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Тема. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ 

МІЖНАРОДНОЇ ПАТЕНТНОЇ ТА ЛІЦЕНЗІЙНОЇ ТОРГІВЛІ 

Мета: визначити поняття та економічний зміст патентів і ліцензій, 

відповідальність за порушення ліцензійних прав 

У світовій практиці склалось визначення патенту як свідоцтва, що 

видається компетентними органами винахіднику чи його правонаступнику, яке 

засвідчує право власності на винахід. Як правило, право власності на винахід 

поєднується з реєстрацією товарного знаку і промислового зразка. В сучасних 

умовах патентуванням охоплені майже всі винаходи. Термін володіння патентом 

становить від 15 до 20 років в залежності від законодавства конкретної країни. В 

останні роки з прискоренням темпів науково-технічного прогресу термін 

володіння патентом скорочується до 6-9 років. 

Термін «патент» походить від латинського, що означає «свідоцтво, 

грамота». Відмінності між привілеями і патентами наступні: патент видається у 

відповідності з законом, а не як суб'єктивна воля монарха; патент захищає права 

на нові, ще нікому не належні технічні рішення, а не надає законної сили чинним 

відносинам; патент захищає лише винахід, а не промисли або товариство. 

Володіння патентом пов'язується з територією країни, яка видала патент, 

отже для виходу на світовий технологічний ринок виникає необхідність 

закордонного патентування. 

Зміна власника винаходу на внутрішньому чи зарубіжному ринку 

передбачає продаж або уступку патенту і оформляється патентною угодою. У 

випадку, коли передбачається передача права використання патенту на певний 

термін за визначену винагороду, йдеться про купівлю-продаж ліцензії, яка 

оформляється ліцензійною угодою. Отже, ліцензією називається дозвіл, який 

видається ліцензіаром (власником патенту) ліцензіату на промислове або 

комерційне використання винаходу, що знаходиться під патентним захистом, на 

певний термін за визначену винагороду. 
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За економічною суттю ліцензійні операції аналогічні оренді продуктів 

інтелектуальної праці. При цьому в якості об'єкта операції виступає специфічний 

"невидимий товар" у вигляді права використання запатентованого винаходу, 

технічних знань і досвіду чи товарного знаку. 

Нині у світі діють понад 4 млн. патентів на винаходи. Прибутки від 

продажу ліцензій на запатентовані об'єкти склали значну суму - 100 млрд. дол. 

США. 

Міжнародна патентна система та основні принципи побудови 

національних патентних систем 

До об'єктів промислової власності відносяться: патенти на винаходи, 

корисні моделі, промислові взірці, свідоцтва на товарні знаки, знаки 

обслуговування, фірмові назви і вказівки, назви походження. 

Патенти на винаходи включають різні види промислових патентів, що 

визнаються національним законодавством країн-учасниць. 

Корисні моделі визнаються як об'єкти захисту не всіма країнами і 

розглядаються як малі патенти. Як правило, вони менш значимі і мають менш 

тривалі терміни використання. 

Під промисловими взірцями розуміють опис корисного предмета, який 

характеризує різні аспекти цього предмета з точки зору форми І поверхні, тобто 

відображає зовнішній вигляд товару. 

Вказівки про походження - це всі вислови та знаки, які використовуються 

для того, щоб визначити, що даний продукт виготовлений у країні чи у групі 

країн, у певному регіоні чи місті. 

Товарний знак виконує наступні функції: 1) слугує орієнтиром при виборі 

товару споживачем; 2) вказує на наявність відповідної якості товару; 3) виділяє 

товар з однорідних товарів іншого виробника; 4) вказує на походження товару; 

5) рекламує товар. 

За невикористання винаходу застосовуються анулювання патенту та 

надання вимушеної ліцензії будь-якій зацікавленій особі компетентним 

державним органом. При цьому розміри платежів за ліцензійними угодами 
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нижчі, ніж у випадку добровільного продажу. Термін обов'язкового здійснення 

становить до 3 років.  

Національні патентні системи будуються за наступними принципами: 

Право на винахід, яке передбачає монополію володаря патенту на 

використання винаходу протягом певного терміну, заборону будь-кому 

використовувати винахід без дозволу власника. По закінченні цього терміну 

винахід стає власністю суспільства. Права на так звані «службові» винаходи, які 

здійснені винахідниками, що працюють по найму, належать власникам фірми. 

Звідси відмінності між поняттями «винахідник» і «патентовласник». Біля 80% 

патентів на даний час належать фірмам, і в них вказується як винахідник, так і 

фірма - власник патенту. 

Патентоспроможність винаходу, яка передбачає відповідність певним 

вимогам: 

а) винахід повинен забезпечувати технічне вирішення задачі, пов'язане 

із створенням нових чи вдосконаленням існуючих технологічних процесів, 

машин, устаткування; 

б) новизна - технічне рішення визнається винаходом, якщо воно 

невідоме в інших країнах. 

Використання володарем патенту монопольного права власності на патент 

обумовлює обмеження конкуренції на міжнародному ринку технологій. В 

практиці передачі технологій транснаціональними корпораціями поширені такі 

основні методи обмежувальної ділової практики. 

По-перше, це свідоме обмеження розповсюдження патентів. Полягає у 

відмові від продажу патентів, створенні патентних фондів для блокування 

розповсюдження патентів, цілих напрямків науково-дослідницьких робіт. Для 

прикладу: фірма "Полароїд" таким чином протягом 15 років перешкоджала фірмі 

"Кодак" створити власну камеру для миттєвого фото, а фірма "Ксерокс" 

відмовлялась видавати ліцензії на 1700 патентів, що належали їй. 

По-друге, це обмеження господарських операцій покупця ліцензії як 

можливого конкурента. Полягає у: обмеженні прав використання продукції, 
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виготовленої за ліцензією; забороні використання технології після припинення 

дії договору; забороні проведення науково-дослідницьких і дослідно- 

конструкторських робіт у певних сферах діяльності; примусу покупця до 

закупівлі вузлів, агрегатів, сировини у продавця ліцензії; обмеженні свободи 

комерційної діяльності покупця шляхом встановлення граничних обсягів 

виробництва; лімітуванні цін на продукцію; обмеженні допустимої частки 

ринку; забороні виробництва і збуту окремих видів продукції; вимозі оплати 

вартості ліцензії акціями підприємства-покупця; встановленні ліцензійного 

платежу за незареєстрований патент або такий, який втратив силу; встановленні 

гарантованої мінімальної суми платежу. 

По-третє, конкуренція обмежується шляхом створення монопольних 

спілок і об'єднань на патентній базі. Найчастіше в основі таких монопольних 

зв'язків є перехресне ліцензування (безпосереднє взаємне передавання ліцензій 

між двома чи кількома сторонами), доповнене домовленостями про поділ ринку 

та дискримінацію конкурентів. Здійснюються такі об'єднання у формі 

двосторонніх спілок у випадках, коли фірми здійснюють науково-технічне 

співробітництво або володіють залежними взаємодоповнюючими патентами. 

Існує так зване пакетне ліцензування, коли одночасно надається кілька ліцензій, 

воно може як спрямовуватись проти економічної конкуренції, так і бути щодо 

неї нейтральним. 

По-четверте, широко використовується утворення патентних пулів, в 

основі яких знаходиться об'єднання ліцензій по своїх патентах в єдиний блок, 

закритий для конкурентів. В результаті блокованими для конкуренції стають цілі 

галузі промисловості, всередині яких члени пулу вільні як в поділі ринку та 

ціноутворенні, так і в купівлі технічних новинок. Так, в США діяли національні 

пули в тютюновій промисловості, виробництві антибіотиків, радіотехніки. В 

останній час учасники національних пулів групуються навколо блоку патентів в 

міжнародні картелі. 
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Патентні пули бувають відкритими і закритими. У відкритих пулах кожний 

учасник може надавати ліцензії стороннім підприємцям без згоди інших 

учасників. У закритому - тільки за згоди учасників пулу. 

Всі наведені вище засоби обмеження конкуренції дозволяють 

перерозподіляти на свою користь "технологічну ренту" внаслідок приватної 

власності на результати науково-дослідних робіт. 

Відповідальність за порушення патентних прав 

Для вирішення питань, пов'язаних з правом промислової власності, в 

контрактах передбачаються спеціальні патентні застереження. 

Так, при експорті продавець зобов'язаний забезпечити поставку патентно 

чистого товару, а покупець - повідомити продавця про будь-які претензії та 

вимоги з боку третіх осіб. Під патентною чистотою розуміють характеристику 

товару, для якого не виявляється жодного охоронного документа щодо виробу, 

його вузлів і компонентів, а також до способу виробництва. 

Іншими словами, патентна чистота - це юридична властивість товару 

(послуги) бути вільно використаним в даній країні без порушення діючих на її 

території патентів. Патентна чистота - поняття конкретне. Вона встановлюється 

по відношенню до конкретної країни і на конкретну дату. Для визначення 

патентної чистоти проводяться патентні дослідження:аналізуються діючі 

патенти, що мають відношення до технічних рішень, застосованих у продукції 

(послугах), в результаті зі-ставного аналізу робиться висновок про патентну 

чистоту або про її відсутність. 

Порушенням патенту вважають пряме чи опосередковане порушення прав 

його власника, а саме: 

а) пряме порушення - виготовлення об'єктів чи використання способів, що 

є предметом патенту, за винятком використання (виготовлення) в особистих чи 

експериментальних цілях; 

б) опосередковане порушення - навмисне приховування, продаж чи 

сприяння продажу; виготовлення для продажу предметів з використанням 

запатентованого способу, а також імпорт їх на територію країни патентування. 
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Як правило, порушення патентних прав розглядається як цивільне 

порушення. Права власника патенту на винахід вважаються порушеними у 

випадках: 

 завершеного виробництва запатентованого виробу у формі готової 

продукції; 

 незавершеного виробництва; 

 часткового виготовлення; 

 здійснення підготовчих робіт з метою виготовлення запатентованого 

виробу; 

 послідовного комплектування запатентованого виробу з 

нейтральних компонентів; 

 пропозиції виробу до продажу або під час продажу, використання чи 

зберігання виробу з метою продажу. 

Опосередковані порушення патенту мають місце при продажу, пропозиції 

до продажу, використанні, ввезенні чи зберіганні предмета (виробу) з метою 

продажу. Транспортування запатентованого виробу, як правило, не вважається 

порушенням. Важливим аспектом порушення патентних прав є право 

першокористування по відношенню до особи, яка здійснила всі необхідні 

приготування до створення винаходу чи його використання. Це право 

передбачено Паризькою Конвенцією і законодавством країн-учасниць і дозволяє 

подальше безвідплатне і безвідшкодовне використання виробу фірмою, яка до 

моменту подачі заявки винахідникам застосувала на території даної країни 

аналогічний винахід чи здійснила приготування до його застосування. 

По відношенню до промислових взірців порушенням патенту вважають 

«сліпе» копіювання, тобто навмисне повне копіювання зовнішньої форми, 

дизайну об'єкта. Паризька Конвенція визначає такі критерії факту піратського 

копіювання: 

 відтворення зовнішнього вигляду виробу конкурента без внесення 

очевидних змін або зміна другорядних елементів; 

 неможливість відрізнити товар від аналогічних товарів-конкурентів; 
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 порушення "чесних звичаїв" у промислових чи торговельних справах, 

яке передбачає факт випуску імітатором товарів на ринках без врахування 

можливості відрізнити товар і вживання заходів по усуненню цих можливостей 

(відповідного маркування, реклами тощо). 

Найбільше розповсюдження в даний час знаходять такі порушення 

товарного знаку як контрафакція та обманна імітація. Під контрафакцією 

розуміють неправомірне точне або майже точне відтворення частини або всього 

товарного знаку. Обманною імітацією вважають приблизне (неточне) 

відтворення товарного знаку, здатне викликати небезпеку змішування між 

оригінальним та імітованим знаками. Слід підкреслити, що ціна товарів з 

товарними знаками на світових ринках на 20-25% вища, ніж немаркованих 

анонімних товарів. Цим обумовлюється економічна основа для підробок 

При виникненні прецеденту порушення патентних прав порушник 

повинен припинити використання винаходу та відшкодувати збитки і втрачену 

вигоду. Суперечки з приводу порушення патентних прав розглядаються в 

патентних судах або спеціальних комерційних і арбітражних судах. Збитки 

компенсуються в розумних межах без стягнення доходу порушника. 

Контрафактний товар, як правило, конфіскується, а на порушника накладається 

штраф. При визначенні збитків враховується економічний стан порушника, 

обсяг порушених прав. Окремо регулюються питання про порушення прав 

службовцями при наявності збитків третім особам. Якщо порушення незначне, 

то збитки можуть не стягуватись. У випадках навмисного порушення патенту, 

службовець повинен виплатити компенсацію за всі завдані збитки. При цьому 

працедавець несе абсолютну відповідальність за збитки, завдані його 

службовцями третім особам. 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Розкрийте сутність понять «патент», «ліцензійна угода», «патентна 

угода». 

2. Охарактеризуйте структуру інтелектуальної власності. 

3. Назвіть основні принципи побудови національних патентних систем. 
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4. Які критерії патентоспроможності винаходу? 

5. Заявочні те перевірочна системи: переваги, недоліки, особливості 

застосування. 

6. Назвіть, у яких випадках відбувається порушення товарного знаку. 

7. Види відповідальності за порушення патентних прав. 


