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У пропонованому виданні висвітлюються основні питання створення та вико-
ристання рекламних продуктів, фірмового стилю підприємства і дизайну продукту 
(упаковки) без порушення прав інтелектуальної власності.

Книга є практичним посібником про інтелектуальну власність для авторів тво-
рів та промислових зразків, дизайнерів, виконавців, виробників фонограм та ін-
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про автора

У зв’язку з тим, що читачі неодмінно захочуть дізнатися трохи 
більше про автора, виникає необхідність короткої характеристики 
його творчої діяльності.

На момент виходу цієї книги в доробку автора, Володимира Коно-
валенка, є шість популярних видань про інтелектуальну власність. 

Перша книга присвячена авторському праву на програмне забез-
печення (Как заработать деньги на разработке и продаже программно-
го обеспечения. — Х.: Консум, 1999). 

У другій книзі розглядаються питання авторського права при ав-
томатизації бухгалтерських задач (Мышиные истории, или Рассказы 
о том, как автоматизировать бухгалтерию предприятия. — Запорожье: 
Константа-И, 2002).

Третій твір розрахований на керівників підприємств, бухгалтерів, 
економістів, аудиторів, юристів та інших фахівців (Авторское право 
и смежные права: бухгалтеру, руководителю, юристу. — Х.: Фактор, 
2006). 

У четвертій книзі розкриваються питання авторського права в 
друкованих засобах масової інформації (Авторское право: автору, ре-
дактору, издателю. — Х.: Фактор, 2007).

У п’ятій книзі автор розкриває поняття, облік і оподаткування 
винагороди за використання творів, винаходів, промислових зразків, 
торговельних марок та інших об’єктів права інтелектуальної власності 
(Операции с интеллектуальной собственностью: оформление, налого-
обложение. — Х.: Центр «Консульт», 2007).

Шоста книга призначена для авторів, редакторів і видавців (Ав-
торське право у видавничій справі: Практичний посібник для авторів, 
редакторів, видавців. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010). 

У періодах між виходами книг автор вдосконалює свою майстер-
ність популяризатора знань у галузі права інтелектуальної власнос-
ті, публікуючи статті в періодичних виданнях. Автором опубліковано 

Навчальне видання

Коноваленко Володимир Володимирович

 ІнтелеКтуальна ВласнІсть В реКламІ, фІрмоВому стилІ 
пІдприємстВа І дизайнІ продуКту (упаКоВКи) 

практичний посібник для авторів, виконавців, рекламістів, рекламодавців
Головний редактор Богдан Будний

Редактор Донара Пендзей
Обкладинка володимира Басалиги

Комп’ютерна верстка Тетяни Золоєдової

Підписано до друку 05.08.2011. Формат 60х84/16. Папір офсетний.  
Гарнітура Прагматика. Умовн. друк. арк. 23,25.  Умовн. фарбо-відб. 23,25. 

Видавництво «Навчальна книга – Богдан»
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців 

 ДК №370 від 21.03.2001 р.
Навчальна книга – Богдан, а/с 529, м.Тернопіль, 46008

тел./факс (0352) 52-06-07; 52-05-48; 52-19-66
publishing@budny.te.ua      www.bohdan-books.com

Охороняється законом про авторське право.
Жодна частина цього видання не може бути використана чи відтворена 

в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.



4
Інтелектуальна власність в рекламі,  

фірмовому стилі підприємства і дизайні продукту (упаковки) 5

більш ніж 210 статей про інтелектуальну власність в газетах («Бізнес», 
«Дзеркало тижня», «Бухгалтерія», «Баланс», «Податки і бухгалтерський 
облік», «Computerworld/Украина» та інші) і журналах («Photographer», 
«Компьютеры+программы», «ЧИП», «Корпоративные системы» та 
інші) незалежної України. 

У публікаціях особлива увага приділяється питанням:
•	 трудових і договірних стосунків у сфері інтелектуальної влас-

ності;
•		 дотримання немайнових і майнових прав авторів і правовлас-

ників;
•		 виплати справедливої авторської винагороди;
•		 обліку й оподаткування об’єктів права інтелектуальної влас-

ності. 
Володимир Коноваленко є переможцем конкурсу «Стань автором 

«Балансу»–2007» в номінації «Професіоналізм і оригінальність». Ори-
гінальність тематики і високопрофесійний підхід до розкриття непро-
стих питань права інтелектуальної власності є його відмітною рисою. 

Високу оцінку творчості автора дає відомий адвокат, професор 
Віктор Іванович Жуков. «Отличительной особенностью именно этой 
книги является стиль ее автора – описывать сложные правовые яв-
ления доступно, используя не только и не столько научные понятия, 
сколько сочетать последние с образами, более доступными для во-
сприятия неюристами»1. «… эта книга полезна и юристам, сталкива-
ющимся с конкретными для них проблемами в суде. Все дело в том, 
что Владимир Коноваленко от природы наделен даром – описывать 
сложные юридико-технические, юридико-экономические проблемы до-
ступно для читателя — неспециалиста в области техники, экономики. 
Именно этих знаний, как правило, не хватает у юристов»1.

Варто зазначити, що така велика просвітницька діяльність авто-
ра не залишилася непоміченою. За особистий внесок в розвиток дер-
жавної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні 
автор 2005 р. був нагороджений грамотою Державного департаменту 
інтелектуальної власності. Йому вручили нагрудний знак «Автор». 

Це не перша нагорода автора як популяризатора знань у сфері прав 
інтелектуальної власності. У 1987 р. він як робочий кореспондент га-
зети «За новую технику» (газета запорізького виробничого об’єднання 
«Радіоприлад») був нагороджений Почесною грамотою Міністерства 
засобів зв’язку СРСР за особистий внесок в масове розповсюджен-

1 Коноваленко В. Операции с интеллектуальной собственностью: оформление, 
налогообложение. — Х.: Центр «Консульт», 2007. — С.15.

ня і пропаганду передового виробничого досвіду. У газеті «За новую 
технику» автор регулярно вів такі рубрики, як «Изобретательский 
практикум», «Кунсткамера», «С полки архивариуса», «Заочная школа 
функционально-стоимостного анализа» і багато інших. 

Для того, аби переконатися, що Володимир Коноваленко справ-
ді спроможний допомогти авторам (творцям) об’єктів права інтелек-
туальної власності й працедавцям (замовникам) знайти консенсус у 
питаннях створення і використання творів, промислових зразків та 
інших інтелектуальних продуктів, необхідно звернутися до його трудо-
вої діяльності, яка бере свій початок ще в СРСР. 

Закінчивши в 1979 році з відзнакою Запорізький машинобудів-
ний інститут (нині Національний технічний університет) за фахом 
«Конструктор-технолог радіоелектронної апаратури» і Запорізький 
суспільний інститут патентознавства за фахом «Патентознавець», ав-
тор починає працювати конструктором на запорізькому заводі «Радіо-
прилад».

Ще в інституті Володимир Коноваленко освоїв теорію розв’язання 
винахідницьких завдань, яку не тільки сам успішно використовував у 
своїй практичній діяльності, а й навчав цьому інженерно-технічних 
працівників заводу...

У 1982 році він закінчив інститут підвищення кваліфіка-
ції Міністерства електротехнічної промисловості СРСР за фахом 
«Функціонально-вартісний аналіз», а в 1985-му створив спеціальне 
конструкторсько-технологічне бюро функціонально-вартісного аналі-
зу (СКТБ ФВА). Це був унікальний підрозділ винахідників, аналога 
якому було важко знайти на підприємствах СРСР. Дещо спрощений 
сценарій створення цього підрозділу описано в статті Ірини Єрмо-
лаєвої «Многоборцы», опублікованій в журналі «Техника молодежи»,  
№ 11 за 1987 р.:

«…Коноваленко уехал в Москву в министерство согласовывать 
документы о создании отдела ФСА.

Но разве принято начальнику конструкторского бюро завода (да и 
бюро – одно название, 4 человека) приезжать в Москву, в министер-
ство, к руководителю главка подписывать бумаги? Как можно предпо-
ложить, разговор получился коротким.

— На каждый «чих» отдел не создают, — отрезал работник минис-
терства и, взяв сигарету, отправился на перекур. Некурящий Конова-
ленко «напросился» постоять рядом. 

— Зачем вам отдел? Есть КБ, и работайте, — посоветовал мо-
сквич.

Про автора
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Твір
у первісній матеріальній

формі

Повторне надання твору матеріальної форми

Виготовлення твору на
матеріальному носії

Запис твору для
тимчасового або

постійного зберігання

Твір
у зміненій матеріальній

формі

Мал. 40. відтворення твору

Необхідно зазначити, що основною причиною порушення прав 
на відтворення твору є відсутність договору з автором.

«Так, в 1997 г. ООО «Продюсерская компания А. Воропаева 
выпустила кинофильм, в который вошла песня Иванова Д. «Летка-
енька». С автором песни договор на воспроизведение не заклю-
чался, кроме того, в титрах фильма она значится как народная. 
В связи с изложенным истец, в частности, указал на нарушения 
со стороны общества его прав на воспроизведение. Суд правильно 
вынес решение, удовлетворив исковые требования истца»138. 

1.1.2. право на оприлюднення

«Право на обнародование – это право автора решать, будет 
ли он знакомить со своим произведением публику или же он со-
хранит его в тайне, не выводя из сферы интимного, а если да, то в 
какой форме»139. 

Формою оприлюднення твору може бути його опублікування 
(випуск у світ), публічне виконання, публічний показ, публічна 
демонстрація, публічне сповіщення тощо. 

Необхідно зазначити, що твір оприлюднити можна тільки один раз. 
Для візуалізації права на оприлюднення скористаємося схемою 

на малюнку 41, показавши на ній тільки найпоширеніші способи 
оприлюднення творів. 

Оприлюднення твору

Форма (способи) оприлюднення твору

Опублікування

(випуск у світ)
Публічне виконання Публічний показ

Публічна

демонстрація

Публічне

сповіщення

Мал. 41. Оприлюднення твору

Причина, через яку з’явилося право на оприлюднення твору, 
криється в тім, що автор може вважати свій твір недостатньо гото-
вим для винесення його на суд громадськості, і тому він має право 
не давати згоди на його оприлюднення.

Необхідно зазначити, що оприлюднення твору без згоди авто-
ра може створити великі неприємності, про що свідчить судова 
практика.

«Несколько лет назад «Random House» («Рэндом Хаус»), одно 
из ведущих общенациональных книгоиздательств, составило био-
графию известного автора, ведущего затворническую жизнь, —  
Дж. Д. Сэлинджера (J. D. Salinger). В книге должны были быть 
впервые опубликованы многие частные письма, написанные 
Сэлинджером. Хотя издательство «Рэндом Хаус» и биограф полу-
чили письма законно, они столкнулись с юридическим вопросом, 
может ли книга быть опубликованной вопреки явно выраженному 
возражению Сэлинджера. Ожидая значительный объем продажи, 
основанный на предварительной рекламе, издательство «Рэндом 

138 Моргунова Е.А., Рузанова О.А. Авторское право: Комментарий законодательства. 
Образцы документов. Вопросы и ответы. – М.: Издательство «Экзамен», издатель-
ство «Право и закон», 2004. - С.118.

139 Липцик Д. Авторское право и смежные права / Пер. с фр.; предисловие 
М.Федотова. – М.: Ладомир; Издательство ЮНЕСКО, 2002. – С.139.

Частина 4. Права інтелектуальної власності
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Інструкція з юридичного «очищення» об’єктів права інтелек-
туальної власності від прав третіх осіб – нормативний документ 
підприємства, відповідно до якого здійснюється виявлення творів, 
виконань, промислових зразків й інших результатів творчої діяль-
ності, права на які належать третім особам. 

На підставі цього нормативного документа СУІВ підприємство 
визначає перелік ліцензій, які необхідно одержати для викорис-
тання об’єктів права інтелектуальної власності в господарській ді-
яльності. 

Інструкції з використання об’єктів права інтелектуальної влас-
ності в рекламній кампанії – нормативний документ підприємства, 
згідно з яким проводиться рекламна кампанія без порушення прав 
на об’єкти права інтелектуальної власності.

положення про доходи творчих працівників підприємства — 
нормативний документ СУІВ, відповідно до якого визначається 
структура доходів авторів, ставки винагороди, виплачуваного за 
використання об’єктів права інтелектуальної власності, порядок 
нарахування винагороди і її виплата. 

облікова політика в сфері обліку об’єктів права інтелектуальної 
власності — нормативний документ підприємства, відповідно до 
якого здійснюється відображення операцій з об’єктами інтелекту-
альної власності у фінансово-господарській діяльності підприєм-
ства. 

2. побудувати суІв нам допоможе генрі форд

Для того, щоб визначитися з концепцією побудови СУІВ, не-
обхідно визначити склад нормативної бази СУІВ і зміст кожного 
нормативного документа.

З мінімальною нормативною базою СУІВ все зрозуміло, а от з 
рівнем деталізації змісту нормативних документів СУІВ нам допо-
може розібратися Генрі Форд. 

На певному етапі розширення виробництва автомобілів Ген-
рі Форд зіткнувся з проблемою якості продукції, на рівень якої 
впливав рівень кваліфікації робочої сили. Замість того, щоб шука-
ти кваліфіковану робочу силу, Генрі Форд перейшов на конвеєрну 
збірку, при якій некваліфіковані робітники стали виконувати про-
сті операції, забезпечуючи необхідний рівень якості автомобілів.  

Ми маємо аналогічну картину, тому що можна вважати, що 

будь-який рекламний продукт створюється некваліфікованими фа-
хівцями, під якими ми будемо мати на увазі тих співробітників 
рекламного агентства (рекламодавця), які погано розбираються в 
питаннях права інтелектуальної власності. До таких фахівців нале-
жать менеджери, юристи, бухгалтери й інші робітники підприєм-
ства. У зв’язку з цим рекламний продукт створюється й використо-
вується з порушеннями прав інтелектуальної власності. 

мінімізація кількості таких порушень можлива двома способами.
по-перше, можна зайнятися підвищенням кваліфікації персо-

налу підприємства в сфері права інтелектуальної власності. Однак 
це шлях довгий і має один істотний недолік. Навчений працівник 
може в будь-який момент звільнитися. 

по-друге, можна піти шляхом Генрі Форда, тобто виділити в 
процесі руху рекламного продукту від автора до споживача прості 
операції, виконуючи які «некваліфіковані» співробітники підпри-
ємства будуть проводити рекламну кампанію без порушення прав 
інтелектуальної власності. 

Таким чином, ми маємо два шляхи мінімізації збитків майбутніх 
періодів.

перший шлях пов’язаний з довгостроковою програмою навчан-
ня персоналу підприємства й розробкою нормативної бази СУІВ, 
що орієнтована на співробітників підприємства, котрі досконало 
розбираються в питаннях права інтелектуальної власності. 

другий шлях пов’язаний із деталізацією змісту нормативної бази 
СУІВ таким чином, щоб з рекламним продуктом могли працювати 
фахівці, які погано розбираються в питаннях права інтелектуаль-
ної власності. Наприклад, для юриста конвеєром буде детальний 
порядок укладення договорів, що описаний в Інструкції про поря-
док укладення договорів. Менеджер торговельної марки буде мати 
свій набір правил, відповідно до яких проводиться рекламна кам-
панія без порушення прав інтелектуальної власності. Ці правила 
викладені в Інструкції з використання об’єктів права інтелектуальної 
власності при проведенні рекламної кампанії. Бухгалтер має свій 
набір правил з обліку об’єктів права інтелектуальної власності, які 
описані в обліковій політиці тощо.

Зрозуміло, що кожний варіант реалізації концепції СУІВ має 
свою ціну.

Необхідно зазначити, що ті підприємства, які будуть впрова-
джувати СУІВ, неминуче зіткнуться з опором персоналу: юрис-

Частина 12. Збитки майбутніх періодів (ЗМП)
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тів, менеджерів, бухгалтерів й інших осіб, діяльність яких зачіпає 
СУІВ. Опір варто очікувати й з боку рекламних агентств, які в 
переважній більшості недостатньо розбираються в питаннях пра-
ва інтелектуальної власності й, отже, можуть негативно сприйняти 
вимоги рекламодавця про дотримання цих прав при розробці ре-
кламного продукту. 

Якщо з невдоволенням нетворчого персоналу підприєм-
ства (юристами, бухгалтерами й т. ін.) упоратися нескладно, то 
із творчими працівниками доведеться попрацювати. Річ у тім, що 
із творчими працівниками підприємства потрібно підписувати до-
даткову угоду до трудового договору, в якій повинні бути відповіді 
на питання про приналежність майнових прав на службові твори, 
промислові зразки й інші об’єкти, про розмір і порядок виплати 
винагороди тощо. Для того, щоб автор підписав таку додаткову 
угоду до трудового договору, його необхідно переконати в тім, що 
нові умови не ущемлюють його авторських та інших прав, а дають 
йому додаткову можливість використовувати результати творчої ді-
яльності поза стінами підприємства, наприклад, шляхом видання 
статей, фотографій, малюнків й інших творів у вигляді книги. При 
усному трудовому договорі зробити це без дозволу роботодавця не-
можливо. Річ у тім, що майнові права на службові твори належать 
авторові й роботодавцеві спільно.

Перед впровадженням положення про доходи творчих праців-
ників підприємства необхідно вибрати систему оплати праці твор-
чих працівників (відрядна, погодинна, погодинно-відрядна) і вста-
новити ставки авторської винагороди. 

Для прискорення процесу адаптації фахівців підприємства до 
роботи в нових умовах необхідно провести тренінг з використання 
об’єктів права інтелектуальної власності в рекламній кампанії.

Перед введенням нової облікової політики в сфері інтелекту-
альної власності необхідно зробити інвентаризацію об’єктів права 
інтелектуальної власності й усунути помилки, виявлені в обліку 
об’єктів права інтелектуальної власності.
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