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Стаття 420 ЦК України 
 Об'єкти права інтелектуальної власності 
 
літературні та художні твори; комп'ютерні програми; компіляції 

даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, 

передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; 

винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування 

(топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські 

пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) 

найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), 

географічні зазначення; комерційні таємниці.  

 



 
 ЗАГАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО : 

 Конституція України 
 Цивільний кодекс України 

 Господарський кодекс України 
 Кримінальний кодекс України  

 Кодекс України про адміністративні правопорушення  
 Митний кодекс України та ін.  

 
 СПЕЦІАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ У СФЕРІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І 

СУМІЖНИХ ПРАВ : 
 

 Закон України «Про авторське право і суміжні права « 
 Закон України «Про кінематографію» 

 Закон України «про телебачення і радіомовлення» 
 Закон України «Про видавничу справу»  

 Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб ’ єктів 
господарювання,  пов’ заної з виробництвом , експортом ,  імпортом дисків для 

лазерних систем зчитування»  
 

 МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ У СФЕРІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ 
,  АДМІНІСТРАТИВНІ ФУНКЦІЇ ЯКИХ ВИКОНУЄ ВОІВ . 
 

 МІЖДЕРЖАВНІ УГОДИ  
  Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом , 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами,  з 
іншої сторони  

 



Ст. 8 ч.1  ЗУ «Про авторське право і 
суміжні права»  
 
об'єктами  авторського  права  є  твори  у  
галузі  науки, літератури і мистецтва 
 
Ст. 435 ЦК України 
 
1. Первинним суб'єктом авторського права є 
автор твору. За відсутності доказів іншого 
автором твору вважається фізична особа, 
зазначена звичайним способом як автор на 
оригіналі або примірнику твору (презумпція 
авторства). 
 
2. Суб'єктами авторського права є також інші 
фізичні та юридичні особи, які набули прав 
на твори відповідно до договору або закону. 

 



 
 

 
ЗУ «Про авторське 

право і суміжні 

права»  

 
Стаття 22. Вільне відтворення 

бібліотеками та архівами 

примірників твору репрографічним 

способом  
 

 

 





Основні напрямки реалізації Концепції : 
 

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

 реорганізація системи колективного управління 
майновими авторськими та суміжними правами; 
 

 удосконалення національного законодавства та 
його гармонізація до законодавства ЄС. 
 
 



Запровадження прозорої дворівневої структури державної системи правової охорони 
інтелектуальної власності здійснюється шляхом: 

 
 ліквідації ДСІВ; 

 
 створення національного органу інтелектуальної власності, який є державною 

організацією, що утворюється на базі державного підприємства “Український інститут 
інтелектуальної власності”, належить до сфери управління Мінекономрозвитку та 
провадить некомерційну господарську діяльність. Фінансування діяльності зазначеного 
національного органу здійснюється за рахунок зборів та інших надходжень за дії, пов’язані 
з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, а також оплати послуг, що надаються 
відповідно до законодавства; 
 

 удосконалення законодавства щодо механізму та порядку зарахування зборів за дії, 
пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, з урахуванням положень 
міжнародних договорів України; 
 

 ліквідації державного підприємства “Інтелзахист”; 
 

 трансформації державної організації “Українське агентство з авторських та суміжних прав” 
у недержавну організацію колективного управління. 



 У зв'язку з опублікуванням Постанови 
Кабінету Міністрів України від 11.05.2017 № 
320 Державна служба інтелектуальної 
власності України (ДСІВ) з 19 травня 2017 
року припиняє виконувати функції з реалізації 
державної політики у сфері інтелектуальної 
власності: діяльність, пов’язану з їх 
виконанням, відтепер здійснює Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України.  
 
 

 
 Політика у сфері інтелектуальної власності є 

однією з ключових передумов розвитку 
інноваційної економіки та зростання валового 
внутрішнього продукту і випливає з державної 
економічної політики, у зв’язку з чим повинна 
належати саме до компетенції 
Мінекономрозвитку (Концепція). 
 
 
 
 



 Реформування Європейського 

законодавства у сфері авторських та 

суміжних прав - 2015 

 

 «У напрямку до сучасного, більш 

європейського авторського права» 

 

 «Стратегія Цифрового Єдиного Ринку 

для Європи» 

 

 

 



Розділ XI      НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У 
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 
Стаття 69. Права інтелектуальної власності та їх захист 
 

Набуття, охорона та захист прав вищих навчальних закладів та учасників освітнього 
процесу щодо результатів наукової, науково-технічної та інших видів діяльності 
забезпечуються відповідно до закону. 

 
Вищі навчальні заклади мають право розпоряджатися майновими правами 
інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності. 
 
Витрати державних і комунальних вищих навчальних закладів, понесені у зв’язку із 
забезпеченням правової охорони на об’єкти права інтелектуальної власності, майнові 
права на які набуті в установленому законом порядку, здійснюються за рахунок власних 
надходжень вищого навчального закладу. 
 
Об’єкти права інтелектуальної власності підлягають оцінці. За результатом оцінки їх 
вартість відображається у бухгалтерському обліку вищого навчального закладу у 
порядку, передбаченому законом. 
 
Вищі навчальні заклади здійснюють заходи з впровадження, включаючи трансфер 
технологій, об’єктів права інтелектуальної власності, майнові права на які вони набули. 
 
Вищі навчальні заклади здійснюють заходи із запобігання академічному плагіату. 
 
 
 



Політика у галузі ІВ для університетів і 
науково-дослідних інститутів ВОІВ 

 
 

 Університети / ДНДІ потребують ретельно 
опрацьованої політикиі у сфері інтелектуальної 
власності (ІВ), що пов'язано з необхідністю 
перетворення відкриттів, зроблених в 
лабораторіях, в ринковий товар. 
 

 ВНЗ і ДНДІ потребують обґрунтованої політики у 
галузі ІВ для вирішення питань, що стосуються 
прав власності на академічні матеріали і 
розпорядження ними, доступу до навчальної 
інформації та використання матеріалів третіх 
сторін. 



На сайті ВОІВ забезпечено доступ 

до Бази даних з політики у галузі 

ІВ, в якій можна здійснити пошук 

політичних стратегій, навчальних 

посібників і типових угод у галузі 

ІВ, що належать університетам і 

науково-дослідним інститутам 

різних країн. 

 
http://www.wipo.int/policy/en/university_ip_policies/i

ndex.html 



Типове положення про 

політику у сфері 

інтелектуальної 

власності для 

університетів і науково 

дослідних установ, 

яке розміщене на сайті 

ВОІВ 



 
 
 

«Концепція інституційної політики з 
інтелектуальної власності охоплює 
політику організації у сфері 
інтелектуальної власності, тобто набір 
керівних принципів і правил, прийнятих 
організацією, щоб забезпечити 
ефективне управління інтелектуальною 
власністю» 
 
 
Сесицький Є. Діяльність ВОІВ на сучасному етапі. 
Підтримка розвитку політики з інтелектуальної 
власності в університетах і науково- дослідних 
організаціях та типове положення ВОІВ / Євген 
Сесицький. - 2016 - №. 6. - С.47-53 

 
 



Міжнародний семінар «Політика 
інтелектуальної власності в 
університетах та науково-
дослідних установах» 
 у Міжнародному центрі правових 
та історико-політичних 
досліджень країн Центрально-
Східної Європи КУП НАНУ 
(Львів, 29.02-01.03 2016) та 
Київському університеті права 
НАН України (Київ,  03.03-04.03 
2016) 



  

 

ПРО БІБЛІОТЕКИ І БІБЛІОТЕЧНУ СПРАВУ:  

Закон України від 27.01.1995 № 32/95-ВР 

 

Стаття 4. Державна політика в галузі бібліотечної справи 

 

 

В межах Державної політики у галузі бібліотечної справи 

держава зокрема  

• забезпечує запровадження та функціонування дієвої 

системи електронного книгокористування та обігу 

електронних книг через бібліотеки; 

• розвиває вітчизняний напрям з формування та 

впорядкування електронних книг, каталогів, баз 

даних; 

• створює умови та координує діяльність з 

функціонування електронних бібліотек, у тому числі у 

спеціальному цифровому форматі для сліпих, осіб з 

порушеннями зору та осіб з дислексією.  

 
 



  

 

У Стратегії 2025 серед 

стратегічних напрямів було 

визначено удосконалення 

нормативно-правової бази, яка 

стосується діяльності бібліотек, 

та врегулювання стандартів 

бібліотечно-інформаційної галузі 

відповідно до міжнародних 

стандартів. 



 
Доречним видається розробка кожною 

бібліотекою своєї 
 Політики у сфері  інтелектуальної власності, 
яка б  об’єднувала основі принципи, правові 

засади та механізм  реалізації суспільних 
відносин  щодо інтелектуальної власності  у 

своїй  діяльності на основі чинного 
українського законодавства з урахуванням 

міжнародної практики та впровадження 
нових форм обробки, збереження 

інформації та отримання доступу до неї. 
 
 

 
 



Дякую за увагу! 


