
Лекція 26 

Тема лекції. Факторинг. Розрахунки. Розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності 

План 

1.Поняття та загальна характеристика договору факторингу. 

2.Поняття розрахунків і розрахункових відносин. 

3.Загальні положення договору на розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності. 

4.Ліцензійний договір. 

Самостійна робота 

1. Договір про створення на замовлення і використання об’єкта права інтелектуальної власності.  

2. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. 

Шановні студенти, для визначення рівня знань, умінь та навичок Вам необхідно опрацювати 

наступні види завдань.  

Питання самостійного вивчення.  

Розв’язати тести.  

Бажаю успіхів 

1.Поняття та загальна характеристика договору факторингу. 

Одним із нових договорів щодо надання послуг є договір факторингу. Його економічну сутність 

становить факторинг (факторингові операції"), який є фінансовою послугою. 

Факторинг (від англ. "factoring", від лат. "factor" - той, хто діє) - це вид фінансових послуг, коли 

компанія-фактор здобуває у клієнтів право на стягнення боргів і частково сплачує клієнтам вимоги до 

їх боржників до настання терміну їх виплати боржниками; решту боргу компанія-фактор повертає 

клієнтам лише після повного погашення боргу боржниками за відрахуванням плати за надання цієї 

послуги. 

За ст . 1077 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ), договір факторингу (фінансування під 

відступлення права грошової вимоги), це договір, за яким одна сторона (фактор) передає або 

зобов’язується передати грошові кошти в розпорядження іншої сторони (клієнта) за плату, а клієнт 

відступає чи зобов’язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи 

(боржника). Законом України «Про банки і банківську діяльність» (ст . 49) факторинг визначається 

як придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані 

послуги . Крім цього, поняття договору факторингу закріплено і у ст . 350 Господарського кодексу 

України, за яким факторинг — це передання чи зобов’язання банку передати грошові кошти за плату 

в розпорядження іншої сторони, яка відступає або зобов’язується відступити банку своє право 

грошової вимоги до третьої особи. 

Юридична характеристика договору факторингу: 

1. Реальний чи консесуальний. Реальний договір вважається укладеним з моменту передачі 

фактором грошових коштів у розпорядження клієнта або з моменту відступлення клієнтом факторові 

права грошової вимоги до третьої особи (боржника). Консенсуальний договір є укладеним з моменту 

досягнення сторонами згоди щодо його істотних умов у належній формі. Внаслідок того, що в абз. 1. 

ч. 1 ст. 1077 ЦК вживаються такі формулювання як «фактор передає або зобов’язується передати», 

«клієнт відступає або зобов’язується відступити» учасники цивільних відносин вправі самостійно 

конструювати реальну або консенсуальну модель. 

2. Двосторонній - обидві його сторони набувають взаємних прав і обов'язків. 

3. Відплатним (коли фактор виконує свої обов'язки за плату). 

Сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт: 

 фактор – банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати 

факторингові операції; 

 клієнт – фізична або юридична особа, яка є суб’єктом підприємницької діяльності (фізичні 

особи найчастіше передають свої вимоги в межах договору купівлі-продажу прав вимоги, тобто 

загального відступлення вимог). 

Стаття 1077 ЦК України виділяє два типи факторингу: при першому — здійснюється 

безпосередньо фінансування під відступлення права грошової вимоги (купівля права грошової 

вимоги); при другому йдеться лише про можливість такого факторингу з метою забезпечення 

виконання зобов'язання клієнта перед фактором (наприклад, банк, уклавши договір факторингу з 



постачальником, за договором поставки набуває право вимоги до покупця у разі невиконання 

постачальником зобов'язань за кредитним договором). Останній за своєю суттю є ще одним видом 

забезпечення виконання зобов'язань, хоча він і не зазначений як такий у главі 49 ЦК України. 

Особливістю договору факторингу є також те, що він, крім виконання основного зобов'язання 

фактора з передачі клієнту грошових коштів у розпорядження, може передбачати зобов'язання фактора 

щодо надання клієнту інших супутніх послуг, пов'язаних із грошовою вимогою, право якої йому 

відступається (ст. 1077 ЦК України). 

Відповідно до ЦК України, істотними умовами договору є предмет та умови, що визначені 

законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, щодо яких за заявою хоча б однієї зі 

сторін має бути досягнуто згоди . Крім предмету, цивільне законодавство встановлює серед 

обов’язкових істотних умов ціну, строк дії договору . 

1. Предметом договору факторингу є право грошової вимоги як окремий вид майнових прав. 

Під грошовою вимогою слід розуміти можливість вимагати від боржника передачі певної суми 

грошових коштів у рахунок платежів за правочином. Грошова вимога може бути: 

 1) наявною, тобто за я кою строк платежу настав до укладення договору факторингу; 

 2) майбутньою, тобто такою, яка виникне в майбутньому. Майбутня вимога вважається 

переданою фактору з дня виникнення права вимоги до боржника або з моменту настання певної події, 

якщо передання права грошової вимоги зумовлене її настанням. Договори про передачу майбутньої 

вимоги повністю охоплюють взаємовідносини сторін, тому додаткове оформлення передачі права 

такої вимоги фактору не вимагається, однак на розсуд сторін воно може бути здійснене.  

2. Строк договору факторингу визначається за домовленістю сторін, які, виходячи з умов 

договору, визначають його на власний розсуд, вра ховуючи загальні положення про строк 

зобов’язання (ст . 530, 631 ЦК) . 

3. Ціна договору факторингу визначається розміром винагороди фактора за надання клієнтові 

відповідної послуги . Оплата послуг фактора встановлюється за погодженням сторін у залежності від 

ри зику, який несе фактор, що, в свою чергу, визначається, зокрема, ха рактером діяльності клієнта та 

його боржників, а також низкою інших обставин . Розмір винагороди фактора може встановлюватись 

по-різному, наприклад, у твердій сумі; у формі відсотків від вартості ви моги, що відступається; у 

вигляді різниці між номінальною вартістю вимоги, зазначеної у договорі, та її ринковою (дійсною) 

вартістю . Якщо право вимоги відступається «за номінальною вартістю» без стягнення фактором 

додаткової плати, то в цьому випадку відносини факторингу відсутні, а відносини сторін регулюються 

загальними по ложеннями про купівлю-продаж з урахуванням норм стосовно заміни кредитора у 

зобов’язанні (ч . 3 ст . 656 ЦК)  

Форма договору факторингу визначається загальними вимогами щодо форми правочину (стст 

. 205—209, 513 ЦК) . У разі відступлення факторові грошової вимоги до боржника в порядку 

забезпечення ви конання зобов’язання клієнта перед фактором форма договору факто рингу повинна 

визначатись відповідно до вимог щодо форми забез печувального зобов’язання (ст . 547 ЦК) . 

Отже, за своєю природою договір факторингу є своєрідним поєднанням кредитного договору 

(надання фінансування) і договору про надання послуг . До договору факторингу можуть субсидіарно 

застосовуватися норми ЦК про відступлення вимоги, якщо в цьому виникає потреба (прогалини в 

регулюванні факторингових відносин) і якщо норми про відступлення не суперечать суті 

правовідносин, що склалися між сторонами в рамках договору факторингу . 

Договір факторингу — це відплатний цивільний правочин, згідно з яким фактор надає 

комплексні послуги з фінансування клієнта грошовими коштами під відступлення його права грошової 

вимоги до боржника . Тим самим особа, яка здійснює продаж (відступлення) вимоги до боржника, 

звільняється від кредитного ризику, пов’язаного з можливою несплатою боргу за поставлені товари, 

виконані роботи, надані послуги, а також прискорює оборот своїх коштів шляхом одержання 

дострокової оплати за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги .  

 

2.Поняття розрахунків і розрахункових відносин. 

Переважна більшість договірних та інших зобов'язань передбачають проведення оплати за 

вчинення певної дії, яка становить їх зміст. Зважаючи на те, що гроші є специфічним об'єктом 

цивільного права, законодавець встановлює спеціальні правила щодо їх цивільного обігу.  

Відносини, в яких одна сторона здійснює платежі на користь іншої через кредитні установи, 

називаються розрахунковими. Специфіка цих відносин полягає у тому, що вони мають самостійний 



майновий характер із двома моментами — участь банківських установ та застосування спеціального 

законодавства про банківські операції. 

Розрахункові правовідносини — це такі, що виникають між організаціями в процесі здійснення 

розрахунків у безготівковому порядку через кредитні установи. Підставою їх правового регулювання 

є Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні”. Основний зміст розрахункових 

правовідносин розкривається в принципах, на яких грунтується організація безготівкових розрахунків, 

зокрема: 

1) усі підприємства та організації зобов’язані зберігати свої кошти — як власні, так і позикові — 

на рахунках в установах банку, за винятком залишків готівки в їх касах у межах встановленого банком 

ліміту; 

2) розрахунки між підприємствами й організаціями здійснюються, як правило, безготівковим 

способом через банки; 

3) безготівкові розрахунки проводяться за діючими формами розрахунків; 

4) суб’єкти господарювання мають право вільного вибору умов про попередню оплату товарів 

(робіт, послуг), за винятком випадків, закріплених у законодавстві; 

5) платежі проводяться за рахунок коштів платника або за рахунок банківського кредиту; 

6) списання коштів з рахунків клієнтів здійснюється тільки за їх розпорядженням, або за їх 

згодою (акцепта); 

7) при проведенні розрахункових операцій банки контролюють додержання підприємствами, 

організаціями розрахункової та договірної дисципліни. До господарюючих суб’єктів, які порушують 

правила розрахунків, банки застосовують відповідні санкції.  

Розрахунок у цивільному обороті - це певна правова дія особи, спрямована на часткове або повне 

погашення грошового зобов'язання. 

Оскільки розрахунок має правомірний характер і його метою є досягнення правового 

результату, він визначається як правочин. 

Розрахунок - це односторонній правочин, дія якого спрямована на часткове або повне погашення 

грошового зобов'язання. 

Регулювання розрахункових відносин в Україні здійснюється Цивільним кодексом України, 

законами України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про 

платіжні системи та переказ коштів в Україні", "Про застосування реєстраторів розрахункових 

операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", " Про телекомунікації ", іншими 

законодавчими актами України та нормативно-правовими актами Національного банку України, 

наприклад 

Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, що затверджена 

постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 р. № 22, Положенням про 

порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в 

розрахунках за зовнішньоекономічними операціями, затвердженим постановою Правління НБУ від 3 

грудня 2003 р. № 514.  

Грошові розрахунки проводяться через установи банку і здійснюються як у готівковій, так і у 

безготівковій формі. Віддають перевагу, як правило, безготівковим грошовим розрахункам. Це 

пояснюється тим, що за використання безготівкових розрахунків досягають значної економії витрат 

на їх здійснення. 

Грошові кошти – це кошти у вигляді грошей, які знаходяться у касі підприємства, на рахунках у 

банках, в акредитивах, у підзвітних осіб та ін. Готівкову форму розрахунків використовують для 

виплати заробітної плати, дивідендів, пенсій, матеріальної допомоги, надання коштів на відрядження 

тощо. 

Безготівкові розрахунки – це грошові розрахунки, які здійснюються шляхом перерахування 

грошових коштів з рахунку платника на рахунок постачальника або отримувача коштів відповідною 

установою банку. Ці розрахунки банк здійснює на підставі розрахункових документів на паперових 

носіях чи в електронному вигляді. 

Законом встановлено пріоритет щодо проведення розрахунків у безготівковій формі. Зокрема, 

він обов'язковий для розрахунків між юридичними особами, а також за участі фізичних осіб, котрі 

пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності. Хоча можуть проводитися і в готівці, якщо інше 

не встановлено законом. Розрахунки за участі фізичних осіб, не пов'язані зі здійсненням ними 



підприємницької діяльності, можуть проводитися за їх вибором у готівковій або в безготівковій формі 

за допомогою розрахункових документів в електронному або паперовому вигляді (ст. 1087 ЦК). 

Безготівкові розрахунки проводяться через банки, інші фінансові установи, в яких відкрито 

відповідні рахунки, якщо інше не випливає із закону та не зумовлено видом безготівкових розрахунків. 

Форми розрахунків - це сформовані у міжнародній комерційній та банківській практиці і 

врегульовані законодавством країни-учасника розрахунків способи оформлення, передачі та оплати 

товаророзпорядчих та платіжних документів, що виконується через банк. 

ЦК України встановлює правила тільки щодо деяких форм (видів) безготівкових розрахунків, а 

саме: платіжне доручення, акредитив, розрахунки за інкасо, розрахунковий чек. Інші види визначено 

низкою законів та інших актів, зокрема міжнародно-правових. 

Платіжне доручення — це розпорядження володільця рахунка обслуговуючому банку, 

відповідно до якого банк зобов'язується за дорученням платника грошових коштів, що розміщено на 

його рахунку в цьому банку, переказати певну грошову суму на рахунок визначеної платником особи 

(одержувача) у цьому чи в іншому банку в строк, встановлений законом або банківськими правилами, 

якщо інший строк не передбачено договором або звичаями ділового обороту. Форма та зміст 

платіжного доручення визначаються законом та банківськими правилами. 

Банк, який прийняв платіжне доручення платника, повинен перерахувати відповідну суму 

банкові одержувача для її зарахування на рахунок особи, визначеної у платіжному дорученні. Для 

виконання переказу грошей банк має право залучити інший банк (виконуючий банк). Про виконання 

платіжного доручення банк на вимогу платника повинен негайно надати інформацію, порядок 

оформлення якої та вимоги до змісту встановлено законом, банківськими правилами або договором 

між банком і платником (ст. 1091 ЦК). 

Сума платіжного доручення не повинна перевищувати суми грошових коштів на рахунку 

платника, якщо інше не передбачено договором між платником і банком (наприклад, у разі укладення 

договору банківського рахунка з умовою про можливість його кредитування). 

Відповідальність за невиконання або неналежне виконання платіжного доручення встановлено 

за загальними правилами. Хоча якщо його невиконанню чи неналежному виконанню сприяла винна 

поведінка виконуючого банку, останній може бути притягнутий до відповідальності судом (ст. 1092 

ЦК). 

Акредитив — це доручення клієнта (платника) — заявника акредитива, за яким банк відповідно 

до поданого доручення або від свого імені зобов'язується провести платіж на умовах, визначених 

акредитивом, або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж на користь одержувача 

грошових коштів або визначеної ним особи — бенефіціара. 

Види акредитивів: покритий і непокритий. У разі відкриття покритого акредитива бронюються 

грошові кошти платника на окремому рахунку в банку-емітенті або виконуючому банку. У разі 

відкриття непокритого акредитива банк-емітент гарантує оплату за акредитивом у разі, якщо на 

рахунку платника тимчасово немає коштів, за рахунок банківського кредиту. 

Розрізняють відкличний і безвідкличний акредитиви. Відкличний може бути змінено або 

анульовано банком-емітентом у будь-який час без попереднього повідомлення одержувача грошових 

коштів без створення перед одержувачем будь-яких нових зобов'язань (ст. 1094 ЦК). Безвідкличний 

може бути анульовано або його умови може бути змінено лише за згодою на це одержувача грошових 

коштів (ст. 1095 ЦК). 

Для виконання акредитива одержувач грошових коштів подає виконуючому банку документи, 

які передбачено умовами акредитива, що підтверджують виконання усіх умов акредитива. У разі 

порушення хоча б однієї з цих умов виконання акредитива не провадиться. 

Інкасове доручення — це доручення клієнта банку здійснити за рахунок клієнта дії щодо 

одержання від платника платежу та (або) акцепту платежу. 

Випадки застосування та порядок здійснення розрахунків за інкасовими дорученнями 

встановлюються законом, банківськими правилами та звичаями ділового обороту.  

Розрахунковий чек (чек) — це документ, що містить нічим не обумовлене письмове 

розпорядження власника рахунка (чекодавця) банку переказати певну вказану в чеку грошову суму 

одержувачеві (чекодержателю). 

Платником за чеком може бути лише банк, в якому чекодавець має грошові кошти на рахунку, 

якими він може розпоряджатися. Видача чека не погашає грошового зобов'язання, на виконання якого 

його видано. 



Чек оплачується за рахунок грошових коштів чекодавця за умови подання його до сплати у строк, 

встановлений банківськими правилами. У разі відмови платника в оплаті чека чекодержатель має 

право пред'явити позов до суду. До вимог чекодержателя про оплату чека застосовується позовна 

давність в 1 рік. 

До інших видів безготівкових розрахунків належать меморіальний ордер, платіжна вимога, 

платіжна вимога-доручення, вексель та ін. 

Меморіальний ордер — розрахунковий документ для оформлення операцій зі списання коштів 

з рахунка платника та внутрішньобанківських операцій. 

Платіжна вимога — розрахунковий документ, що містить вимогу стягувача або, у разі 

договірного списання, отримувача до банку, що обслуговує платника, здійснити без погодження з 

платником переказ визначеної суми коштів з рахунка платника на рахунок отримувача.  

Платіжна вимога-доручення є складним розрахунковим документом, оскільки містить вимогу 

одержувача безпосередньо до платника про сплату визначеної суми коштів, а також: подальше 

доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунка визначеної ним суми 

коштів та перерахування її на рахунок одержувача. 

Вексель — це нічим не обумовлене письмове зобов'язання, яке оформлено у суворій 

відповідності до встановлених вимог, сплатити певну грошову суму держателю векселя або тому, кому 

він накаже. Залежно від того, хто визначений у векселі платником, векселі поділяють на прості та 

переказні. 

Простий вексель має містити: назву "простий вексель", яка зазначена у тексті документа і 

висловлена тією мовою, якою цей документ складено; безумовне зобов'язання сплатити визначену 

суму грошей; зазначення строку платежу; зазначення місця, в якому має бути здійснено платіж; 

найменування особи, якій або за наказом якої має бути здійснено платіж; зазначення дати і місця 

складання простого векселя; підпис особи, яка видає документ (векселедавець) (ст. 75 Уніфікованого 

закону про переказні векселі та прості векселі (далі — Уніфікований закон)). 

Переказний вексель має містити: назву "переказний вексель", яка зазначена у тексті документа і 

висловлена тією мовою, якою цей документ складено; безумовний наказ сплатити визначену суму 

грошей; найменування особи, яка повинна платити (трасат); зазначення строку платежу; зазначення 

місця, в якому має бути здійснено платіж; найменування особи, якій або за наказом якої має бути 

здійснено платіж; зазначення дати та місця складання векселя; підпис особи, яка видає вексель 

(трасант) (ст. 1 Уніфікованого закону). 

Отже, розрахункові правовідносини регулюються як цивільно-правовими, так і фінансово-

правовими нормами. Договірні відносини - відносини між продавцем і покупцем, які укладають 

договори про продаж продукції, надання послуг або виконання робіт, про здійснення розрахункових 

операцій, а також відносини з приводу відкриття рахунків у кредитній установі регулюються цивільно-

правовими нормами. Відносини, що виникають у результаті діяльності кредитних установ - 

регламентація прав і обов'язків власника рахунку і банку - регулюються фінансово-правовими 

нормами і мають імперативний характер, що не дозволяє сторонам чинити за власним 

волевиявленням. 

 

3.Загальні положення договору на розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності.  

Правовою формою, що опосередковує різні способи розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності та врегульовує відносини сторін, є цивільно-правовий договір. Такі 

договори структуровані в окрему групу – главу 75 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України). 

Особливою правовою формою використання творів науки, літератури, мистецтва і об'єктів 

промислової власності є цивільно-правові договори, що їх називають договорами на розпорядження 

майновими правами інтелектуальної власності. Особливими ці договори є тому, що їх об'єкт - 

нематеріальні блага, а саме: твори науки, літератури, мистецтва, винаходи тощо. При цьому вони 

можуть бути об'єктом договору за умови, якщо виражені в такій об'єктивній формі, яка дає змогу не 

тільки відтворювати, а й розмножувати їх. 

Договорам щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності присвячена гл. 

75 Цивільного кодексу. Використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності, 

зокрема при здійсненні інноваційної діяльності, регулюється нормами гл. 16 та деяких інших статей 

(20, 86, 155-162, 326, 327, 329, 366-376) Господарського кодексу. Окремі правила щодо договорів 



розпорядження майновими правами інтелектуальної власності містяться в законах України "Про 

авторське право і суміжні права" від 23 грудня 1993 р.; "Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі" від 15 грудня 1993 р. (пункти 4-7 ст. 23); "Про охорону прав на промислові зразки" від 15 

грудня 1993 р. (пункти 4-7 ст. 20); "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 15 грудня 

1993 р. (пункти 4-6 ст. 16) та деяких інших законах. 

Договори у сфері інтелектуальної власності мають відповідати загальним цивільно-правовим 

вимогам, установленим до договорів. Так, договір - це правочин двох або більше осіб, спрямований на 

виникнення, зміну чи припинення правовідносин між ними, при цьому обов'язковим є волевиявлення 

усіх сторін, які укладають договір. Договір повинні укладати дієздатні особи в установленій законом 

формі, й предметом його регулювання мають бути майнові відносини. 

До договорів, що визначені у ст. 1107 ЦК України, застосовуються загальні положення 

договірного права з урахуванням особливостей правового регулювання, викладених у главі 75 ЦК 

України, спеціальному законодавстві. Усі зазначені договори укладаються вільно. Конкурсні 

передумови укладення договору не передбачені, але не виключені при певних умовах. У ст. 1111 ЦК 

України передбачена можливість укладення ліцензійного договору на підставі типового. Пропозиції 

зразків укладення договору, що пропонуються у правозастосовній діяльності як типові, насправді не є 

типовими. Адже відповідно до ст. 630 ЦК України типові умови договорів певного виду 

оприлюднюються у встановленому порядку. Тобто типовий договір – це такий, що затверджений 

відповідним рішенням компетентного органу, оприлюднений та є обов’язковим для застосування. На 

сьогодні типовий ліцензійний договір не затверджений.  

На підставі загальної вказівки норми ч. 2 ст. 1107 ЦК України договір щодо розпорядження 

майновими правами інтелектуальної власності укладається у письмовій формі, недодержання якої має 

наслідком нікчемність договору. У випадках, установлених законом, договір щодо розпорядження 

майновими правами інтелектуальної власності може укладатися усно. Наприклад, відповідно до ч. 1 

ст. 33 Закону «Про авторське право і суміжні права» в усній формі може укладатися договір про 

використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо).  

У ст. 1114 ЦК України зазначено, що ліцензія та відповідні договори не підлягають обов’язковій 

державній реєстрації. Державна реєстрація може здійснюватися на вимогу ліцензіара або ліцензіата. 

Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, переданих за ліцензією чи договором. 

Зокрема, порядок проведення державної реєстрації авторського права і договорів, що стосуються прав 

автора на твір, визначений постановою КМ України від 27 грудня 2001 року. 

Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладається у 

письмовій формі. У разі недодержання письмової форми такий договір є нікчемним. Законом можуть 

бути встановлені випадки, в яких договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної 

власності може укладатись усно. 

Не даючи загального визначення поняття договору щодо розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності, ЦК у ст. 1107 визначає види цього договору, однак наведений у ній перелік 

договорів не є вичерпним. Зокрема розпорядження майновими правами інтелектуальної власності 

може здійснюватись на підставі таких договорів:  

- ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ст. 1108 ЦК); 

- ліцензійний договір (статті 1109-1111 ЦК); 

- договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності 

(ст. 1112 ЦК); 

- договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності (ст. 1113 ЦК); 

- інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.  

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності - це письмове 

повноваження, видане особою, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права 

інтелектуальної власності (ліцензіара), іншій особі (ліцензіату), яке надає їй право на використання 

цього об'єкта в певній обмеженій сфері. 

Ліцензійний договір - це договір, за яким одна сторона (ліцензіар)дає другій стороні (ліцензіату) 

дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за 

взаємною згодою сторін з урахуванням вимог законодавства (ч. 1 ст. 1109 ЦК України). 

Оскільки ліцензія є одностороннім правочином, то недоречно включати її поряд з ліцензійним 

договором як різновид договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. 

Доцільніше було б ліцензії і ліцензійний договір регулювати спільно. 



Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної 

власності - це договір, за яким одна сторона (творець — письменник, художник тощо) зобов'язується 

створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовники) та в 

установлений строк (ч. 1 ст. 1112 ЦК України). 

Сторонам доцільно в договорі обумовлювати механізм розподілу прав на створений за 

замовленням об'єкт інтелектуальної власності. Адже більш доречним є чітке розмежування прав 

кількох осіб на один об'єкт. 

До того ж законодавчо передбачено, що договір про створення за замовленням і використання 

об'єкта права інтелектуальної власності повинен визначати способи та умови використання цього 

об'єкта замовником (ч. 2 ст. 1112 ЦК України). 

За договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна 

сторона (особа, яка має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі 

ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах (ч. 1 ст. 1113 ЦК України). 

Цілком обґрунтованою є позиція ЦК України, згідно з якою, договори щодо розпоряджання 

виключними майновими правами на ОПІВ не підлягають обов'язковій державній реєстрації, але факт 

передання виключних майнових прав підлягає такій реєстрації. Для цього до уповноваженого органу 

подається, зокрема, договір про передання виключних майнових прав як підтвердження дії осіб, 

спрямованої на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків (у нашому випадку 

передання виключних майнових прав). З цього можна зробити припущення, що і виключні майнові 

права виникають у правонаступника лише після державної реєстрації факту передання виключних 

майнових прав. 

Глава 75 ЦК України не містить вичерпного переліку договорів, а тому як різновид у ст. 1107 

зазначено: «інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності». 

Видається помилковою висловлена в літературі точка зору віднести сюди як поіменовані 

договори — комерційної концесії, факторингу, застави, так і ті, які раніше використовувалися на 

практиці — авторський договір замовлення та авторський договір передачі прав на твір. 

Видається, що до інших договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності належать саме законодавчо не врегульовані правочини, зокрема, договір про передачу ноу-

хау, договір про порядок розподілу прав на службові об'єкти інтелектуальної власності, договір щодо 

управління майновими правами автора або інших суб'єктів авторського права і суміжних прав тощо. 

Захист прав інтелектуальної власності є передбаченою законодавством діяльністю відповідних 

державних органів з визнання, поновлення прав, а також усунення перешкод, що заважають реалізації 

прав та законних інтересів суб’єктів права у сфері інтелектуальної власності. Він здійснюється у 

визначеному законодавством порядку, тобто із застосуванням належної форми, засобів і способів 

захисту. 

 

Отже, договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності складають 

самостійну групу цивільних договорів з притаманними їм особливостями. За відсутності спеціальних 

законодавчих застережень, до цих договорів застосовуються загальні положення договірного права у 

частині укладення, виконання, припинення та застосування відповідних правових наслідків.  

 

4. Ліцензійний договір. 

Найпоширенішим різновидом договорів на використання об'єктів інтелектуальної власності є 

ліцензійні договори. 

Згідно зі ст. 1109 ЦК за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні 

(ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, 

визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог закону. Права на використання об'єкта 

права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному 

договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату. Предметом ліцензійного договору не можуть 

бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення 

договору не були чинними. 

У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права 

інтелектуальної власності (конкретні права, що налаються за договором, способи використання 

зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки 



виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які 

сторони вважають за доцільне включити у договір. 

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

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

України. 

Якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається 

у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору.  

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. У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він 

вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового 

права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на 5 років. 

Якщо за 6 місяців до спливу зазначеного 5-річного строку жодна зі сторін не повідомить письмово 

іншу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на невизначений час. У 

цьому випадку кожна зі сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши 

про це іншу сторону за 6 місяців до розірвання договору, якщо більший строк для повідомлення не 

встановлений за домовленістю сторін. 

Ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення лі цензі атом 

встановленого договором терміну початку використання об'єкта права інтелектуальної власності. 

Ліцензіар або ліцензіат можуть відмовитися від ліцензійного договору в разі порушення іншою 

стороною інших умов договору. 

За ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено 

ліцензійним договором. 

Умови ліцензійного договору, які суперечать положенням ЦК, є нікчемними. 

У випадках, передбачених ліцензійним договором, може бути укладений субліцензійний договір, 

за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права 

інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе 

ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором. 

Згідно зі ст. 1112 ЦК за договором про створення за замовленням і використання об'єкта права 

інтелектуальної власності одна сторона (творець - письменник, художник тощо) зобов'язується 

створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в 

установлений строк. При цьому оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за замовленням, 

переходить у власність замовника. Майнові права інтелектуальної власності на цей твір залишаються 

за його автором, якщо інше не встановлено договором. 

Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності 

повинен визначати способи та умови використання цього об'єкта замовником. Умови договору, що  

обмежують право творця цього об'єкта на створення інших об'єктів, є нікчемними. 

Згідно зі ст. 1113 ЦК за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної 

власності одна сторона (особа, що мас виключні майнові права) передає другій стороні частково або у 

повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах. 
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