На думку автора, для оцінки публічної ліцензії необхідно посилатися на ст. 443
ЦК України, відповідно до якої для будь-якого використання твору (крім дозволеного
законом) вимагається дозвіл автора. За автором визнається право перешкоджати
неправомірному використанню твору, в тому числі право забороняти таке
використання. Виходячи з цим передумов, визначення публічної ліцензії як
«самообмеження» можна розуміти як відмову автора від здійснення його майнових
прав дозволяти використання твору певній особі та забороняти використання твору.
З іншого боку, під обмеженням авторських прав слід розуміти випадки вільного
використання твору, встановлені у ст. 21–25 Закону про авторське право. Випадки
вільного використання творів є такими за імперативною нормою закону і не залежать
від волі автора, на відміну від публічної ліцензії, надання якої залежить від волі
автора.
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Щодо правової природи та доцільності запровадження у законодавство України
умов надання публічної ліцензії точаться дискусії. Окремі вчені вважають, що
публічні

ліцензії

не

суперечать

авторському

праву,

бо

використовують

«термінологію законодавства про авторське право, діють на підставі цих законів і
застосовуються тільки до творів, до яких застосовується захист авторським правом»
[174, с. 93]. Критики публічних ліцензій аргументують свою позицію їх
невідповідністю чинному законодавству України щодо обов’язкової письмової
форми ліцензійного договору. З точки зору чинного законодавства публічні ліцензії
суперечать цим вимогам [244, c. 70]. Тим не менш, варто підтримати наукову
спільноту та практикуючих юристів щодо необхідності внесення змін до
законодавства України з метою запровадження правового регулювання публічних
ліцензій.

Слід

відзначити

доцільність

впровадження

належного

правового

регулювання публічних ліцензій в Україні як різновиду ліцензійного договору [338,
с. 369], що укладається шляхом приєднання до його умов, початок використання
об’єкта способом, встановленим у ньому, буде акцептом. Це означатиме, що ліцензіар
надає будь-якій особі, яка погоджується з встановленими ним умовами, дозвіл на
безвідплатне використання конкретного об’єкта авторського права та суміжних прав
на весь строк чинності майнових авторських прав. З метою належного правового
регулювання публічних ліцензій на використання об’єктів авторського права і
суміжних прав в Україні пропонується доповнити ЦК України ст. 443-1 такого змісту:
«Стаття 443-1. Публічна ліцензія
1. За ліцензійним договором автор (ліцензіар) може надати будь-якій особі
дозвіл на безвідплатне використання об’єкта авторського права на умовах,
визначених ліцензіаром (публічна ліцензія).
2. Публічна ліцензія підлягає оприлюдненню за допомогою інформаційнотелекомунікаційних систем із наданням можливості ознайомлення з нею
необмеженому колу осіб разом із примірником об’єкта авторського права.
3. Договір вважається укладеним з моменту прийняття пропозиції ліцензіатом
шляхом вчинення дій, які виражають згоду з умовами публічної ліцензії у спосіб,
визначений ліцензіаром.
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4. Публічна ліцензія діє протягом строку чинності майнових авторських прав на
об’єкт авторського права, якщо інше не зазначено окремо. У разі відсутності в
публічній ліцензії умови про територію, на якій дозволяється використання об’єкта
авторського права, дозвіл поширюється на територію України.
5. В разі порушення ліцензіатом умов публічної ліцензії, дія публічної ліцензії для
такої особи достроково припиняється.
6. Ліцензіат має право відмовитись від використання об’єкта авторського
права в односторонньому порядку в будь-який час шляхом припинення використання
об’єкта авторського права.»
Ст. 452 ЦК України пропонується доповнити новою ч. 3 такого змісту:
«3. До публічних ліцензій на використання об’єктів суміжних прав
застосовуються положення статті 443-1 цього Кодексу.»
На думку автора, наявність двох видів договорів - ліцензійного договору та
ліцензії на використання об’єкта права інтелектуальної власності – не обґрунтовані
та ліцензія підлягає виключенню із переліку видів договорі щодо розпоряджання
майновими правами інтелектуальної власності [246, с. 145]. Ліцензійний договір слід
визнати універсальною конструкцією та використовувати для надання дозволу на
використання будь-яких об’єктів права інтелектуальної власності, що може бути
укладений як за загальним порядку укладення (оферта-акцепт), так і шляхом
приєднання, за умов дотримання письмової форми та підписання сторонами.
Для використання саме об’єктів авторського права і суміжних прав необхідно
запровадити в законодавство України додаткові договірні конструкції. За цих
передумов, для надання дозволу на використання об’єктів авторського права і
суміжних прав можливе укладення наступних договорів: 1) ліцензійний договір, який
укладається у письмовій формі за умов підписання сторонами; 2) авторський
ліцензійний договір, умови якого оприлюднені за допомогою інформаційнотелекомунікаційних систем, що укладається шляхом приєднання до його умов
вчиненням ліцензіатом конклюдентних дій (наприклад, оплата або початок
використання об’єкта авторського права та суміжних прав); 3) публічна ліцензія,
умови якої теж розміщені за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем,
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на таких умовах: безвідплатне використання на весь строк чинності майнових
авторських прав (якщо не встановлене інше).
Враховуючи викладене та за умови впровадження запропонованих змін до
законодавства, визначається нова структура договорів з надання дозволу на
використання об’єктів права інтелектуальної власності (структура надана у Додатку
Б).
Державна реєстрація договорів щодо розпоряджання майновими правами
інтелектуальної власності закріплена у ст. 1114 ЦК України. Ч. 1 цієї статті зазначає,
що ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності та ліцензійний
договір не підлягають обов’язковій державній реєстрації.
Формулювання положень ч. 2 ст. 1114 ЦК України викликає нарікання з боку
наукового товариства та практикуючих юристів. Визначення, що державній
реєстрації підлягає факт надання виключного права на використання об’єкта права
інтелектуальної власності викликає складнощі при застосуванні цієї норми – щодо її
розповсюдження на ліцензійний договір або лише на договір про передання майнових
прав [137, с. 43; 243, с. 77; 293, с. 179]. Погоджено, що факт передачі прав за
«виключною» ліцензією не підлягає обов’язковій реєстрації та дозволяється
реєстрація ліцензійного договору за рішенням сторін.
Тобто можна стверджувати, що чинне законодавство України не вимагає
державної реєстрації ліцензійних договорів. Однак за вимогою будь-якої сторони
договору ліцензійний договір буде зареєстровано у відповідному реєстрі. Так,
існують та діють відповідні нормативно-правові акти щодо порядку внесення даних
до державних реєстрів про укладені ліцензійні договори щодо торговельних марок
[400], винаходів (корисних моделей) [402], промислових зразків [401] та топографії
інтегральної мікросхеми, а також договорів, що стосуються права автора на твір [390].
Важливо зазначити, що у порядку проведення державної реєстрації закріплено
перелік підстав для відмови у реєстрації, а саме: відносно недійсного патенту
(свідоцтва); якщо власником подана та не відкликана заява на «відкриту ліцензію»;
якщо порушуються права третіх осіб, які на законних підставах уже використовують
такий об’єкт ліцензії, в тому числі на підставі раніше зареєстрованого ліцензійного
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договору; подані на реєстрацію документи не відповідають вимогам інструкцій [229,
с. 24].
Тим не менш, навіть якщо сторони виявили бажання провести державну
реєстрацію укладеного ліцензійного договору, здійснення або нездійснення такої
реєстрації не впливає на його укладення [137, с. 44]. Погоджено, що державна
реєстрація ліцензійного договору не створює самостійну форму договору [96, с. 17].
Показовою визнається статистика державної реєстрації авторського права та
договорів, що стосуються прав авторів на твір. У фаховій літературі йдеться про
«стійке зростання» динаміки таких реєстрацій [35, с. 11]. Це доводить, що попри
необов’язковість державної реєстрації, визнається її доцільність на практиці.
Існують протилежні підходи до питання державної реєстрації ліцензійних
договорів в Україні. Озвучуються позиції як за, так і проти такої реєстрації. І хоча
державна реєстрація необов’язкова з 2004 року – з часу набуття чинності ЦК України
[196, с. 12; 243, с. 75], висловлюються позиції про необхідність «повернення» або
запровадження нової системи державної реєстрації ліцензійних договорів [129, с. 157;
139, с. 44; 177, с. 108; 248, с. 168].
Огляд практики державної реєстрації ліцензійних договорів, що склалась у світі,
здійснено у дослідженні Г. Андрощюка. Ним було встановлено, що у патентних
законах більшості країн встановлений порядок реєстрації ліцензійних договорів, які
мають на меті реалізацію функції державного контролю за переданням наукомістких
технологій як всередині країни, так і за кордон [8, с. 23, 38]. Г. Андрощюк наводить
статистику, поділивши країни на три групи: перша група – країни з обов’язковим
порядком реєстрації ліцензійних договорів (Бельгія, Італія, Португалія, Канада, Росія,
Білорусь, Казахстан, Таджикистан, Туркменістан); друга група – країни з
декларативним порядком реєстрації ліцензійних договорів (Австрія, Великобританія,
Греція, Іспанія, Франція, Швейцарія, Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія); третя
група – країни, де не здійснюється реєстрація ліцензійних договорів (США,
Німеччина) [8, с. 28–33]. Вочевидь, згідно з цим переліком, наразі Україна належить
до другої групи країн. Наведена статистика не є показовою. Обов’язкова державна
реєстрація ліцензійних договорів притаманна і постсоціалістичним країнам (Росія,
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Білорусь,

Казахстан,

Таджикистан,

Туркменістан)

і

одночасно

економічно

розвиненим країнам (Бельгія, Італія, Португалія, Канада). З цього випливає, що кожна
країни використовує власну аргументацію для ухвалення рішення про порядок
реєстрації ліцензійних договорів.
Наведемо головні аргументи на користь обов’язкової державної реєстрації
ліцензійного договору. Перш за все це необхідність захисту прав сторін для
підтвердження належності (ліцензіару) та одержання (ліцензіатом) визначеного у
договорі

права

використання

об’єкта

інтелектуальної

власності,

як

доказ

правомірності його використання у процесі здійснення господарської діяльності [137,
с.45]. Це відсутність «паралельних» ліцензій (в тому числі однієї з них – виключної)
тощо. Слід погодитись, що державна реєстрація ліцензійних договорів частково
вирішить перераховані проблеми. Однак вона не обґрунтовує необхідності
запровадження державного регулювання приватно-правових відносин.
У чинному законодавстві України містяться норми, покликані забезпечити
дотримання прав ліцензіата за умови державної реєстрації ліцензійного договору.
Такі норми стосуються винаходів та корисних моделей – це заборона видачі
«відкритої ліцензії» та заборона відмови від прав, що випливають із державної
реєстрації винаходу чи корисної моделі. За умови настання таких випадків ліцензіар
обмежений у вільному вчинені зазначених дій за наявності інформації про
зареєстрований ліцензійний договір. Це також є аргументом для ліцензіата для
проведення державної реєстрації ліцензійного договору.
Враховуючи викладене, слід констатувати обґрунтованість наявного в Україні
порядку державної реєстрації ліцензійних договорів, що має добровільний характер.
Водночас, наявна система потребує змін. Варто визнати доцільним здійснення такої
реєстрації шляхом направлення однією зі сторін (яка визначена сторонами у
ліцензійному договорі) електронного повідомлення (заповнення форми реєстрації на
сайті уповноваженого державного органу) про укладення ліцензійного договору із
основними його характеристиками: 1) найменування сторін, 2) об’єкт права
інтелектуальної власності, право використання якого надається (із зазначенням
обов’язкових ідентифікуючих характеристик), 3) вид ліцензії; 4) способи
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використання, 5) строк, 6) територія, 7) позначення про відплатний чи безвідплатний
характер використання. Вбачається, що така система повинна сформувати реєстр,
ведення якого здійснюватиметься в електронній формі із застосуванням принципу
відкритих даних. Державна реєстрація повинна відбуватись на безвідплатній основі.
Крім внесення даних про укладений ліцензійний договір до відповідного реєстру, слід
передбачити порядок внесення змін до даних реєстру при зміні умов ліцензійного
договору або достроковому припиненні його дії. Інформація у державному реєстрі
має бути відкритою, загальнодоступною та безвідплатною для користувачів.

3.2 Форма ліцензійного договору
У теорії цивільного права виділяються такі форми правочинів: усна, письмова, а
також письмова з нотаріальним посвідченням та письмова з дотриманням
спеціальних вимог (державна реєстрація). Водночас на підставі ч. 2 ст. 205 ЦК
України сформовано твердження, що договір може бути укладений шляхом вчинення
конклюдентних дій [25, с. 175; 275, с. 78]. Не можна погодитись із визначенням
конклюдентних дій як форми правочину. На думку автора, такі дії є формою акцепту
пропозиції, тобто згоди на укладення, яка може мати усну чи письмову форму, та
водночас виконання такого правочину.
Ч. 2 ст. 1107 ЦК України містить вимогу про укладення ліцензійного договору у
письмовій формі. Водночас, у визначенні форми договору, який вчиняється у
правовідносинах з іноземним елементом, застосовуються положення ч.ч. 1 та 3 ст. 31
Закону України «Про міжнародне приватне право» [214, с. 69]. Ст. 207 ЦК України
встановлює два способи письмового оформлення правочину – шляхом фіксації у 1)
одному або 2) кількох документах (в тому числі електронних), а також в 3) листах,
телеграмах, якими обмінялись сторони.
Недодержання письмової форми має наслідком нікчемність ліцензійного
договору. Правочин визнається нікчемним, якщо його недійсність встановлена
законом, та за правилом абз. 1 ч. 1 ст. 215 ЦК України визнання його недійсним судом
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не вимагається. В цьому випадку суть нікчемності зводиться до вчинення стороною
дії, спрямованої на набуття, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків, яка у
зв’язку з порушенням умов чинності правочину не породжує правових наслідків з
моменту вчинення [158, с. 5]. Тому не можна погодитись із В. Микитиним, який у
своєму дисертаційному дослідженні стверджує, що якщо договір укладено «не в
письмовій формі, то існує велика вірогідність, що він буде визнаний нікчемним» [177,
с. 104].
Важливо зазначити, що згідно з ч. 2 ст. 207 ЦК України правочин вважається
таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною
(сторонами). Під підписанням необхідно розуміти скріплення тексту правочину
оригінальною позначкою, притаманною лише даній особі [188, с. 352]. Належним
підписанням вважатиметься проставлення підпису сторони договору (в тому числі
факсимільне відтворення підпису, за погодженням сторін) або підписання за
допомогою

електронного

підпису,

за

порядком,

встановленим

чинним

законодавством України. О. Харитонова визначає обов’язковою ознакою письмової
форми наявність власноручного підпису [275, с. 78]. З цим можна погодитись лише
частково. Адже дозволяється використання кваліфікованого електронного підпису,
який має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його
відповідності власноручному підпису, як визначено у ч. 4 ст. 18 Закону України «Про
електронні довірчі послуги» [395]. Відповідно, момент проставлення підпису слід
вважати моментом завершення вчинення правочину, що фіксує настання бажаних
правових наслідків [68, с. 322]. Незалежно від того, яким із перелічених способів
підписано договір, керуючись презумпцією правомірності правочину, як встановлено
у ч. 1 ст. 204 ЦК України, правочин, у тому числі електронний, є правомірним, якщо
його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом
недійсним. Підтверджується це і тим, що в нормі ч. 2 ст. 1108 ЦК України
передбачена можливість укладення ліцензії як окремого документу чи складової
частини ліцензійного договору, що «підкреслює її документальну сутність» [293,
с. 178].
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Зі ст. 207 ЦК України випливає, що електронна форма правочину є різновидом
письмової форми, що проявляється у відмінності технічних засобів передачі або
зберігання інформації, у якій виражено волю сторін. Умови електронного договору,
як виду письмового договору, викладаються з використанням засобів письменності літер.
Згідно ч. 2 ст. 639 ЦК України, якщо сторони домовилися укласти договір за
допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, він вважається укладеним у
письмовій формі. І. Спасибо-Фатєєва вважає, що віднесення правочинів, вчинених за
допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем до письмових «слід розуміти
як подання інформації (змісту правочину) на інших носіях, аніж папір, проте із
фіксацією волі (думки, намірів) сторін через логічно упорядковані знаки» [254, с. 32].
Водночас, обов’язковим реквізитом електронного договору є електронні підписи
сторін (сторони). В законодавстві не передбачено виключення з цього правила.
Єдиний виняток із вимоги про обов’язкову письмову форму ліцензійного
договору передбачено у ч. 1 ст. 33 Закону про авторське право. Це договір про
використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах, журналах
тощо), який дозволяється укладати в усній формі. Системний аналіз цієї норми
виявляє дуже обмежені випадки її застосування. Тому не можна погодитись із
В. Микитиним, який у своєму дисертаційному дослідженні зазначає, що при
укладенні безвідплатного договору «сторони можуть вважати для себе прийнятним
укладення договору в усному порядку» [177, с. 104]. Адже інших винятків, крім
зазначеного у ст. 33 Закону про авторське право, в законодавстві не передбачено, а
форма договору тим паче не залежить від його відплатності.
Усну форму договору, згідно з твердженням А. Кетрар, «не можна визнати
оптимальною». Тож дослідниця пропонує використання «скороченого» договору, де
зазначено предмет і розмір винагороди, як доказу існування договірних відносин між
сторонами [124, с. 131]. Такий договір передбачатиме чітко визначений спосіб
використання твору (публікація певного твору у певному виданні) та часто
одноразове використання (певний твір у єдиному номері періодичного видання).
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Попри це, варто погодитись, що фіксація домовленості між сторонами у письмовій
формі слугуватиме підтвердженням надання автором дозволу на використання твору.
Слід також взяти до уваги висновки дослідження І. Зайцевої-Калаур про те, що
договір в усній формі можливо укласти між друкованим ЗМІ та автором на
одноразове використання його оригінального твору, без права повторного
використання та передачі третім особам [98, с. 127–128]. Ця норма не регулює
погодження сторонами розміру винагороди автору та її оплати, а отже, це питання
підлягає вирішенню на загальних підставах. І. Зайцева-Калаур посилається на тезу
О. Гетманової про те, що отримання автором винагороди за використання твору в ЗМІ
підтверджує згоду автора на використання твору [99, с. 47]. Таким чином, отримання
винагороди як конклюдентна дія є належним акцептом пропозиції та погодження з
усіма істотними угодами договору, укладеного в усній формі. Варто також
погодитись, що положення закону має імперативний характер і не розповсюджується
на інших суб’єктів, в тому числі на аудіовізуальні ЗМІ (телебачення та
радіомовлення) та електронні ЗМІ [99, с. 48]. Тому договори між такими ЗМІ і
авторами повинні укладатись за загальним правилом у письмовій формі.
Виходячи з цих аргументів, у ситуації, якщо майнові права на твір, що
пропонується для опублікування у ЗМІ, належать не автору твору, а іншій особі, яка
набула авторські права на такий твір, цей виняток не може застосовуватись, а договір
повинен укладатись за загальним правилом у письмовій формі.
У цілому зазначене положення законодавства про укладення договору в усній
формі виключно для друкованих ЗМІ є тією спадщиною радянського законодавства,
що не відповідає нинішнім потребам суспільства. Отже, слід підтримати пропозицію
про скасування цієї норми, а також вилучення третього абзацу ч. 2 ст. 1107 ЦК
України. Проте це має бути здійснено лише за умови внесення змін до законодавства
України щодо визнання укладеними ліцензійних договорів на використання об’єктів
авторського права і суміжних прав шляхом вчинення конклюдентних дій при
укладенні ліцензійного договору за допомогою інформаційно-телекомунікаційних
систем (в мережі Інтернет). Таким чином, ЗМІ та будь-які інші особи зможуть
розробити стандартний договір про використання об’єктів авторського права і
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суміжних прав. Варто зауважити, що оферентом та акцептантом за ліцензійним
договором, який пропонується укладати шляхом конклюдентних дій, можуть бути як
ліцензіар, так і ліцензіат.

3.3 Зміна та розірвання ліцензійного договору
Глава 53 ЦК України побудована таким чином, що питання укладення договору
регулюється окремо. Водночас питання зміни або розірвання договору (ст.ст. 651–654
ЦК України) об’єднані, оскільки до них застосовуються однакові вимоги щодо
порядку зміни та припинення. Проте вони відрізняються своїми правовими
наслідками. Зазначені положення застосовуються щодо ліцензійного договору.
Згідно з правилом ст. 654 ЦК України щодо форми договору, яким вчиняється
зміна або розірвання договору, зміна та розірвання ліцензійного договору також
вчиняється у письмовій формі. Недопустимість недодержання цієї вимоги
підтверджено в постанові Вищого господарського суду України від 15.01.2013 р.
№ 5011-72/11574-2012 [433], відповідно до якої судами розглядались вимоги про
визнання дійсним ліцензійного договору. Як випливає з тексту постанови, ліцензіат
звернувся до суду з позовом до ліцензіара щодо визнання ліцензійного договору
дійсним у частині передання прав на використання музичних творів, перелік яких
постійно доповнювався шляхом листування між сторонами за допомогою
електронної пошти. Відповідно до позиції позивача, таке листування є зміною
ліцензійного договору. Однак суд першої інстанції відмовив у задоволенні позовних
вимог, обґрунтувавши відмову тим, що всі зміни в ліцензійний договір вносяться
тільки у письмовій формі за підписом уповноважених представників сторін. Вищий
господарський суд України підтримав рішення суду першої інстанції та звернув увагу
на те, що відносини сторін у цьому спорі регулюються ст. 33 Закону про авторське
право. А відповідно до неї, договори про передачу прав на використання творів
укладаються у письмовій формі.
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Законодавство України не надає прямої вказівки щодо того, які умови договору
забороняється змінювати або виключати. Однак із огляду на доктрину цивільного
права істотні умови можуть бути змінені, але не можуть бути вилучені зі змісту
договору [36, с. 5]. У фаховій літературі зазначається, що умови про предмет
договору, істотні умови, визнані такими за законом, та істотні умови, необхідні для
даного виду договорів, не можуть бути вилучені зі змісту договору, оскільки такий
договір не зможе створювати права і обов’язки для його сторін [36, с. 14]. Не можна
погодитись із позицією, що не дозволяється зміна лише об’єкта ліцензійного
договору [175, с. 13]. Якщо об’єкт є складовою предмета договору, зміна предмета
(наприклад надання права використання на передачу майнових прав на один і той
самий об’єкт) призводить до зміни виду договору та способу його виконання. Загалом
зміна договору передбачає або зміну існуючих умов (заміну або вилучення), або
додавання нових. На відміну від розірвання договору, коли зобов’язання
припиняються, зміни в договір можуть вноситися необмежену кількість разів.
Слід окреслити істотні умови договору про зміну або розірвання первісного
договору. Так, О. Дзера називає істотними умовами договору ті самі істотні умови
первісного договору. Але з тією відмінністю, що «дії сторін спрямовуються на зміну
та припинення прав та обов’язків між суб’єктами договірного правовідношення» [69;
265, с. 115]. Вважається, що правило про досягнення сторонами згоди щодо всіх
істотними умов, яке застосовується для укладення договору, має застосовуватись при
його зміні чи розірванні, якщо це відбувається за домовленістю сторін. Якщо зміна
або розірвання є односторонніми, конструкція оферта-акцепт не застосовується.
Адже ініціатор реалізує надане йому договором або законом право на зміну чи
розірвання договору.
Встановлено такі підстави зміни або розірвання договору: 1) за згодою сторін, 2)
одностороння зміна або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором
або законом (ч. 1 ст. 651 ЦК України); 3) за рішенням суду на вимогу однієї із сторін
у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках,
встановлених договором або законом (ч. 2 ст. 651 ЦК України); 4) у разі
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односторонньої відмови від договору однієї сторони, якщо таке право прямо
передбачене договором або законом (ч. 3 ст. 651 ЦК України) (перелік автора. – А.С.).
На підставі формулювання ч. 1 ст. 651 ЦК України можна зробити висновок, що
зміна або розірвання договору дозволяється, лише якщо це передбачено в договорі. А
також, що такі дії можуть бути як двосторонніми (за згодою сторін), так і
односторонніми. Кожна із перелічених підстав має свої особливості.
При зміні або розірванні договору за згодою сторін, очевидно, що умови
договору, які підлягають зміні, або умови розірвання договору визначаються та
погоджуються сторонами, а договір вважається зміненим або розірваним із моменту
досягнення

сторонами

згоди

про

таке. Відповідно, сторони

мають

бути

поінформовані щодо правових наслідків своїх дій.
Право і порядок односторонньої зміни або розірвання договору мають
встановлюватись сторонами в договорі. Як правило, передбачається, що за умови
настання передбачених у договорі підстав сторона направляє іншій стороні
повідомлення про односторонню зміну або розірвання із зазначенням строку, з якого
передбачені наслідки набувають чинності. Підстави одностороннього розірвання
ліцензійного договору встановлюються сторонами договору на свій розсуд.
Неможливо та недоцільно закріплювати такі підстави на законодавчому рівні. На
практиці сторони намагаються закріпити у договорі «негативні» ситуації, при
настанні яких «постраждала» сторона матиме право на розірвання договору, як такі,
що порушують її законні права та інтереси. Щодо договору на використання об’єктів
авторського права, А. Кирилюк наводить такі приклади: ліцензіар має право розірвати
договір у випадку повторної невиплати винагороди; використання твору не
визначеними в договорі способом тощо [128, с. 362].
Що до зміни або розірвання договору за рішенням суду у разі істотного
порушення, істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої
цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона
розраховувала при укладенні договору. На практиці під час розгляду судом спорів
щодо таких питань сторона, яка вимагає розірвати договір, має довести причиннонаслідковий зв’язок між порушенням і неможливістю отримати бажаний результат.
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Наприклад, рішенням Господарського суду Київської області від 07.07.2017 р. у
справі № 911/1133/17 несплата роялті ліцензіару визначена судом як істотне
порушення ліцензійного договору і договір розірвано, оскільки через це ліцензіар
«втрачає потребу у продовженні співробітництва» [447]. Якщо на виконання
ліцензійного договору сторонами укладається договір підряду на виконання робіт,
необхідних для реалізації мети, з якою укладається ліцензійний договір, при
розірванні договору підряду ліцензіатом доведено, що «втрачено його правову
сутність, доцільність і призначення» ліцензійного договору. Тож рішенням
Господарського суду м. Києва від 11.03.2013 р. у справі № 5011-76/15429-2012 було
задоволено вимогу про його розірвання [450].
За правилом ч. 3 ст. 651 ЦК України одностороння відмова від договору
дозволяється виключно якщо право на таку відмову встановлено договором або
законом. Таке право за законом для сторін ліцензійного договору передбачено у ч. 2
ст. 1110 ЦК України. У ній закріплено, що підставою для односторонньої відмови від
ліцензійного договору може бути порушення контрагентом будь-якої умови
договору, та окремо визначається право ліцензіара на односторонню відмову. Як
зауважує І. Ромащенко, одностороння відмова від договору не складає односторонній
правочин, а також не є офертою, тобто пропозицією до укладення договору щодо
зміни чи розірвання чинного договору. Дослідниця зазначає, та з чим слід погодитись,
що позначення «одностороння» тут «є зайвим», оскільки додаткове волевиявлення
другої сторони не вимагається, а правові наслідки настають незалежно від поведінки
іншої сторони [232, с. 116].
Право відмови від договору передбачено в ч. 3 ст. 1110 ЦК. Згідно з нею, якщо у
ліцензійному договорі відсутня умова про строк договору, будь-яка зі сторін може від
нього відмовитися після спливу п’ятирічного строку від дня укладення договору за
умови письмового повідомлення про це другої сторони за шість місяців до розірвання
договору.
Слід визнати, що реалізація права на односторонню відмову обґрунтовується
порушенням умов договору іншою стороною, внаслідок чого потерпіла сторона не
отримує бажаний результат або зазнає збитків. На практиці одностороння відмова від

201

ліцензійного договору можлива за таких обставин: коли ліцензіат почав використання
об’єкта до настання права на це; коли ліцензіат своєчасно не почав використання
об’єкта [128, с. 363]; коли розмір ліцензійних платежів залежить від обсягів
використання об’єкта, при настанні яких ліцензіар має право відмовитись від
ліцензійного договору [153, с. 159]. Перелік умов узгоджується сторонами в договорі.
Встановлюється, що договір вважається зміненим чи розірваним із моменту
повідомлення про таке. Тому порядок повідомлення та момент, із якого договір
вважається зміненим або розірваним, потребують окремого дослідження. Існує два
варіанти визначення такого моменту – це відправка або отримання повідомлення про
відмову від договору. Пояснюють, що через можливість ухилення іншою стороною
договору від отримання повідомлення про відмову від договору це може мати як
активну реакцію (пряма відмова), так і пасивну (ігнорування) [232, с. 118]. Правова
позиція судів України (п. 5.5. постанови Пленуму ВГС України від 17.10.2012 р. № 12
[393]) така, що відмова від ліцензійного договору не потребує для своєї реалізації
звернення до суду (що не виключає можливості оскарження в суді обґрунтованості
такої відмови). Відмова вважається такою, що відбулася, з моменту одержання
ліцензіаром або ліцензіатом повідомлення про неї, якщо інше не передбачено
договором. Водночас у чинному законодавстві відсутні норми щодо порядку
повідомлення іншої сторони про відмову сторони від договору. Тим не менш,
необхідно виходити з того, що додаткове волевиявлення другої сторони не
вимагається, а правові наслідки настають незалежно від поведінки іншої сторони
[232, с. 116; 337, с. 158].
Одностороння відмова від договору не збігається зі змістом поняття
односторонньої зміни та розірвання договору. Правові наслідки зміни та розірвання
договору визначені в ст. 653 ЦК України, а відмови від правочину – встановлюються
законом або домовленістю сторін [36, с. 14]. За правилом ч. 4 ст. 653 ЦК України
сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за
зобов’язаннями до моменту зміни або припинення договору, якщо інше не
встановлено договором або законом. У разі відмови від договору сторони
повертаються у попередній стан, однак законом або договором можливе
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встановлення інших правових наслідків таких дій. Інша важлива відмінність – це
право сторони відмовитись від договору навіть після повного його виконання (ч. 2
ст. 214 ЦК України). Змінити або розірвати договір після його повного виконання не
дозволяється.
ЦК України лишає поза увагою питання припинення договору. Системний аналіз
положень ЦК України свідчить про використання різних термінів – «розірвання»,
«дострокове розірвання», «припинення» та «дострокове припинення» – для
регулювання питання порядку припинення договору та його наслідків. Не містить ЦК
України й окремого регулювання цих питань відносно ліцензійного договору.
Варто зазначити, що така термінологічна роз’єднаність міститься і в працях
дослідників. Термін «розірвання» [115, с. 221; 265, с. 115] використовується на
продовження термінології, що використовується в главі 53 ЦК України. При
використанні терміну «припинення» [116, с. 189] у нього вкладається ширше
смислове

значення,

оскільки

розірвання

договору

обов’язково

передбачає

волевиявлення однієї сторони або сторін. Водночас договір може бути припиненим
як незалежно від волі сторони чи сторін, так і з проявом волі сторін, коли вона
користується наданим їй правом [128, с. 361].
Відповідно до ст. 599 ЦК України зобов’язання припиняється його виконанням,
тому 1) виконання зобов’язання є основною та самостійною підставою припинення
договору. Іншими підставами припинення ліцензійного договору є: 2) закінчення
строку дії ліцензійного договору; 3) розірвання ліцензійного договору (за взаємною
згодою сторін або на підставі рішення суду [229, с. 27]); 4) закінчення строку чинності
виключних майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності (припинення дії
охоронного документу [226, с. 39]) (в тому числі при повній або часткові відмові від
прав на об’єкт права інтелектуальної власності або через несплату збору за
підтримання чинності майнових прав); 5) припинення юридичної особи [128, с. 361],
яка є стороною договору (ліцензіаром або ліцензіатом); 6) смерть фізичної особи –
ліцензіара за відсутності спадкоємців [128, с. 361; 131, с. 64], або фізичної особи –
ліцензіата; 7) знищення об’єкта авторського права або суміжних прав.
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Слід зауважити, що наслідком визнання прав на винахід (корисну модель) або
свідоцтва на торговельну марку недійсними в судовому порядку є визнання
ліцензійного договору нікчемним. Адже в такому разі права на винахід (корисну
модель), торговельну марку вважаються такими, що не набрали чинності. Рішенням
Господарського суду м. Києва від 31.01.2017 р. у справі № 910/29614/14 [449]
обґрунтовано, що набуття законної сили рішення суду про визнання недійсним
договору про передання виключних майнових прав на торговельну марку є
свідченням нікчемності ліцензійного договору з моменту його укладення у зв’язку із
нікчемністю предмета ліцензійного договору – права використання торговельної
марки. Це випливає з принципу, що ніхто не може передати іншому право більше,
аніж має сам [125, с. 272].
Також варто звернути увагу на те, що оскільки на ліцензійний договір
розповсюджуються положення зобов’язального права, ліцензійний договір може бути
припинено на загальних підставах, наприклад у зв’язку з заміною одного
зобов’язання іншим (новація) [128, с. 362].
Що ж до перелічених підстав, то в окремих випадках ліцензійний договір
вважатиметься припиненим відповідно до положення ч. 3 ст. 653 ЦК України з
моменту досягнення сторонами домовленості. В інших – за фактом настання
зазначеної події.
Слід також зауважити, що сторони зазвичай приділяють недостатньо уваги
питанню правових наслідків припинення ліцензійного договору. Оскільки з моменту
припинення ліцензійного договору у ліцензіата відсутній належний дозвіл на
використання

об’єкта

договору,

будь-яке

його

подальше

використання

є

неправомірним.
На практиці на момент припинення ліцензійного договору ліцензіат може
продовжувати володіти продукцією, виготовленою при використанні об’єктів права
промислової власності. Також така продукція може бути маркована етикеткою з
зображенням торговельної марки, право на використання якої припинилось із
моменту припинення дії договору або у разі якщо дата припинення ліцензійного
договору припала на середину технологічного процесу виробництва такої продукції.
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Така ситуація виникає, якщо ліцензіат не обмежений у обсягах дозволеного
використання об’єкта ліцензійного договору (не визначений тираж, кількість, обсяг,
вартість продукції тощо). Для вирішення такої ситуації договір має містити
домовленість сторін щодо порядку дій стосовно продукції, виготовленої протягом дії
ліцензійного договору, однак не проданої, не відвантаженої або наявної в залишках
на складах. Залежно від конкретного дозволу на використання об’єкта права
інтелектуальної власності (наприклад дозвіл на використання торговельної марки, що
визначає такий спосіб використання як виробництво товарів; дозвіл на виробництво і
продаж товарів тощо) та статусу такої продукції, неможливе застосування принципу
вичерпання прав до обсягу продукції як такої, що не введена у господарський обіг. В
такому разі сторони ухвалюють рішення про знищення продукції, що виготовлена
понад дозволені обсяги чи підлягає продажу ліцензіару, або вчиняють інші дії,
доцільність яких визначається сторонами. В разі відсутності окремих домовленостей
сторін спір щодо правомірності будь-яких дій ліцензіата із використання об’єкта
права інтелектуальної власності після припинення дії ліцензійного договору підлягає
вирішенню в суді.
Окремо необхідно проаналізувати положення законодавства України, відповідно
до яких не визначається підставою для зміни або розірвання ліцензійного договору
відчуження (передання) майнових прав інтелектуальної власності (ч. 2 ст. 1113 ЦК
України та п. 5.4. постанови Пленуму ВГС України від 17.10.2012 р. № 12 [393]).
Вважається, що зазначена норма ЦК України «за своїм змістом є правовою гарантією,
яка спрямована на забезпечення стабільності ліцензійних договорів у разі зміни особи
ліцензіара» [216, с. 389; 265, с. 112]. Водночас це означає, що новий правовласник
«заздалегідь погоджується на тимчасові і територіальні обмеження своїх майнових
прав інтелектуальної власності, що випливають з умов ліцензійного договору» [216,
с. 390; 265, с. 112]. Використання формулювання «не впливає на ліцензійні договори»
не відповідає правовим конструкціям у цивільному законодавстві. Відповідно,
залишається відкритим питання щодо правових наслідків для сторін (ліцензіата та
особи, яка набуває майнові права на об’єкт права інтелектуальної власності).
Оскільки це єдина норма, яка стосується питання зміни правовласника, на практиці
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виникає багато питань. Так, В. Троцька детально дослідила питання дії сторін та
правових наслідків для них у зв’язку зі змінами у суб’єктному складі. Дослідниця
прийшла до висновку, що за будь-яких обставин ліцензійний договір підлягає зміні
або розірванню, з цим не можна погодитись. За її твердженням, підставою для таких
змін

буде

не

безпосередньо

факт

передачі

(відчуження)

майнових

прав

інтелектуальної діяльності, а необхідність приведення положень ліцензійного
договору у відповідність до вимог законодавства для подальшого виконання його
зобов’язань [265, с. 114]. Вона застосовує до цієї ситуації положення абз. 1 ч. 1
ст.ст. 512, 513–519 ЦК України щодо заміни кредитора у зобов’язанні та визначає її
характерні риси: 1) обов’язкова письмова форма та 2) здійснення без згоди боржника,
якщо інше не встановлено договором або законом [265, с. 113].
А. Кодинець зазначає, що чинне законодавство не містить обов’язку
правоволодільця та не встановлює правові наслідки неповідомлення набувача про
існування раніше укладених ліцензійних договорів [143, с. 8]. Попри це, заслуговує
на увагу позиція В. Дмитришина, що власник повинен одержати згоду ліцензіата
(ліцензіатів) на продовження роботи за укладеними договорами з новим власником
(правонаступником) та врегулювати з ліцензіатом (ліцензіатами) питання щодо
виконання зобов’язань за цим (цими) договором (договорами)» [77, с. 28]. Втім, не
можна погодитись із категоричним формулюванням «повинен одержати згоду»,
оскільки необхідність отримання згоди ліцензіата на продовження роботи за
укладеними договорами не визначена в ч. 2 ст. 1113 ЦК України. У свою чергу,
В. Троцька зазначає, що з огляду на принцип свободи договору це не означає, що такі
положення не можуть мати місце в укладеному ліцензійному договорі [265, с. 114].
Цей висновок підтверджується правовою позицією судів України, що законом не
передбачено необхідності одержання згоди ліцензіата (за наявності укладених раніше
ліцензійних договорів) на передання виключних майнових прав інтелектуальної
власності іншій особі [393].
На думку автора, системний аналіз ч. 2 ст. 1113 ЦК України свідчить, що права
ліцензіата за ліцензійним договором є обов’язковими для нового правоволодільця. А
розірвання ліцензійного договору можливе лише за згодою нового правоволодільця
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та ліцензіата в порядку та на умовах, які визначені ліцензійним договором [265,
с. 114].
Слід зазначити, що зміна ліцензіара відбувається ще у випадку смерті ліцензіара
– фізичної особи та шляхом заміни кредитора у зобов’язанні на його спадкоємців. За
загальним правилом визначається, що оскільки за ліцензійним договором надається
дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності (твір, винахід,
торговельна марка), зобов’язання за ліцензійним договором не припиняється у
зв’язку із смертю ліцензіара. Адже воно не є нерозривно пов’язаним із його особою,
як визначено у ст. 608 ЦК України. Аналогічно відбувається заміна кредитора за
умови

припинення

ліцензіара

–

юридичної

особи

за

умов

належного

правонаступництва.

Висновки до розділу 3
1. Запропоновано критерій поділу об’єктів права інтелектуальної власності на
групи в залежності від визнання за особою права дозволяти іншим використання
об’єкта права інтелектуальної власності. За таким критерієм об’єкти права
інтелектуальної власності поділяють на такі, щодо яких право дозволяти іншим
використання: а) визнається (для об’єктів авторського права і суміжних прав, об’єктів
права промислової власності тощо), б) не визнається (щодо географічних зазначень,
раціоналізаторських пропозиції), або в) визнається за умов дотримання окремих
вимог (для комерційного найменування - виключно разом з цілісним майновим
комплексом або його частиною).
2. Встановлено, що загальний порядок укладення договору є послідовністю
стадій встановлення цивільних прав та обов’язків сторін, що регулюються
положеннями глави 53 ЦК України та складається з двох стадії: оферти та акцепту.
Обґрунтовано наявність додаткової «суб-стадії» - отримання акцепту оферентом,
оскільки з цього моменту пропозиція набуває юридичної сили й зобов’язує оферента.
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3.

Сформульований

перелік

підстав

визнання

ліцензійного

договору

неукладеним: 1) недотримання загального порядку укладення договору (ч. 2 ст. 638
ЦК України); 2) недотримання необхідної форми договору (ч. 2 ст. 639 ЦК України);
3) недосягнення сторонами згоди за всіма істотними умовами договору (ч. 1 ст. 638
ЦК України). Визначено, що вимога про визнання договору неукладеним не може
бути вимогою про встановлення факту, що має юридичне значення, а є спір про право,
що підлягає розгляду у порядку позовного провадження. Підлягає вирішенню
питання наявності чи відсутності права використання спірного об’єкта права
інтелектуальної власності на момент укладення договору. В разі визнання договору
неукладеним, до нього застосовуються наслідки повернення майна у зв’язку із
набуттям без достатньої правової причини. Обґрунтовано, що договір, який повністю
або частково виконано, не може кваліфікуватися як неукладений.
4. Запропоновано визначити відмінність між двома договорами - ліцензією на
використання об’єкта права інтелектуальної власності (п. 1 ч. 1 ст. 1107 ЦК України)
та ліцензійним договором (п. 2 ч. 1 ст. 1107 ЦК України) у способі їх укладення:
ліцензійний договір укладається за загальним порядком укладення (оферта - акцепт),
ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності – шляхом
приєднання, якщо умови ліцензії встановлені у формулярах або інших стандартних
формах.
5. Обґрунтовано висновок про визнання законодавством України ліцензійних
договорів (в тому числі, вільних (публічних) ліцензій) на використання об’єктів
авторського права та суміжних прав, що укладаються за допомогою інформаційнотелекомунікаційних систем (в мережі Інтернет) нікчемними, якщо підписання
договору ліцензіатом не відбувається.
6. Визначається, що за ліцензійним договором автор (ліцензіар) може надати
будь-якій особі дозвіл на безвідплатне використання певного об’єкта авторського
права та суміжних прав на весь строк чинності майнових прав інтелектуальної
власності на умовах, визначених ліцензіаром («публічна ліцензія»). Запропоновані
зміни до чинного законодавства України для належного правового регулювання
публічних ліцензій на використання об’єктів авторського права і суміжних прав.
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7. За умов прийняття запропонованих змін до законодавства визначається нова
структура

договорів

з

надання

дозволу

на

використання

об’єктів

права

інтелектуальної власності (Додаток В).
8. Встановлено, що єдиний виняток з вимоги про обов’язкову письмову форму
ліцензійного договору передбачений у ч. 1 ст. 33 Закону про авторське право. Це
договір про використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах,
журналах тощо), який дозволяється укладати в усній формі. Обґрунтовано, що
укладення ліцензійного договору в усній формі, що передбачає єдиний спосіб
використання об’єкта авторського права – опублікування в ЗМІ, не відповідає
потребам сучасного суспільства та укладення такого договору можливо шляхом
приєднання авторів до умов ліцензійного договору, запропонованого ЗМІ.
Запропоновано виключити третій абзац ч. 2 ст. 1107 ЦК України та друге речення п. 1
ст. 33 Закону про авторське право.
9. Обґрунтовано, що істотні умови ліцензійного договору можуть бути змінені,
але не можуть бути виключені зі змісту договору.
10. Обґрунтовано, що заміна ліцензіара (шляхом заміни кредитора у зобов’язанні
на його спадкоємців) відбувається у випадку смерті ліцензіара – фізичної особи,
оскільки зобов’язання за ліцензійним договором не є нерозривно пов’язаним із його
особою, як визначено у ст. 608 ЦК України, тому не припиняється у зв’язку зі смертю
ліцензіара.
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ВИСНОВКИ
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової
задачі, яке виявилося у визначенні теоретичних і практичних питань правового
регулювання ліцензійного договору як виду договору щодо розпоряджання
майновими правами інтелектуальної власності у цивільному праві України. Автором
узагальнені основні висновки здійсненого дослідження.
1.

Обґрунтований

зв’язок

між

моментом

чинності

майнових

прав

інтелектуальної власності на об’єкт права інтелектуальної власності і моментом
укладення ліцензійного договору. Надання дозволу на використання об’єкта, якщо у
ліцензіара відсутні майнові права інтелектуальної власності, виключає застосування
до таких правовідносин конструкції ліцензійного договору. Право використання
об’єкта права інтелектуальної власності надається «як є» та виключно за дозволом
ліцензіара дозволяються 1) зміни до об’єкту ліцензійного договору та 2) зміни самого
об’єкту ліцензійного договору (створення похідного твору).
2. Запропоновано визначення «ліцензії». У широкому розумінні - як дозволу на
використання об’єкта права інтелектуальної власності, та у вузькому розумінні - як
виду договорів щодо розпоряджання майновими права інтелектуальної власності.
Обґрунтовано визначення «ліцензії на використання об’єкта права інтелектуальної
власності» як договору, оскільки у ліцензіата виникає зустрічний обов’язок
погодитись та дотримуватись умов використання об’єкта права інтелектуальної
власності одночасно із отриманням права використання такого об’єкта. Відповідно,
визначено необґрунтованою кваліфікацію ліцензії як одностороннього правочину,
тому надане у ч. 1 ст. 1108 ЦК України визначення ліцензії визначається таким, що
не відповідає жодному із запропонованих визначень та пропонується виключити.
3. Визначено відсутність положень у чинному законодавстві України із
правилами, принципами, або підходами, якими слід керуватися суду або Кабінету
Міністрів України при наданні примусової або обов’язкової ліцензії. Запропоновано
керуватися принципами FRAND (абревіатура від англ. «Fair, Reasonable And NonDiscriminatory» – справедливий, розумний та недискримінаційний) при їх наданні.
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4. Обґрунтовано, що за ліцензійним договором надається право використання
об’єкта права інтелектуальної власності, а інші майнові права інтелектуальної
власності, в тому числі, право перешкоджати і забороняти неправомірне
використання об’єкта права інтелектуальної власності, не можуть бути предметом
ліцензійного договору. Оскільки право перешкоджати і забороняти неправомірне
використання об’єкта права інтелектуальної власності реалізується за допомогою
передбачених у законодавстві способів захисту прав інтелектуальної власності,
ліцензіат не набуває таких прав за ліцензійним договором. Вбачається, що такі
правовідносинами між сторонам повинні регулюватися як відносини представництва
на підставі окремого правочину.
5. Охарактеризовані два способи правомірного використання чужого об’єкта
права інтелектуальної власності: 1) за дозволом або 2) без дозволу, виключно у
випадках, передбачених ЦК України та іншими законами.
Обґрунтовано, що дозвіл правоволодільця вимагається для використання
способами, не передбаченими законодавством України, незалежно від того,
вичерпний або невичерпний перелік способів використання об’єкта права
інтелектуальної власності закріплений у законодавстві України.
6. Встановлені різні підходи до визначення спільної сумісної власності
подружжя: в залежності від об’єктів права інтелектуальної власності та способу
набуття на них майнових прав (створення або набуття на підставі договору).
Результати інтелектуальної, творчої діяльності (об’єкти авторського права і суміжних
прав, винаходи, корисні моделі, промислові зразки) визначаються особистою
приватною власністю їх автора; засоби індивідуалізації (торговельні марки) –
спільною сумісною власністю подружжя. Об’єкти права інтелектуальної власності,
майнові права на які придбані одним із подружжя під час перебування в шлюбі,
вважаються спільною сумісною власністю подружжя.
7. Встановлено, що істотними умовами ліцензійного договору є 1) предмет
договору, 2) територія та 3) строк, на який дозволено використання об’єкта права
інтелектуальної власності, 4) розмір плати за його використання, та 5) інші істотні
умови, прямо визначені спеціальним законодавством України з інтелектуальної
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власності. Звичайними умовами визначено умови про порядок та строки оплати за
використання об’єкта права інтелектуальної власності.
Для визначення окремої умови ліцензійного договору як істотної, застосовано
принцип «від зворотного», який полягає у аналізі впливу відсутності певної умови
договору на факт визнання його укладеним [339, с. 61]. У зв’язку із наявністю у
ст. 1109 ЦК України диспозитивних норм визначено, що договір є неукладеним при
недосягненні сторонами домовленості щодо предмету ліцензійного договору і
відплатності.
Запропоновано викласти ч. 3 ст. 1109 ЦК України в такій редакції: «Істотними
умовами ліцензійного договору є умови про предмет договору, територію та строк,
на який дозволено використання об’єкта права інтелектуальної власності, розмір
ліцензійного платежу за його використання або позначення про безвідплатне
використання та інші істотні умови, прямо визначені законом.»
Істотними умовами, що мають бути прямо визначеними у відповідному
спеціальному законі з інтелектуальної власності України, слід вважати наступні:
«Істотними умовами авторського ліцензійного договору є умови, прямо
визначені в законодавстві, а також умова про встановлення кількісної межі
використання твору кожним з способів, передбачених договором.» (ч. 2 ст. 33 Закону
України «Про авторське право і суміжні права»).
«Істотними умовами ліцензійного договору є умови, прямо визначені в
законодавстві, а також умова про обов’язок ліцензіата почати використання
об’єкта у визначений в договорі строк.» (ч. 7 ст. 28 Закону України «Про охорону
прав на винаходи (корисні моделі)»).
«Істотними умовами ліцензійного договору є умови, прямо визначені в
законодавстві, а також умова, що якість товарів (послуг), виготовлених (наданих)
за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів (послуг) власника
свідоцтва та він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.» (абзац другий
ч. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).
8. Обґрунтовано можливість укладення ліцензійного договору з надання права
використання об’єктів, не передбаченого у ст. 420 ЦК України, на прикладі
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телеформата. Під телеформатом запропоновано розуміти вид аудіовізуального твору,
що є результатом телевізійного виробництва, та містить сукупність елементів,
комбінація яких є характерною та відрізняє його від інших однорідних об’єктів. Зміст
форматного ліцензійного договору може становити: об’єкт договору - «базовий
формат» (аудіовізуальний твір) та інструкція з виробництва локального формату, так
звана «Біблія формату» (комерційна таємниця); предмет договору - надання
виключного права використання базового формату такими способами: переробка
шляхом адаптації для створення похідного твору (локального формату) та право його
використання (право розповсюдження, публічний показ, публічне сповіщення тощо)
на певній території на визначений строк. Запропоновано визначати спільне авторство
на похідний твір – локальний формат.
9. Запропоновано доповнити ст. 21 Закону України «Про авторське право і
суміжні права» нормою про визнання «свободи панорами» як способу вільного
використання твору з некомерційною метою та за умови зазначення імені автора,
якщо це практично можливо.
10. Обґрунтовується застосування міжнародного принципу вичерпання прав
щодо об’єктів права промислової власності і торговельних марок. Встановлення
міжнародного принципу вичерпання прав підтверджується змінами, що були внесені
Законом України від 17.10.2019 р. «Про внесення змін до Митного кодексу України
щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через
митний кордон України», оскільки передбачають застосування заходів по
призупиненню митного оформлення лише контрафактних товарів, а підтвердженням
оригінальності товару виступатиме будь-який документ, що підтверджує законність
його придбання, наприклад, договір купівлі-продажу з виробником.
11. Встановлено новий підхід щодо визначення правомірності використання
винаходу (корисної моделі) з науковою метою або в порядку експерименту.
Визначено, що особа, яка використовує винахід, в підтвердження наукової мети
використання повинна підтвердити наявність у неї наукового відділу (лабораторії) з
відповідними штатними науковими працівниками, наявність технічної можливості
(обладнання) для проведення відповідних наукових робіт, та обґрунтувати межі і
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обсяги такого використання. Таке використання винаходу (корисної моделі) слід
вважати дозволеним виключно для некомерційної мети.
12. Запропоновано критерії поділу об’єктів права інтелектуальної власності на
групи в залежності від визнання за особою права дозволяти іншим використання
об’єкта права інтелектуальної власності. За таким критерієм об’єкти права
інтелектуальної власності поділяють на такі, щодо яких право дозволяти
використання: а) визнається (для об’єктів авторського права і суміжних прав, об’єктів
права промислової власності тощо), б) не визнається (щодо географічних зазначень,
раціоналізаторських пропозиції), або в) визнається за умов дотримання окремих
вимог (для комерційного найменування - виключно разом з цілісним майновим
комплексом або його частиною).
13. Визначено, що вимога про визнання договору неукладеним не може бути
вимогою про встановлення факту, що має юридичне значення, а є спір про право, що
підлягає розгляду у порядку позовного провадження. Підлягає вирішенню питання
наявності чи відсутності права використання спірного об’єкта права інтелектуальної
власності на момент укладення договору. В разі визнання договору неукладеним, до
нього застосовуються наслідки повернення майна у зв’язку із набуттям без достатньої
правової причини. Обґрунтовано, що договір, який повністю або частково виконано,
не може кваліфікуватися як неукладений.
14. Обґрунтовується доцільність належного правового регулювання публічних
ліцензій в Україні та пропонується доповнити ЦК України ст. 443-1 такого змісту:
«Стаття 443-1. Публічна ліцензія
1. За ліцензійним договором автор (ліцензіар) може надати будь-якій особі
дозвіл на безвідплатне використання об’єкта авторського права на умовах,
визначених ліцензіаром (публічна ліцензія).
2. Публічна ліцензія підлягає оприлюдненню за допомогою інформаційнотелекомунікаційних систем із наданням можливості ознайомлення з нею
необмеженому колу осіб разом із примірником об’єкта авторського права.
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3. Договір вважається укладеним з моменту прийняття пропозиції ліцензіатом
шляхом вчинення дій, які виражають згоду з умовами публічної ліцензії у спосіб,
визначений ліцензіаром.
4. Публічна ліцензія діє протягом строку чинності майнових авторських прав на
об’єкт авторського права, якщо інше не зазначено окремо. У разі відсутності в
публічній ліцензії умови про територію, на якій дозволяється використання об’єкта
авторського права, дозвіл поширюється на територію України.
5. В разі порушення ліцензіатом умов публічної ліцензії, дія публічної ліцензії для
такої особи достроково припиняється.
6. Ліцензіат має право відмовитись від використання об’єкта авторського
права в односторонньому порядку в будь-який час шляхом припинення використання
об’єкта авторського права.»
Ст. 452 ЦК України доповнити новою ч. 3 такого змісту:
«3. До публічних ліцензій на використання об’єктів суміжних прав
застосовуються положення статті 443-1 цього Кодексу.»
15. З урахуванням запропонованих змін до законодавства України визначається
нова структура договорів з надання дозволу на використання об’єктів права
інтелектуальної власності.
Ліцензійний

договір

визначається

як

універсальна

конструкція,

що

використовується для надання дозволу на використання будь-яких об’єктів права
інтелектуальної власності. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної
власності підлягає виключенню із переліку видів договорі щодо розпоряджання
майновими правами інтелектуальної власності.
Надання дозволу на використання об’єктів авторського права і суміжних прав
буде можливим шляхом укладення наступних різновидів ліцензійних договорів: 1)
ліцензійний договір, умови якого оприлюднені за допомогою інформаційнотелекомунікаційних систем (в мережі Інтернет), що укладається шляхом приєднання
до його умов вчиненням ліцензіатом конклюдентних дій (наприклад, оплата або
початок використання об’єкта авторського права та суміжних прав); 2) ліцензійний
договір, умови якого розміщені за допомогою інформаційно-телекомунікаційних
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систем (в мережі Інтернет) та який передбачає безвідплатне використання на весь
строк чинності майнових прав інтелектуальної власності («публічна ліцензія»).
Структура договорів з надання дозволу на використання об’єктів права
інтелектуальної власності надана у Додаток Б.
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Смородина

А.

Є.

Проблеми

укладення

ліцензійного

договору

за

законодавством України. Актуальні проблеми держави і права. 2020. № 87. С. 158–
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Додаток Б
ВИДИ ДОГОВОРІВ З НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ ТА ЇХ ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Згідно з чинним ЦК України
Вид договору

Спосіб
укладення
Ліцензія на
Договір
використання
приєднання.
об’єкта права
Письмова
інтелектуальної форма і підпис
власності
сторін.
Ліцензійний
договір

Укладається за
загальним
порядком
укладення
(оферта –
акцепт).
Письмова
форма і підпис
сторін.

За пропозицією автора

Характеристики Вид договору Спосіб укладення
Універсальна
договірна
конструкція для
всіх об’єктів
права
інтелектуальної
власності.
Універсальна
договірна
конструкція для
всіх об’єктів
права
інтелектуальної
власності.

Характеристики

виключити

-

-

Ліцензійний
договір

Укладається за
загальним
порядком
укладення (оферта
– акцепт) або
приєднанням до
його умов.
Письмова форма і
підпис сторін, або

Універсальна
договірна
конструкція для всіх
об’єктів права
інтелектуальної
власності.
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-

-

-

Авторський
ліцензійний
договір

-

-

-

Публічна
ліцензія

електронна форма
і електронний
цифровий підпис.
Договір
Для об’єктів
приєднання,
авторського права і
укладення шляхом суміжних прав.
вчинення
конклюдентних
дій.
Електронна
форма.
Договір
Для об’єктів
приєднання
авторського права і
укладення шляхом суміжних прав.
вчинення
конклюдентних
дій:
безвідплатнно, на
весь строк
чинності
майнових
авторських прав.
Електронна
форма.
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Додаток В
ПОРІВНЯННЯ ЗМІСТУ ПОЛОЖЕНЬ (НОРМ) ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
(СТАНОМ НА 16 СЕРПНЯ 2020 РОКУ) ІЗ ЗМІСТОМ ПОЛОЖЕНЬ (НОРМ) З УРАХУВАННЯМ
ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ
Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст положення (норми) з урахуванням запропонованих
змін та доповнень

Цивільний кодекс України
Стаття 426. Використання об'єкта права інтелектуальної

Стаття 426. Використання об'єкта права інтелектуальної

власності

власності

4.

Умови

надання

дозволу

(видачі

ліцензії)

на 4. Умови надання дозволу на використання об’єкта права

використання об'єкта права інтелектуальної власності інтелектуальної

власності

визначаються

ліцензійним

можуть бути визначені ліцензійним договором, який договором, який укладається з додержанням вимог цього
укладається з додержанням вимог цього Кодексу та Кодексу та іншого закону.
іншого закону.
Відсутня.
Відсутня.

Стаття 443-1. Публічна ліцензія
1. За ліцензійним договором автор (ліцензіар) може надати
будь-якій особі дозвіл на безвідплатне використання об’єкта
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авторського права на умовах, визначених ліцензіаром
(публічна ліцензія).
2. Публічна ліцензія підлягає оприлюдненню за допомогою
інформаційно-телекомунікаційних

систем

із

наданням

можливості ознайомлення з нею необмеженому колу осіб
разом із примірником об’єкта авторського права.
3. Договір вважається укладеним з моменту прийняття
пропозиції ліцензіатом шляхом вчинення дій, які виражають
згоду з умовами публічної ліцензії у спосіб, визначений
ліцензіаром.
4. Публічна ліцензія діє протягом строку чинності майнових
авторських прав на об’єкт авторського права, якщо інше не
зазначено окремо. У разі відсутності в публічній ліцензії
умови про територію, на якій дозволяється використання
об’єкта авторського права, дозвіл поширюється на територію
України.
5. В разі порушення ліцензіатом умов публічної ліцензії, дія
публічної ліцензії для такої особи достроково припиняється.
6. Ліцензіат має право відмовитись від використання об’єкта
авторського права в односторонньому порядку в будь-який
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час шляхом припинення використання об’єкта авторського
права.
Стаття 452. Майнові права інтелектуальної власності на

Стаття 452. Майнові права інтелектуальної власності на

об'єкт суміжних прав

об'єкт суміжних прав

Відсутня.

3. До публічних ліцензій на використання об’єктів
суміжних прав застосовуються положення статті 443-1
цього Кодексу.

Стаття 1107. Види договорів щодо розпоряджання

Стаття 1107. Види договорів щодо розпоряджання

майновими правами інтелектуальної власності

майновими правами інтелектуальної власності

1. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної 1. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної
власності здійснюється на підставі таких договорів:
1)

ліцензія

на

використання

об'єкта

власності здійснюється на підставі таких договорів:

права 1) ліцензійний договір;

інтелектуальної власності;

2) договір про створення за замовленням і використання

2) ліцензійний договір;

об'єкта права інтелектуальної власності;

3) договір про створення за замовленням і використання 3) договір про передання виключних майнових прав
об'єкта права інтелектуальної власності;

інтелектуальної власності;

4) договір про передання виключних майнових прав 4) інший договір щодо розпоряджання майновими правами
інтелектуальної власності;
5) інший договір щодо розпоряджання майновими
правами інтелектуальної власності.

інтелектуальної власності.
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2. Договір щодо розпоряджання майновими правами 2.

Договір

щодо

розпоряджання

майновими

правами

інтелектуальної власності укладається у письмовій інтелектуальної власності укладається у письмовій формі.
формі.
3. Ліцензійний договір може бути укладено як договір
приєднання.
У разі недодержання письмової форми договору щодо Виключити.
розпоряджання майновими правами інтелектуальної
власності такий договір є нікчемним.
Законом можуть бути встановлені випадки, в яких Виключити.
договір щодо розпоряджання майновими правами
інтелектуальної власності може укладатись усно.

1.

Стаття 1108. Ліцензія на використання об’єкта права

Стаття 1108. Дозвіл на використання об’єкта права

інтелектуальної власності

інтелектуальної власності

Особа,

яка

має

виключне

право

дозволяти Виключити.

використання об'єкта права інтелектуальної власності
(ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату)
письмове повноваження, яке надає їй право на
використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері
(ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної
власності).
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2.

Ліцензія

на

використання

об’єкта

права 1. Дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної

інтелектуальної власності може бути оформлена як власності може бути наданий на підставі ліцензійного
окремий документ або бути складовою частиною договору або бути складовою частиною будь-якого договору
ліцензійного договору.
3.

Ліцензія

на

та містити істотні умови ліцензійного договору.
використання

об'єкта

права 2. Право використання об'єкта права інтелектуальної

інтелектуальної власності може бути виключною, власності може бути виключним, одиничним, невиключним, а
одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не також іншого виду, що не суперечить закону:
суперечить закону.
Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і Право використання об'єкта права інтелектуальної власності,
виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта що надається лише одному ліцензіату і виключає можливість
права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної
цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та надання
використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

ним іншим особам права використання цього об'єкта у
зазначеній сфері (виключна ліцензія);

Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і Право використання об'єкта права інтелектуальної власності,
виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам що надається лише одному ліцензіату і виключає можливість
ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної видачі ліцензіаром іншим особам права використання об'єкта
власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією
ліцензією, але не виключає можливості використання
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виключає можливості використання ліцензіаром цього ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері (одинична
об'єкта у зазначеній сфері.
Невиключна

ліцензія

ліцензія);
не

виключає

можливості Право використання об'єкта права інтелектуальної власності,

використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної що не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта
власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією
ним іншим особам ліцензій на використання цього ліцензією, та надання ним іншим особам права використання
об'єкта у зазначеній сфері.

цього об'єкта у зазначеній сфері (невиключна ліцензія).

4. За згодою ліцензіара, наданою у письмовій формі, Виключити.
ліцензіат може видати письмове повноваження на
використання об'єкта права інтелектуальної власності
іншій особі (субліцензію).
Стаття 1109. Ліцензійний договір

Стаття 1109. Ліцензійний договір

1. За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) 1. Ліцензійний договір це договір, за яким одна сторона
надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання (ліцензіар)

дозволяє

іншій

стороні

(ліцензіату)

об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на використання об'єкта права інтелектуальної власності на
умовах, визначених за взаємною згодою сторін з умовах, визначених договором.
урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.
2. У випадках, передбачених ліцензійним договором, 2. У випадках, прямо передбачених ліцензійним договором,
може бути укладений субліцензійний договір, за яким може бути укладений субліцензійний договір, за яким
ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) дозвіл на
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на

використання

власності.

У

об'єкта

цьому

разі

права

інтелектуальної використання

відповідальність

об'єкта

права

інтелектуальної

власності

перед способами та в межах, визначених ліцензійним договором.

ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії
інше не встановлено ліцензійним договором.

субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено
ліцензійним договором.

3. У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, 3. Істотними умовами ліцензійного договору є умови про
сфера використання об'єкта права інтелектуальної предмет договору, територію та строк, на який дозволено
власності (конкретні права, що надаються за договором, використання об’єкта права інтелектуальної власності,
способи використання зазначеного об'єкта, територія та розмір

ліцензійного

платежу

за

використання

або

строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і позначення про безвідплатне використання, та інші
строки виплати плати за використання об'єкта права істотні умови, прямо визначені законом.
інтелектуальної власності, а також інші умови, які
сторони вважають за доцільне включити у договір.
4. Вважається, що за ліцензійним договором надається 4. Вважається, що за ліцензійним договором надається
невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним
ліцензійним договором.

договором.

5. Предметом ліцензійного договору не можуть бути 5. Предметом ліцензійного договору є надання ліцензіаром
права на використання об'єкта права інтелектуальної виключного чи невиключного права використання
власності, які на момент укладення договору не були визначеного об’єкта права інтелектуальної власності
чинними.

способами, що визначені в договорі.
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Не дозволяється надання дозволу на використання
об’єкта права інтелектуальної власності, якщо на момент
укладення договору майнові права на об’єкт права
інтелектуальної власності не були чинні.
6. Права на використання об'єкта права інтелектуальної 6. Способи використання об’єкта права інтелектуальної
власності та способи його використання, які не визначені власності, які не визначені у ліцензійному договорі,
у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не вважаються такими, що не дозволені ліцензіату.
надані ліцензіату.

За ліцензійним договором дозволяється надання права
використання об’єкта права інтелектуальної власності в
повному обсязі, про що повинно бути прямо зазначено у
договорі (повна ліцензія).

7. У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про 7. У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про
територію, на яку поширюються надані права на територію,

на

яку

поширюються

наданий

дозвіл

на

використання об'єкта права інтелектуальної власності, використання об'єкта права інтелектуальної власності, його
дія ліцензії поширюється на територію України.

дія поширюється на територію України.

8. Якщо в ліцензійному договорі про видання або інше Виключити.
відтворення твору винагорода визначається у вигляді
фіксованої грошової суми, то в договорі має бути
встановлений максимальний тираж твору.
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9.

Умови

ліцензійного

договору,

які

суперечать 9. Умови ліцензійного договору, які суперечать положенням

положенням цього Кодексу, є нікчемними.

цієї статті, є нікчемними.

Закон України «Про авторське право і суміжні права»
Стаття 32. Передача права на використання твору

Стаття 32. Надання дозволу на використання твору

1. Автору та іншій особі, яка має авторське право, 1. Автору та особі, яка має авторське право, належить
належить виключне право надавати іншим особам дозвіл виключне

право

надавати

іншим

особам

дозвіл

на

на використання твору будь-яким одним або всіма використання твору будь-яким одним або всіма відомими
відомими способами на підставі авторського договору.

способами на підставі авторського ліцензійного договору.

Використання твору будь-якою особою допускається Використання

твору

будь-якою

особою

допускається

виключно на основі авторського договору, за винятком виключно на основі договору, за винятком випадків,
випадків, передбачених статтями 21-25 цього Закону.

передбачених статтями 21-25 цього Закону.

2. Передача права на використання твору іншим особам Виключити.
може здійснюватися на основі авторського договору про
передачу виключного права на використання твору або
на

основі

авторського

договору

про

передачу

невиключного права на використання твору.
3. За авторським договором про передачу виключного Виключити.
права на використання твору автор (чи інша особа, яка
має

виключне

авторське

право)

передає

право
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використовувати твір певним способом і у встановлених
межах тільки одній особі, якій ці права передаються, і
надає цій особі право дозволяти або забороняти подібне
використання твору іншим особам. При цьому за
особою, яка передає виключне право на використання
твору, залишається право на використання цього твору
лише в частині прав, що не передаються.
4. За авторським договором про передачу невиключного Виключити.
права на використання твору автор (чи інша особа, яка
має авторське право) передає іншій особі право
використовувати твір певним способом і у встановлених
межах. При цьому за особою, яка передає невиключне
право, зберігається право на використання твору і на
передачу невиключного права на використання твору
іншим особам.
5. Право на передачу будь-яким особам невиключних 5. Право на надання будь-яким особам дозволу на
прав

на

використання

творів

мають

організації використання творів на умові невиключної ліцензії мають

колективного управління, яким суб’єкти авторського організації

колективного

управління,

яким

суб’єкти

права передали повноваження на управління своїми авторського права передали повноваження на управління
майновими авторськими правами.

своїми майновими авторськими правами.
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6. Права на використання твору, що передаються за Виключити.
авторським договором, вважаються невиключними,
якщо у договорі не передбачено передачі виключних
прав на використання твору.
Стаття 33. Договори на право використання творів

Стаття 33. Авторські ліцензійні договори

1. Договори про передачу прав на використання творів 1. Авторські ліцензійні договори укладаються у письмовій
укладаються у письмовій формі. В усній формі може формі.
укладатися договір про використання (опублікування)
твору в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо). Якщо

умови

оприлюднені

авторського
за

телекомунікаційних

ліцензійного

допомогою
систем,

договору

інформаційно-

прийняття

його

умов

ліцензіатом можливе шляхом вчинення дій, визначених
ліцензіаром, що свідчать про прийняття ліцензіатом умов
договору. В такому разі вважається, що сторонами
дотримана письмова форма договору.
2. Договір про передачу прав на використання творів 2. Істотними умовами авторського ліцензійного договору
вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто є умови, прямо визначені в законодавстві, а також умова
згоди щодо всіх істотних умов (строку дії договору, про встановлення кількісної межі використання твору
способу

використання

твору,

території,

на

яку кожним з способів, передбачених договором.

поширюється передаване право, розміру і порядку
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виплати авторської винагороди, а також інших умов,
щодо яких за вимогою однієї із сторін повинно бути
досягнено згоди).
Авторська винагорода визначається у договорі у вигляді 3. Якщо згідно з умовами договору передбачена виплата
відсотків від доходу, отриманого від використання авторської

винагороди,

її

розмір

встановлюється

твору, або у вигляді фіксованої суми чи іншим чином. сторонами.
При цьому ставки авторської винагороди не можуть
бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені
Кабінетом Міністрів України.
3.

Предметом

договору

про

передачу

прав

на Виключити.

використання твору не можуть бути права, яких не було
на момент укладання договору.
4. Відповідні відомства і творчі спілки можуть Виключити.
розробляти

примірні

авторські

договори

(зразки

авторських договорів).
5. Умови договору, що погіршують становище автора 5. Умови договору, що погіршують становище автора (його
(його правонаступника) порівняно із становищем, правонаступника) порівняно із становищем, встановленим
встановленим чинним законодавством, є недійсними.
6.

За

авторським

договором

замовлення

чинним законодавством, є недійсними.

автор Виключити.

зобов’язується створити у майбутньому твір відповідно
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до умов цього договору і передати його замовникові.
Договором може передбачатися виплата замовником
авторові авансу як частини авторської винагороди.
7. Умови договору, що обмежують право автора на 7. Умови договору, що обмежують право автора на створення
створення майбутніх творів на зазначену у договорі тему майбутніх творів на зазначену у договорі тему чи у зазначеній
чи у зазначеній галузі, є недійсними.

галузі, є недійсними.

8. Усі майнові права на використання твору, які Виключити.
передаються за авторським договором, мають бути у
ньому визначені. Майнові права, не зазначені в
авторському договорі як передані суб’єктом авторського
права,

вважаються

такими,

що

не

передані,

і

зберігаються за ним.
Закон України «Про охорону прав на винаходи (корисні моделі)»
Стаття 28. Права, що випливають з патенту

Стаття 28. Права, що випливають з патенту

7. Володілець патенту має право дати будь-якій особі Володілець патенту має право дати будь-якій особі дозвіл на
дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу використання винаходу (корисної моделі) на підставі
(корисної моделі) на підставі ліцензійного договору, а ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу (корисної
щодо секретного винаходу (корисної моделі) такий моделі) такий дозвіл надається тільки за погодженням із
дозвіл надається тільки за погодженням із Державним Державним експертом.
експертом.
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Істотними умовами ліцензійного договору є умови, прямо
визначені в законодавстві, а також умова про обов’язок
ліцензіата почати використання винаходу (корисної
моделі) у визначений в договорі строк.
Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»
Стаття 16. Права, що випливають із свідоцтва

Стаття 16. Права, що випливають із свідоцтва

8. Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі 8. Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл на
дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної використання торговельної марки (ліцензію) на підставі
марки на підставі ліцензійного договору.
Ліцензійний

договір

повинен

містити,

ліцензійного договору.
зокрема, Істотними умовами ліцензійного договору є умови, прямо

інформацію про способи використання торговельної визначені в законодавстві, а також умова, що якість
марки, територію та строк, на які дозволено її товарів (послуг), виготовлених (наданих) за ліцензійним
використання, та умову, що якість товарів і послуг, договором, не буде нижчою якості товарів (послуг)
виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не власника свідоцтва та він здійснюватиме контроль за
буде нижчою якості товарів і послуг власника свідоцтва виконанням цієї умови.
і він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

