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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Запровадження високих стандартів охорони 

прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі є результатом шістдесяти 

років діяльності з пошуків і реалізації шляхів уніфікації та гармонізації 

законодавства держав-членів ЄС та утворення регіональної охорони прав 

інтелектуальної власності. 

Система охорони прав інтелектуальної власності в ЄС здійснює провідний 

вплив на законодавство інших країн Європи унаслідок усе більшої інтеграції 

економіки таких країн з ЄС, укладання ЄС угод про партнерство і співробітництво 

або про асоціацію.  

Особливу роль досвід держав-членів ЄС має для України у зв’язку із 

формуванням зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, зобов’язаннями України з 

наближення національного законодавства до законодавства ЄС згідно з Угодою про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

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

(далі Угода про асоціацію). 

Україна, таким чином, у короткий проміжок часу повинна пройти шлях держав-

членів ЄС у питанні запровадження високих стандартів охорони прав 

інтелектуальної власності.  

У зв’язку з наведеним актуальним стає системне дослідження особливостей 

уніфікації та гармонізації законодавства держав-членів ЄС з охорони об’єктів права 

інтелектуальної власності: винаходів, корисних моделей, промислових зразків, 

торговельних марок, географічних зазначень, фірмових найменувань, сортів рослин, 

топографій напівпровідникових виробів, комерційної таємниці, об’єктів авторського 

права і суміжних прав, а також цивільно-правових способів захисту прав 

інтелектуальної власності, запровадження регіональної охорони прав 

інтелектуальної власності в ЄС, практики застосування acquis ЄС у сфері 

інтелектуальної власності. Важливого значення при цьому набуває визначення 

впливу на уніфікацію законодавства держав-членів ЄС регіональних конвенцій Ради 

Європи, Європейської патентної конвенції (далі ЄПК); універсальних міжнародних 

договорів Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі ВОІВ), 

Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин, Угоди про торговельні 

аспекти прав інтелектуальної власності СОТ. 

Інтенсивний розвиток права ЄС та практики застосування законодавства 

актуалізує питання про винайдення ефективних механізмів урахування змін acquis 

для вдосконалення національного законодавства країн різного рівня інтеграції з ЄС.  

Теоретичним проблемам та практиці охорони прав інтелектуальної власності 

присвячено наукові дослідження Ю. Атаманової, І. Безклубного, М. Галянтича, 

С. Гордієнко, В. Дозорцева, А. Кодинця, О. Коханівської, О. Кулініч, Н. Мироненко, 

О. Орлюк, О. Сергєєва, І. Спасибо-Фатєєвої, М. Потоцького, О. Підопригори, 

Р. Стефанчука, Р. Шишки, Г. Ульянової, О. Харитонової, О. Штефан, О. Яворської 

та інших фахівців.  

Законодавство з охорони прав інтелектуальної власності ЄС, а також держав-

членів ЄС становить предмет дослідження широкого кола іноземних фахівців. У той 



2 

 

же час зазначимо наявність лише деяких комплексних досліджень права 

інтелектуальної власності ЄС: П. Гровс, К. Джейджер, Д. Кілинг, В. Корніш, 

A. Охлі, Ю. Піла, Т. Прайм, Г. Тритон, Б. Харрис та інших фахівців. Питання 

охорони авторського права і суміжних прав досліджували Д. Вейвер, Л. Гуібаль, 

М. Девісон, Д. Джервас, М. Екод, П. Каміла, А. Керевер, А. Лукас, С. Левінскі, 

Д. Рейнбос, M. Сентлебен, А. Стерлінг, A. Строуел, М. Фічор, І. Харгівс, Р. Хілті, 

Б. Хугенгольц, Б. Чарнота та ін. Проблематикою охорони об’єктів промислової 

власності в ЄС займались М. Адкок, Т. Аплін, К. Бересфорд, M. Блекеней, Л. Бразел, 

М. Бриффа, К. Вадлоу, L. Вестерлунд, Г. Вуртенбергер, M. Готцен, Г. Динвуд, 

Д. Дрексл, Х. Есан, Д. Еванс, А. Іларді, Д. Камстра, H. МакКвин, A. Колеман, 

Б. О’Конор, A. Кристи, А. Кур, М. Левелин, Ф. Лейс, Д. Маскер, М. Мільфорд, 

Д. Пагенберг, A. Пломер, У. Сазерсанен, М. Сінгер, Д. Стаудер, Д. Страус, 

М. Спірос, Д. Тасам, Д. Філліпс, Р. Хакон, К. Хіт та ін. 

В Україні комплексні монографічні дослідження законодавства ЄС з охорони 

прав інтелектуальної власності здійснювали: В. Дроб’язко, А. Міндрул, 

О. Тверезенко, Л. Работягова, О. Штефан (Правове забезпечення сфери 

інтелектуальної власності в Україні в контексті Європейської інтеграції: 

концептуальні засади: монографія / Ред.: О.П. Орлюк, 2010); Ю. Капіца, С. Ступак, 

В. Воробйов, О. Тверезенко, К. Шахбазян, О. Жувака (Право інтелектуальної 

власності Європейського Союзу та законодавство України, 2006); Р. Еннан (Правове 

регулювання відносин інтелектуальної власності у Європейському Союзі, 2010), 

Ю. Капіца, С. Ступак, О. Жувака (Авторське право і суміжні права в Європі, 2012) 

та ін. Питання охорони прав інтелектуальної власності в ЄС та Україні розглянуто у 

дисертаційних дослідженнях Є. Булат, Р. Еннана, О. Іванюченко, Я. Іолкіна, 

М. Ковальової, О. Ковальчук, І. Маліновської, Л. Майданик, В. Муравйова, 

Г. Михайлюк, П. Немеш, М. Потоцького, О. Слободян, М. Стреля, В. Харченка, 

Л. Щерби та ін., а також у наукових публікаціях Г. Андрощука, К. Афанасьєвої, 

І. Бенедисюка, Н. Бочарової, Ю. Бошицького, B. Дроб’язка, М. Ковальової, 

Т. Коваленко, П. Коломійця, Л. Комзюка, В. Крижни, Т. Лічман, C. Мазуренко, 

Р. Майданика, Ю. Медвідя, А. Мішкур, М. Микієвича, Н. Мироненко, Н. Москалюк, 

А. Нерсесяна, А. Олефіра, М. Ортинської, І. Петренка, Л. Работягової, Т. Романюка, 

Л. Романадзе, Н. Сороки, Д. Тарасової, В. Троцької, В. Форманюк, О. Штефан, 

Г. Юдіної, О. Ямпольскої, Т. Ярошевської та ін. 

Механізми наближення законодавства України до законодавства ЄС 

аналізувалися у працях О. Вишнякова, М. Гнатовського, В. Денисова, Г. Друзенка, 

О. Головко-Гавришиної, І. Грицяка, А. Довгерта, Н. Железняка, О. Зеркаль, 

І. Кравчук, О. Лаби, М. Микієвича, В. Муравйова, В. Опришка, М. Парапана, 

Р. Петрова, Н. Сюр, Ю. Шемшученка, І. Яковюка та ін. Проблематику охорони прав 

інтелектуальної власності в ЄС та законодавства нових незалежних держав 

досліджували також А. Абдуллин, К. Гаврилов, К. Єнтін, С. Осипенко, Н. Осояну, 

О. Прокоп’єв, К. Ханіна, О. Шелоніна та ін. 

Проте варто зазначити, що дослідження іноземних авторів переважно 

присвячені аналізу ухвалених актів ЄС з охорони інтелектуальної власності, 

пропозиціям щодо їх ухвалення та практиці застосування законодавства. Треба 

вказати на відсутність як в ЄС, так і в Україні, нових незалежних державах 
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комплексних досліджень уніфікації та гармонізації національного законодавства 

держав-членів ЄС з охорони прав на окремі об’єкти права інтелектуальної власності, 

формування регіональної охорони прав інтелектуальної власності в ЄС, а також 

впливу регіональних та універсальних міжнародних договорів на уніфікацію 

охорони прав інтелектуальної власності в державах-членах ЄС. Недостатньо 

досліджені механізми наближення законодавства України до законодавства ЄС у 

сфері інтелектуальної власності з урахуванням вимог міжнародних договорів, що 

укладалися між Європейським Союзом та Україною.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження здійснювалося відповідно до таких державних бюджетних науково-

дослідних тем: «Проблеми вдосконалення законодавства України у сфері охорони 

інтелектуальної власності та трансферу технологій відповідно до стандартів 

Європейського Союзу» (1 липня 2006 р. — 30 червня 2010 р., номер державної 

реєстрації 0106U009904); «Дослідження охорони прав інтелектуальної власності в 

цифровому середовищі та проблеми вдосконалення правового регулювання 

відносин в інформаційних мережах» (1 квітня 2010 р. — 31 березня 2014 р., номер 

державної реєстрації 0110U002898); «Дослідження стану та правового забезпечення 

винахідницької діяльності у наукових установах» (1 липня 2018 р. — 30 червня 

2018 р., номер державної реєстрації 0114U000885), які виконано у Центрі 

досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є виявлення особливостей 

уніфікації та гармонізації законодавства держав-членів ЄС з охорони прав 

інтелектуальної власності та формування регіональної охорони прав інтелектуальної 

власності в ЄС; вироблення пропозицій та рекомендацій з удосконалення механізму 

наближення законодавства України до законодавства ЄС у сфері охорони 

інтелектуальної власності та удосконалення національного законодавства з охорони 

інтелектуальної власності відповідно до законодавства ЄС. 

Для досягнення цієї мети було поставлено такі завдання: 

— з’ясувати вплив на уніфікацію законодавства держав-членів ЄС з охорони 

прав інтелектуальної власності конвенцій Ради Європи, Європейської патентної 

конвенції, міжнародних договорів ВОІВ, Міжнародної конвенції з охорони нових 

сортів рослин, Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності СОТ; 

— виявити особливості, спільні риси та відмінності уніфікації та гармонізації 

законодавства держав-членів ЄС з охорони авторського права і суміжних прав, 

охорони прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, 

географічні зазначення, фірмові найменування, сорти рослин, топографії 

напівпровідникових виробів, комерційну таємницю, а також цивільно-правових 

способів захисту прав інтелектуальної власності; визначити чинники, що їх 

обумовлюють; 

— визначити основні етапи уніфікації та гармонізації законодавства держав-

членів ЄС з охорони інтелектуальної власності та особливості формування 

регіональної охорони прав інтелектуальної власності в ЄС на торговельні марки, 

промислові зразки, географічні зазначення, сорти рослин, а також єдиної патентної 

охорони; 



4 

 

— сформулювати перспективи розвитку законодавства ЄС у сфері 

інтелектуальної власності, в тому числі держав-членів ЄС, де гармонізацію 

законодавства не було здійснено; 

— дослідити вимоги Угоди про асоціацію та проблеми і практику реалізації 

зобов’язань України з наближення національного законодавства у сфері 

інтелектуальної власності до законодавства ЄС у контексті досвіду країн різного 

рівня інтеграції з ЄС;  

— обґрунтувати пропозиції щодо утворення сталого механізму наближення 

законодавства України у сфері інтелектуальної власності до acquis ЄС та визначити 

основні напрямки змін законодавства України з охорони інтелектуальної власності 

відповідно до acquis ЄС. 

Об’єктом дослідження є процес уніфікації та гармонізації законодавства з 

охорони прав інтелектуальної власності держав-членів ЄС та формування 

регіональної охорони прав інтелектуальної власності в ЄС, міжнародне 

співробітництво ЄС та України у сфері правового регулювання, розвитку та захисту 

прав інтелектуальної власності та наближення національного законодавства з 

охорони інтелектуальної власності відповідно до законодавства ЄС. 

Предметом дослідження є аcquis ЄС, законодавство держав-членів ЄС у сфері 

охорони інтелектуальної власності та його зміни, практика застосування; 

регіональні договори Ради Європи, Європейська патентна конвенція, універсальні 

міжнародні договори у сфері інтелектуальної власності та їхній вплив на уніфікацію 

законодавства держав-членів ЄС у сфері інтелектуальної власності; міжнародні 

договори між Україною та ЄС у сфері інтелектуальної власності та практика їх 

реалізації; вітчизняні та зарубіжні наукові джерела. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети дослідження було 

використано загальнонаукові та спеціальні методи досліджень. 

Як основний загальнонауковий метод застосовано діалектичний метод 

наукового пізнання, зокрема принцип системності для цілісного розгляду процесу 

уніфікації та гармонізації національного законодавства держав-членів ЄС щодо всіх 

об’єктів права інтелектуальної власності у взаємозв’язку із причинами, які 

обумовили цей процес (підрозд. 1.1—1.4). Порівняльно-правовий метод 

використано для порівняльного аналізу відмінностей та спільних рис уніфікації та 

гармонізації законодавства держав-членів ЄС щодо окремих об’єктів права 

інтелектуальної власності, порівняльного аналізу положень законодавства України 

та acquis ЄС; а також особливостей визначення обсягів та механізму наближення 

законодавства у сфері інтелектуальної власності у міжнародних угодах між 

Україною та ЄС (підрозд. 1.2, 1.3, розд. 2—6). Принцип історизму та історико-

правовий метод застосовано для визначення причин уніфікації та гармонізації 

законодавства; виділення етапів уніфікації та гармонізації законодавства; напрямів 

та характеру змін у здійсненні уніфікації та гармонізації законодавства; розкриття 

основних тенденцій уніфікації та гармонізації законодавства з метою визначення 

перспектив їх здійснення (підрозд. 1.1, 1.2, 1.4). Формально-логічний метод 

застосовувався для з’ясування механізму реалізації угод між Україною та ЄС, що 

стосуються охорони прав інтелектуальної власності, повноти відображення у цих 

угодах acquis ЄС (підрозд. 6.1), визначення методологічних засад наближення 
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законодавства України до законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності 

(підрозд. 6.2). Метод прогнозування застосовано для визначення перспектив 

уніфікації та гармонізації законодавства держав-членів ЄС з охорони 

інтелектуальної власності та змін законодавства України з урахуванням вимог 

Угоди про асоціацію та acquis ЄС у сфері інтелектуальної власності (підрозд. 1.3, 

2.5, 6.3). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що наукові 

положення та результати, отримані у ході дисертаційного дослідження, розв’язують 

проблему визначення особливостей уніфікації та гармонізації законодавства з 

охорони прав інтелектуальної власності в державах-членах ЄС та формування 

регіональної охорони прав інтелектуальної власності в ЄС, а також утворення 

сталого механізму наближення законодавства України до законодавства ЄС у сфері 

охорони інтелектуальної власності. Наукову новизну одержаних результатів 

конкретизовано у сформульованих та обґрунтованих наукових положеннях і 

висновках, що виносяться на захист. 

Уперше: 

1. Визначено зміст і ступінь впливу на процеси уніфікації та гармонізації 

законодавства держав-членів ЄС з охорони прав інтелектуальної власності 

універсальних, регіональних міжнародних договорів у сфері інтелектуальної 

власності та acquis ЄС. Аргументовано: 

— визначальну роль в уніфікації законодавства держав-членів ЄС до середини 

1970-х рр. універсальних міжнародних договорів: Бернської конвенції (Паризький 

акт, 1971), Римської конвенції (1961), Женевської конвенції (1971), Паризької 

конвенції (Стокгольмський акт, 1967) та Конвенції UPOV (1961); 

— провідний вплив конвенцій Ради Європи на уніфікацію законодавства з 

охорони прав на винаходи країн Європи у 1949—1963 рр. та на започаткування 

уніфікації законодавства щодо телевізійного мовлення та транскордонного 

телебачення у 1960—1989 рр.;  

— провідну роль Європейського Союзу у гармонізації законодавства держав-

членів ЄС, а також країн Європи — майбутніх членів ЄС та країн, з якими ЄС 

укладено угоди про асоціацію, від 1988 р. дотепер.  

2. Обґрунтовано виділення етапів уніфікації та гармонізації законодавства 

держав-членів ЄС та запровадження регіональної охорони прав інтелектуальної 

власності в ЄС та їх зв’язок із політикою ЄС з гармонізації законодавства, 

економічними чинниками, розвитком нових технологій.  

Виділено для об’єктів авторського права і суміжних прав та промислової 

власності спільний перший етап (1970—1980) — формування принципів 

співіснування національної охорони прав інтелектуальної власності з положеннями 

Договору про заснування Європейської спільноти (далі ДЗЄС) щодо вільного руху 

товарів і конкуренції.  

Від 1988 року виділено чотири етапи розвитку авторського права і суміжних 

прав в ЄС, що були обумовлені: 1988—1994 рр. — політичною ініціативою ЄС із 

запровадження програми гармонізації; 1995—2001 — розвитком інформаційного 

суспільства та ухваленням Інтернет-договорів ВОІВ; 2008—2009 — політикою з 



6 

 

утворення економіки на основі знань; 2010—2018 — політикою з утворення єдиного 

цифрового ринку ЄС.  

Визначено, що на відміну від авторського права і суміжних прав, напрями 

гармонізації законодавства з охорони промислової власності у 1960—2009 рр. 

визначалися різними політичними та економічними чинниками з переходом до 

комплексних планів розвитку цієї сфери у 2010 р. та подальші роки.  

Аргументовано на сучасному етапі провідну увагу ЄС до урахування у ході 

гармонізації законодавства викликів єдиного цифрового ринку й удосконалення 

охорони авторського права і суміжних прав у цифровому середовищі та захисту 

прав інтелектуальної власності. 

3. Доведено формування саме права інтелектуальної власності ЄС як сукупності 

норм щодо виникнення та здійснення прав інтелектуальної власності, що діють на 

території усього ЄС, з інститутами права інтелектуальної власності ЄС: охорони 

прав на торговельні марки, промислові зразки, сорти рослин, географічні зазначення 

та найменування походження, що охоплюють усі суспільні відносини, пов’язані із 

набуттям та реалізацією прав інтелектуальної власності в ЄС. 

4. Встановлено спільні риси і відмінності уніфікації та гармонізації 

законодавства держав-членів ЄС із охорони прав інтелектуальної власності та 

формування регіональної охорони прав інтелектуальної власності в ЄС, а саме: 

а) стосовно охорони прав на винаходи:  

— вирішальна роль конвенцій Ради Європи в уніфікації положень 

матеріального права щодо винаходів, формальностей під час подання заявок та 

патентної класифікації;  

— уніфікація процедур розгляду заявок і положень щодо обсягу майнових прав, 

а також наближення практики національних судів у зв’язку із приведенням 

законодавства держав-членів ЄС у відповідність із положеннями Європейської 

патентної конвенції та Конвенцій ЄЕС 1975 та 1989 рр.; 

— відсутність успішного здійснення гармонізації законодавства держав-членів 

ЄС з охорони прав на винаходи з ухваленням у 1998 р. лише «галузевої» директиви 

щодо біотехнологічних винаходів; 

— невирішеність з 1949 р. й дотепер державами-членами Ради Європи та ЄС 

проблеми запровадження єдиного патенту з одночасною дією на території усіх 

держав-членів (на відміну від запровадження регіональної охорони на промислові 

зразки, торговельні марки, сорти рослин та географічні зазначення) та утворення у 

2012 р. єдиної патентної охорони в ЄС як результат політичного компромісу лише 

на території держав-учасниць механізму посиленої співпраці із запровадженням 

ускладненої системи поєднання міжнародного права, права ЄС та національного 

права держав-членів ЄС; 

б) стосовно охорони прав на біотехнологічні винаходи:  

— принципова зміна концепції гармонізації від акценту на технічні вимоги 

патентування до набуття провідного значення моральних принципів при отриманні 

патентної охорони та застосуванні законодавства;  
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— вплив на положення директиви 98/44/ЄЕC про правову охорону 

біотехнологічних винаходів міжнародних договорів із питань біологічного 

різноманіття, біоетики, біомедицини та практики застосування ЄПК; 

— зворотній вплив директиви 98/44/ЄЕC на положення ЄПК із розширенням 

гармонізаційного впливу директиви на держави-учасниці ЄПК, які не є членами ЄС;  

— істотне значення для розвитку acquis новітніх досліджень у сфері 

біотехнології; 

в) стосовно прав інтелектуальної власності, що випливають із сертифіката 

додаткової охорони лікарських засобів:  

— установлено, що запровадження в ЄС уніфікованого режиму охорони 

винаходів після закінчення строку дії патенту (введення нового права 

інтелектуальної власності sui generis, який випливає з сертифіката додаткової 

охорони для лікарських засобів) призвело до нечіткості та проблем застосування 

нової моделі охорони, що пов’язано із вужчою сферою дії права sui generis ніж 

охорона прав на винаходи. Визначено, що вказані вади відсутні в країнах, які 

упровадили модель продовження строку охорони прав на винаходи, що стосуються 

лікарських засобів, у межах патентного права; 

г) стосовно охорони авторського права і суміжних прав: 

— гармонізація лише деяких положень законодавства, де держави-члени були 

готові поступитися компетенцією, та складність суцільної гармонізації унаслідок 

істотного зв’язку законодавства із національними правовими традиціями, 

культурними особливостями;  

— недосягнення ЄС цілі утворення єдиного ринку товарів і послуг, що 

охороняються авторським правом і суміжними правами, відсутність утворення 

єдиного авторського права ЄС;  

— низька ефективність застосування директив як інструменту гармонізації та 

дисгармонізація національного законодавства внаслідок передбачення значної 

компетенції держав-членів у питаннях охорони авторського права і суміжних прав;  

д) стосовно охорони прав на промислові зразки: 

— запровадження гармонізації законодавства держав-членів ЄС директивою 

98/71/ЄC про правову охорону промислових зразків як проміжний етап для введення 

регіональної охорони прав на промислові зразки; 

— поєднання у системі охорони прав на промислові зразки в ЄС використання 

національних механізмів охорони прав (кумулятивна охорона авторським правом та 

правом на промислові зразки, охорона прав на незареєстровані промислові зразки 

тощо) та нової моделі охорони прав sui generis з відсутністю вимог світової новизни 

(новизна в межах ЄС), уведенням критерію «індивідуальний характер» замість 

критерію «задоволення естетичних та ергономічних потреб», із забезпеченням 

охорони як зареєстрованих, так і незареєстрованих промислових зразків тощо; 

— стабільність системи охорони прав на промислові зразки в ЄС, її визнання як 

одного із найвдаліших прикладів гармонізації законодавства та утворення 

регіональної охорони; 

е) стосовно охорони прав на торговельні марки:  

— спрямування до цільного наближення національного законодавства шляхом 

«вертикальної гармонізації» та позиції Суду ЄС щодо зближення норм 
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національного законодавства та директив ЄС з нормами регламентів ЄС про 

регіональну охорону торговельних марок; 

— поширення гармонізації, на відміну від інших об’єктів права промислової 

власності, на процедури реєстрації торговельних марок. Зроблено висновок, що 

відступаючи від обмежень, властивих директиві як інструменту гармонізації, 

практика охорони прав на торговельні марки в ЄС поступово призводить до 

уніформізму — однакових норм із охорони прав на торговельні марки на рівні 

регіональної охорони прав та національному рівні;  

ж) стосовно охорони прав на найменування походження та географічні 

зазначення:  

— відсутність ухвалення ЄС актів гармонізації національного законодавства (як 

це було зроблено для торговельних марок та промислових зразків), а також значного 

впливу на уніфікацію національного законодавства Лісабонської угоди про захист 

зазначень місця походження виробів та їхньої міжнародної реєстрації;  

— запровадження регіональної охорони прав на найменування походження та 

географічні зазначення в ЄС з уведенням стандартів охорони, вищих за передбачені 

Лісабонською угодою та Угодою TRIPS, та вищим рівнем захисту прав, ніж для 

інших об’єктів промислової власності;  

— зворотній суттєвий вплив на уніфікацію національного законодавства 

положень регламентів ЄС з охорони географічних зазначень та найменувань 

походження;  

— започаткуванні вперше у міжнародній практиці регіональної охорони прав на 

традиційні гарантовані страви і спеціальні найменування якості. Обґрунтовано 

віднесення охорони прав на традиційні гарантовані страви та спеціальні 

найменування якості до охорони прав на засоби індивідуалізації; 

з) стосовно охорони прав на сорти рослин: 

— відсутність гармонізації законодавства держав-членів ЄС перед уведенням 

регіональної охорони сортів рослин в ЄС із урахуванням уніфікації законодавства 

під впливом Міжнародної конвенції з охорони сортів рослин (на відміну від 

гармонізації стосовно торговельних марок та промислових зразків); 

— застосування у регламенті № 2100/94 про права на сорти рослин Спільноти 

стандартів Конвенції UPOV, що стосується норм матеріального права та здійснення 

експертизи. Запровадження вищого рівня охорони, ніж визначений Конвенцією, з 

поширенням охорони на всі види сортів рослин, збільшення терміну охорони;  

— автономність регіональної охорони прав на сорти рослин в ЄС із 

застосуванням норм національного права лише у випадку порушення прав; 

— стабільність системи охорони, її схвалення користувачами із доцільністю 

удосконалення лише з деяких питань;  

к) стосовно охорони прав на комерційну таємницю: 

— відсутність впливу Угоди TRIPS на уніфікацію національного законодавства 

держав-членів ЄС з охорони прав на комерційну таємницю зі збереженням суттєвих 

відмінностей стосовно предмета і критеріїв охорони, способів захисту; 

— передбачення у директиві 2016/943 щодо захисту нерозкритого ноу-хау та 

бізнесової інформації (комерційної таємниці) проти їх неправомірного набуття, 

використання та розкриття нових, у порівнянні з Угодою TRIPS та законодавством 
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держав-членів ЄС, положень: забезпечення під час захисту прав на комерційну 

таємницю свободи слова та інформації, публічних інтересів, прав найманих 

працівників; визначення правомірних засобів отримання інформації, що становить 

комерційну таємницю, її неправомірного використання третьою особою, 

особливостей збереження комерційної таємниці під час судового розгляду тощо;  

— невіднесення комерційної таємниці до об’єктів права інтелектуальної 

власності та включення у директиву 2016/943 значного обсягу норм директиви 

2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності, що 

пов’язано із намаганням побудувати для комерційної таємниці спеціальне 

законодавство. 

5. Особливості гармонізації цивільно-правових способів захисту прав 

інтелектуальної власності у державах-членах ЄС полягають у:  

— відсутності впливу Угоди ТRIPS на уніфікацію національного законодавства 

держав-членів ЄС зі збереженням суттєвих відмінностей стосовно забезпечення 

доказів, попередніх заходів, визначення завданої шкоди тощо; 

— розширенні директивою 2004/48/ЄС положень, що підлягають гармонізації, у 

порівнянні з Угодою TRIPS із включенням положень, що стосуються тимчасових і 

застережних заходів; виправних, альтернативних рішень суду; відшкодування 

шкоди тощо;  

— суттєвій ролі в упровадженні одноманітної практики захисту прав діяльності 

Європейської комісії та Офісу інтелектуальної власності ЄС;  

— за позитивної в цілому практики застосування директиви 2004/48/ЄС ― 

відсутність у директиві ефективних норм щодо запобігання порушенням прав 

інтелектуальної власності у мережі Інтернет; наслідки дисгармонізації 

національного законодавства, зокрема щодо визначення розміру шкоди, 

використання технологічних засобів захисту; необхідність уточнень щодо 

тимчасових та застережних заходів, визначення розміру відшкодування; судових 

заборон, виправних заходів тощо;  

6. Установлено тенденції гармонізації законодавства держав-членів ЄС із 

охорони прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет, що охоплюють:  

— пріоритет (на відміну від практики США) упровадження механізмів 

легітимного надання доступу до творів, фонограм у мережі Інтернет, що передбачає 

гармонізацію законодавства щодо «сирітських» творів і творів, відсутніх у 

комерційному обігу; запровадження мультитериторіального ліцензування прав на 

музичні твори; визначення випадків вільного використання творів установами 

освіти та науки, бібліотеками; реалізацію політики відкритого доступу до наукових 

публікацій; розвиток цифрових бібліотек;  

— формування на національному рівні одноманітної практики легітимного 

використання творів і фонограм завдяки реалізації повідомлень, планів-заходів 

Європейської комісії, меморандумів порозуміння, організації публічних слухань 

щодо продажу контрафактної продукції через мережу Інтернет; утворення 

загальноєвропейських Інтернет-майданчиків для надання у користування творів, 

фонограм онлайн; запровадження цифрових ідентифікаторів творів, онлайн-систем 

розподілу та перерахування винагороди, ліцензій відкритого доступу тощо;  
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— відсутність у ході гармонізації законодавства прикладів ефективних 

національних рішень боротьби з Інтернет-піратством, а також напрацювання 

загальноєвропейського ефективного механізму захисту авторського права і 

суміжних прав у мережі Інтернет; непідтримку суспільством ініціатив із 

гармонізації законодавства щодо захисту авторського права і суміжних прав у 

мережі Інтернет із відсутністю балансу інтересів суб’єктів авторського права та 

суміжних прав і користувачів. 

7. Визначено напрями національного законодавства держав-членів ЄС у сфері 

інтелектуальної власності, де гармонізацію законодавства не було здійснено, а 

також перспективи гармонізації законодавства. Негармонізоване законодавство 

охоплює: 

— законодавство з охорони прав на корисні моделі, винаходи, пов’язані із 

комп’ютером; географічні зазначення, фірмові найменування, службові об’єкти 

промислової власності;  

— положення щодо змісту немайнових та майнових прав автора; правового 

режиму службових творів; вільного використання творів; відтворення об’єктів 

авторського права і суміжних прав в особистих цілях, репрографічного відтворення 

тощо; 

— законодавство, що регламентує укладання договорів у сфері інтелектуальної 

власності; захист прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет; кримінально-

правовий захист прав інтелектуальної власності. 

8. Установлено в Угоді про асоціацію:  

— відсутність сталого механізму наближення законодавства України у сфері 

інтелектуальної власності до законодавства ЄС, у тому числі зобов’язань України 

здійснювати наближення законодавства до законодавства ЄС, механізму 

імплементації актів ЄС, як це визначено для інших сфер дії Угоди;  

— неповноту відображення в Угоді норм актів ЄС у сфері інтелектуальної 

власності. 

Обґрунтовано доцільність визначення Радою асоціації механізму наближення 

законодавства України до законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності із 

зазначенням:  

— зобов’язань України з наближення законодавства, у тому числі до майбутніх 

актів ЄС;  

— переліку актів ЄС і термінів їхнього упровадження;  

— зобов’язань ЄС з інформування про зміни чинних та нові акти ЄС;  

— особливостей відображення у законодавстві України директив та регламентів 

ЄС; механізму оцінки імплементації актів ЄС;  

— використання для їх імплементації та застосування рішень Суду ЄС із 

тлумачення положень актів ЄС, а також внесення змін до Закону України «Про 

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС» 

та інші акти законодавства щодо реалізації згаданих положень органами державної 

влади України.  

Запропоновано визначити повноваження Верховного Суду України з надання 

роз’яснень з питань застосування імплементованих до законів України положень 

актів ЄС із урахуванням рішень Суду ЄС стосовно тлумачення їхніх положень. 
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9. Обґрунтовано, що у процесі наближення законодавства України у сфері 

інтелектуальної власності до законодавства ЄС має бути встановлена та взята до 

уваги сукупність норм права ЄС, рішення Суду ЄС та норми законодавства держав-

членів ЄС, що забезпечують функціонування відповідних інститутів охорони прав 

інтелектуальної власності.  

10. Установлено, що відсутність вироблення ЄС підходу щодо механізму 

наближення законодавства нових незалежних держав у сфері охорони 

інтелектуальної власності, які не передбачають у найближчі строки або взагалі 

входження до ЄС (на відміну від країн Центральної та Східної Європи — майбутніх 

членів ЄС), а також різні політичні пріоритети таких країн щодо інтеграції з ЄС, 

призвели до відмінних підходів стосовно строків, повноти наближення 

законодавства і до невиконання вимог Угод про партнерство та співробітництво з 

ЄС щодо наближення законодавства у сфері інтелектуальної власності, а також про 

вирішальний чинник наближення законодавства — особисту ініціативу держави-

сторони Угоди. 

Удосконалено: 

11. Наукові положення стосовно здійснення порівняльних досліджень 

законодавства України та ЄС у сфері інтелектуальної власності у цілях адаптації 

національного законодавства. Запропоновано концепцію виконання досліджень, яка 

передбачає:  

а) визначення мети дослідження, що випливає з економічної та політичної 

доцільності того або іншого ступеня наближення законодавства;  

б) визначення відмінностей національного регулювання та впливу на 

законодавство держав-членів ЄС чинних міжнародних договорів на час ухвалення 

ЄС актів гармонізації;  

в) розгляд підготовки актів ЄС зі з’ясуванням змісту директив і регламентів ЄС 

як певного компромісу держав-членів та органів ЄС, та зважаючи на майбутні їхні 

зміни;  

г) оцінку відповідності актів ЄС міжнародним угодам, що укладені третіми 

країнами або ЄС, державами-членами ЄС, документам міжнародних організацій;  

д) аналіз подібної або відмінної практики імплементації директив державами-

членами ЄС;  

е) аналіз розвитку законодавства, причин внесення змін; 

ж) дослідження тлумачення актів ЄС Судом ЄС; 

з) дослідження недоліків регулювання, проектів змін акта; 

к) визначення перспектив розвитку законодавства;  

л) визначення ефективності дії акта гармонізації з урахуванням пп. г—з; 

м) визначення інституційних засад та організаційних заходів, необхідних для 

застосування актів ЄС. 

Метою такого дослідження є підготовка законодавчих пропозицій, що 

враховують практику застосування директив та регламентів, рішення Суду ЄС із 

тлумачення їхніх положень, оцінку ефективності їхнього застосування, перспективи 

перегляду та розвитку законодавства ЄС. 
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12. Підходи щодо оцінки ступеня відповідності інститутів права інтелектуальної 

власності в Україні і acquis ЄС із застосуванням кількісних оцінок відповідності. 

Набули подальшого розвитку: 

13. Положення з внесення змін до законодавства України відповідно до acquis 

ЄC. Обґрунтовано та сформульовано пропозиції із внесення змін до законодавства 

України відповідно до acquis ЄC, практики його застосування та законодавства 

держав-членів ЄС щодо охорони прав на торговельні марки, географічні зазначення; 

фірмові найменування та найменування юридичних осіб, корисні моделі; 

мультинаціональні винаходи, комерційну таємницю та ноу-хау; неоригінальний 

зміст баз даних, об’єкти права інтелектуальної власності, створені за рахунок коштів 

державного бюджету; введення додаткового сертифіката стосовно лікарських 

засобів; захисту прав інтелектуальної власності, ухвалення Концепції охорони 

авторського права і суміжних прав у цифровому середовищі (підрозділ 6.3 Основної 

частини автореферату). 

14. Механізми підготовки та розгляду проектів законодавчих актів у сфері 

інтелектуальної власності та оцінки їхньої ефективності з пропозиціями 

запровадження відповідно до практики ЄС:  

— підготовка, обговорення Зелених книг із концептуальних питань розвитку 

законодавства;  

— організація публічного обговорення проектів законодавчих актів, підготовка 

узагальнень зауважень і пропозицій та висновків стосовно результатів обговорення, 

складання і поширення звітів щодо зауважень фахівців, громадськості, що надійшли 

на запропонований законопроект;  

— після ухвалення акта визначення терміну підготовки й обговорення звіту про 

його ефективність, доцільність удосконалення, а також підготовка через певний час 

періодичних звітів щодо його результативності;  

— залучення для оцінки ефективності застосування актів законодавства 

наукових установ, закладів вищої освіти, професіональних асоціацій та громадських 

організацій.  

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів дослідження 

полягає у тому, що вони можуть бути використані: 

— у науково-дослідній сфері — матеріали дисертації, зокрема, сформульовані у 

роботі висновки та рекомендації, методологічні аспекти можуть бути використані у 

порівняльно-правових дослідженнях законодавства ЄС та України, а також 

дослідженні гармонізації та уніфікації законодавства держав-членів ЄС; 

— у процесі законопроектних робіт із наближення законодавства України до 

законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності; для дослідження відповідності 

чинних актів законодавства України у сфері інтелектуальної власності acquis ЄС;  

— у навчальному процесі — у ході підготовки навчальних курсів з дисциплін 

«Право інтелектуальної власності», «Авторське право і суміжні права», «Право 

промислової власності», «Право інтелектуальної власності Європейського Союзу», а 

також під час викладання цих дисциплін. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, як і 

всі опубліковані автором наукові роботи, що відображають результати проведеного 
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дослідження. Сформульовані положення, висновки та пропозиції були одержані 

автором у результаті самостійного аналізу та безпосереднього використання у 

роботі наукових джерел, acquis ЄС, нормативно-правових джерел України. В 

опублікованих колективних монографіях автори мають розподілене співавторство.  

Апробація та впровадження результатів дисертації. Основні положення 

дисертації були обговорені на засіданні Відділення цивільно-правових наук 

Національної академії правових наук України 29.01.2019 р. Результати дослідження 

використовувалися для:  

— підготовки доповідей про стан виконання Загальнодержавної програми 

адаптації законодавства України до законодавства ЄС Міністерства юстиції України 

(2006, 2007); комплексного порівняльного аналізу регулювання правовідносин у 

сфері інтелектуальної власності в Україні та ЄС, підготовки планів-графіків 

адаптації законодавства, що здійснювались у рамках реалізації Закону України «Про 

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 

№ 111-р (2004—2005);  

— підготовки висновків та пропозицій до проектів законів України: з питань 

охорони авторського права і суміжних прав (реєстр. № 7539 від 01.02.2018); охорони 

прав на винаходи і корисні моделі (реєстр. № 7538 від 01.02.2018); географічні 

зазначення (реєстр. № 6023 від 03.02.2017); інтелектуальної (промислової) власності 

(реєстр. № 5699 від 23.01.2017); охорони прав на компонування напівпровідникових 

виробів (реєстр. № 5694 від 23.01.2017); промислових зразків (реєстр. № 2352 від 

10.03.2015); діяльності організацій колективного управління (реєстр. № 7014 від 

01.08.2017, реєстр. № 7014-1 від 17.08.2017, реєстр. № 7029 від 17.08.2017); 

– діяльності Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти при 

підготовці рекомендацій парламентських та комітетських слухань у сфері 

інтелектуальної власності від 21.03.2007, 3.09.2008, 3.07.2009, 5.10.2009, 15.10.2014 

та матеріалів НАН України до зазначених слухань. Пропозиції щодо охорони 

фірмових найменувань та комерційної таємниці були використані у ході підготовки 

нового Цивільного кодексу України (гл. 43, 46); положення щодо охорони прав 

інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за 

рахунок бюджетних коштів, використані у законах України «Про внесення змін до 

Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу 

технологій» від 2.10.2012 № 5407-VI (ст. 11), «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII (ст. 60, 64), а також в актах НАН України: 

«Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН 

України», затверджене розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 

тощо (довідки про використання результатів досліджень Комітету Верховної Ради 

України з питань науки і освіти від 21.03.2019, НАН України від 25.02.2019 № 

58/322-7). 

Результати дослідження відображено у роботі Робочої групи з питань 

інтелектуальної власності Європейської федерації національних академій 

природничих та гуманітарних наук (ALLEA, Мюнхен) щодо підготовки заяв ALLEA з 

актуальних питань охорони прав інтелектуальної власності у Європі, що 
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направлялися до Європейської комісії, Європейського патентного відомства, інших 

організацій, зокрема заяви щодо мультинаціональних винаходів (2018). 

Окремі положення дисертації були предметом виступів та обговорення на ІІ 

Харківському міжнародному юридичному форумі «Корпоративне право та 

інтелектуальна власність в умовах цифрової економіки» (Харків, 25—26 вересня 

2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Кібербезпека та 

інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення» (Київ, 21 квітня 

2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Політика у сфері 

інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних інститутах в 

Україні» (Київ, 6—7 липня 2017 р.); Міжнародному семінарі «Передача знань та 

комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності науковими установами та 

університетами: вдосконалення політики та механізмів в Україні з врахуванням 

досвіду ЄС» (Київ, 12 квітня 2016 р.); Науково-практичній конференції «Судовий 

захист прав та інтересів учасників економічних відносин в Україні: теорія, судова 

практика та напрями вдосконалення» (Київ, 2 червня 2016 р.); Міжнародній 

науковій конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного 

інформаційного простору» (Київ, 4 жовтня 2016 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасні виклики і актуальні проблеми права 

інтелектуальної власності в Україні та Європі» (Київ, 25—26 жовтня 2016 р.); XVI 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми підготовки фахівців з 

інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності» 

(Київ, 20—22 квітня 2016 р.); VIII Міжнародному бізнес-форумі «Проблеми та 

перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні» (Київ, 17 березня 2016 р.); 

V Науково-практичній конференції «Наукова періодика: традиції та інновації» 

(Київ, 28 травня 2015 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Правове 

забезпечення розвитку національної інноваційної системи в умовах глобалізації» 

(Харків, 11 грудня 2015 р.); VII Міжнародному форумі «Трансфер технологій та 

інновації: конкурентоспроможність економіки і сталий розвиток» (Київ, 24 жовтня 

2013 р.); Міжнародній конференції «Охорона прав інтелектуальної власності та 

комерціалізація досліджень, створених у державних установах» (Київ, 10—11 

жовтня 2013 р.); XVІ Міжнародній науково-практичній конференції «Захист прав 

інтелектуальної власності» (Алушта, 22—26 травня 2013 р.); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Актуальні питання інтелектуальної власності та 

інноваційного розвитку» (Харків, 15—16 листопада 2012 р.); VI щорічних читаннях 

з актуальних проблем права інтелектуальної власності та інформаційних 

правовідносин «Право інтелектуальної власності в умовах інформаційного 

суспільства», присвячених пам’яті професора О.А. Підопригори (Київ, 22 березня 

2012 р.); XV Міжнародній науково-практичній конференції «Захист прав 

інтелектуальної власності» (Алушта, 11—15 червня 2012  р.); VI Міжнародному 

форумі «Трансфер технологій та інновацій: інноваційний розвиток та модернізація 

економіки України» (Київ, 20—21 грудня 2012 р.); Міжнародній конференції 

«Охорона прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі: 

політика, законодавство, практика» (Київ, 15—16 червня 2011 р.); V щорічних 

читаннях з проблем права інтелектуальної власності «Інформаційні правовідносини 

та право інтелектуальної власності як інститути приватного права», присвячених 
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пам’яті професора Підопригори Опанаса Андроновича (Київ, 31 березня 2011 р.); ІІІ 

міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми правової системи» 

(Київ, 24 листопада 2011 р.); Міжнародній конференції «Актуальні питання охорони 

прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі в контексті 

європейської інтеграції» (Київ, 30 червня — 1 липня 2010 р.); Слуханнях Комітету 

Верховної Ради України з питань науки і освіти «Ефективність застосування 

законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав» (Київ, 3 вересня 

2008 р.); Парламентських слуханнях «Захист прав інтелектуальної власності в 

Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування» (Київ, 21 

березня 2007 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено в 77 

наукових працях: індивідуальній монографії, 6 колективних монографіях, 

навчальному посібнику, брошурі, 34 наукових статтях, опублікованих у вітчизняних 

фахових виданнях (з них 7 статей у виданнях України, включених до міжнародних 

наукометричних баз); 5 наукових статтях, опублікованих у наукових виданнях 

іноземних держав; 23 наукових працях, які засвідчують апробацію матеріалів 

дисертації; 6 наукових працях, у яких додатково викладені результати досліджень.  

Структура роботи. Дисертація складається з анотації, вступу, шести розділів 

(21 підрозділу), висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації 

становить 472 сторінки. Із них основного тексту 347 сторінок (без урахування 

переліків посилань до розділів дисертації); список використаних джерел налічує 983 

найменування і займає 60 сторінок.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, її зв’язок із науковими 

темами досліджень, визначено мету дослідження, його завдання, об’єкт, предмет, 

методи, викладено наукову новизну та практичне значення результатів дослідження, 

наведено дані про їх апробацію та опублікування. 

Розділ 1 «Розвиток уніфікації та гармонізації законодавства з охорони прав 

інтелектуальної власності держав-членів ЄC» складається з чотирьох підрозділів, 

присвячених дослідженню формування засад уніфікації та гармонізації 

законодавства з охорони прав інтелектуальної власності держав-членів ЄС, впливу 

конвенцій Ради Європи на уніфікацію охорони прав інтелектуальної власності в 

Європі, основних етапів уніфікації та гармонізації законодавства та виділенню 

напрямків негармонізованого законодавства. 

У підрозділі 1.1 «Формування засад уніфікації та гармонізації законодавства з 

охорони прав інтелектуальної власності держав-членів ЄС» визначено, що основу 

для уніфікації норм права держав-членів ЄС у 1960—1970 рр. склали напрацьовані 

Судом Справедливості доктрини «існування та здійснення права інтелектуальної 

власності», «вичерпання прав», «спільного походження», що стало наслідком 

відсутності у Договорі про заснування ЄЕС спеціальних норм, які стосуються 

охорони прав інтелектуальної власності та необхідності вирішення питань 

співіснування національної охорони прав інтелектуальної власності та вільного руху 

товарів і правил конкуренції в ЄС. Обґрунтовано обмежений вплив на наближення 

законодавства держав-членів ЄС acquis ЄЕС до 1980 р., що стосувалося переважно 
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рішень Суду Справедливості з питань конкуренції, вільного руху товарів та охорони 

інтелектуальної власності, а також відсутність суттєвих економічних чинників 

наближення законодавства з інших, ніж названі, питань. Визначено, що основним 

чинником ініціатив ЄЕС з гармонізації законодавства у сфері інтелектуальної 

власності у 1980—1990 рр. стала реалізація відповідної політики ЄЕС. 

У підрозділі 1.2 «Вплив конвенцій Ради Європи на уніфікацію охорони прав 

інтелектуальної власності в Європі» визначено провідний вплив діяльності Ради 

Європи на уніфікацію законодавства з охорони винаходів країн Європи у 1949—

1963 рр. Визначено провідне значення актів Ради Європи у започаткуванні у 1960—

1989 рр. регіональної уніфікації норм авторського права і суміжних прав стосовно 

діяльності організацій телевізійного мовлення, а також транскордонного 

телебачення. 

У підрозділі 1.3 «Негармонізоване законодавство держав-членів ЄС у сфері 

охорони інтелектуальної власності та перспективи його гармонізації» визначені 

напрями національного законодавства держав-членів ЄС, де гармонізацію 

законодавства не було здійснено; причини зупинення гармонізації законодавства з 

охорони корисних моделей, винаходів, пов’язаних із комп’ютером. Установлено 

перспективи наближення негармонізованого законодавства, що пов’язано, зокрема, з 

захистом авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет та консолідацією 

актів ЄС з авторського права і суміжних прав. 

У підрозділі 1.4 «Основні етапи уніфікації та гармонізації законодавства з 

охорони прав інтелектуальної власності держав-членів ЄС. Інститути права 

інтелектуальної власності ЄС» обґрунтовано виділення етапів уніфікації та 

гармонізації законодавства держав-членів ЄС, що мають специфіку для авторського 

права та суміжних прав і законодавства щодо промислової власності, їхній зв’язок із 

політикою ЄС з гармонізації законодавства, економічними чинниками, розвитком 

нових технологій. Визначено, що запровадження регіональної охорони прав 

інтелектуальної власності в ЄС свідчить про формування права інтелектуальної 

власності ЄС як сукупності норм виникнення та здійснення прав інтелектуальної 

власності одночасно на всій території ЄС. Виділено інститути права інтелектуальної 

власності ЄС: охорони торговельних марок, промислових зразків, сортів рослин, 

географічних зазначень і найменувань походження, що охоплюють усі суспільні 

відносини, пов’язані із набуттям і реалізацією прав інтелектуальної власності на всій 

території ЄС. Визначено двоступеневу систему норм права інтелектуальної 

власності ЄС, що охоплює сукупність правових норм щодо регіональної охорони 

прав інтелектуальної власності в ЄС, а також ухвалених з метою наближення 

законодавства держав-членів.  

У Розділі 2 «Уніфікація та гармонізація законодавства держав-членів ЄС з 

охорони авторського права і суміжних прав» у п’яти підрозділах розглянуто 

основні тенденції уніфікації та гармонізації авторського права і суміжних прав 

держав-членів ЄС.  

У підрозділі 2.1 «Авторське право та виклики технологій» визначено підходи 

до гармонізації у перших директивах ЄС, ухвалення яких було наслідком 

політичних ініціатив Європейської комісії стосовно авторського права та викликів 

технологій у 1988—1991 рр. Установлено, що директива 91/250/ЄЕС про правову 
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охорону комп’ютерних програм стала першим актом гармонізації, що закріпив 

критерій оригінальності як умови надання охорони об’єктам авторського права.  

Визначено, що ухвалення директиви 96/9/ЄC про правову охорону баз даних 

дало змогу наблизити норми авторсько-правової охорони баз даних із визначенням 

єдиного підходу до їхньої оригінальності, а також увести у державах-членах захист 

змісту баз даних, що не охороняється авторським правом (право особливого роду — 

sue generis). Установлено нечіткість положень директиви, її суттєвий розвиток 

Судом ЄС, що пов’язано із запровадженням гармонізації законодавства щодо 

нетворчого змісту баз даних «згори донизу» та незастосуванням у ході гармонізації 

інституту захисту від недобросовісної конкуренції.  

Визначено, що директива 92/100/ ЄЕС про право на прокат, право на позичку 

та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності стала першим 

міжнародним актом, що надав визначення поняттям «прокат» та «позичка», а також 

визначив право на винагороду за надання прокату та позички. Установлено, що 

імплементація директиви не призвела до повної гармонізації національного 

законодавства та дисгармонізації, спричиненої запровадженням у деяких країнах 

виключного права на позичку, в інших — права на отримання винагороди. 

Визначено, що ухвалення директиви 89/552/ЄЕС «Телебачення без кордонів» 

стало результатом впливу на розвиток цієї сфери в ЄС Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення 1989 р. Ради Європи. Встановлено роль директиви у 

розвитку телерадіомовлення в ЄС, забезпеченні високого рівня захисту суб’єктів 

права та сприянні доступу до телерадіопрограм із інших держав. Визначено роль 

«Супутниково-кабельної директиви» 93/83/ЄЕС щодо запровадження охорони 

авторським правом кабельних передач, а також сповіщення через супутник. 

Установлено основні фактори гармонізації законодавства держав-членів ЄС 

щодо строків охорони авторського права та суміжних прав директивами 

93/98/ЄЕC, 2006/116/ЄС, 2011/77/ЄС: визначення однакових строків охорони для 

різних категорій об’єктів авторського права та суміжних прав, що обумовлено 

вимогами формування Внутрішнього ринку; збільшення строків охорони творів до 

70 років у зв’язку із наслідками Другої світової війни; збільшення строку охорони 

для записаних виконань і фонограм до 70 років, що пов’язано з економічними 

інтересами виконавців та рекордингових компаній, а також зовнішнім фактором — 

бажанням вирівняти строки охорони у ЄС зі строками, визнаними у США. 

Зазначено, що ухвалення директиви 2001/84/ЄЕС про право слідування на 

користь автора оригінального твору мистецтва призвело до визначення єдиних 

принципів охорони прав митців у державах-членах ЄС в умовах нечіткості 

положень Бернської конвенції щодо права слідування (ст. 14 ter). Було врегульовано 

невирішені питання права слідування: його адміністрування, вироблення єдиних 

стандартів діяльності організацій колективного управління в цій сфері тощо. 

У підрозділі 2.2 «Авторське право і суміжні права в інформаційному 

суспільстві» визначено, що ухвалення у 2001 р. Інформаційної директиви 

2001/29/ЄC призвело до переходу у розвитку європейського законодавства від актів, 

що охоплюють окремі особливості використання об’єктів авторського права та 

суміжних прав, до вирішення горизонтальних питань — загальних для низки 

способів використання таких об’єктів. Водночас практика застосування директиви 
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свідчить, що замість гармонізації законодавства її імплементація призвела до 

ухвалення значного обсягу негармонізованих національних актів, що пов’язано із 

диспозитивністю наведених у директиві виключень. 

У підрозділі 2.3 «Кодифікація норм авторського права» визначено два сучасних 

напрями розвитку законодавства у сфері авторського права і суміжних прав в ЄС, 

запропонованих: Європейською комісією шляхом консолідації норм чинних актів 

ЄС і фахівцями академічної спільноти (група Wittem) через ухвалення регламенту 

щодо Європейського кодексу авторського права та заміною національного 

законодавства на єдине авторське право ЄС. Відзначається складність процесу 

гармонізації внаслідок істотного зв’язку законодавства з національними правовими 

традиціями, культурними особливостями.  

У підрозділі 2.4 «Авторське право в економіці на основі знань. Утворення 

єдиного ринку для прав інтелектуальної власності» досліджено особливості 

гармонізації законодавства держав-членів ЄС у 2008—2014 рр. Особливістю 

гармонізації на цьому етапі є ініціювання низки директив та системні дії інституцій 

ЄС, спрямовані на запровадження легітимного доступу до творів та фонограм. 

Установлено зміст майнових прав авторів (правонаступників) «сирітських» творів: 

право на отримання винагороди за використання творів (аналог права слідування), 

право припинення статусу «сирітський» відносно твору (директива 2012/28/ЄC 

щодо «сирітських творів»). Визначено роль директиви 2014/26/ЄС щодо 

колективного управління авторським правом і суміжними правами як ґрунтовне 

зведення норм, які комплексно визначають основні аспекти утворення, діяльності, 

контролю, звітності організацій колективного управління (ОКУ) із запровадженням 

високих стандартів їхньої діяльності за принципами прозорості, відкритості, 

детальним механізмом взаємовідносин із суб’єктами авторського права і суміжних 

прав, користувачами, іншими ОКУ, механізмом контролю за їхньою діяльністю.  

У підрозділі 2.5 «Формування сучасних європейських умов охорони авторського 

права в єдиному цифровому ринку для Європи» проаналізовано ініціативи ЄС з 

гармонізації законодавства у 2015—2018 рр. Характерним для цього періоду є 

комплексність розвитку законодавства з ухваленням повідомлень Європейської 

комісії 2016 та 2017 рр. та пакета пропозицій до регламентів і директив ЄС. Новим у 

регулюванні є розширення доступу до творів, відсутніх у комерційному обігу; 

заміна деяких диспозитивних виключень Інформаційної директиви на обов’язкові 

(пропозиції до Директиви щодо авторського права у єдиному цифровому ринку).  

Визначено відсутність сприйняття суспільством законодавчих пропозицій із 

захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет з відсутністю балансу 

інтересів суб’єктів авторського права та суміжних прав і користувачів (несхвалення 

Європейським Парламентом пропозицій з уведення технічних засобів контролю 

завантаження контенту в мережу Інтернет 05.07.2018, а також Протиконтрафактної 

торговельної угоди). Наголошено, що державам-членам ЄС не вдалося напрацювати 

ефективні національні рішення боротьби з Інтернет-піратством (Велика Британія, 

Digital Economy Act (2010); Франція, Закон HADOPI (2009) тощо); також не було 

вироблено загальноєвропейських пропозицій до законодавства стосовно ефективних 

механізмів захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет. 
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Розділ 3 «Уніфікація та гармонізація законодавства держав-членів ЄС з 

охорони прав на об’єкти промислової власності та формування регіональної 

охорони прав на винаходи, промислові зразки, торговельні марки, географічні 

зазначення» складається з підрозділів, де досліджено уніфікацію та гармонізацію 

законодавства держав-членів ЄС з охорони прав на винаходи, промислові зразки, 

торговельні марки, географічні зазначення. 

У підрозділі 3.1 «Охорона прав на винаходи» досліджується уніфікація та 

гармонізація законодавства держав-членів ЄС з охорони прав на винаходи, зокрема 

винаходи у сфері біотехнології, й інститут сертифікату додаткової охорони 

лікарських засобів. 

Особливостями наближення законодавства з охорони винаходів є: суттєва роль 

конвенцій Ради Європи в уніфікації норм права держав-членів ЄЕС щодо 

патентоздатності винаходів, вимог до подання заявок; розвиток охорони прав на 

винаходи в Європі в рамках переважно не ЄС, а ЄПК; вплив положень ЄПК на 

уніфікацію норм із охорони винаходів у державах-членах і навпаки — положень 

актів ЄС на норми ЄПК. Зазначено, що утворення у 2012 р. єдиної патентної 

охорони стало наслідком шістдесяти років пошуків компромісу щодо мовних вимог 

та єдиного патентного суду з запровадженням єдиної патентної охорони лише на 

території держав-учасниць механізму посиленої співпраці (на відміну від 

регіональної охорони на торговельні марки та промислові зразки). При цьому 

надання патентів відбувається за ЄПК, що є поза межами юрисдикції ЄС; 

використання винаходів – відповідно до законодавства ЄС та законодавства держав-

членів; утворюється самостійна судова система щодо єдиних патентів на підставі 

міжнародної Угоди про Єдиний патентний суд. Під час запровадження цього 

механізму не були застосовані можливості, передбачені ст. 118 Договору про 

функціонування ЄС з утворення європейських прав інтелектуальної власності. 

Досліджено уніфікацію законодавства держав-членів ЄС шляхом ухвалення 

регламенту № 1768/92 щодо сертифікатів додаткової охорони для лікарських 

засобів. З’ясовано, що ухвалення регламенту мало запровадити рівні умови 

конкуренції зі створення ліків у порівнянні з США та Японією і сприяти розвитку 

фармацевтичної промисловості держав-членів ЄС. Проте практика застосування 

регламенту, значна кількість судових справ на національному рівні та десятки 

звернень до Суду ЄС щодо тлумачення положень регламенту свідчать про їхню 

нечіткість і невирішеність питань, які постають із розвитком досліджень у галузі 

фармацевтики. Ключовою проблемою, як показано у дослідженні, є уведення 

особливого режиму охорони (замість продовження терміну дії патенту на 

винаходи) — права sui generis, що прирівняне в ЄС до прав інтелектуальної 

власності з вужчою сферою охорони лікарських засобів, ніж охорона прав на 

винаходи. Інституціями ЄС не було запроваджено зміни до регламенту зі значною 

кількістю рішень Суду ЄС з інтерпретації його положень, що призвело до 

визначення режиму додаткового сертифіката як значною мірою недосконалого. 

Показано, що названі недоліки відсутні в країнах, які використали модель 

продовження дії патентної охорони у межах патентного права. 

Визначено провідне значення при гармонізації законодавства з охорони 

біотехнологічних винаходів та його застосування етичних та моральних принципів. 
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Ухвалення директиви 98/44/ЄС щодо біотехнологічних винаходів призвело до 

утворення єдиних стандартів патентної охорони біотехнологічних винаходів на рівні 

держав-членів ЄС і ЄПК. Досліджено перспективи розвитку законодавства, 

пов’язані з новітніми результатами досліджень у сфері біотехнології, уточненням 

обсягу охорони послідовності генів, поняття «людський ембріон», випадків 

патентування плюрипотентних стовбурових клітин тощо. 

У підрозділі 3.2 «Охорона прав на промислові зразки» обґрунтовано, що модель 

гармонізації національного законодавства директивою 98/71/ЄС та регіональної 

охорони прав на промислові зразки регламентом № 6/2002 свідчить про винайдення 

балансу інтересів творців промислових моделей та суб’єктів майнових прав і 

становить один із найвдаліших прикладів гармонізації законодавства у сфері 

промислової власності. При цьому особливістю системи охорони промислових 

зразків є, з одного боку, використання національних механізмів охорони прав 

(кумулятивна охорона авторським правом та правом на промислові зразки, охорона 

незареєстрованих промислових зразків тощо) та, з іншого — уведення принципово 

нової моделі охорони прав sui generis, що відрізняється від наявних систем охорони 

США, Японії, а також нових незалежних держав. Визначено перспективи 

гармонізації законодавства, що стосується наближення норм з охорони 

промисловим зразком запасних частин для автомобілів тощо. 

У підрозділі 3.3 «Охорона прав на торговельні марки» встановлено, що 

особливістю гармонізації у цій сфері є спрямування до цільного наближення законів 

законодавства держав-членів ЄС з усіх питань охорони торговельних марок. Вказане 

відрізняється від підходів ЄС до гармонізації законодавства стосовно інших об’єктів 

промислової власності, де з окремих питань передбачені повноваження держав-

членів. Зазначено, що такий підхід у 1987—2012 рр. було обумовлено позицією 

Суду ЄС, діяльність якого призвела до майже повної уніфікації охорони прав на 

торговельні марки навіть у питаннях, визначених директивою 87/104/ЄЕС як 

необов’язкові.  

Реформа acquis ЄС щодо торговельних марок 2013—2015 рр. підтверджує шлях 

ЄС із досягнення повної уніфікації національного законодавства з охорони 

торговельних марок через посилення зв’язку національних систем охорони з 

системою торговельної марки ЄС (вертикальна гармонізація). Обґрунтовано, що 

відступаючи від обмежень, властивих директиві як інструменту гармонізації, 

практика охорони торговельних марок в ЄС поступово призводить до уніформізму 

норм з охорони прав на торговельні марки в державах-членах з ідентичними 

нормами охорони прав на національному рівні та рівні регіональної охорони. 

У підрозділі 3.4 «Охорона прав на географічні зазначення» охарактеризовано 

введення в ЄС регламентами № 2081/92, № 501/2006, № 1151/2012 вищих стандартів 

охорони прав на географічні зазначення (ГЗ) та найменування місця походження 

(НП), ніж передбачені Угодою TRIPS і Лісабонською угодою про захист зазначень 

місця походження виробів та їхньої міжнародної реєстрації 1958 р.  

При цьому реєстрацію НП було успадковано з національної практики охорони, а 

вимоги до реєстрації ГЗ, зорієнтованих на нижчий стандарт охорони Угоди TRIPS, 

посилено з передбаченням, що виробництво та / або перероблення, та / або 
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виготовлення сільськогосподарського продукту чи товару має здійснюватися у 

визначеній географічній зоні.  

Характерними є відсутність ухвалення ЄС актів гармонізації національного 

законодавства перед уведенням регіональної охорони, а також відсутність значного 

впливу на уніфікацію національного законодавства Лісабонської угоди; суттєвий 

зворотній вплив положень регламенту № 2081/92 на зміну національного 

законодавства із залишенням відмінностей у охороні зазначень на національному 

рівні дотепер; запровадження в ЄС вищих стандартів захисту прав на НП та ГЗ 

порівняно з іншими об’єктами права інтелектуальної власності, що стосується 

введення зобов’язань дій ex officio держав-членів із забезпечення захисту прав на 

зазначення у адміністративному та судовому порядку, а також визначення 

повноважень груп виробників із моніторингу використання позначень, перевірки 

якості, репутації та автентичності товарів, позначених НП та ГЗ. Аналіз чинної 

системи охорони НП та ГЗ свідчить про схвалення її виробниками, ефективність 

захисту ринку від підробок продукції та забезпечення високої якості товарів.  

ЄС уперше у міжнародній практиці започатковано уведення регіональної 

охорони особливих типів зазначень: традиційних гарантованих страв (ТГС) і 

спеціальних найменувань якості (СН). Зроблено висновок, що особливі риси 

охорони назв ТГС, а також СН: відділення продукції зі специфічними 

властивостями від іншої продукції аналогічної групи, дотримання спеціальних 

вимог для надання охорони таким найменування (щодо складу, місця походження, 

специфічних методів вироблення або обробки), захист від використання 

найменувань третіми особами призводить до можливості (з урахуванням положень 

ст. 1 Паризької конвенції про охорону промислової власності) розгляду цих 

найменувань як певного виду засобів індивідуалізації. 

У Розділі 4 «Уніфікація та гармонізація законодавства держав-членів ЄС 

щодо інших об’єктів права інтелектуальної власності» у чотирьох підрозділах 

розглянуто особливості гармонізації законодавства з охорони прав на сорти рослин, 

топографій напівпровідникових виробів, комерційну таємницю, об’єкти права 

інтелектуальної власності, створені за рахунок бюджетних коштів. 

У підрозділі 4.1 «Охорона прав на сорти рослин» визначено, що особливістю 

утворення регіональної охорони прав на сорти рослин в ЄС за регламентом 

№ 2100/94 (на відміну від гармонізації законодавства стосовно торговельних марок і 

промислових зразків) є: уніфікація національного законодавства під впливом 

Конвенції UPOV; застосування стандартів Конвенції, що стосується норм 

матеріального права і виконання експертизи, а також передбачення вищого 

стандарту охорони сортів рослин, ніж визначений Конвенцією UPOV. Аналіз 

практики застосування регіональної системи охорони свідчить про її стабільність, 

відсутність необхідності принципових змін, широке застосування.  

Визначені напрями удосконалення охорони сортів рослин в ЄС, що пов’язано з 

запровадженням єдиної експертизи для набуття прав як на сорт рослин ЄС, так і для 

застосування директив ЄС з маркетингу насіння та посадкового матеріалу; 

врахуванням у регламенті № 2100/94 положень директиви 2004/48/ЄС; 

удосконалення співіснування охорони біотехнологічних винаходів і сортів рослин.  
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У підрозділі 4.2 «Охорона прав на топографії напівпровідникових виробів» 

визначено, що специфікою гармонізації законодавства держав-членів директивою 

87/54/ЄЕC є відсутність на момент підготовки проекту директиви актів держав-

членів з охорони топографій та ухвалення директиви у відповідь на запровадження 

їхньої охорони в інших країнах (США, Японія). На утворення в ЄС системи охорони 

топографій напівпровідникових виробів (НВ) вплинула розробка ВОІВ Договору 

про правову охорону топографій напівпровідникових схем. Проте його положення 

були адаптовані до правових традицій держав-членів із запровадженням відносно 

топографій права sui generis, що об’єднало риси, характерні для авторського права 

(результат інтелектуальної праці автора) і права промислової власності (невідомість 

у галузі напівпровідниковій промисловості), а також збереження можливості 

захисту авторським правом двомірних зображень від копіювання. Характерними є 

стабільність системи охорони НВ в ЄС та її сприйняття користувачами. 

У підрозділі 4.3 «Охорона прав на комерційну таємницю» встановлено, що 

ухвалення Угоди TRIPS не вплинуло на уніфікацію законодавства держав-членів ЄС 

зі збереженням суттєвих відмінностей щодо предмета та критеріїв охорони, способів 

захисту прав на комерційну таємницю. Визначено, що гармонізація законодавства 

держав-членів ЄС директивою 2016/943 свідчить про нові, невластиві іншим 

галузевим директивам сфери інтелектуальної власності, акценти гармонізації, з 

основною увагою до наближення законодавства щодо захисту прав. 

Директива містить нові положення у порівнянні з положеннями Угоди TRIPS та 

законодавством більшості держав-членів ЄС, що охоплює: виділення окремих 

об’єктів комерційної таємниці (бізнесова інформація та ноу-хау); визначення 

випадків незаконного та правомірного використання комерційної таємниці, 

повноважень суду вимагати від позивача доказів щодо існування і наявності прав на 

комерційну таємницю та її порушення; детальні положення стосовно збереження 

конфіденційності під час судового процесу; співіснування захисту прав на 

комерційну таємницю та доступу до інформації; визначення, що директива не 

передбачає обмежень у використанні працівником досвіду та навичок, набутих 

добросовісно під час звичайної роботи за трудовим договором тощо. 

Особливістю директиви є невіднесення комерційної таємниці до об’єктів права 

інтелектуальної власності через побоювання, що це може призвести до надмірного 

захисту і перешкоджати конкуренції, а також унаслідок існування різних механізмів 

захисту комерційної інформації у державах-членах. Визначено, що значний обсяг 

норм директиви є повторенням та розвитком директиви 2004/48/ЄС, що пов’язано з 

намаганням побудувати для комерційної таємниці спеціальне законодавство із 

захисту прав, та у випадку перекриття положень директив застосовувати положення 

директиви щодо комерційної таємниці як lex specialis. 

У підрозділі 4.4 «Охорона прав на об’єкти права інтелектуальної власності, 

створені за рахунок бюджетних коштів» розглянуто застосування в ЄС двох 

підходів до запровадження одноманітної практики охорони та використання таких 

об’єктів: а) уніфікація правового режиму об’єктів права інтелектуальної власності, 

що створюються при реалізації рамкових програм ЄС з досліджень та розробок; б) 

ухвалення Рекомендації Європейської комісії «Щодо управління правами 

інтелектуальної власності та Кодексу практики для університетів та інших 
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державних науково-дослідних організацій» від 10.04.2008 р. та інших документів 

комісії. Визначено, що ухвалення Рекомендації з необов’язковим характером 

положень не призвело до очікуваних результатів наближення законодавства з 

оцінками необхідності ухвалення в ЄС акта, аналогічного Закону Бай-Доула у США. 

Розділ 5 «Уніфікація та гармонізація законодавства держав-членів ЄС щодо 

цивільно-правових способів захисту прав інтелектуальної власності» містить 

два підрозділи, де розглянуто питання наближення законодавства держав-членів ЄС 

щодо цивільно-правових способів захисту прав інтелектуальної власності.  

У підрозділі 5.1 «Особливості захисту прав інтелектуальної власності у 

державах-членах ЄС та напрями гармонізації законодавства» обґрунтовано, що 

ухвалення Угоди ТRIPS не призвело до уніфікації національного законодавства 

держав-членів ЄС зі збереженням суттєвих відмінностей стосовно забезпечення 

доказів, попередніх заходів, визначення рівня завданої шкоди тощо. Засобом 

гармонізації цивільно-правових способів захисту прав інтелектуальної власності 

стало ухвалення директиви 2004/48/ЄС щодо забезпечення реалізації прав 

інтелектуальної власності із розповсюдженням на більшість держав-членів способів 

і механізмів захисту, які раніше успішно застосовувалися лише у деяких країнах: 

попередні заходи та заходи із забезпечення доказів; визначення способів 

відшкодування; можливість судів ухвалювати певні виправні, альтернативні 

рішення, рішення із заборони; забезпечення права на інформацію тощо. 

У підрозділі 5.2 «Практика застосування положень директиви 2004/48/ЄС у 

державах-членах ЄС та вдосконалення цивільно-правових способів захисту прав 

інтелектуальної власності» здійснено аналіз імплементації директиви та практики 

її застосування. Визначено, що поряд із позитивними результатами застосування 

директиви, передання компетенції з певних питань державам-членам призвело до 

дисгармонізації законодавства, зокрема щодо встановлення розміру шкоди. 

Окреслено питання, що потребують удосконалення. Директива не містить 

ефективних норм, спрямованих на запобігання порушенням прав інтелектуальної 

власності у мережі Інтернет. Потребують змін норми директиви із застосування 

тимчасових та застережних заходів; встановлення розміру відшкодування, 

видалення з обігу та знищення контрафактних товарів тощо. 

У розділі 6 «Наближення законодавства України у сфері охорони 

інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу» у трьох 

підрозділах розглянуто проблематику наближення законодавства України до 

законодавства ЄС. 

У підрозділі 6.1 «Угоди між Україною та Європейським Союзом та проблеми 

реалізації зобов’язань з наближення національного законодавства у сфері 

інтелектуальної власності до законодавства ЄС» обгрунтовано, що за вирішальної 

ролі угод між Європейським Союзом та Україною у закладенні правових засад 

наближення законодавства України до законодавства ЄС у сфері охорони 

інтелектуальної власності відсутній єдиний підхід та існують суттєві відмінності 

щодо обсягу та механізмів наближення законодавства у сфері інтелектуальної 

власності у Тимчасовій угоді про торгівлю та торговельні відносини 1995 р., Угоді 

про партнерство та співробітництво 1994 р., а також Угоді про асоціацію 2014 р. 
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Обґрунтовано, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС, як і Угоди про 

асоціацію між Грузією, Молдовою та ЄС, не містять сталого механізму наближення 

національного законодавства до законодавства ЄС у сфері інтелектуальної 

власності: з наведенням окремих положень чинних на момент підготовки Угоди 

актів ЄС, відсутністю загальних зобов’язань України здійснювати наближення 

законодавства до законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності та переліку 

актів ЄС, до яких має здійснюватися наближення законодавства, зобов’язань із 

урахування у процесі наближення законодавства майбутніх актів ЄС.  

В Угоді не наведені: механізм дії, якщо акти ЄС передбачають зміну положень, 

відображених в Угоді, механізм імплементації директив та регламентів ЄС; 

зобов’язання європейської сторони інформувати Україну про нові акти ЄС у цій 

сфері, порядок розгляду нових актів ЄС; зобов’язання з тлумачення положень актів 

ЄС під час їхньої імплементації та застосування згідно з відповідними рішеннями 

Суду ЄС, як це передбачено для інших сфер дії Угоди.  

Сформульовані пропозиції щодо запровадження в Україні сталого механізму 

наближення законодавства України у сфері інтелектуальної власності до 

законодавства ЄС, що включає: урахування досвіду країн Європейської асоціації 

вільної торгівлі та Європейської економічної зони з наближення національного 

законодавства та урахування у ході імплементації та застосування національного 

законодавства рішень Суду ЄС з тлумачення актів ЄС; здійснення наближення 

законодавства у сфері інтелектуальної власності з урахуванням вимог Закону 

України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС», що передбачає вищі стандарти наближення законодавства 

стосовно охорони прав інтелектуальної власності за визначені Угодою про 

асоціацію; підготовку та ухвалення Радою асоціації документа стосовно механізму 

наближення законодавства України до законодавства ЄС у сфері охорони 

інтелектуальної власності.  

З урахуванням термінів ухвалення законів в Україні, інтенсивності судової 

практики Суду ЄС та неможливістю постійного оновлення законів України 

відповідно до тлумачень актів ЄС Судом ЄС запропоновано: визначити 

повноваження Верховного Суду України надавати роз’яснення з питань 

застосування імплементованих до законів України положень актів ЄС з урахуванням 

рішень Суду ЄС щодо тлумачення їхніх положень; визначити порядок звернення 

інших судів до Верховної Суду України з цього питання, а також відобразити в 

Угоді про асоціацію чи в іншій угоді (ст. 479 Угоди про асоціацію) механізм 

подання запиту Верховного Суду України безпосередньо до Суду ЄС з питань 

тлумачення положень актів ЄС.  

У підрозділі 6.2 «Особливості та проблеми наближення законодавства третіх 

країн у сфері інтелектуальної власності до законодавства ЄС» визначено відмінні 

вимоги та практику наближення законодавства до законодавства ЄС асоційованих 

країн, що увійшли в ЄС, країн — учасників Європейської асоціації вільної торгівлі 

та нових незалежних держав, з якими укладено договори про асоціацію, а також 

партнерство та співробітництво, що мають (або не мають) на меті входження до ЄС. 

На підставі дослідження практики наближення законодавства нових незалежних 

держав до законодавства ЄС встановлено, що відсутність вироблення ЄС підходу 
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щодо механізму наближення законодавства країн, які не передбачають взагалі або у 

найближчі строки увійти до ЄС, а також ефективної технічної допомоги з перекладу 

acquis, підготовки проектів відповідних законів; різні політичні пріоритети таких 

країн щодо інтеграції з ЄС, нерозвинуті організаційні механізми наближення 

законодавства призвели до відмінних підходів цих країн стосовно строків, повноти 

наближення законодавства та до невиконання вимог Угод про партнерство та 

співробітництво з наближення законодавства у сфері охорони інтелектуальної 

власності, а також про вирішальний чинник наближення законодавства  особисту 

ініціативу держав-сторін Угоди про партнерство та співробітництво. 

Обґрунтовано концепцію проведення порівняльних досліджень з метою 

наближення законодавства держав-сторін Угод про партнерство та співробітництво і 

Угод про асоціацію з ЄС, що не передбачають у найближчій перспективі входження 

до ЄС. Запропоновано застосування кількісних підходів до оцінки відповідності 

законодавства України та ЄС, що дозволятиме порівнювати ступінь адаптації різних 

правових інститутів в межах однієї галузі (підгалузі) права між собою. 

Відзначено відсутність системи аналізу ефективності застосування 

законодавства у сфері інтелектуальної власності на рівні органів виконавчої влади в 

Україні (за межами аналізу регуляторних актів) з невирішенням протягом значного 

часу проблем, що стосуються, зокрема, діяльності організацій колективного 

управління, патентного тролінгу стосовно корисних моделей, промислових зразків 

тощо. Запропоновано використання в Україні практики ЄС з підготовки проектів 

актів у сфері інтелектуальної власності та аналізу результативності їх застосування. 

У підрозділі 6.3 «Acquis ЄС та законодавство України з охорони прав 

інтелектуальної власності» визначено напрями наближення законодавства України 

до законодавства ЄС з урахуванням вимог Угоди про асоціацію, положень acquis 

ЄС, практики його застосування. Обґрунтовано пропозиції щодо змін та доповнень 

законодавства України з охорони прав інтелектуальної власності, зокрема 

запропоновано: 

а) ухвалити Концепцію охорони авторського права і суміжних прав у 

цифровому середовищі із передбаченням: 

— урегулювання охорони авторського права і суміжних прав під час 

оцифровування культурної спадщини з урахуванням досвіду ЄС: з охорони 

сирітських творів; творів, які відсутні у комерційному обігу; творів, що перейшли у 

суспільне надбання та оцифровуються, охорони авторського права у діяльності 

цифрових бібліотек тощо; 

— унесення доповнень до Закону України «Про авторське право і суміжні 

права» щодо випадків вільного використання творів: у цифровому вигляді як 

ілюстрацій для навчальних цілей із некомерційною метою лише у приміщеннях 

учбових закладів або через захищені електронні мережі; для наукових установ та 

закладів вищої освіти з застосовуванням інтелектуальних систем аналізу тексту; для 

бібліотек — з надання доступу до творів у цифровій формі, а також оцифровування 

з метою збереження твору; 

— визначення політики відкритого доступу для наукових публікацій із 

урахуванням документів і практики ЄС щодо доступу та збереження наукової 

інформації та здійснення рамкових програм ЄС із досліджень та інновацій; 
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— запровадження комплексу заходів зі спрощення та полегшення доступу 

до легітимного контенту в Україні, зокрема застосування цифрових ідентифікаторів 

творів; створення всеукраїнських Інтернет-майданчиків для надання у користування 

творів, фонограм; створення онлайн-систем розподілу та перерахування винагороди 

за використання об’єктів авторського права і суміжних прав; 

— розвиток застосування ідентифікаторів авторського правового статусу 

творів у діяльності цифрових бібліотек, баз даних, порталів видатних особистостей, 

історичних подій тощо (твори, що перейшли до суспільного надбання; твори, що 

поширюються на умовах ліцензій відкритого доступу; твори, автори 

(правонаступники) яких невідомі (сирітські твори); твори, що зникли з продажу та є 

необхідність узгодження умов використання таких творів із авторами 

(правонаступниками); твори, використання яких є можливим в обмеженому доступі 

або на комерційних засадах); а також укладання угод з авторами, їхніми 

правонаступниками щодо оцифровування творів та надання до них доступу; 

— запровадження в Україні сучасних підходів до збору, розподілу коштів і 

виплати винагороди за використання об’єктів авторського права та суміжних прав 

організаціями колективного управління через утворення онлайн каталогів творів та 

фонограм і відкритих для доступу каталогів майнових прав суб’єктів авторського 

права і суміжних прав; формування користувачами репертуарів для використання 

творів та фонограм онлайн; запровадження одночасно зі сплатою користувачами 

коштів за використання творів і фонограм і розподілу та перерахування цих коштів 

суб’єктам авторського права і суміжних прав; забезпечення прозорості стосовно 

відомостей про твори та фонограми, за які були отримані кошти, та їхнього 

розподілу з урахуванням вимог положень директиви 2014/26/ЄС. 

б) забезпечення охорони неоригінального змісту баз даних через ухвалення 

доповнень до законів України «Про інвестиційну діяльність» та «Про захист від 

недобросовісної конкуренції» без необхідності введення в Україні права sui generis 

стосовно охорони змісту таких баз даних; 

в) збереження в Україні наявної системи продовження строку дії патенту на 

винаходи стосовно лікарських засобів із внесенням змін у розрахунок додаткового 

терміну дії патенту відповідно до строку дії сертифіката додаткової охорони ЄС для 

лікарських засобів, у тому числі засобів, що застосовуються у педіатрії; 

г) передбачення вирішення проблеми визначення країни першої заявки на 

винахід для мультинаціональних винаходів, створених винахідниками із різних 

країн, у двосторонніх угодах у сфері охорони інтелектуальної власності та 

наукового співробітництва, що укладаються Україною. Внесення змін до Закону 

України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» стосовно прав заявників 

в Україні для мультинаціональних винаходів подання першої заявки або в Україні, 

або в країні (ах) — доміцілії іноземного (их) співавтора (ів) винаходу із 

запровадженням перед поданням заявки адміністративної процедури перевірки 

відсутності у заявці відомостей, що становлять державну таємницю; 

д) з метою протидії використанню прав на корисну модель недобросовісно та 

обмеження патентного тролінгу — внесення змін до глави 39 ЦК України, Закону 

України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», інших законодавчих 

актів щодо: визначення необхідності отримання кваліфікаційної експертизи заявки 
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на корисну модель як умови подання заяв щодо застосування митних заходів 

захисту або позовних заяв до суду, уведення для корисних моделей критерію 

патентоздатності «винахідницький рівень», аналогічно й для винаходів; урахування 

досвіду держав-членів ЄС, зокрема ФРН, щодо виключення з переліку об’єктів 

корисної моделі способу, а також об’єктів, що належать до сфери біотехнології; 

е) з метою протидії використанню промислових зразків недобросовісно, у 

зв’язку з уведенням в Україні охорони незареєстрованих промислових зразків: 

передбачити у Законі України «Про охорону прав на промислові зразки», що право 

перешкоджати неправомірному використанню незареєстрованого промислового 

зразка виникає лише тоді, коли таке використання є результатом копіювання такого 

зразка (частина друга ст. 19 Регламенту № 6/2002); а також, що подання позовних 

заяв до суду стосовно захисту прав на незареєстрований промисловий зразок є 

можливим лише після проведення кваліфікаційної експертизи стосовно таких 

зразків. Внести зміни до ст. 4 та розділу XIV Митного кодексу України стосовно 

нерозповсюдження митних засобів захисту на товари, що містять незареєстровані 

промислові зразки;  

ж) внесення змін до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і 

послуг» з урахуванням вимог директиви 2015/2436: щодо реєстрації ольфакторних 

та інших нетрадиційних марок, уточнення обсягу захисту прав, наслідків 

невикористання торговельної марки, підстав для відмови в реєстрації, використання 

торговельної марки, охорони колективних та сертифікаційних торговельних марок, 

порядку реєстрації торговельних марок тощо; 

з) приведення положень Закону України «Про охорону прав на зазначення 

походження товарів» у відповідність до регламенту № 1151/2012, що стосується, 

зокрема, запровадження охорони традиційних гарантованих страв, спеціальних 

найменувань якості, уведення зобов’язань дій ex officio уповноважених органів із 

адміністративного та судового захисту прав на найменування походження та 

географічні зазначення; 

к) вирішення проблеми співвідношення охорони фірмових найменувань і 

найменувань юридичних осіб із застосуванням двох підходів. Перший — 

визначення найменування юридичної особи синонімом фірмового найменування та 

здійснення захисту прав на найменування юридичної особи засобами, 

передбаченими для інституту фірмового найменування. Під час реєстрації 

юридичних осіб перевірка на співпадіння назв має застосовуватися лише для осіб, 

що зареєстровані раніше та розташовані в межах однієї адміністративно-

територіальної одиниці (район, місто). Другий — конструювання моделі з 

використанням елементів досвіду Великої Британії, де охороняються як 

найменування компаній, так і бізнесові найменування, із залишенням реєстрації 

юридичних осіб у рамках єдиного Державного реєстру та введенням перевірки щодо 

тотожних найменувань для компаній, розташованих у межах однієї адміністративно-

територіальної одиниці. Використання разом із найменуванням юридичних осіб 

фірмових найменувань, право на які виникає внаслідок «чутливого» використання 

без обов’язкової реєстрації чи перевірки, з наявними найменуваннями юридичних 

осіб та фірмовими найменуваннями, а також установлення вимог до розкриття 
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інформації про дійсне найменування особи у разі використання фірмового 

найменування; 

Внесення змін до законів України стосовно:  

— виключення критерію вирізняльності для визнання можливості правової 

охорони фірмових найменувань (у ч. 1 ст. 489 ЦК України) як такого, що не 

відповідає досвіду охорони фірмових найменувань у державах-членах ЄС; 

— визначення: обсягу мінімального використання, за наявності якого надається 

захист проти використання третіми особами найменування юридичної особи; що 

розуміється під тотожністю найменувань юридичних осіб (при цьому не має братися 

до уваги організаційно-правова форма юридичної особи); загального принципу 

заборони реєстрації найменувань юридичних осіб, що вводять в оману, та 

найменувань, які юридичні особи можуть використовувати лише тоді, коли це 

передбачено законодавчими актами. Визначення вичерпного переліку слів, що не 

можуть входити до найменувань осіб, та слів, використання яких потребує дозволу 

(у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — 

підприємців та громадських формувань»). 

л) внесення змін до глав 15, 35, 46 ЦК України з урахуванням положень 

директиви 2016/943 з визначенням, що комерційна таємниця включає інформацію, 

що становить ноу-хау, та інформацію комерційного характеру; віднесення ноу-хау 

до об’єктів права інтелектуальної власності та виключення комерційної таємниці з 

таких об’єктів у ст. 420 та главі 46 ЦК України; зазначення комерційної таємниці як 

об’єкта цивільних прав та доповнення глави 15 ЦК України «Нематеріальні блага» 

окремою статтею «Комерційна таємниця (нерозкрита інформація)»; 

 м) з урахуванням вимог та практики застосування директиви 2004/48/ЄС — 

внесення змін до ст. 432 ЦК України та законів щодо охорони винаходів, корисних 

моделей, топографій інтегральних мікросхем, знаків для товарів і послуг, зазначень 

походження товарів з визначенням, зокрема, сум компенсації за неправомірне 

використання об’єкта права інтелектуальної власності з врахуванням розміру роялті 

або зборів, які мав би сплатити правопорушник; урахування особливості 

відшкодування збитків у разі, якщо доходи правопорушника вищі за розмір 

заподіяних збитків, зокрема, встановлення розміру відшкодування пропорційно 

одержаним правопорушником доходам або виплату компенсації у подвійному чи 

більшому розмірі ніж розмір роялті або зборів, що мав би сплатити правопорушник. 

Внесення у ЦПК України та ГПК України змін стосовно визначення у заявника 

наявності доказів щодо належності йому прав інтелектуальної власності, що право 

інтелектуальної власності порушується або таке порушення є неминучим під час 

подання заяв про забезпечення позову та доказів; внесення змін щодо збереження 

конфіденційності доказів у процесі їхнього судового розгляду відповідно до вимог 

директиви ЄС 2016/94; 

н) внесення змін до законодавства щодо охорони прав інтелектуальної власності 

на об’єкти, створені за рахунок коштів державного бюджету: 

— визначення у Законі Україні «Про державне регулювання діяльності у сфері 

трансферу технологій» принципів ліцензування об’єктів права інтелектуальної 

власності, права на які передані органам влади, зокрема порядку надання 

невиключних та виключних ліцензій; відсотка роялті, інших надходжень за 
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використання об’єктів права інтелектуальної власності, що мають бути сплачені 

творцям цих об’єктів; 

— визначення у главі 62 ЦК України, що у договорах на виконання науково-

дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт мають бути 

зазначені умови використання сторонами договору об’єктів права інтелектуальної 

власності, що були створені раніше та використовуються у ході таких робіт та / або 

використанні їх результатів; 

— внесення змін до Закону України «Про управління об’єктами державної 

власності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 296 стосовно 

можливості науковим установам та закладам вищої освіти укладати договори про 

спільну діяльність без об’єднання внесків для проведення НДДКР, інноваційної 

діяльності та трансферу технологій без додаткових погоджень чи отримання 

дозволу; 

— розробка уповноваженими органами виконавчої влади у сфері наукової 

діяльності та охорони інтелектуальної власності примірних умов договорів стосовно 

набуття прав на об’єкти права інтелектуальної власності та їх використання для 

різних варіантів відносин між науковими установами, закладами вищої освіти і 

підприємствами з виконання НДДКР та трансферу технологій. 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні виявлено особливості уніфікації та гармонізації 

законодавства держав-членів ЄС з охорони прав інтелектуальної власності і 

формування регіональної охорони прав інтелектуальної власності в ЄС, вироблені 

рекомендації з удосконалення механізму наближення законодавства України до 

законодавства ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності та змін національного 

законодавства відповідно до acquis ЄС. Сформульовано низку висновків, 

пропозицій та рекомендацій, спрямованих на досягнення мети дослідження. 

1. Процеси уніфікації та гармонізації законодавства з охорони прав 

інтелектуальної власності держав-членів ЄС були обумовлені впливом трьох 

основних складових. А саме універсальними міжнародними договорами: Бернською 

конвенцією (Паризький акт, 1971), Римською конвенцією (1961) та Женевською 

конвенцією (1971), Паризькою конвенцією (Стокгольмський акт, 1967), Конвенцією 

UPOV (1961), що заклали основні уніфіковані принципи охорони авторського права 

та суміжних прав і об’єктів промислової власності. У 1949—1963 рр. провідний 

вплив на уніфікацію норм права країн Європи стосовно патентоздатності винаходів, 

формальностей для подання патентних заявок та патентної класифікації було 

здійснено конвенціями Ради Європи. Радою Європи також було започатковано 

(1960—1989) регіональну уніфікацію європейських країн з охорони суміжних прав 

організацій телевізійного мовлення, окремих питань авторського права, а також 

транскордонного телебачення. З 1988 р. і дотепер основна роль в уніфікації та 

гармонізації законодавства держав-членів ЄС, а також країн Європи — майбутніх 

членів ЄС та країн, з якими ЄС укладено угоди про асоціацію, належить 

Європейському Союзу. 

Характерною є відсутність безпосереднього впливу на уніфікацію 

законодавства держав-членів ЄС Брюсельської конвенції (1974), Лісабонської угоди 
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про захист назв місця походження та їх міжнародну реєстрацію (Стокгольмський 

акт, 1967), Договору про патентне право (2000), Угоди TRIPS (1995) та договорів 

ВОІВ про авторське право і про виконання та фонограми (1996).  

2. Основні етапи розвитку уніфікації та гармонізації законодавства держав-

членів ЄС з охорони авторського права і суміжних прав суттєво пов’язані з 

політичними цілями ЄС із запровадження програми гармонізації (1988—1994), 

викликами інформаційного суспільства (1995—2001), політикою з утворення 

економіки на основі знань (2010—2018) та утворенням єдиного цифрового ринку 

(2010—2018).  

Напрями гармонізації законодавства з охорони промислової власності та інших 

об’єктів права інтелектуальної власності у 1960—2009 рр. були визначені 

економічними чинниками (біотехнологічні винаходи, торговельні марки, 

промислові зразки, географічні зазначення, сорти рослин); зовнішніми факторами 

(додаткова охорона лікарських засобів, охорона топографій інтегральних 

мікросхем); політикою розширення напрямів гармонізації (комерційна таємниця) з 

переходом до комплексних планів розвитку цієї сфери у 2010 р. та пізніше. Для 

сучасного етапу (від 2010 р.) провідна увага відводиться гармонізації законодавства 

з охорони авторського права і суміжних прав в умовах утворення єдиного 

цифрового ринку та захисту прав інтелектуальної власності. 

3. Запровадження ЄС регіональної охорони прав інтелектуальної власності 

призвело до формування саме права інтелектуальної власності ЄС як сукупності 

норм виникнення та здійснення прав інтелектуальної власності одночасно на 

території всього ЄС з інститутами права інтелектуальної власності ЄС — охорони 

прав на торговельні марки, промислові зразки, сорти рослин, географічні зазначення 

та найменування походження, що охоплюють усі суспільні відносини, пов’язані з 

набуттям і реалізацією прав на відповідні об’єкти на рівні ЄС.  

4. Визначальна роль в уніфікації законодавства держав-членів ЄС з охорони 

винаходів разом із Паризькою конвенцією належить Конвенціям Ради Європи 

(уніфікація положень матеріального права щодо винаходів, формальностей під час 

подання заявок та патентної класифікації країн Європи). Подальша уніфікація 

процедур розгляду заявок, положень щодо обсягу майнових прав, а також 

наближення практики національних судів у державах-членах ЄС пов’язана із 

приведенням законодавства держав-членів ЄС у відповідність до положень ЄПК та 

Конвенцій ЄЕС 1975 та 1989 рр. Характерними є відсутність успішного здійснення 

гармонізації законодавства держав-членів ЄС (несхвалення пропозицій до директив 

щодо охорони корисних моделей та винаходів, пов’язаних із комп’ютером, а також 

нечіткість та проблеми застосування права sui generis, що випливає із сертифіката 

додаткової охорони лікарських засобів) з ухваленням лише «галузевої» директиви 

щодо біотехнологічних винаходів.  

Протягом 60 років у рамках Ради Європи та ЄС не було вирішено проблему 

уведення єдиного патенту з одночасною дією на території усіх держав-членів. 

Утворення у 2012 р. єдиної патентної охорони в ЄС стало результатом політичного 

компромісу лише на території держав-учасниць механізму посиленої співпраці із 

запровадженням системи поєднання міжнародного права (ЄПК, Угода про Єдиний 
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патентний суд), права ЄС (регламенти № 1257/2012, № 1260/2012) та національного 

права держав-членів ЄС. 

5. Діяльність ЄС з наближення законодавства держав-членів ЄС з авторського 

права і суміжних прав з 1988 р. і дотепер не призвела до утворення єдиного 

авторського права ЄС з гармонізацією лише деяких положень законодавства, де 

держави-члени були готові поступитися компетенцією, що обумовлюється значним 

зв’язком авторського права і суміжних прав із національними правовими 

традиціями, культурними особливостями.  

Досвід гармонізації свідчить про слабку ефективність застосування директив як 

інструменту гармонізації та про дисгармонізацію національного законодавства 

внаслідок передбачення значної компетенції держав-членів. Перспективи 

гармонізації пов’язані з консолідацією норм запроваджених директив з охорони 

авторського права і суміжних прав у формі кодексу (пропозиції Європейської 

комісії) або з ухваленням регламенту щодо Європейського кодексу авторського 

права з утворенням єдиного на території ЄС авторського права та заміною кодексом 

законодавства на національному рівні (пропозиції академічної спільноти). 

6. За спільної мети гармонізації законодавства з охорони прав на промислові 

зразки та торговельні марки (як проміжний етап уведення в ЄС регіональної 

охорони на зазначені об’єкти) — різним є подальше наближення законодавства 

держав-членів ЄС у зазначених сферах. Для торговельних марок характерно 

спрямування до цільного наближення правових норм унаслідок «вертикальної 

гармонізації» та позиції Суду ЄС щодо зближення норм національного права та 

директив ЄС з нормами регламентів ЄС про регіональну охорону торговельних 

марок. Щодо охорони промислових зразків характерним є стабільність актів ЄС, 

визнання системи охорони прав на промислові зразки як один із найвдаліших 

прикладів гармонізації, що пов’язано з чіткістю правових норм директиви 98/71/ЄC, 

меншим обсягом питань, переданих до компетенції держав-членів у порівнянні з 

директивами 87/104/ЄЕС та 2008/95/ЄC стосовно торговельних марок. 

7. Уведення регіональної охорони найменувань походження та географічних 

зазначень у ЄС призвело до вищих вимог їх реєстрації, ніж це передбачено на 

міжнародному рівні Лісабонською угодою про захист зазначень місця походження 

виробів та їх міжнародної реєстрації та Угодою TRIPS. На відміну від інших об’єктів 

права інтелектуальної власності ЄС було запроваджено вищі вимоги також до 

забезпечення захисту НП та ГЗ через зобов’язання дій ex officio держав-членів щодо 

захисту прав у адміністративному та судовому порядку і встановлення повноважень 

груп виробників із моніторингу використання та якості НП та ГЗ. 

Введенню регіональної охорони не передувала гармонізація національного 

законодавства з охорони прав на НП та ГЗ, відсутнім також був вплив на уніфікацію 

національного законодавства Лісабонської угоди. Характерним є зворотній вплив 

положень регламенту № 2081/92 на зміни національного законодавства з охорони 

позначень із залишенням відмінностей у правовій охороні НП та ГЗ на 

національному рівні до цього часу.  

Уперше у міжнародній практиці ЄС започатковано регіональну охорону прав на 

особливі типи найменувань: традиційні гарантовані страви і спеціальні 

найменування якості, що розширює інструменти захисту продукції національних 
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виробників. Аналіз критеріїв надання охорони прав на такі найменування 

обумовлює можливість їх віднесення до певних видів засобів індивідуалізації поряд 

з НП, ГЗ і торговельними марками. 

8. Аналіз становлення регіональної охорони прав на сорти рослин в ЄС 

свідчить, що така система є автономною, що діє незалежно від охорони сортів 

рослин на національному рівні із застосуванням норм національного права лише у 

разі порушення прав. Інституціями ЄС не було запроваджено гармонізацію 

національного законодавства перед уведенням охорони сортів рослин на рівні ЄС, 

беручи до уваги уніфікацію законодавства під впливом Конвенції UPOV. 

Особливістю охорони сортів рослин в ЄС є, з одного боку, застосування стандартів 

UPOV, що стосуються норм матеріального права та виконання експертизи, з 

іншого — передбачено вищий за визначений Конвенцією стандарт охорони 

(поширення охорони на всі види сортів рослин, збільшення терміну охорони прав). 

Характерною є стабільність системи охорони прав на сорти рослин з 

необхідністю удосконалення лише з окремих питань, зокрема щодо співіснування 

патентного захисту біотехнологічних винаходів і охорони прав на сорти рослин та 

примусового перехресного ліцензування. 

9. Ухвалення Угоди TRIPS та положень Угоди щодо нерозкритої інформації не 

призвело до введення поняття «нерозкрита інформація» у законодавстві держав-

членів ЄС та не вплинуло на уніфікацію законодавства цих держав зі збереженням 

суттєвих відмінностей стосовно предмета і способів захисту прав на різні види 

нерозкритої інформації, що стосується бізнесу.  

Директивою 2016/943 щодо захисту нерозкритого ноу-хау та бізнесової 

інформації (комерційної таємниці) проти їх неправомірного набуття, використання 

та розкриття було передбачено значно ширші норми із захисту прав на комерційну 

таємницю у порівнянні з Угодою TRIPS з визначенням уперше для більшості 

держав-членів ЄС однакового предмета захисту, випадків правомірного та 

незаконного використання комерційної таємниці тощо. Особливістю регулювання є 

невіднесення комерційної таємниці до об’єктів права інтелектуальної власності та 

запровадження паралельної з об’єктами права інтелектуальної власності системи 

цивільно-правового захисту прав на комерційну таємницю.  

10. Особливістю уніфікації та гармонізації законодавства держав-членів ЄС 

щодо цивільно-правових способів захисту прав інтелектуальної власності є 

відсутність впливу Угоди TRIPS на уніфікацію національного законодавства; 

розширення та включення до директиви 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання 

прав інтелектуальної власності нових у порівнянні з Угодою положень, які 

стосуються тимчасових і застережних заходів; виправних, альтернативних рішень 

суду; відшкодування шкоди тощо. Аналіз практики застосування директиви 

свідчить про відсутність у директиві дієвих способів запобігання порушенням прав 

інтелектуальної власності у мережі Інтернет; характерною є дисгармонізація 

національного законодавства з питань, переданих до компетенції держав-членів ЄС. 

Актуальним є удосконалення положень директиви, зокрема стосовно визначення 

розміру шкоди.  

11. Пріоритетом гармонізації законодавства держав-членів ЄС з охорони прав 

інтелектуальної власності у мережі Інтернет стало упровадження механізмів 
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легітимного доступу до творів та фонограм. Дослідження свідчить про відсутність 

прикладів ефективних національних рішень боротьби з Інтернет-піратством для 

гармонізації законодавства, а також вироблення загальноєвропейського ефективного 

механізму захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет.  

12. Негармонізоване законодавство держав-членів ЄС з охорони інтелектуальної 

власності охоплює сфери, що суттєво пов’язані з національними культурними 

традиціями (охорона немайнових прав авторів, вільне використання творів, 

репрографічне відтворення тощо); особливостями ведення бізнесу (охорона 

фірмових найменувань) та правовими традиціями (службові об’єкти права 

інтелектуальної власності, договори у сфері авторського права і суміжних прав), а 

також сфери, де ініціативи ЄС з гармонізації не були успішними (охорона прав на 

корисні моделі, винаходи, пов’язані з комп’ютером, приватне копіювання).  

13. Угодою про асоціацію для сфери «інтелектуальна власність» (на відміну від 

інших напрямів Угоди) не передбачений механізм наближення законодавства 

України з охорони інтелектуальної власності до законодавства ЄС, зокрема 

зобов’язання України здійснювати наближення законодавства до законодавства ЄС, 

механізм імплементації актів ЄС. В Угоді також лише частково відображені 

положення актів ЄС з охорони інтелектуальної власності. Вказане свідчить про 

зниження вимог із наближення законодавства для сфери інтелектуальної власності у 

порівнянні з Угодою про партнерство та співробітництво і Тимчасовою угодою й 

обумовлює виклики для органів державної влади України.  

Запропоновано систему заходів із формування сталого механізму наближення 

законодавства у сфері інтелектуальної власності до законодавства ЄС, що 

передбачає: ухвалення Радою асоціації документа стосовно механізму наближення 

законодавства України до законодавства ЄС у цій сфері; внесення змін до Закону 

України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС» із визначенням зобов’язань органів державної влади з 

наближення законодавства у сфері інтелектуальної власності; запровадження 

механізму врахування при застосуванні імплементованих актів ЄС рішень Суду ЄС. 

Запропоновано визначити повноваження Верховного Суду України надавати 

роз’яснення з питань застосування імплементованих до законів України положень 

актів ЄС з урахуванням рішень Суду ЄС із тлумачення їхніх положень  

14. Зобов’язання Угод про партнерство та співробітництво між ЄС та новими 

незалежними державами з забезпечення до 2003—2004 рр. захисту прав 

інтелектуальної власності, аналогічно до чинного в ЄС, не були реалізовані, що 

пов’язано з відсутністю вироблення ЄС підходу з наближення законодавства таких 

країн (на відміну від країн Центральної та Східної Європи — майбутніх членів ЄС), 

різними політичними пріоритетами країн щодо інтеграції з ЄС, недостатньою 

технічною допомогою. При цьому вирішальним чинником наближення 

національного законодавства до законодавства ЄС стала особиста ініціатива деяких 

держав (Україна, Молдова тощо). 

15. Здійснення робіт із адаптації законодавства та виконання порівняльних 

досліджень законодавства України та ЄС інколи обмежується формальним 

порівнянням положень директив, регламентів ЄС та актів України. Такий підхід у 

випадку наближення законодавства з охорони інтелектуальної власності не є 
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ефективним, оскільки функціонування інститутів права інтелектуальної власності 

здебільшого забезпечується поєднанням норм актів ЄС, урахуванням рішень Суду 

ЄС, положень національного законодавства з питань, що передані актами ЄС до 

компетенції держав-членів. Обґрунтовано концепцію проведення порівняльних 

досліджень актів України та ЄС.  

16. Вироблені пропозиції щодо внесення змін до законодавства України 

відповідно до положень Угоди про асоціацію, acquis ЄC, практики його 

застосування та законодавства держав-членів ЄС стосовно охорони прав на 

торговельні марки, географічні зазначення; фірмові найменування та найменування 

юридичних осіб, корисні моделі; мультинаціональні винаходи, комерційну 

таємницю та ноу-хау; неоригінальний зміст баз даних, об’єкти, створені за рахунок 

коштів державного бюджету; уведення додаткового сертифіката стосовно 

лікарських засобів; захисту прав інтелектуальної власності, підготовки Концепції 

охорони авторського права і суміжних прав у цифровому середовищі. 

17. Проблему становить відсутність в Україні системи оцінки ефективності 

застосування ухвалених актів у сфері інтелектуальної власності на рівні органів 

виконавчої влади. Актуальним є використання досвіду ЄС стосовно: підготовки 

Зелених книг з розвитку законодавства; організації публічного обговорення проектів 

законодавчих актів, складання і поширення звітів стосовно зауважень фахівців, 

громадськості, що надійшли на законопроект; після ухвалення закону — визначення 

терміну підготовки й публічного обговорення звіту про його ефективність, 

доцільність удосконалення, періодичних звітів щодо його результативності; 

залучення для оцінки ефективності застосування актів законодавства наукових 

установ, закладів вищої освіти, професіональних асоціацій та громадських 

організацій.  
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Капіца Ю.М. «Уніфікація і гармонізація законодавства з охорони прав 

інтелектуальної власності держав-членів ЄС та законодавство України» — 

кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право». — Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України. Київ, 2019.  

За результатами дисертаційного дослідження визначено особливості уніфікації 

та гармонізації законодавства держав-членів ЄС з охорони авторського права і 

суміжних прав, охорони прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, 

торговельні марки, географічні зазначення, фірмові найменування, сорти рослин, 

топографії напівпровідникових виробів, комерційну таємницю, цивільно-правових 

способів захисту прав інтелектуальної власності та формування регіональної 

охорони прав інтелектуальної власності в ЄС.  

Досліджено проблеми та практику реалізації зобов’язань України з наближення 

національного законодавства у сфері інтелектуальної власності до законодавства 

ЄС. Підготовлені рекомендації щодо утворення сталого механізму наближення 

законодавства України у сфері інтелектуальної власності до acquis ЄС. Обґрунтовані 

пропозиції щодо внесення змін до законодавства України у сфері інтелектуальної 

власності відповідно до acquis ЄC. 

Ключові слова: уніфікація, гармонізація, право Європейського Союзу, 

адаптація законодавства, інтелектуальна власність, винаходи, промислові зразки, 

торговельні марки, географічні зазначення, комерційна таємниця, авторське право, 

захист прав інтелектуальної власності. 

 

АННОТАЦИЯ 
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интеллектуальной собственности государств-членов ЕС и законодательство 

Украины» —  работа на правах рукописи 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.03 «Гражданское право и гражданский процесс; семейное 
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В результате диссертационного исследования определены особенности 

унификации и гармонизации законодательства государств-членов ЕС в области 

охраны авторского права и смежных прав, охраны прав на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, товарные знаки, географические указания, 

фирменные наименования, сорта растений, топографии полупроводниковых 

изделий, коммерческую тайну, гражданско-правовых способов защиты прав 

интеллектуальной собственности и формирования региональной охраны прав 

интеллектуальной собственности в ЕС. 

Исследованы проблемы и практика реализации обязательств Украины по 

сближению национального законодательства в сфере интеллектуальной 

собственности с законодательством ЕС. Выработаны рекомендации по созданию 

устойчивого механизма сближения законодательства Украины в сфере 

интеллектуальной собственности и acquis ЕС. Обоснованы предложения по 

внесению изменений в законодательство Украины в сфере интеллектуальной 

собственности в соответствии с acquis ЕС. 

Ключевые слова: унификация, гармонизация, право Европейского Союза, 

адаптация законодательства, интеллектуальная собственность, изобретения, 

промышленные образцы, товарные знаки, географические указания, коммерческая 

тайна, авторское право, защита прав интеллектуальной собственности. 

 

ANNOTATION 

Kapitsa Yuriy M. "Unification and harmonization of the legislation on 

intellectual property rights protection in the EU Member States and legislation of 

Ukraine" — qualification scientific work. 

Thesis for the Doctor of Law degree by specialty 12.00.03 «Civil Law and Civil 

Procedure; Family Law; International Private Law». — Taras Shevchenko National 

University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine , 2019. 

According to the research — the peculiarities of unification and harmonization of 

legislation on intellectual property rights protection in the EU Member States and the 

formation of regional protection of intellectual property rights in the EU have been 

determined, recommendations for establishing a permanent mechanism for approximation 

of Ukrainian legislation in the field of intellectual property to the EU acquis have been 

worked out, the main directions have been identified of the changes of Ukraine legislation 

in the field of intellectual property protection in accordance with the EU acquis. 

The common features and differences of unification and harmonization of the EU 

Member—States legislation on the protection of copyright and related rights, protection of 

the rights to inventions, utility models, industrial designs, trademarks, geographical 

indications, trade names, plant varieties, topographies of semiconductor products, 

commercial secrets, as well as civil law enforcement of intellectual property rights have 

been identified. The effect on the unification of the legislation of the EU Member—States 

on the protection of intellectual property of the Council of Europe conventions, the 

European Patent Convention, the WIPO Treaties, the International Convention for the 

Protection of New Varieties of Plants, the Agreement on Trade-Related Aspects of 
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Intellectual Property Rights of the WTO has been clarified. Effectiveness of the EU acts 

on intellectual property protection and their enforcement is studied. 

Based on the analysis of implementation of the Partnership and Cooperation 

Agreements between the EU and CIS countries , there’s shown the failure to comply with 

the requirements of the agreements on ensuring the level of protection of intellectual 

property rights at the EU level within stipulated terms. The reasons are being analysed - 

connected with the lack of specific EU recommendations on approximation for CIS 

countries, that do not foresee EU membership or foresee it in a long term perspective — 

unlike the countries of Central and Eastern Europe as well as different political priorities 

of the CIS countries, of integration with the EU. 

Analysis of the Association Agreements between the EU and Ukraine, Moldova and 

Georgia, sighed in 2014, shows that, with the formal reflection in the agreements of many 

norms of the EU IPR acts in general, these agreements contain lower standard of 

approximation of legislation, than the Partnership and Cooperation Agreements.  

The drawbacks of such Association Agreements include the lack of obligations of 

countries to provide approximation to the future EU acts; indication in the text of the 

Agreements only of certain but not all of the important provisions of the EU acts; the lack 

of requirements for approximation of countries’ legislation to the existing EU acts in the 

intellectual property sphere; outdated provisions of the Association Agreements in 

connection with the adoption of the new EU acts and changes to the provisions of the acts; 

the lack of mechanism of taking into account decisions of the EU Court for the 

interpretation of EU acts, etc. 

The study proposes creation of the sustainable mechanism for approximating 

legislation of Ukraine, Moldova and Georgia to the EU legislation through adoption by the 

Association Councils of these countries of the documents on the scope and mechanisms of 

approximation of intellectual property legislation; stipulation of the mechanism for taking 

into account decisions of the EU Court, interpreting provisions of the EU acts; establishing 

an effective mechanism for approximating of legislation, similar to that one, existing in the 

EFTA and European Economic Area countries. Substantiated proposals on amendments to 

the Ukrainian legislation in the field of intellectual property in accordance with the acquis 

of the EU and the practice of its implementation; it was proposed the adoption of the 

Concept of Protection of Copyright and Related Rights in the Digital Environment. 

Attention is paid to the urgency of introducing amendments to the legislation of 

Ukraine concerning the protection of copyright and related rights in the digital 

environment; to adopt amendments to the legislation on the protection of trademarks; 

improvement of legislation on the protection of geographical indications, industrial 

designs, trade secrets, etc. The importance of adopting political decision in Ukraine 

regarding Ukraine’s accession to the European Patent Convention and making appropriate 

amendments to the legislation of Ukraine in accordance with the Convention is noted. 

Key words: unification, harmonization, law of the European Union, approximation of 

legislation, intellectual property, inventions, industrial designs, trade marks, geographical 

indications, trade secrets, copyright, intellectual property rights enforcement. 
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