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ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ

Українські виробники нерідко поставляють на світовий ринок
інноваційну продукцію, що має правову охорону, втрачаючи при
цьому всі права на неї, що призводить до цілком законного запози-
чення іноземцями українських об'єктів інтелектуальної власності
(ІВ). Формування ефективних механізмів захисту об'єктів ІВ – най-
важливіше загальнодержавне завдання. Зовнішньоекономічні угоди
підприємств та організацій, що передбачають передачу контроль-
ованих товарів та технологій іноземним особам, і, навпаки, ввезення
контрольованих товарів на територію України підлягають обов'яз-
ковому ліцензуванню, тобто укладанню ліцензійних договорів на ви-
користання об'єктів ІВ, що містяться в них, іноземними партнерами. 

Для України експорт ІВ — одна із перспективних напрямів.
Однак це вимагає подальшого збільшення фінансування та інве-
стицій у науку, створення передової наукової та науково-виробничої
інфраструктури, у тому числі кластерного типу, спрощення та при-
скорення процедур реєстрації прав ІВ, розвитку внутрішнього ринку
таких прав та їх повноцінного обліку на балансах організацій як не-
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матеріальні активів, прийняття зазначених активів як заставного
забезпечення банками, розширення міжнародного науково-техніч-
ного співробітництва, проведення активної науково-технологічної
дипломатії.

В нашій країні діють міжнародна та національна системи експорт-
ного контролю. При скоєнні зовнішньоторговельних угод перевіряється
відсутність у складі продукції результатів інтелектуальної діяльності та
об'єктів ІВ, що включені до переліків контрольованих об'єктів.

В Україні діє шість переліків заборонених до вивезення ре-
зультатів інтелектуальної діяльності. Кожна держава, веде свій
митний реєстр об'єктів ІВ. Заходи щодо захисту об'єктів ІВ, не
включених до цього реєстру, застосовуються відповідно до націо-
нального законодавства держав. Заходи захисту прав на об'єкт ІВ,
які приймаються митними органами, не перешкоджають право-
власнику вдаватися до будь-яких інших засобів захисту своїх прав
на об'єкт інтелектуальної власності. Заява правовласника про
включення об'єкта ІВ до реєстру України або митного союзу на-
правляється до національної митної служби або відповідної
служби Європейського економічного союзу.

Експорт результатів інтелектуальної діяльності має свою спе-
цифіку, яку слід враховувати, щоб уникнути необґрунтованих по-
даткових втрат. Вони можуть бути дуже суттєвими, якщо на
підприємстві доходи від продажу інтелектуального продукту значно
вищі, ніж від реалізації товарів.

Виходячи з цих положень, є доцільним сформувати перелік ос-
новних завдань та пріоритетних заходів щодо розвитку українського
експорту послуг у сфері ІВ.

Пропонується в якості основних завдань визначити наступні. 
•забезпечення пільгового оподаткування під час експорту послуг

у сфері ІВ; 
•зниження вимог та спрощення процедур валютного законодав-

ства під час експорту послуг у сфері ІВ;
•розробка спеціальних заходів фінансової підтримки просування

та захисту української ІВ на зовнішніх ринках;
•розробка освітніх програм з організації, техніки та правового за-

безпечення експортних операцій у сфері ІВ;
•інформаційно-консультаційний та промоутерський супровід ді-

яльності з комерційного використання української ІВ за кордоном.
Пріоритетними заходами щодо розвитку українського експорту

послуг у сфері ІВ пропонується визначити наступні. 
•встановлення ставки «0» відсотків податку на додану вартість

при реалізації іноземним контрагентам прав на використання
результатів інтелектуальної діяльності, що охороняються; 
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•використання ліцензійного договору в електронному вигляді
у формі угоди при підтвердженні податкових пільг при реалі-
зації прав на використання результатів інтелектуальної ді-
яльності;

•видання методичних рекомендацій щодо порядку підтверд-
ження витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські
роботи при застосуванні підвищуючого коефіцієнта для обліку в
базі оподаткування організації;

•забезпечення можливості компенсації витрат ліцензіарів,
пов'язаних із проходженням передекспортної стадії результатів
інтелектуальної діяльності;

•забезпечення фінансової підтримки діяльності центрів транс-
феру технологій у частині комерціалізації результатів інтелек-
туальної діяльності на зовнішніх ринках;

•визначення порядку віднесення винаходів до службових, поря-
док та розмір виплати винагороди авторам за створення та ви-
користання службових винаходів для різних категорій
роботодавців та правовласників;

•визначення гарантованого мінімального розміру винагороди ав-
торам за створення та використання службових винаходів, ко-
рисних моделей та промислових зразків, обов'язки роботодавця
укладати договір про виплату винагороди авторам цих об’єктів,
відповідальності роботодавця за невиплату чи несвоєчасну ви-
плату авторської винагороди;

•видання методичних рекомендацій та інструкцій з правил
оцінки бухгалтерського та податкового обліку виключних прав
на результати інтелектуальної діяльності як нематеріальні ак-
тиви для бюджетних освітніх та наукових організацій;

•створення спеціалізованого електронного депозитарію резуль-
татів інтелектуальної діяльності, права на які пропонуються на
експорт, та спеціалізованого електронного торгового майдан-
чика для супроводження та проведення експортних угод із пра-
вами на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі з
об'єктами авторських прав;

•розробка за підтримки національної служби з ІВ спеціальних без-
коштовних інформаційних ресурсів та освітніх програм з авторсь-
кого права та права промислової власності, заходів та практики
захисту ІВ, міжнародних систем патентування та захисту прав;

•проведення дослідження факторів, що перешкоджають виходу
українських підприємств на світові ринки ІВ, та за результа-
тами дослідження проведення розробки посібників для потен-
ційних експортерів з організації та техніки експортної
діяльності у сфері ІВ, її правового, податкового регулювання в



Збірник наукових праць

134

Україні та за кордоном, існуючим ризикам у цієї діяльності та
можливості використання ІВ та інше;

•популяризація серед українських розробників, правовласників
та експортерів зарубіжних інструментів просування та захисту
ІВ на зовнішніх ринках, включаючи інструменти, що містять ін-
струкції із захисту інтелектуальної власності, інструменти, що
дозволяють провести аудит інтелектуальної власності та оцінити
рівень її захисту. Це сприятиме кращому розумінню зарубіжних
ринків, умов та методів роботи на них, дозволить пройти тести
для визначення можливих ризиків та проблем, пов'язаних з
управлінням ІВ;

•розробка типових положень захисту прав ІВ для включення до
міжнародних договорів за участю України. Такі положення по-
винні враховувати участь сторін в основних конвенціях захисту
ІВ, обов'язок публікації відомостей по режиму її охорони, а також
надання доступу до публічних реєстрів ІВ, створення контактних
пунктів з питань ІВ, правил щодо використання сторонами торго-
вих знаків, патентів, авторських та суміжних прав та інших.
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