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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Швидкість, з якою розвиваються 

інформаційні технології, потребує прийняття негайних рішень зі створення 

та функціонування ефективних міжнародно-правових механізмів та 

інструментів охорони комп'ютерних програм, без котрих технологічний 

прогрес стає неможливим. Але людство виявилося неготовим до швидких 

кроків в міжнародно-правовому регулюванні користування комп'ютерним 

програмним продуктом. Врешті почали використовувати декілька 

міжнародно-правових актів універсального рівня, прийнятих в різні часи і з 

різною метою: Бернську конвенцію про охорону літературних і художніх 

творів в редакції 1967 р., Всесвітню конвенцію про авторське право 1952 р., 

Угоду про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 1994 р., 

Договір ВОІВ про авторське право 1996 р. Одночасно в ЄС відбулося 

регулювання з врахуванням регіональних особливостей. Було укладено низку 

двосторонніх угод. Україна є учасницею більшості всіх цих міжнародних 

договорів. Враховуючи участь України в СОТ та ВОІВ, та беручи до уваги 

процес гармонізації її законодавства з правом ЄС на підставі угод з 

Євросоюзом, необхідно зазначити, що існує нагальна потреба в цільовому 

аналізі міжнародно-правового регулювання використання комп'ютерних 

програм та боротьби з цифровим піратством у мережі Інтернет. 

Отже, актуальність цього дослідження обумовлена низкою обставин. 

По-перше, виникає необхідність з'ясування змісту міжнародно-правових 

зобов'язань держав за цими міжнародними інструментами (міжнародними 

договорами, директивами ЄС та іншими міжнародними актами), порівняння 

міжнародно-правових зобов'язань, що виникають на їх підставі, та з'ясування 

наявних колізій в них чи прогалин. По-друге, важливо з'ясувати здатність 

міжнародних договорів, на підставі яких відбувається охорона комп'ютерних 

програм, відображати швидкоплинні зміни у технологіях. По-третє, постає 

питання оцінки рівню національної імплементації міжнародно-правових 
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норм, в тому числі в Україні, відповідно до міжнародно-правових 

зобов'язань, закладених в договорах та директивах ЄС. 

Серед вітчизняних науковців, які займалися дослідженням міжнародно-

правових зобов'язань держав, а також зобов'язань в сфері охорони 

комп'ютерних програм чи окремих їх аспектів, можна назвати, зокрема О. П. 

Орлюк, А. В. Пазюка. Однак всебічного дослідження цього питання в Україні 

не проводилося. Іноземні юристи-міжнародники також приділяли значну 

увагу дослідженню міжнародних договорів та Директив ЄС з точки зору 

охорони комп'ютерних програм, зокрема С. Лаї, В. Лопез, Г. Філіпсон,          

Г. МакКвин, Г. Датфилд, І. Стаматуді, П. ван ден Боше, К. Корреа та ін. 

Загальнотеоретичною основою дисертації є праці М. О. Баймуратова, М. В. 

Буроменського, В. Г. Буткевича, А. І. Дмитрієва, О. В. Задорожнього, О. О. 

Мережка, В. В. Мицика, М. М. Микієвича, В. І. Муравйова, Л. Д. Тимченка, 

К. Смірнової. Крім того, важливе значення мають комплексні дослідження, 

присвячені імплементації норм міжнародного права, проведені А. С. 

Гавердовським, В. Н. Денисовим, А. Л. Федоровою та ін. 

Зв'язок теми з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних 

робіт кафедри міжнародного права Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого згідно із Державною цільовою комплексною 

програмою «Теоретичні та практичні проблеми сучасного міжнародного 

права та іноземного конституційного права» (державна реєстрація – № 

0111U000954). 

Мета і завдання дослідження. Основною метою дослідження є 

з'ясування змісту міжнародно-правових зобов'язань щодо охорони 

комп'ютерних програм в міжнародних договорах та директивах ЄС, а також 

виявлення особливостей національної імплементації цих зобов'язань, зокрема 

в Україні.  

Для досягнення поставленої мети передбачено вирішення таких завдань:  
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– визначити основні етапи формування міжнародно-правових 

зобов'язань держав з охорони комп'ютерних програм;  

– з'ясувати зміст міжнародно-правових зобов'язань держав з 

охорони комп'ютерних програм в міжнародних договорах та директивах ЄС; 

– визначити поняття, ознаки та правову природу комп'ютерної 

програми як єдиного об'єкту міжнародно-правового захисту в міжнародних 

договорах, директивах ЄС та в інших міжнародних актах; 

– з'ясувати наявність або відсутність ієрархії міжнародно-правових 

зобов'язань в досліджуваній сфері міжнародно-правових відносин; 

– з'ясувати основні колізії та прогалини у міжнародно-правовому 

регулюванні охорони комп'ютерних програм та розробити пропозиції щодо 

гармонізації міжнародно-правових інструментів; 

– визначити області виникнення колізій норм міжнародно-

правових актів про охорону комп'ютерних програм з українським 

законодавством та з’ясувати шляхи їх розв’язання; 

– надати оцінку відповідності вітчизняних офіційних перекладів 

текстів міжнародних договорів в досліджуваній сфері їх аутентичним 

текстам; 

– розкрити нерозривний зв’язок реалізації в Україні міжнародно-

правових норм про охорону комп'ютерних програм з дотриманням Україною 

Угоди про асоціацію з ЄС та стратегією вступу держави до цього 

міждержавного союзу. 

Об’єктом дослідження є міжнародно-правові відносини, пов’язані з 

формуванням міжнародно-правових зобов'язань щодо охорони комп'ютерних 

програм в міжнародних договорах та директивах ЄС та їх імплементацією. 

Предметом дослідження є міжнародно-правові зобов’язання з охорони 

комп'ютерних програм та особливості їх національної імплементації. 

Методи дослідження. Для досягнення наукової об’єктивності 

результатів дисертантом використовується весь комплекс загальнонаукових і 
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спеціальних методів дослідження, які знаходять широке застосування в 

сучасній науці міжнародного публічного права. 

Методологічну основу дисертації склали такі загальновизнані у правовій 

науці методи: об’єктивності, діалектичний, формально-логічний, спеціально-

юридичний, системно-структурний, порівняльно-правовий, а також інші 

загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. 

Метод об’єктивності було використано для встановлення вірогідності та 

повноти інформації, що мала застосування у процесі дослідження. 

Діалектичний метод застосовано для дослідження розвитку міжнародно-

правового співробітництва держав з охорони комп'ютерних програм, 

виявлення його етапів та з'ясування на кожному з них особливостей 

міжнародно-правового регулювання такої охорони. Формально-логічний 

метод застосовано для з’ясування змісту міжнародно-правових зобов'язань 

держав щодо охорони комп'ютерних програм в чинних міжнародних 

договорах та Директивах ЄС. Системно-структурний метод дозволив оцінити 

досліджувані міжнародно-правові зобов'язання з точки зору наявності в них 

внутрішніх зв'язків та ієрархічної залежності. За допомогою порівняльно-

правового методу здійснено дослідження міжнародно-правових зобов'язань 

за різними міжнародними договорами та з'ясовано наявність в них 

збіжностей або колізій. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що робота є 

першим у вітчизняній доктрині міжнародного права науковим комплексним 

дослідженням міжнародно-правових зобов'язань з охорони комп'ютерних 

програм, що містяться в міжнародних договорах (універсального характеру, 

регіональних, двосторонніх), директивах ЄС та в інших міжнародних актах, 

та основних підходів до їх національної імплементації, в тому числі в 

українське законодавство. Основні теоретичні та практичні результати, що 

характеризують особистий внесок дисертанта і виносяться на захист, 

конкретизуються в таких положеннях. 

Уперше: 
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1. визначено основні етапи формування міжнародно-правових 

зобов'язань держав з охорони комп'ютерних програм; перший – застосування 

існуючих правових актів без прямої вказівки на віднесення комп’ютерних 

програм до об’єктів авторського права (50-ті – поч. 70-х); другий – пошуки 

оптимального інструменту міжнародно-правового захисту комп’ютерних 

програм як об’єкту прав інтелектуальної власності, на тлі відмови від 

патентно-правового захисту та пошуку нової його форми (70-ті – поч. 80-х); 

третій – розробка міжнародно-правових актів на основі авторського права як 

основної форми захисту комп’ютерних програм (80-ті – поч. 90-х); четвертий 

– закріплення у міжнародних договорах універсального характеру надання 

комп'ютерним програмам міжнародно-правової охорони (90-ті – поч. 2000-х); 

п'ятий – характеризується новими спробами встановити міжнародну 

патентно-правову охорону комп'ютерних програм та вдосконалити 

інструменти їх авторсько-правової охорони (триває з поч. 2000-х); 

2. ураховуючи міжнародно-правове розуміння комп'ютерної 

програми, надано узагальнене визначення комп’ютерної програми для 

застосування його державами в цілях національної імплементації 

міжнародно-правових зобов'язань з охорони цього об’єкту; 

3. на підставі цільового порівняльно-правового дослідження текстів 

міжнародних договорів універсального характеру та директив ЄС з'ясовано 

основні колізії та прогалини у міжнародно-правовому регулюванні охорони 

комп'ютерних програм, визначено переваги та недоліки автономного 

правового регулювання охорони комп'ютерних програм в праві ЄС та 

розроблено пропозиції щодо гармонізації цих міжнародно-правових 

інструментів; 

4.  доведено відсутність ієрархії міжнародно-правових зобов'язань 

держав щодо охорони комп'ютерних програм у міжнародних договорах, що 

означає однорівневість за юридичною силою всіх міжнародних договорів 

універсального характеру про охорону інтелектуальної власності, а також 

відносну автономність створюваних ними міжнародно-правових режимів;  
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одночасно, показано, що нерозривний зв'язок між всіма цими зобов'язаннями 

ускладнює повноцінний захист комп'ютерних програм на основі лише одного 

з цих договорів; 

5. з'ясовано наявність помітних розбіжностей автентичного тексту 

Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності Світової 

організації торгівлі з офіційним текстом українською мовою та 

запропонована версія перекладу, що усуває невідповідність; 

6. досліджено вплив двосторонніх і регіональних угод в сфері 

авторського права на формування загальних уявлень у міжнародному праві 

про належний правовий статус комп'ютерної програми. 

Удосконалено: 

7. висновок про об'єктивну незавершеність міжнародно-правового 

регулювання в сфері охорони комп'ютерних програм, що пов'язано з 

необхідністю розробки спеціального міжнародного договору універсального 

характеру; 

8. пропозиції щодо встановлення зобов’язань з охорони підготовчих 

матеріалів комп’ютерної програми у міжнародних договорах; 

9. висновок про специфіку національної імплементації міжнародно-

правових зобов'язань про охорону комп'ютерних програм, що викликає 

необхідність скоординованого внесення змін та доповнень до різних галузей 

матеріального і процесуального законодавства України; 

10. висновок про достатньо високий рівень приведення 

національного матеріального і процесуального законодавства в 

досліджуваній сфері у відповідність з міжнародними договорами України та 

переважно якісну його гармонізацію з директивами ЄС;  

11. твердження про те, що гармонізація українського законодавства з 

вимогами права ЄС в сфері охорони комп'ютерних програм повинна 

враховувати реальний стан імплементації цих вимог країнами ЄС, що 

свідчить про «рухливість» і незавершеність внутрішньоєвропейського 

регулювання цих питань; з врахуванням цього в дисертації внесено 



10 
 

пропозиції щодо вдосконалення європейського режиму охорони 

комп'ютерних програм. 

Набули подальшого розвитку: 

12. висновок про перелік міжнародно-правових зобов'язань держав з 

охорони комп'ютерних програм в міжнародних договорах та Директивах ЄС; 

13. твердження, що подальша необхідність напрацювання 

узагальнених підходів до використання існуючих міжнародних договорів про 

інтелектуальну власність для охорони комп'ютерних програм зберігає 

актуальність, зокрема щодо спільного в усіх правопорядках, заснованих на 

цих договорах, розуміння поняття комп'ютерної програми як об'єкту 

міжнародно-правової охорони та предмету міжнародно-правових зобов'язань 

держав-учасниць; 

14. висновки про незавершеність національної імплементації 

міжнародно-правових зобов'язань України щодо охорони комп'ютерних 

програм; 

15. пропозиції про незавершеність національної імплементації 

міжнародно-правових норм про охорону комп'ютерних програм та 

запропоновані конкретні зміни або доповнення до чинного законодавства. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. Практичне 

значення одержаних результатів полягає в тому, що основні положення, 

результати та висновки, які містить дисертація, можуть бути використані у 

таких аспектах: 

– науково-дослідний: як основа для подальших наукових досліджень 

системи договірних міжнародно-правових зобов'язань України, зокрема тих, 

що мають безпосереднє відношення для обговорення та формування світової 

та регіональної політики з охорони комп'ютерних програм; 

– науково-освітній: для використання під час викладання навчальних 

курсів «Міжнародне публічне право», «Право міжнародних договорів», 

«Право інтелектуальної власності»; 
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– науково-методичний: для вдосконалення навчальних програм, при 

підготовці відповідних розділів підручників і навчально-методичних 

посібників з міжнародного публічного права та права інтелектуальної 

власності; 

– практичний: для використання у діяльності органів влади України, 

відповідальних за формування міжнародно-правової позиції України. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконане 

здобувачем особисто. Усі висновки, узагальнення, припущення, пропозиції 

зроблені автором у результаті самостійної роботи, звернення до праць 

видатних дослідників, на які неодмінно даються посилання. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення, 

висновки та пропозиції, що містяться в дисертації, обговорені, схвалені та 

рекомендовані до захисту кафедрою міжнародного права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Дисертація 

обговорювалась і на засіданні кафедри міжнародного права Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Основні положення дисертаційного дослідження були оприлюднені на 

міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-практичних 

конференціях: «66-та наукова конференція професорсько-викладацького 

складу і наукових працівників ОНУ імені І.І. Мечникова» (2011 р., м. Одеса); 

«Зближення національних правових систем та їх взаємодія з міжнародним 

правом» (2012 р., м. Одеса); «Теорія і практика сучасної юриспруденції: 

Міжнародна науково-практична конференція» (2014 р., м. Київ). 

Публікації. Основні положення дисертації знайшли відображення в 10 

наукових публікаціях, з яких 7 наукових статей опубліковано в наукових 

фахових періодичних виданнях з юридичних наук, затверджених Вищою 

атестаційною комісією України (включаючи одну статтю в іноземному 

виданні), а також у тезах 3 доповідей на науково-практичних конференціях. 
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Структура дисертації обумовлена метою, завданнями та предметом 

дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, що містять сім 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг дисертації – 225 сторінок, з яких основний текст становить 193 

сторінки. Список використаних джерел налічує 262 найменування. 
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РОЗДІЛ І. РОЗВИТОК МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ОХОРОНИ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ 

1.1. Основні етапи регулювання охорони комп'ютерних програм в 

міжнародних договорах 

Дослідження міжнародно-правової охорони прав інтелектуальної 

власності на комп’ютерні програми у історичному розрізі слід розпочинати з 

історії появи перших програм та їх розвитку. Перші програми для ЕОМ 

виникли разом з появою даних пристроїв
1
 і їх призначення полягало в 

забезпеченні працездатності цих машин [3, c. 54]. При цьому у перші роки їх 

появи комп’ютери та їх програмне забезпечення не розглядались як окремі 

об’єкти як з комерційних, так і з юридичних позицій [4, c.19–20; 2, c.11–12]. 

Комп’ютерні програми розроблялися в ті часи компаніями – виробниками 

обчислювальної техніки за власними стандартами, переважно створювалися і 

використовувалися з метою вирішення прикладних задач математичного 

характеру у науково-дослідних розробках. Електронно-обчислювальні 

машини були на той час явищем новим, дорогим, мали вузькоспрямоване 

призначення та не були поширені [5, c. 338]. Відповідно, питання захисту 

інтелектуальних прав розробника програм не було актуальним не лише для 

міжнародно-правового регулювання, а навіть для національних законодавств.  

Однак у 1951 році промислове виробництво ЕОМ розпочала 

«Remington Rand Corporation», а у 1953 р. свою першу наукову ЕОМ  

виробила «IBM», котра з часом стала лідером на ринку електронно-

обчислювальних машин [4, c.19]. У кінці 1950-х на ринку ЕОМ вже був 

присутній ряд компаній з США (Remington Rand, що перетворилась на Sperry 

Rand, RCA, Honeywell, General Electric, Control Data, Burroughs та ін.), 

Великобританії (Ferranti, International Computers and Singer, тощо.), 

                                                             
1
Фахівці вказують, що перші електронні обчислювальні машини (ЕОМ) з’явились у середині 40-х років 

минулого сторіччя [1, c. 4; 2, c. 11–12].  
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континентальної Європи (Bull, Siemens, Olivetti) та Японії (наприклад, 

Fujitsu) [1, c. 6]. Даний період, тобто кінець 1950-х – початок 1960-х можна 

розглядати як один з ключових для розвитку ЕОМ та їх програм. Так, 

наприклад, Н. Вірт вказує, що комп’ютери, які до цього використовувались в 

основному для досліджень та природних наук, стали незамінними у бізнесі 

[6, c. 32].  

Початком сучасної індустрії програмного забезпечення вважають 

квітень 1964, коли IBM випустила System/360 – революційну архітектуру 

мейнфреймів. 19 моделей комп’ютерів, що мали таку архітектуру, могли 

використовувати однакове програмне забезпечення [1, c.8]. Уявляється, що 

можливість використовувати однакове програмне забезпечення на 

комп’ютерах різних моделей було одним з основних чинників того, що 

комп’ютерні програми стали самостійним і доволі цінним продуктом. За 

словами І. А. Носової, історично проблема правової охорони програм для 

ЕОМ з’явилась у той момент, коли комп’ютерні програми перетворились у 

товар, що може принести прибуток [4, c. 16].  

Оскільки у даний період спеціальні положення законодавства щодо 

охорони прав власників комп’ютерних програм були відсутні як на 

національному, так і на міжнародному рівнях, з метою регулювання даних 

юридичних відносин використовувались існуючі норми різних інститутів 

права. А зважаючи на те, що власники програм були великі компанії, що 

бажали повного контролю за своїм продуктом (тобто комплексом ЕОМ та її 

програмного забезпечення), одним з популярних інститутів для регулювання 

відносин, пов’язаних з захистом прав на програмне забезпечення, виступали 

норми національного договірного права [7, c. 327–328], наприклад, про 

передачу «ноу-хау» [8, c. 12]. Крім того, для врегулювання зазначених 

відносин використовувались норми законодавства про комерційну таємницю 

[7, с. 327–328], відбувались спроби застосування законодавства про 

недобросовісну конкуренцію [8, c. 12]. Для даного ж дослідження найбільш 

інтересним є те, що, зважаючи на специфіку правових характеристик 
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програмного забезпечення, окрім вказаних інститутів, для охорони прав на 

програмне забезпечення почали використовуватися норми авторського права 

та патентного права. З точки зору міжнародно-правового регулювання, 

основними документами, котрі у досліджуваний період накладали обов’язки 

в сфері авторського права на країни-учасниці, були Бернська конвенція про 

охорону літературних і художніх творів 1886 р. у редакції 1948 та, згодом, 

1967 року [9], а також Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року 

[10].  

У зв’язку з тим, що міжнародні ринки творчих продуктів почали 

стрімко розвиватися впродовж ХІХ сторіччя, держави почали вступати у 

перемови щодо взаємного визнання та забезпечення авторських прав 

іноземців [11, c. 39]. Результати цих перемовин знайшли своє вираження у 

підписанні Бернської конвенції 1886 року
2
. Конвенція встановлює 

визначення та відкритий перелік охороноздатних праць. Так, ч. 1 ст. 2 

Конвенції містить принцип «всеохоплюючого захисту», завдяки котрому 

охорона комп’ютерних програм може базуватись суто на положеннях даного 

акту. Нормами Конвенції встановлюються обов’язки забезпечувати охорону 

ряду ексклюзивних авторських прав, а також і, у певній мірі, встановлювати 

механізми такої охорони. До принципів Конвенції також відносять: принцип 

національного режиму, принцип автоматичного захисту та принцип 

незалежного захисту. Детальному аналізу зобов’язань даної угоди 

присвячений підрозділ 2.1 цієї дисертації. 

У 1952 році з метою встановлення договірних відносин між 

державами-учасницями Бернської конвенції та державами американських 

континентів ЮНЕСКО запропонувала підписання Всесвітньої конвенції про 

авторське право [13, c. 520].  У зв’язку з небажанням приймати обов’язки, 

передбачені Бернською конвенцією, однак все ж бажаючи приймати участь у 

міжнародному захисті авторських прав, США та ряд країн Латинської 

Америки стали членами Конвенції про охорону літературної та художньої 

                                                             
2
Слід відмітити, що текст Конвенції зазнавав змін та доповнень. Див. [12, т.1, c. 84 – 134]. 
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власності (Буенос-Айрес, 1910 [14]), а згодом, у 1952 році підписали 

Всесвітню конвенцію. Всесвітня конвенція, як і Бернська, передбачає 

створення системи міжнародної охорони авторських прав (ст. 1), накладає на 

учасників обов’язок підтримувати національний режим (ст. 2), однак 

дозволяє державам встановлювати обов’язкову реєстрацію об’єктів 

авторського права (ст. 3), встановлює дещо ширший перелік можливих 

виключень з охорони авторських прав (ст. 5) та менший строк охорони (ст. 4) 

ніж передбачено положеннями Бернської конвенції. 

Таким чином, у досліджуваний період розвинуті держави світу були 

учасниками однієї або обох, Бернської та Всесвітньої конвенцій, і при 

охороні авторських прав, були обмежені обов’язками, передбаченими 

даними угодами. При цьому у тексті зазначених угод були відсутні 

спеціальні положення щодо регулювання відносин, пов’язаних з 

комп’ютерними програмами, однак певні держави почали визнавати їх 

об’єктами авторського права відповідно до положень ст. 2.1 Бернської 

конвенції та ст. І.1 Всесвітньої конвенції. Наприклад, у 1964 році Відомством 

з авторських прав США, у відповідь на заявки про реєстрацію комп’ютерних 

програм як об’єкта авторського права, була розпочата їх реєстрація [15, c. 41] 

та видано відповідний циркуляр № 61 [16, c. 123-124]. Зокрема, компанія 

«IBM» у середині 60-х років ХХ сторіччя активно отримувала охоронні 

документи на свої програми згідно із законодавством про авторське право
3
. 

Загалом у США, в 1964 – 1966 роки, авторсько-правову охорону отримали 

десятки комп’ютерних програм. Іншим прикладом надання національним 

законодавством про авторське право захисту комп’ютерним програмам, у 

межах виконання обов’язків, передбачених Бернською та Всесвітньою 

конвенціями, у досліджуваний період була Японія. Хоча її Акт про авторське 

право 1970 року прямо не вказував на включення комп’ютерних програм до 

переліку об’єктів авторського права, національні суди, трактуючи ст. 2(l)(i) 

                                                             
3
Дослідники вказують, що до такої охорони прав на свої продукти звернувся і ряд інших виробників [4,       

c. 20–21]. 



17 
 

даного акту, розглядали комп’ютерні програми як авторські праці в науковій 

сфері [17, c. 169].  

В цілому національне законодавство держав в той час, подібно до 

японського, переважно не містило прямої вказівки на віднесення 

комп’ютерних програм до об’єктів авторського права, і надання такої 

охорони програмам здебільшого залежало від дискреції державного 

регулятора чи суду. Втім держави були зацікавлені у забезпеченні такої 

охорони, оскільки це дозволило привертати виробників на новому 

перспективному ринку. Все ж підстав говорити про гармонізоване 

забезпечення охорони різними країнами у цей час ще не було; охорона 

надавалась у одній чи декількох з наступних форм: авторське, патентне, 

договірне право, право комерційної таємниці та добросовісної конкуренції.  

Початок 70-х – початок 80-х визначився спробами пошуку 

оптимального інструменту для міжнародно-правової охорони комп’ютерних 

програм як об’єктів прав інтелектуальної власності. Такі спроби, 

щонайменше на початку, велись у двох напрямках: відмова від патентно-

правової охорони та пошук нової форми охорони особливого виду. Так, 

протягом 1970-х років міжнародне співтовариство активно почало 

обговорювати питання регулювання відносин, пов’язаних з охороною прав 

на комп’ютерні програми. Окрім дискусій щодо використання інститутів 

авторського та патентного права, у даний період мали місце спроби 

створення нової форми охорони для даного об’єкту [18, c. 436]. У 1970 р. 

ООН звернулася до Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) 

з проханням вивчити проблему та підготувати висновок про відповідну 

форму міжнародної правової охорони для комп’ютерних програм [19; 4,       

c. 23; 3, c. 63–64]. Для вирішення даного питання група експертів була 

скликана ВОІВ у 1971 році [2, c. 13]. Фактично перед групою були 

поставлені дві основних задачі: вивчення питання про необхідність 

спеціальної правової охорони комп’ютерних програм і документації, що до 
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них відноситься, та вивчення питання про доцільність вироблення 

відповідної міжнародної угоди [20, c. 153–173].  

Цю роботу було продовжено у 1974 – 1977 роках Міжнародним бюро 

ВОІВ та Консультативною групою неурядових експертів [8, c. 29; 16, c. 124; 

13, c. 532-533], які підготували проекти модельного закону про охорону 

програмного забезпечення ЕОМ
4
 та однойменної міжнародної угоди

5
. При 

цьому було прийнято рішення доопрацювати передусім модельний закон для 

апробації запропонованого правового механізму на національному рівні, 

перед створенням відповідного міжнародно-правового інструменту [3, c. 64]. 

Проект зазначеного модельного закону, Типові положення по охороні 

програмного забезпечення обчислювальних машин, був готовий у 1978 році. 

Положення відмовилось від поняття новизни у розумінні патентного права на 

користь поняття оригінальності, форма охорони прав на комп’ютерні 

програми містила властивості авторського права, які були модифіковані з 

урахуванням технічних особливостей комп’ютерних програм [4, c. 23], з 

використанням елементів права комерційної таємниці [13, c. 533–534], 

добросовісної конкуренції [3, c. 64], тощо. У резолюції ХХХ Конгресу 

Міжнародної асоціації промислової власності (1978) не тільки пропонується 

звернути увагу урядів країн-членів на Типові положення, а й наводиться 

низка переваг щодо їх імплементації у національне законодавство [23] про 

охорону комп’ютерних програм
6
. 

Упродовж наступних років був підготовлений ряд національних 

законопроектів з імплементації Типових положень, але їх не було прийнято 

[4, c. 23; 8, c. 30; 2, c. 13]. Переважно це відбулось через те, що стрімкий 

розвиток галузі комп’ютерного програмування, швидка якісна і кількісна 

зміна комп’ютерних програм просто ускладнили його прийняття [3, c. 65]. 

Називають і іншу причину: розробка нового законодавства в той час була 

недоцільною, оскільки основною формою охорони комп’ютерних програм 

                                                             
4
 Model Provisions on the Protection of Computer Software, 1978 [21]. 

5
 Draft Treaty for the Protection of Computer Software, 1983 [22]. 

6
 Одночасно Положення не були позбавлені недоліків. Див. напр. [13, c. 534].  
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вже стало авторське право [24]. Зокрема, на Конгресі Міжнародної асоціації 

промислової власності 1975 р. було прийнято рішення – до розроблення норм 

спеціального законодавства використовувати діюче законодавство, 

переважно у формі авторського права [16, c. 123; 8, c. 29; 3, c. 64]. Таким 

чином, після адаптації законодавств у сфері авторського права для 

регулювання досліджуваних відносин державам вже було недоцільно 

приймати нове спеціальне законодавство. Аналогічна доля спіткала і 

вироблену ВОІВ у 1983 році, на основі Типових положень, Міжнародну 

угоду про захист комп’ютерного програмного забезпечення – її не 

ратифікувала жодна з держав [25, c. 362]. 

Все ж, незважаючи на несприйняття міжнародним співтовариством 

Типових положень та зазначеної угоди, дані документи заслуговують на 

розгляд у даному дослідженні з наступних причин. По-перше, Типові 

положення були першою спробою виробити міжнародний механізм 

правового регулювання досліджуваних відносин. Крім того, як вказує В. В. 

Бєлов, Положення все ж були використані для уточнення національних 

законодавств, переважно у розрізі термінології ними були відмічені основні 

проблеми, пов’язані з захистом прав на комп’ютерні програми, що слугувало 

основою для подальших дискусій [16, c. 123]. На важливості Типових 

положень для подальших дискусій у даній сфері наголошує і  Й. Мійашита 

[26, c. 41–73]. 

Таким чином, у 70–80-ті роки міжнародна співдружність почала 

відмовлятись від патентно-правової охорони комп’ютерних програм, що 

ілюструється положеннями Інструкцій Договору про патентну кооперацію 

(1970), Європейської патентної конвенції (1973) та практикою ряду 

національних виконавчих органів та судів. Пошуки нової форми міжнародно-

правової охорони комп’ютерних програм привели до підготовки ВОІВ 

Типових положень по охороні програмного забезпечення обчислювальних 

машин (1978) та Міжнародної угоди про захист комп’ютерного програмного 

забезпечення (1983), що пропонували використання охорони особливого 
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виду (sui generis) для захисту комп’ютерних програм, однак дані документи 

не зустріли сприйняття з боку світових держав. Необхідно відмітити і 

зростаючу популярність використання авторського права як форми охорони 

комп’ютерних програм. 

У 80-х – на початку 90-х, на основі розуміння авторського права як 

домінуючої форми охорони комп’ютерних програм, відбувалася подальша 

розробка міжнародно-правових інструментів. Вже у 1980 році ряд експертів 

вказували, що положення Бернської конвенції, які надають захист всім 

творам «в галузі літератури, науки і мистецтва, яким би способом і в якій би 

формі вони не були виражені», повинні розповсюджуватись і на комп’ютерні 

програми [13, c. 80]. 

Першими адаптували своє законодавство про авторське право до 

охорони прав на комп’ютерні програми Філіппіни (1972) [27; c. 20]. Однак, 

як уявляється, суттєвий вплив на міжнародне відношення до надання 

комп’ютерним програмам авторсько-правової охорони спричинили зміни у 

законі США про авторське право (1980), які враховували специфіку охорони 

комп’ютерних програм [28, c. 14]. Приклад США призвів до змін у 

законодавствах про авторське право ФРН (1981) [29, c. 54–55], Австралії 

(1984) [30, c. 33], Великобританії (1984) [29, c. 9].  

Аналогічна тенденція щодо надання комп’ютерним програмам 

авторсько-правової охорони спостерігалась і у державах, котрі не прирівняли 

комп’ютерні програми до об’єктів авторського права на законодавчому рівні, 

вже шляхом судової нормотворчості. До таких держав відноситься, 

наприклад, Франція, де у 1982 р. Паризький суд ухвалив рішення у справі 

Баболя Майо, визначаючи, що «розробка комп'ютерної програми є 

оригінальним результатом творчої праці, яка виходить за межі однієї лише 

формальної логіки» [30, c. 21], встановивши можливість її охорони нормами 

авторського права [4, c. 25]. У 1983 р. той же суд у справі компанії «Apple 

Computer» прирівнював комп’ютерну програму до музикальної композиції [8,  

c. 18].  
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Наступна важлива подія, що вплинула на визнання міжнародною 

спільнотою авторського права як основної форми охорони комп’ютерних 

програм, сталася у 1985 році. Перед скликаним ВОІВ та ЮНЕСКО комітетом 

експертів (Group of Experts on the Copyright Aspects of the Protection of Computer 

Software) була поставлена задача обговорити застосовність авторського права 

до комп'ютерних програм [26, c. 55]. Група провела аналіз національного 

законодавства, особливостей його застосування [31, c. 469–470] та судової 

практики [32, c. 44–45] і дійшла висновку щодо «триваючої загальної 

тенденції розглядати комп’ютерні програми, як праці, що підлягають захисту 

з боку авторського права» [32, c. 44–45]. При цьому окремі фахівці [26, c. 52–

53], посилаючись на одну із доповідей, що була викладена вищезазначеним 

комітетом [26, c. 53], зазначають, що тенденція щодо надання комп’ютерним 

програмам охорони з боку авторського права була недомінуючою, 

нестабільною, і, більш того, на той час були відсутні ефективні засоби 

створення гармонізованої системи міжнародної охорони. Однак дана думка є 

суперечливою, так, наприклад, Довідник ВОІВ [18, c. 536] вказує, що праця 

комітету стала вирішальним кроком у виборі авторського права як форми 

охорони програм для ЕОМ, і з тих пір ця позиція стала загальноприйнятою.     

Д. Янг, у свою чергу, зазначає, що робота комітету привела до швидкого 

визнання у світі авторсько-правової охорони комп’ютерного програмного 

забезпечення [33, c. 161–162].  

Вплив праці комітету на міжнародне визнання авторського права як 

однієї з форм охорони комп’ютерних програм підтверджується і рядом 

відповідних змін у національному законодавстві держав (Франція, Японія, 

Південна Корея, Бразилія, Іспанія, Канада, КНР та інші). Тенденція щодо 

надання комп’ютерним програмам авторсько-правової охорони 

прослідковувалась і у загальноєвропейському вимірі. Так, відповідно до Білої 

книги [34], визнавалась необхідність гармонізованої охорони комп’ютерних 

програм з боку авторського права з метою створення юридичної основи для 

інноваційних інвестицій [35, c. 3]. У 1988 була опублікована Зелена книга з 
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даної тематики [36]. Серед тем, що підлягали дискусіям при підготовці даного 

документу, були піратство (інтелектуальне); домашнє аудіо-візуальне 

копіювання; право поширення та прокату; комп’ютерні програми; бази даних 

та роль Спільноти у дво- та багатосторонніх зовнішніх відносинах.  

Отже, у 80-х – на початку 90-х років визнання авторського права як 

форми охорони комп’ютерних програм стає загальним, законодавці багатьох 

держав приймають відповідні зміни та доповнення до національних 

законодавств, які відзначаються певною мірою гармонізованості між собою. 

На поширення такого виду захисту вплинули зокрема рекомендації 

експертної групи, скликаної ВОІВ та ЮНЕСКО (1985), Біла (1985) та Зелена 

(1988) книга Комісії ЄС. Взагалі ж даний процес виявився цілком логічним, 

оскільки визнання даного виду охорони дозволяло звертатись до вже 

існуючого механізму міжнародно-правової охорони на базі Бернської та 

Всесвітньої конвенцій.  

Початок 90-х – початок 2000-х видається найбільш визначальним для 

міжнародно-правової охорони комп’ютерних програм. Саме в цей час 

тенденції щодо надання міжнародно-правової охорони програмам для ЕОМ 

були реалізовані у низці міжнародних договорів.  

Розвиток міжнародно-правового регулювання у сфері авторського 

права у 90-х роках відбувався, зокрема, через прийняття двосторонніх угод. 

Можливо вказати на торгові угоди, підписані на початку 90-х років між США 

та Болгарією (1990), Чехословаччиною (1990), Польщею (1990), 

Азербайджаном [37] (1993), Вірменією, Україною [38], які поряд із іншими 

питаннями передбачають обов’язок встановлювати охорону комп’ютерних 

програм з боку авторського права. Наприклад, зазначена угода між США та 

Болгарією передбачає у ст. 2.а.і.1 обов’язок, з метою надання адекватного та 

ефективного захисту та забезпечення прав інтелектуальної власності, 

захищати роботи, зазначені у ст. 2 Бернської конвенції та інші роботи, що 

містять критерій оригінальності відповідно до конвенції, включаючи «всі 

види комп’ютерних програм (включаючи прикладні програми та операційні 
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системи, виражені у будь-якій мові, в вихідному або об’єктному коді, котрі 

будуть охоронювані, як літературні роботи та роботи, створені для або з 

використанням комп’ютерів» [39]. 

Важливе міжнародне значення для розповсюдження авторсько-

правового регулювання комп’ютерних програм стало прийняття 14 травня 

1991 року Радою європейських спільнот Директиви про правову охорону 

комп’ютерних програм (далі – Директива про комп’ютерні програми) [40]. 

Вона стала першим успішним актом міжнародно-правового значення, котрий 

містить обов’язки виключно у сфері регулювання відносин, пов’язаних з 

охороною комп’ютерних програм. Директива фактично імплементувала 

рекомендації згаданої раніше Зеленої книги і була спрямована на уніфікацію 

правових засобів охорони комп’ютерних програм, зокрема визначення 

критерію надання охорони.  

Основний обов’язок, котрий покладає Директива на держави-члени ЄС, 

полягає, на нашу думку, у наданні комп’ютерним програмам авторсько-

правової охорони як літературним творам у значенні Бернської конвенції   

(ст. 1.1). Інші положення статті 1 Директиви конкретизують об’єкт охорони – 

комп’ютерні програми, що відповідають критерію оригінальності незалежно 

від форми їх вираження. Ст. 7 Директиви встановлює зобов’язання держав 

приймати заходи у відповідності до національних законодавств проти осіб, 

що вчиняють протиправні діяння щодо комп’ютерних програм, та 

закріплюють відкритий перелік таких діянь. 23 квітня 2009 року було 

прийнято консолідовану версію цієї Директиви [41], котра містить у собі 

незначні зміни, зокрема пов’язані з гармонізацією строку охорони усіх 

авторсько-правових робіт на рівні ЄС.  

Повертаючись до аналізу регулювання на загальному рівні охорони 

комп’ютерних програм правом інтелектуальної власності, слід вказати на 

прийняту у 1994 році ТРІПС (TRIPS - Угода про торговельні аспекти прав 

інтелектуальної власності), на нашу думку, одну з найбільш визначальних 

для розвитку досліджуваної охорони. На початку Уругвайського раунду 
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перемовини у рамках Світової організації торгівлі (СОТ) члени організації 

відзначали, що певні перешкоди торгівлі виникали через недостатню охорону 

об’єктів інтелектуальної власності, або у відмінностях національних режимів 

такої охорони [42]. ТРІПС і була створена для вирішення даних проблем. Як 

зазначає П. ван ден Боше [43, c. 742], ТРІПС є однією із найбільш 

інноваційних угод, прийнятих у рамках СОТ, оскільки уперше зобов'язує 

держави-члени забезпечити мінімальний рівень охорони прав 

інтелектуальної власності. 

Частина 1 угоди містить загальні положення та принципи, що 

застосовуються до усіх прав інтелектуальної власності, котрі підпадають під 

її регулювання. Частина 2 поділена на 8 секцій, кожна з яких регулює 

окремий вид охорони у рамках права інтелектуальної власності. Частина 3 

встановлює обов’язки держав-членів щодо забезпечення прав 

інтелектуальної власності. Інші частини пов’язані з питаннями набуття та 

підтримки прав інтелектуальної власності, інституційними та 

процесуальними аспектами. 

Визначальною для даного дослідження ТРІПС є з декількох причин. 

По-перше, положення угоди закріплюють за державами-членами обов’язок 

надавати охорону комп’ютерним програмам з боку авторського права. Так, 

приписи ст. 9 вказують на обов’язок дотримуватись положень ст.ст. 1–21 

Бернської конвенції (окрім норм ст. 6bis) та її Додатку. В свою чергу, 

положення ч. 1 ст. 10 ТРІПС вже конкретно встановлюють обов’язок 

надавати охорону комп’ютерним програмам, як літературним творам, 

відповідно до Бернської конвенції.  

Необхідно відзначити ще одну вирішальну угоду авторсько-правового 

захисту комп’ютерних програм на міжнародному рівні – Договір Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності про авторське право від 20 грудня 1996 

року (далі – «Договір ВОІВ»). Попередні обговорення експертів щодо 

доцільності надання комп’ютерним програмам охорони з боку авторського 

права [44, c. 52] привели до проекта доповіді ВОІВ «Про типові положення 
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законодавства у сфері авторського права» [45, c. 4], які в свою чергу мали 

вплив на подальше прийняття Договору ВОІВ. 

Таким чином, даний період відзначився остаточним встановленням 

міжнародного захисту комп’ютерних програм авторським правом, спершу на 

європейському рівні (Директива ЄС 1991 р.), а згодом – на всесвітньому, 

завдяки положенням ТРІПС (1994 р.) та Договору про авторські права ВОІВ 

(1996 р.)  

Початок 2000-х – наш час. Початок 2000-х років ознаменувався 

тенденціями міжнародної спільноти щодо подальшої гармонізації світової 

системи патентно-правової охорони. І хоча Договір про патентне право [46], 

покликаний врегулювати процесуальні питання такого виду охорони, був 

успішно прийнятий у 2000 році, прийняття інструментів, направлених на 

гармонізацію матеріального права, завершилось невдачею. У цьому сенсі 

можна вказати на Договір про матеріальне патентне право [47] (перемовини 

зупинені у 2006) та безпосередньо пов’язану з предметом дослідження 

Директиву ЄС «Про патентоспроможність винаходів, пов’язаних з 

комп’ютером» (відхилена у 2005) [48]. Незважаючи на те, що названі проекти 

не отримали необхідного для їх реалізації розвитку, по-перше, необхідно 

відмітити взагалі тенденції щодо їх виникнення, котрі не спостерігались у 

минулих періодах, а по-друге, зазначити, що їх відхилення/зупинення 

відбулось багато в чому на основі наявних економічних факторів.  

Звернути увагу можна і на прийняту на Саміті G8 в Окінаві у липні 

2000 року Окінавську хартію глобального інформаційного суспільства [49; 

50], ст. 7 котрої відбиває погодження держав із необхідністю охорони прав 

інтелектуальної власності на інформаційні технології, що має істотне 

значення для просування нововведень, пов’язаних з ІТ, розвитку конкуренції 

та широкого впровадження нових технологій. Пропонується і проведення 

подальших робіт у цій сфері. Більш того, підкреслюючи важливість охорони 

прав інтелектуальної власності, ст. 10 визначає, що навіть при реалізації 

процесу надання кожній людині можливості доступу до інформаційних та 
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комунікаційних мереж («подолання електронно-цифрового розриву»), 

дотримання названих прав залишається обов’язковим. 

У даному періоді також потрібно звернути увагу на міжнародні 

перемовини щодо прийняття міжнародних інструментів, покликаних 

удосконалити охорону авторсько-правових об’єктів чи об’єктів прав 

інтелектуальної власності взагалі. Серед них ACTA [51], Transatlantic Trade 

and Partnership (TTIP) Agreement [52] та ряд інших. Разом з тим, щодо 

подальшої долі більшості таких актів існують суттєві невизначеності, тому 

вони не підлягають детальному дослідженню у цій роботі
7
. 

                                                             
7
 Детальніше щодо АСТА див. напр. Peter K. Yu. ACTA and Its Complex Politics // The WIPO Journal: 

Analysis of Intellectual Property Issues Volume 3 Issue 1, 2011. Pp. 1-17 [53]; Miriam Bitton. Rethinking the Anti-

Counterfeiting Trade Agreement's Criminal Copyright Enforcement Measures. // The Journal of Criminal Law & 

Criminology. Volume 102, No.1, 2012. Pp. 67–117 [54]; Право интеллектуальной собственности: актуальные 

проблемы: монография / под общ. ред. Е. А. Моргуновой. – М.: Норма: ИНФРА-М. 2014. [55, с. 116-118].  

Детальніше щодо ТТІР див. напр. N. Campbell, J. O’Hara, T.Cullen. The Impact of New Transatlantic 

Trade Agreements on Commercial and Investment Transactions. // Business Law International, Vol 16 No 3, 

September 2015. Pp. 185-212 [56]. 
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1.2. Комп'ютерна програма як предмет міжнародних договорів про 

охорону прав інтелектуальної власності 

Визначення комп’ютерної програми, що надаються у юридичній 

літературі, в цілому єдині в тому, що це - впорядкована сукупність команд і 

даних, котра може змусити ЕОМ працювати певним чином, отримуючи 

конкретний результат [57, c. 19]. І. А. Стаматуді до цього додає, що основним 

у визначенні програми є те, що набір закодованих інструкцій складений 

таким чином, щоб виконувати певні функції чи отримувати певні результати 

[58, c. 155-157]. Окрім того, у понятті комп’ютерної програми іноді 

підкреслюють особливість форми її вираження [59, c. 338]. 

Міжнародні договори та документи міжнародних організацій, а також 

директиви Європейського Союзу, що регулюють відносини, пов’язані з 

комп’ютерними програмами, найчастіше уникають їх визначення. 

Аналогічна ситуація склалась і з значною кількістю національно-правових 

інструментів. І. А. Стаматуді вважає, що це стається переважно через 

побоювання, що будь-яке визначення ризикує застаріти у світлі швидкого 

розвитку інформаційних технологій і призведе до того, що відповідний 

правовий інструмент стане негнучким та буде не в змозі впоратися з новою 

технологічною реальністю [58, c. 153–154]. 

Тим не менш реальністю є той факт, що міжнародно-правове 

регулювання охорони комп’ютерних програм є достатньо широким. До 

джерел міжнародного права, котрі регулюють відносини, пов’язані з 

охороною прав на програми, але не визначають даний об’єкт, можна 

віднести, зокрема, Угоду про торговельні аспекти прав інтелектуальної 

власності Світової організації торгівлі [60], ч. 1 ст. 10 котрої вказує: 

«Комп’ютерні програми, у вихідному чи об’єктному коді, підлягають 

захисту, як літературні праці, відповідно до Бернської конвенції (1971)», та 

Договір про авторські права Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності [61], ст. 4 котрого встановлює, що: «Комп’ютерні програми 



28 
 

захищені як літературні праці в значенні Статті 2 Бернської Конвенції. Такий 

захист поширюється на комп’ютерні програми незалежно від способу чи 

форми їх вираження». Іншим прикладом виступає і Директива ЄС про 

охорону комп’ютерних програм, положення котрої не містять чіткого 

визначення комп’ютерної програми. У той же час слід відмітити, що хоча всі 

названі міжнародні угоди не містять такого визначення, дослідження їх 

положень дозволяє встановити певні ознаки даного об’єкту, розкрити певні 

його елементи. 

Так, міжнародно-правові акти, що мають відношення до охорони 

комп’ютерних програм, в цілому наділяють їх тими самими ознаками, що 

згадуються у технічній та юридичній літературі. Наприклад, відповідно до 

приписів Типових положень щодо охорони програмного забезпечення 

обчислювальних машин ВОІВ та однойменної багатосторонньої угоди, котрі 

встановили перше міжнародно-правове визначення комп’ютерної програми, 

програма являє собою набір інструкцій, котрий в змозі, у разі поміщення на 

машиночитний носій, привести до того, що машина, маюча інформаційно-

обробні можливості, вказує, виконає чи досягне певну функцію, задачу чи 

результат [21; 22]. Можна послатися також на Зелену книгу Європейської 

комісії «Про авторські права та виклик технології» [36] – один із кроків на 

шляху прийняття Директиви про комп’ютерні програми, котра визначила 

програму як «набір інструкцій, ціль яких привести інформаційно-обробний 

пристрій, комп’ютер до виконання своїх функцій». 

Крім того, ряд визначень присутній і у законодавстві окремих держав. 

Так, відповідно до Title 17 U. S. Code on Copyrights, § 101 [62], комп’ютерна 

програма визначається як «набір … інструкцій для … використання у 

комп’ютері з ціллю досягнення певного результату». Аналогічне визначення 

закріплене і в австралійському законодавстві (sec. 10 (1) ) [63; 64]. Зазначимо, 

що Закон України «Про авторське право та суміжні права» також визначає 

програму як «набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи 

у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування 
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комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або 

результату» (ст. 1) [65]. 

Таким чином, можна виділити наступні ознаки комп’ютерної 

програми: програма є формою вираження алгоритму (набору інструкцій); 

програма є машиночитною; функція програми - вирішення певної задачі; 

програма приводить в дію пристрій – комп’ютер. Сукупність даних ознак 

дозволяє визначити комп’ютерну програму у міжнародно-правовому 

розумінні як машиночитний набір інструкцій, що приводить в дію комп’ютер 

для вирішення певної задачі. Однак виникають більш складні питання: яким 

є правовий зміст кожної з цих ознак і якою мірою міжнародно-правові акти 

його відбивають? Власне, мова іде про належне відображення в міжнародних 

договорах відповідної і, головне, необхідної техніко-юридичної інформації. 

Перша із досліджуваних ознак – це наявність набору інструкцій у 

основі комп’ютерної програми. Такий набір інструкцій є специфічним, і для 

розуміння його специфіки представляється важливим встановлення поняття 

алгоритму у даному контексті. Так, Дж. Свінсон, досліджуючи питання 

охорони комп’ютерних програм, вказував, що з ціллю вірного застосування 

правових норм до комп’ютерних програм система права інтелектуальної 

власності повинна розуміти поняття алгоритму [66, c. 147]. Згідно позиції В. 

О. Корнєєва, викладеної у його юридичному дослідженні, алгоритм це 

основний структурний компонент програми, що відображає її сутність, зміст, 

котрий визначає практичний результат, що отримується з її поміччю [2,        

c. 28].  

Взагалі, поняття алгоритму було розроблене у математичних науках і є 

детермінованою послідовністю логічних операцій, що виконуються над 

вихідними числами, що приводить до отримання результату у вирішенні 

поставленої задачі [67, c. 64–68]. В сфері інформаційних технологій алгоритм 

визначається як математична функція чи кінцевий набір описів конкретної 

послідовності дій (правил), потрібних для того, щоб комп’ютер чи 

інтелектуальний пристрій виконали за певний час те чи інше завдання [68,    
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c. 33]. Необхідно відмітити, що поняття алгоритму закріплене у системі 

стандартів Міжнародної організації зі стандартизації (ISO). Так, згідно зі 

стандартом ISO 2382-1:1993 алгоритм визначається як «скінченний 

упорядкований набір чітко визначених правил для вирішення проблеми» 

[69].  

Дослідниками надаються різноманітні приклади алгоритмів, тут можна 

навести приклад, запропонований О. В. Ревинським, – виконання 

обчислювальної операції (складення) з використанням табличних значень: 

якщо один доданок дорівнює a; якщо другий доданок дорівнює b; як 

результат необхідно записати число c [70, c. 67–68]. 

Окремо можна звернути увагу на те, що для ефективного виконання 

своїх функцій, алгоритм повинен задовольняти певні вимоги, мати певні 

ознаки. У вітчизняній літературі з програмування [71, c. 47] виділяють 

наступні вимоги: 1. визначеність — кожен крок алгоритму має 

інтерпретуватися виконавцем однозначно; 2. результативність — за 

скінченну кількість кроків алгоритм має приводити до розв’язання задачі або 

зупинятися через неможливість її розв’язати; 3. дискретність — кроки 

обчислювального процесу мають бути відокремлені один від одного; 4. 

ефективність — під час розв’язання задачі може використовуватися лише 

обмежений обсяг комп’ютерних ресурсів; 5. масовість — алгоритм 

розробляється у загальному вигляді, тобто його можна застосувати не лише 

до окремої задачі, але і до деякого класу задач, що розрізняються лише 

вхідними даними.  

Повертаючись до визначення алгоритму як набору інструкцій, що 

полягає в основі комп’ютерної програми, варто зазначити, що незважаючи на 

схожість визначень алгоритму у технічній літературі, спеціалісти, що 

проводили дослідження, пов’язані з правовою охороною комп’ютерних 

програм, демонструють різні розуміння даного поняття. Так, юристи 

розглядають алгоритм як «послідовність взаємодії окремих частин 

комп’ютеру, що обмінюються сигналами» [72, c. 21–24], чи «як стислу, 
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узагальнену програму (тексту або блок-схеми)» [73, c. 59–68]. Вказують 

також на співвідношення алгоритму та комп’ютерної програми, зазначаючи, 

що програма є однією з окремих форм вираження алгоритму [74, c. 10], або є 

його технічним перекладом[75, c. 138–140]. Зазначена позиція більш 

детально розкривається у праці М. Ю. Мочьонова, котрий зазначає, що 

«алгоритм і програма співвідносяться, як загальне та окреме: будь-яка 

програма – алгоритм, але не будь-який алгоритм – програма» [57, c. 48–49]. 

Вчений пише, що програму для ЕОМ слід розглядати в якості алгоритму в 

об’єктивній формі для обробки інформації, котрий може бути виконаний 

апаратним способом, тобто із застосуванням спеціального пристрою – ЕОМ. 

Такий підхід уявляється нам правильним зважаючи на результати 

аналізу міжнародно-правових актів, про що буде йти мова далі. Зокрема, 

відображаючи авторсько-правовий принцип ідейновиразної дихотомії, 

зазначені угоди містять обов’язки по наданню охорони програмі (виразу, 

формі вираження), а не алгоритму (ідеї)
8
. У той же час можна внести до цієї 

точки зору незначне уточнення. Як вказує Дж. Свінсон, комп’ютерна 

програма використовує ряд алгоритмів для отримання певного результату 

[66, c. 149]. Тобто відповідно до позиції М. Ю. Мочьонова, вірно було б 

казати, що програма може бути формою вираження не тільки алгоритму, а 

сукупності алгоритмів.  

Встановивши співвідношення між програмою та алгоритмом, маємо 

вирішити питання визначення поняття алгоритму у міжнародному праві та 

міжнародно-правовій регламентації його охорони. Оскільки ж мова іде поки 

про сутність комп’ютерної програми з точки зору міжнародного права (про 

особливості надання охорони буде сказано пізніше), виявляється доцільним 

виділити тут лише основні правові положення, а не розглядати специфіку їх 

застосування.  

Л. Мільє писав, що враховуючи те, що за допомогою алгоритму 

людському інтелекту вказується взаємозв’язок комп’ютерних ресурсів, 

                                                             
8
 Детальніше у підрозділі 2.1.  
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поєднуваних для отримання результату, котрий передається публіці, вони, 

безумовно, повинні бути виключною власністю автора [27, c. 26]. 

Погоджуючись з концепцією дослідника, котрий високо оцінює інтелектуальну 

працю творця алгоритму, у той же час необхідно зазначити, що сучасні 

міжнародно-правові механізми не пристосовані для здійснення такої охорони. 

На неможливість охорони алгоритму вказує і О. А. Кузьмін [8, c. 48], 

мотивуючи це тим, що алгоритм можливо розглядати як певну абстрактну 

ідею: один і той же алгоритм може мати різні форми вираження, дозвіл або 

заборона на використання алгоритму видається фахівцю рівносильним 

дозволу або забороні на використання математичної формули. 

А. Л. Дурхем, в свою чергу, вважає невірним вже охорону алгоритмів 

вже з боку патентного права, посилаючись на ряд судових рішень, що 

ототожнюють алгоритми з абстрактними ідеями та принципами природи, які 

зі зрозумілих причин не можуть бути патентоспроможними. Спеціаліст 

також вказує, що коли алгоритм оснований на математичній формулі, 

патентування такого алгоритму фактично є патентуванням формули [76,       

c. 180]. Слід відмітити, що навіть у США, де панує досить «ліберальне» 

відношення до критеріїв патентоспроможності, у тому числі щодо 

комп’ютерних програм, патентування їх алгоритмів видається 

проблематичним [77]. 

Аналіз безпосередньо приписів актів міжнародного права, що 

регулюють подібні відносини, дозволяє вказати на наступне. Положення     

ст. 52(c) Європейської патентної конвенції [78], поряд із загальною 

забороною патентування комп’ютерних програм, забороняють патентування 

«схем, правил та методів здійснення розумових дій». Аналізуючи саме 

питання термінології, вбачається, що ставлячи комп’ютерні програми в один 

ряд з правилами та методами виконання ментальних дій (як уявляється, 

часткові випадки алгоритмів), договірні сторони відзначають, що 

комп’ютерна програма також являє собою набір правил, і у її основі 

знаходиться алгоритм. Необхідно також звернутись до визначень у Типових 
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положеннях ВОІВ та похідній міжнародній угоді. Відповідно до Секції 4 

Типових положень, охорона, що надається, не поширюється на концепти, 

котрі стоять в основі комп’ютерного програмного забезпечення. Більш того, 

згідно до п. А коментарю до даної секції, зазначене положення відображає 

фундаментальну ціль правового акту – захисту форми, у котрій концепт 

виражений, а не самого концепту. Таким чином, захист особливого виду, що 

пропонувався цими актами, інкорпорував авторсько-правовий принцип 

ідейновиразної дихотомії. Аналогічна позиція закріплена у Директиві ЄС про 

комп’ютерні програми, де вказано, що тільки вираження комп’ютерної 

програми підлягають захисту з боку авторського права, а не ідеї та принципи, 

котрі лежать в основі будь-якого елементу програми (п. 11 Преамбули). 

Зазначається також, що у випадку, коли логіка, алгоритми та мови 

програмування складають ідеї та принципи, ці ідеї та принципи не 

підлягають захисту відповідно до Директиви. Дані положення дублюються 

ст. 2.1 Директиви. 

Машиночитність. Комп’ютерні програми побудовані з використанням 

формальних символів – мов програмування. Серед найбільш актуальних на 

сьогоднішній день таких мов можна відмітити PHP, JavaScript, SQL, 

Objective C, C++, Java, Python, Ruby, ASP, AJAX. Б. Клеменс у своєму 

дослідженні [79, c. 25] відзначає, що інструкції, закодовані за допомогою 

подібних мов, складаються з структур інформації (формальний засіб 

організації інформації) та функцій («дієслів» мов програмування, котрі 

«перекладаються» у алгоритми). 

Для дослідження питань, пов’язаних з визначенням та охороною форми 

вираження комп’ютерної програми, необхідно мати певне розуміння таких 

понять, як «вихідний код» та «об’єктний код». Так, вихідний код, або 

початковий текст програми – це комп'ютерна програма [форма її вираження – 

авт.], написана (мовою програмування) програмістом [68, c. 465]. Оскільки 

вихідний код зазвичай складається програмістом, він складається на мові 

«високого рівню» [26, c. 45–46], тобто, наприклад, на одній з вище 
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зазначених. Однак комп’ютерна програма, написана однією з таких мов, не 

завжди може бути сприйнята комп’ютером та, відповідно, привести до 

виконання ним поставленої задачі. Для вирішення цієї проблеми початковий 

текст програми можна відкомпілювати (перевести) на мову, котра буде 

сприйматись машиною. Програма, виражена у останній, являє собою 

об’єктний код, код програми, отриманий у результаті трансляції 

компілятором або асемблером її початкового тексту [68, c. 363]. Об’єктний 

код є незрозумілим як для пересічної людини, так і для більшості 

спеціалістів, котрі володіють мовами програмування високого рівню, але 

сприймається комп’ютером для виконання інструкцій, тобто є 

«машиночитним» [18, c. 435].  

Перш ніж детальніше аналізувати питання міжнародно-правового  

регулювання форми вираження комп’ютерної програми, необхідно 

торкнутись теоретичного питання надання закодованим інструкціям охорони 

з боку права інтелектуальної власності, зокрема авторського. Так, існує точка 

зору, що надання такого захисту є невірним, принаймні для вираження у 

об’єктному коді, оскільки форма вираження традиційних праць, що 

підлягають авторсько-правовому захисту, є зрозумілою для людини, на 

відміну від закодованої програми, зрозумілої лише комп’ютеру. Зокрема, В. 

А. Хохлов вказує, що програмні продукти зовсім не тотожні звичайним 

авторським працям: для літературних праць вимагається текст, спроможний 

народжувати у користувача певні образи, однак ця вимога не ставиться перед 

комп’ютерною програмою, частина неї взагалі не сприймається людиною 

[80, c. 207 – 208]. 

Деякі фахівці не погоджуються з цим. В. О. Корнєєв [2, c. 27] 

наприклад, вказує, що комп’ютерні програми не є першими об’єктами 

авторського права, котрі наділені такими ознаками. Дослідник пропонує 

розглядати форму вираження програми за аналогією з музичними записами, 

котрі можна віднести до традиційних авторсько-правових об’єктів. Так, 

вихідний код є аналогічним музичній партитурі, розуміти котру можуть лише 
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особи, наділені спеціальними знаннями, а об’єктний код представляється 

аналогом звукового запису музичного твору, котрий може бути перетворений 

у форму, зрозумілу людині, спеціальним пристроєм. З цим можна 

погодитись. Знаходження комп’ютерної програми у закодованій формі, або у 

формі, що взагалі не може сприйматись людиною, не є, на нашу думку, 

перепоною для охорони комп’ютерної програми з боку авторського права. 

Отже, якими є ознаки машиночитності комп’ютерної програми у 

міжнародних договорах та актах міжнародних організацій? Так, відповідно 

до ст. 1.(i) Типових положень комп’ютерна програма повинна бути 

«включена до машиночитного носію». При цьому, відповідно до п. f 

коментарю до Секції 1, програма може визнаватись такою, якщо вона готова 

для включення до машиночитного носія [21]. Коментуючи ці норми Типових 

положень, С.А. Петренко вказує, що комп’ютерна програма здатна 

виконувати свою функцію, перебуваючи у «машиночитабельному» 

середовищі, коли вона виражена у формі, яка є зрозумілим для машини 

форматом представлення даних [3, c. 27]. Однак визначення саме у такій 

редакції може викликати певні складнощі. Як вже зазначалося, комп’ютерна 

програма може бути виражена у вихідному коді, котрий сприймається 

людиною-спеціалістом, але не може змусити комп’ютер виконувати 

інструкції без попередньої компіляції, тобто пряме копіювання, наприклад, з 

аркушу паперу до машиночитабельного середовища не приведе до жаданого 

результату. 

Таким чином, відповідно до згаданих норм Типових положень, якщо 

набір інструкцій знаходиться у формі, котра не може сприйматись 

комп’ютером для безпосереднього виконання поставленої задачі, тобто, 

зокрема, у вихідному коді, – такі інструкції не можуть визнаватись 

комп’ютерною програмою. Однак таке визначення суперечить як 

теоретичним положенням сфери інформаційних технологій, так і 

положенням ряду міжнародно-правових документів, наприклад, ТРІПС,      

ст. 10.1 котрої вказує на обов’язок надання охорони програмам у вихідному 



36 
 

чи у об’єктному коді. Це також суперечить двостороннім торговельним 

угодам між США, Республікою Азербайджан [37] та Республікою Болгарія, 

котрі встановлюють аналогічний обов’язок [39]. 

У той же час визначення, котрі надавались у Типових положеннях, 

датуються кінцем 70-х років минулого сторіччя і, принаймні у частині 

визначення машиночитної форми програми, можуть не відповідати сучасним 

реаліям. Крім того, знаходження набору інструкцій у формі, котра може 

зчитуватись комп’ютером та приводити його у дію є обов’язковою ознакою 

програми, котра відрізняє саму програму від її опису чи підготовчих 

матеріалів (детальніше про ці об’єкти – далі).  

Щоб зрозуміти, яким чином ознака машиночитності комп’ютерної 

програми поширюється на програму у вихідному коді, можна звернутись за 

прикладом до законодавства США [56] або ПАР [57]. Відповідні положення 

вказують на «пряме» або «непряме» використання набору інструкцій 

комп’ютером для виконання поставленої задачі. Коментуючи поняття 

«прямого» та «непрямого» використання програми, фахівці ще на кінці 80-х 

років ХХ ст. зазначали, що у першому випадку мова йде про програму у 

об’єктному коді, а у другому – у вихідному [81, c. 39]. С. А. Петренко, 

розширюючи даний коментар, вказує, що непряме, або опосередковане 

використання комп’ютерної програми полягає у тому, що її текст у 

вихідному коді є завершеним, придатним для процесу компіляції і 

наступного приведення у дію комп’ютеру для досягнення результату [3,       

c. 29]. Таким чином, машиночитна форма програми представляє собою 

властивість набору інструкцій, котра дозволяє після прямого або непрямого 

використання їх у комп’ютері приводити його у дію для виконання 

поставленої задачі. 

Продовжуючи дослідження визначення даної ознаки у джерелах 

міжнародного права, відмітимо, що ряд міжнародно-правових актів вказують 

на обов’язок охорони комп’ютерної програми у «будь-якій формі» 

(Директива про комп’ютерні програми – ст. 1.2 [41]) чи «незалежно від 
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способу чи форми їх вираження» (Договір ВОІВ – ст. 4 [61]). При цьому, дані 

положення говорять про охорону будь-якої форми комп’ютерної програми, а 

не будь-якої форми набору інструкцій, тобто про об’єкт, котрий наділений 

ознакою машиночитності. Таким чином, як представляється, зазначені норми 

не розширюють форму вираження комп’ютерної програми понад 

«машиночитної».  

Наступна ознака комп’ютерної програми, котра підлягає аналізу, 

пов’язана з її функцією. І. А. Стаматуді відзначає, що функції програми 

можуть різнитись відповідно до потреб користувачів, однак вони усі схожі у 

тому, що вони несуть технічний чи утилітарний характер – виконання 

завдання [58, c. 155–157]. 

Відповідно до норм ст. 1 (i) Типових положень, набір інструкцій може 

визнаватись комп’ютерною програмою, зокрема, коли він здатний зумовити 

машину, що має інформаційно-обробні можливості вказати, виповнити чи 

досягнути певну функцію, задачу чи результат. Дана ознака більш детально 

розкривається у коментарі до Секції 1, п. f: «програма повинна містити усі 

необхідні інструкції, котрі дозволять комп’ютеру виконувати кожну 

наступну операцію, приводячи до жаданого результату».  

Пункт g коментарю пояснює використання різних термінів у 

зазначеному положенні (i), тобто «вказати, виповнити чи досягнути» та 

«функцію, задачу чи результат», бажанням описати різні цілі, для яких 

програма може бути використана. Так, під «результатом» розуміється 

продукт діяльності (output) комп’ютера, а під «функцією» - дія, що 

виконується частиною програми по виконанню поставленого завдання, 

включаючи змінення операцій апаратних компонентів комп’ютера, переклад 

інших програм (компіляція, тощо) та інші дії, котрі сприяють виконанню 

інших програм. Дієслово «вказувати [на]» асоціюється з вказанням на 

виконання певного результату, але може вказувати і на виконання певної 

функції. Варто відмітити, що відповідно до Коментарю, результатом не 

завжди виступає вивід даних комп’ютером, і вказання на досягнення 
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результату не завжди виконується комп’ютером, наприклад у випадку 

прямого управління комп’ютером польоту літака [21]. 

Втім, автори коментарю наголошують, що використання вказаних 

термінів є важливим для опису усіх цілей використання комп’ютеру, і, з 

технічної сторони, їх можливо замінити фразою «виконання певного 

завдання», тобто проблеми, яку комп’ютер повинен вирішити (п. g 

коментарю до Секції 1) [21]. У зв’язку з цим представляється, що під ціллю 

використання програми як ознаки програми можна розуміти приведення 

комп’ютера до виконання певного завдання. 

Звертаючись до більш сучасних визначень, можна звернути увагу на 

визначення функції комп’ютерної програми, присутнє у Преамбулі 

Директиви про комп’ютерні програми: «спілкуватись та працювати разом з 

іншими компонентами комп’ютерної системи та користувачами … в усіх 

напрямках, в котрих вони повинні функціонувати» [41]. Існує думка, що 

даний підхід відповідає сучасному рівню комп’ютерних програм, які мають 

графічний інтерфейс і містять у собі ознаки інтерактивності [3, c. 31–32]. У 

той же час представляється, що дані дії підпадають під зазначене у 

попередньому абзаці загальне визначення «приводити комп’ютер до 

виконання певного завдання», котре може використовуватись у такому 

вигляді у цілях цього дослідження. 

Доцільним видається звернутися і до класифікації програм відповідно 

до їх специфічної функції, цілі. Так, Й. Мійашита вказує на операційні 

системи – програми, що створені для виконання внутрішніх функцій 

пристрою (розподіл пам’яті чи переклад вихідного коду у об’єктний, тощо) 

та на прикладні програми, котрі виконують певну функцію [26, c. 45–46]. 

Відповідно до визначення, присутньому у «Глосарії комп’ютерних термінів» 

[82, c. 301], операційна система – програма або низка програм, які керують 

роботою комп’ютера в цілому. Викликає інтерес розкриття задачі прикладної 

програми, що надається у цьому джерелі, – задача, котру необхідно було б 

виконувати, навіть якщо комп’ютерів взагалі б не існувало (складення 
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бухгалтерських звітів, редагування тексту, та ін.) [82, c. 16]. Подібний поділ 

на дві основоположні категорії програм прослідковується і на рівні 

міжнародного права, зокрема торгові угоди між США, Республікою 

Азербайджан та Республікою Болгарія, котрі встановлюють обов’язок 

надавати захист усім видам комп’ютерних програм, включаючи «прикладні 

програми та операційні системи» [37; 39]. 

Досліджуючи ознаки комп’ютерної програми, необхідно відмітити і 

визначення пристрою, котрий приводиться нею в дію. Це питання 

видається важливим ще й тому, що від назви пристрою залежить і назва 

досліджуваного об’єкту, тобто «комп’ютерна програма» або «програма для 

ЕОМ», тощо. Більшість сучасних джерел міжнародно-правового 

регулювання не розкривають поняття пристрою, котрий приводиться в дію за 

допомогою комп’ютерної програми. Їх положення лише відзначають, що 

досліджуваний набір інструкцій іменується комп’ютерною програмою, 

програмою для комп’ютера (computer program), тобто, як видається, 

пристрій, що приводиться нею в дію, – комп’ютер. 

Однак пристрою, що приводиться в дію комп’ютерною програмою, 

нерідко надаються і інші визначення. Так, Типові положення ВОІВ та 

однойменна міжнародна угода вказують, що комп’ютерна програма 

приводить у дію машину, механізм (machine), котрий наділений 

інформаційно-обробними властивостями. Пункт е. коментарю до Секції 1 

вказує, що термін «машина» на відміну від терміну «комп’ютер» має більш 

точне і, у той же час, ширше значення, покриваючи також інші спеціальні 

апарати. Можна навести і ряд джерел національного права, котрі 

встановлюють подібні розширені трактування пристрою, котрий приводиться 

в дію комп’ютерною програмою. Розширене трактування присутнє і в 

доктрині. Так, В. С. Дмитришин та В. І. Березанська, досліджуючи питання 

інтелектуальної власності на програмне забезпечення в Україні, пишуть про 

«автоматичні пристрої для обробки інформації, або інше обладнання, що 

базується на цифровій техніці» [83, c. 68–69].  
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Бажання як законодавців, так і дослідників надати розширене 

визначення пристрою, винести його за рамки терміну «комп’ютер» є 

зрозумілим, сфера інформаційних технологій стрімко розвивається. Не 

виключено виникнення відносин, котрі не будуть піддаватись регулюванню 

чинними нормативно-правовими актами. Серед понять, що пропонують з 

метою уникнути такої ситуації, показовим вбачається закріплене у 

неприйнятій Пропозиції директиви ЄС щодо патентування реалізованих 

комп’ютером винаходів – «комп’ютер чи схожий апарат» (Ст. 2) [48].  

У той же час вбачається, що на даному етапі розвитку сфери 

інформаційних технологій розширені визначення пристроїв, що надаються 

національними законодавцями та дослідниками у сфері юриспруденції, 

наділені ознаками сучасного технічного визначення комп’ютеру, виступають 

окремими його видами. Таким чином, беручи до уваги термінологію, що 

використовується у положеннях Договору про авторські права ВОІВ, 

Директиви про правовий захист комп’ютерних програм ЄС та Угоди ТРІПС, 

можна зазначити, що, принаймні на рівні міжнародно-правового 

регулювання, під пристроєм, що приводиться в дію комп’ютерною 

програмою, слід розуміти саме комп’ютер, тобто досліджуваною ознакою 

комп’ютерної програми у міжнародному праві виступає приведення в дію 

комп’ютеру. 

Дослідивши поняття та ознаки комп’ютерної програми, необхідно 

звернутись до визначення суміжних об’єктів, зокрема проаналізувати 

поняття «програмне забезпечення», встановити зміст цього терміну з точки 

зору міжнародного права. Даний термін, поряд із терміном «програма», 

використовується в Типових положеннях ВОІВ та похідній міжнародній 

угоді [21; 22]. Такий аналіз є актуальним ще й тому, що поняття «програмне 

забезпечення» (software) часто використовується для опису комп’ютерної 

програми, на відміну від апаратних складових комп’ютера (hardware) [68,     

c. 465], однак юридично поняття «комп’ютерна програма» і «програмне 

забезпечення» відрізняються. Вже у 1983 році А. Гельб вказував, що термін 
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«програмне забезпечення» замінив собою терміни «алгоритми та програми», 

«математичне забезпечення ЕОМ» та інші, ширше і вірніше охоплюючи 

увесь комплекс нетехнічних засобів, що обслуговують ЕОМ та забезпечують 

її роботу [15, c. 6]. Відповідно до більш сучасного визначення ВОІВ (2004), 

термін «програмне забезпечення» включає у себе комп’ютерну програму, 

керівництво користувача та інші додаткові матеріали, що надають необхідні 

інструкції, та довідковий матеріал зокрема для більш просунутого 

використання програми [18, c. 435]. Аналогічні компоненти програмного 

забезпечення визнають і вітчизняні дослідники [3, c. 38]. 

На супровідну документацію (матеріали) вказують також і положення 

Типових положень, в яких під даним об’єктом розуміється матеріал, інший, 

ніж комп’ютерна програма чи опис програми, створені для допомоги 

розуміння чи застосування комп’ютерної програми, наприклад опис проблем 

чи інструкції користувача (п. (ііі) Секції 1). Дане визначення розкривається 

положеннями п. k. коментарю до Секції 1, де вказується, що такі матеріали 

постачаються користувачу в додаток до програми у «пакеті програмного 

забезпечення» та сприяють використанню та можливій адаптації програми. 

Даний об’єкт може включати до себе певні форми опису програми, а також 

пояснювальну документацію, таку як інструкції користувача, котрі, серед 

іншого, пояснюють, як програму потрібно використовувати, вказують на 

види комп’ютерів, у яких вона може використовуватись [21]. У зв’язку з 

зазначеним, представляється, що поняття «супровідних матеріалів» як одного 

із компонентів програмного забезпечення є однозначним: інструкції та інша 

довідкова література, що постачаються разом з програмою і не вимагає більш 

детального аналізу. Таким чином, відповідно до зазначених визначень 

програмне забезпечення видається сукупністю програми та додаткових 



42 
 

матеріалів: інструкцій користувача та іншої довідкової інформації; 

аудіовізуальної інформації (музичних та графічних творів)
9
. 

Крім того, ряд джерел доповнюють програмне забезпечення таким 

компонентом, як «підготовчі матеріали». На це, зокрема, вказує у своєму 

дослідженні О. В. Ревинський [70, c. 65]. К. Аппл та Р. Хейдінгер [86] також 

відносять до програмного забезпечення, поряд із машиночитними 

інструкціями (програмою), різного роду супровідну документацію, а також і 

«блок-схеми» (один із видів підготовчих матеріалів, детальніше – далі). 

Аналогічним, при цьому доволі лаконічно вираженим, є визначення, що було 

надане Зеленою книгою ЄС: «Програма разом з підтримуючими (support) та 

підготовчими (preparatory design) матеріалами становить програмне 

забезпечення» [36]. 

Втім слід відмітити, що віднесення підготовчих матеріалів до одного із 

елементів програмного забезпечення, поряд із комп’ютерною програмою, 

видається дискусійним, виникає питання співвідношення підготовчих 

матеріалів із комп’ютерною програмою та програмним забезпеченням. У 

цьому розрізі представляється доцільним знов звернутись до приписів 

Типових положень. Так, відповідно до ч. iv Секції 1 комп’ютерне програмне 

забезпечення означає один чи декілька об’єктів, на які посилаються 

положення ч.ч. (і) – (ііі) [21], тобто комп’ютерна програма, опис програми та 

супровідні матеріали. Поняття опису програми надається в ч. іі Секції: повна 

процедурна презентація у словесній, схематичній або іншій формі, досить 

докладна, щоб визначити набір інструкцій, що складає відповідну 

комп’ютерну програму.  

Коментар до Секції 1 в п. с намагається розкрити назване поняття і 

пропонує спочатку звернутись до процесу розробки комп’ютерної програми. 

Відмічається, що під час розробки комп’ютерної програми перш за все 

                                                             
9
Ряд національних організацій із стандартизації, наприклад ATIS у Telecom Glossary, American National 

Standard, відносять до поняття програмного забезпечення і інші можливі складові, зокрема «інформацію 

(зазвичай, охоронювану авторським правом), яка може забезпечити голос, відео чи мову для розваг чи 

навчання» [84]. 
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необхідно проаналізувати проблему (задачу). Після цього приймається 

загальний метод вирішення задачі, котрий дає розуміння основних етапів 

роботи програми. Кожний з цих етапів розбивається на все більш детальні 

частини, поки зрештою виробляються інструкції, котрі дозволять комп’ютеру 

виконати усі операції, необхідні для виконання програми. Ці інструкції 

виражаються у одній чи декількох мовах програмування, зрозумілих як 

комп’ютеру, так і користувачу програми, і після складення перекладаються 

на «найнижчий» рівень вираження, котрий дозволяє комп’ютеру виконувати 

свої задачі [21]. 

Наведене у своїй більшості співпадає з сучасним визначенням етапів 

програмування, запропонованих, наприклад, підручником з основ 

програмування під авторством Т. В. Ковалюка [71]: постановка задачі – 

аналіз і уточнення задачі, котрі дають можливість формалізувати її 

постановку, результатом чого стає математично точний і однозначний опис 

задачі;  проектування програми – виділення в задачі ряду підзадач, опис 

процесу їх розв'язування окремо; кодування, розробка – безпосереднє 

написання програми або окремих її частин (найчастіше на одній із мов 

високого рівню [у вихідному коді. – авт.] з наступним перекладом на 

машинну мову [об’єктний код. – авт.]); налагодження програми - процес 

виявлення й виправлення помилок; дослідно-виробнича експлуатація.  

Представляється, що під час перших етапів вказаного процесу 

виробляється ряд матеріалів, котрі і підпадають під визначення підготовчих. 

З цього приводу коментар до Секції 1 Типових положень у п. с вказує, що у 

процесі створення програми виробляється опис задачі, після чого поступово 

виробляються описи чи схеми у формі «блок-схем» прийнятого методу 

розв’язання задачі, основних етапів програми та кроків, які необхідно 

зробити в ході здійснення цих етапів, тощо. Кожний такий документ 

відноситься до «опису програми» і, відповідно, до програмного забезпечення. 

Більш сучасні джерела також вказують на вироблення та використання таких 

матеріалів у створенні комп’ютерних програм. Зокрема, вказують на 
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flowchart – блок-схему, або структурну схему – діараму, що зображує 

послідовність подій або операцій над даними [68, c. 215]. М. Ю. Мочьонов у 

своєму дослідженні відзначає, що на етапі проектування програми 

використовується цілий ряд засобів: спеціалізовані мови, блок-схеми, ескізи, 

малюнки. Фахівець роз’яснює, що у завершеному, максимально 

деталізованому вигляді алгоритм може виражатись у вигляді блок-схеми [57, 

c. 31]. Відмічають і такі форми вираження підготовчих матеріалів, як 

псевдокод (pseudocode) та дизайн модулю (module design) [86, c. 173]. 

З наведеного представляється, що технічно підготовчі матеріали 

являють собою результат одного з підготовчих етапів створення 

комп’ютерної програми. Тому позиція, наприклад, С. А. Петренка, котрий 

вважає, що підготовчі матеріали можуть розглядатися як ще одна форма 

вираження комп’ютерної програми [3, c. 30–31], видається неточною через 

те, що підготовчі матеріали не наділені встановленою вище ознакою 

машиночитності. З іншого боку, слід мати на увазі, що на вироблення 

попередніх матеріалів витрачаються суттєві зусилля виробника програми, і 

враховуючи, що їх використання може привести до створення завершеної 

комп’ютерної програми, даний об’єкт безумовно потребує захисту. М. Ю. 

Мочьонов зазначає, що етап проектування, під час котрого і виробляються 

подібні матеріали, «є найбільш творчим, саме тут програмі надаються 

особливості, що відрізняють її від схожих, вигадуються нові, оригінальні 

способи вирішення поставлених задач». Вчений протиставляє цей етап 

наступному – програмуванню, перекладу блок-схеми на одну з мов 

програмування та компіляції, праці, що носить «в основному суто технічний 

характер» [57, c. 31]. 

У той же час на практичному рівні створення окремої системи 

правових норм, окремого механізму для охорони підготовчих матеріалів 

видається недоцільним, у зв’язку з чим, наприклад, на рівні європейського 

права охорона, що надається програмам, поширюється і на підготовчі 

матеріали. Досягається це шляхом визначення підготовчих матеріалів як 
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одного з видів програми, внесення підготовчих матеріалів до визначення 

програми, однак вказуючи при цьому на технічну неточність такого 

визначення. Так, згідно п. 7 Преамбули Директиви про комп’ютерні 

програми [41]: «… термін «комп’ютерна програма» … також включає у себе 

роботу по підготовчому дизайну, що приводить до розробки комп’ютерної 

програми …», формулювання, котре передбачає, що з технічного боку, 

підготовчі матеріли є об’єктом, використання котрого призводить до 

подальшого вироблення програми, тобто, як вказувалось вище, є результатом 

етапу проектування програми. На неточність визначення підготовчих 

матеріалів як одного з видів комп’ютерної програми вказує і фраза «для 

цілей даної Директиви». Зазначені положення мають відображення і у 

основному тексті Директиви, так, ст. 1.1 поряд із обов’язком надавати захист 

програмам, вказує, що для цілей цієї Директиви, термін «комп’ютерні 

програми» включає їх підготовчий матеріал, наголошуючи на тому, що 

віднесення матеріалів до програми здійснюється для цілей Директиви. 

Подібна обмовка міститься і у п. і коментарю до Секції 1 Типових положень, 

де зазначається, що опис програми «строго кажучи не «комп’ютерна 

програма», але [щось], з чого комп’ютерна програма може бути розроблена 

відносно простим способом» [21]. 

Таким чином, з точки зору визначення комп’ютерної програми на 

міжнародно-правовому рівні говорити про те, що підготовчі матеріали є 

видом чи формою програми є неточним. Вірніше вказувати на те, що 

певними актами міжнародного права на підготовчі матеріали 

розповсюджується режим охорони комп’ютерної програми. 

При цьому, слід зазначити, що надання підготовчим матеріалам 

правового режиму захисту комп’ютерної програми є проблематичним з ряду 

причин. Так, наприклад, Дж. Бінг [87, c. 401–403] вказує на складність 

відмежування підготовчих матеріалів від звичайної літературної праці, що 

обговорює розробку комп’ютерної програми, відповідно до критерію, 

заданого відміченими вище положеннями Директиви: «природа підготовчих 
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матеріалів повинна бути такою, шо на більш пізньому етапі із них може бути 

створена комп'ютерна програма». Крім того, Л. Лонгден вказує, що надання 

підготовчим матеріалам авторсько-правової охорони, відповідно положень 

Директиви, небезпечно близько підходить до захисту ідей, розширюючи 

захист понад форми вираження логічних кроків підготовчими матеріалами – 

до самих логічних кроків [88, c. 272], об’єкту, котрий не підлягає охороні 

відповідно до парадигми авторського права. 

Повертаючись до питання складових програмного забезпечення, 

необхідно зазначити, що це поняття на рівні міжнародного права 

визначається лише Типовими положеннями ВОІВ і однойменною 

міжнародною угодою та використовується у п. 10 Преамбули Директиви ЄС 

про комп’ютерні програми, як представляється, для протиставлення 

програмних та апаратних компонентів комп’ютера. Тобто на рівні сучасних 

діючих джерел міжнародного права регламентування відносин, пов’язаних 

саме з програмним забезпеченням, фактично відсутнє. Все ж, для вірного 

розуміння природи даного об’єкту, в тому числі для подальшого аналізу 

міжнародно-правових відносин, що відбудеться у наступних розділах, можна 

припустити, що програмним забезпеченням визначається сукупність 

комп’ютерної програми, супровідних матеріалів –  керівництва користувача, 

інших інструкцій та довідкової інформації, тощо.  
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Висновки до Розділу 1 

1. Дослідження дозволяє умовно виділити п’ять історичних періодів 

розвитку міжнародної авторсько-правової охорони комп’ютерних програм: 

1) Захист в межах існуючих обов’язків (1950–1970) 

Проблема захисту комп’ютерних програм правом інтелектуальної 

власності починала ставати актуальною. Хоча пряма вказівка на комп’ютерні 

програми як на об’єкт охорони була відсутня у нормах Бернської та 

Всесвітньої конвенцій, розвинені держави почали надавати їм захист в межах 

обов’язків, передбачених цими угодами. Держави були заінтересовані у 

наданні такої охорони, оскільки вона дозволяла привертати виробників на 

новому перспективному ринку. Все ж у даному періоді не представляється 

можливим говорити про гармонізоване забезпечення охорони різними 

країнами, захист надавався у одній чи декількох з наступних форм: 

авторське, патентне, договірне право, право комерційної таємниці та 

добросовісної конкуренції. При цьому у ряді випадків законодавче 

закріплення такої охорони було відсутнім, і вона надавалась відповідно до 

дискреції виконавчих органів та судів. Окремо слід відмітити, що у даний 

період була започаткована Всесвітня організація інтелектуальної власності, 

яка у подальшому мала істотний вплив на досліджувані питання. 

У цей часовий проміжок також були встановлені наступні елементи 

сучасного механізму міжнародної охорони прав на комп’ютерні програми: 

обов’язки щодо охорони ексклюзивних авторських прав (відтворення, 

адаптація, розповсюдження серед широкої публіки, моральні права); 

концепція трьохетапної перевірки виключень з них; загальні обов’язки по їх 

захисту; презумпція авторства; термін охорони.   

2) Пошук оптимального механізму. Консенсус щодо авторського 

права (1970–1980) 

Міжнародна співдружність почала відмовлятись від патентно-правової 

охорони комп’ютерних програм, що ілюструється положеннями Інструкцій 
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Договору про патентну кооперацію (1970), Європейської патентної конвенції 

(1973) та практикою ряду національних виконавчих органів та судів. Пошуки 

нової форми міжнародно-правової охорони комп’ютерних програм привели 

до підготовки ВОІВ Типових положень по охороні програмного забезпечення 

обчислювальних машин (1978) та Міжнародної угоди про захист 

комп’ютерного програмного забезпечення (1983), що пропонували 

використання охорони особливого виду (sui generis) для захисту 

комп’ютерних програм, однак дані документи не зустріли сприйняття з боку 

світових держав. Необхідно відзначити і зростаючу популярність 

використання авторського права як форми захисту комп’ютерних програм. 

Незважаючи на несприйняття актів, що були розроблені у даний 

період, їх положення у частині визначення поняття та ознак комп’ютерної 

програми стали основою багатьох національно-правових інструментів та 

міжнародно-правового розуміння цього об’єкту. 

3) Поширення авторсько-правового регулювання. Розробка 

міжнародних авторсько-правових заходів (1980–1990) 

Визнання авторського права як форми охорони комп’ютерних програм 

у даному періоді стає світовим, законодавці багатьох держав приймають 

відповідні зміни та доповнення до національних законодавств, які 

відмічаються певною мірою гармонізованості між собою. На поширення 

такого виду захисту вплинули зокрема рекомендації експертної групи, 

скликаної ВОІВ та ЮНЕСКО (1985), Біла (1985) та Зелена(1988) книги 

Комісії ЄС. Взагалі ж даний процес представляється цілком логічним, 

оскільки визнання цього виду охорони дозволяло звертатись до вже 

існуючого механізму міжнародно-правової охорони на базі Бернської та 

Всесвітньої конвенцій. 

4) Прийняття вирішальних міжнародно-правових угод (1990–2000) 

Даний період відзначився остаточним встановленням міжнародного 

захисту комп’ютерних програм авторським правом, спершу на 

європейському рівні (Директива ЄС 1991 р.), а згодом – на всесвітньому, 



49 
 

завдяки положенням ТРІПС (1994 р.) та Договору про авторські права ВОІВ 

(1996 р.). За це десятиріччя сучасний механізм міжнародно-правової охорони 

комп’ютерних програм набув наступних елементів: визначення програми як 

об’єкта охорони, критеріїв її охороноздатності; обов’язків щодо охорони 

ексклюзивних прав розповсюдження, прокату та розповсюдження через 

цифрові мережі; розвиненої системи обов’язків по захисту прав. У системі 

права СОТ забезпечено виконання зобов’язань держав у досліджуваній сфері. 

5) Нові спроби встановити міжнародну патентно-правову охорону. 

Розробка інструментів, що удосконалюють авторсько-правовий 

захист (2000 – наш час) 

Початок 2000-х років ознаменувався тенденціями міжнародної 

спільноти щодо подальшої гармонізації світової системи патентно-правової 

охорони. І хоча Договір про патентне право, покликаний врегулювати 

процесуальні питання такого виду охорони, був успішно прийнятий у 2000 

році, прийняття інструментів, направлених на гармонізацію матеріального 

права, завершилось невдачею. У цьому сенсі можна вказати і на Договір про 

матеріальне патентне право (перемовини зупинені у 2006) та на 

безпосередньо пов’язану з предметом дослідження Директиву ЄС «Про 

патентоспроможність винаходів, пов’язаних з комп’ютером» (відхилена у 

2005). Незважаючи на те, що названі проекти не отримали необхідного для їх 

реалізації розвитку, по-перше, необхідно відмітити взагалі тенденції щодо їх 

виникнення, котрі не спостерігались у минулих періодах, а по-друге, 

зазначити, що їх відхилення/зупинення відбулось багато в чому на основі 

наявних економічних факторів. 

Крім того, у даному періоді можна звернути увагу на міжнародні 

перемовини щодо прийняття міжнародних інструментів, покликаних 

удосконалити охорону авторсько-правових об’єктів чи об’єктів прав 

інтелектуальної власності взагалі. Серед них ACTA, TTIP та ряд інших. У той 

же час щодо подальшої долі більшості таких актів існують суттєві 

невизначеності, тому вони не розглядаються у цій роботі.  
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2. Дослідження дозволяє встановити наступні ознаки міжнародно-

правового розуміння комп’ютерної програми: 

1) Програма представляє собою форму вираження алгоритму – 

скінченний упорядкований набір чітко визначених правил для вирішення 

проблеми (розв'язання задачі). Відповідно до авторсько-правового принципу 

ідейновиразної дихотомії, втіленому у міжнародно-правових угодах, охорона 

надається програмі (формі вираження), а не алгоритму (ідеї). 

2) Програма є машиночитною. Машиночитність визначається як 

властивість набору інструкцій, котра дозволяє, після прямого або непрямого 

використання їх у комп’ютері, приводити його у дію для виконання 

поставленої задачі. 

3) Функція програми – вирішення певної задачі, приведення 

комп’ютера до виконання певного завдання. 

4) Програма приводить в дію пристрій – комп’ютер, пристрій для 

обробки, зберігання та відображення інформації. 

Сукупність цих ознак дає можливість запропонувати визначення 

комп’ютерної програми у міжнародно-правовому розумінні – машиночитний 

набір інструкцій, що приводить в дію комп’ютер для вирішення певної 

задачі. 

3. Результати попередніх(підготовчих) етапів створення комп’ютерної 

програми можуть породжувати об’єкт під назвою «підготовчі матеріали». На 

створення таких матеріалів затрачаються суттєві зусилля розробника 

програми, і враховуючи, що їх використання може привести до створення 

завершеної комп’ютерної програми, даний об’єкт безумовно потребує 

охорони. 
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РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 

ДЕРЖАВ ЗА ДОГОВОРАМИ ПРО ОХОРОНУ КОМП’ЮТЕРНИХ 

ПРОГРАМ 

2.1. Міжнародно-правові зобов'язання про охорону комп’ютерних 

програм за правом Всесвітньої організації інтелектуальної власності 

Дослідження джерел міжнародного права у сфері захисту 

комп’ютерних програм необхідно розпочати з аналізу норм угод Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності (ВОІВ). ВОІВ є старішою та 

найбільшою з усіх міжнародних організацій, що займаються питаннями 

інтелектуальної власності [89, c. 18] і налічує 188 держав [90]. Основою для 

функціонування ВОІВ виступають норми Конвенції про заснування 

Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 14 червня 1967 р. [91]. 

Цілі організації регламентовані ст. 3 цієї угоди: сприяти охороні 

інтелектуальної власності в усьому світі шляхом співробітництва держав і 

міжнародних організацій та забезпечувати адміністративне співробітництво 

Бернського та Паризького союзів. Цілі було дещо конкретизовано членами 

організації у грудні 2008 року, коли був прийнятий перелік дев’яти 

стратегічних цілей [90], серед котрих координація та розвиток глобальної 

інфраструктури інтелектуальної власності, еволюція нормативного 

регулювання відносин цієї сфери та вирішення питань інтелектуальної 

власності у контексті глобальних стратегічних завдань. 

Функції Організації передбачені ст. 4 Конвенції, зокрема вона сприяє 

гармонізації національних законодавств в сфері інтелектуальної власності, 

укладенню міжнародних угод у цієї сфері, виконує адміністративні функції 

Паризького та Бернського союзів, а також може виконувати адміністративні 

функції інших міжнародних угод у досліджуваній сфері, тощо. П. Б. Меггс та 

А. П. Сергєєв відмічають, що найбільш важливими з них виступають саме ті, 

що пов’язані із виконанням діючих угод у сфері інтелектуальної власності та 

організацією підготовки нових [89, c. 18]. А. В. Єрьомін, у свою чергу, вказує 
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на важливість діяльності постійних комітетів при ВОІВ, котрі сприяють 

уніфікації законодавств різних держав, а також розробці нових стандартів 

[92, c. 58]
10

. 

Повноваження ВОІВ включають міжнародно-правове співробітництво 

з різних питань охорони інтелектуальної власності: авторського права та 

суміжних прав, патентного права, прав, пов’язаних з торговими знаками, 

промисловим дизайном, географічними індикаціями. Але для цілей цього 

дослідження слід зосередитись саме на угодах у сфері авторського права – 

Бернській конвенції про охорону літературних і художніх творів та Договорі 

ВОІВ про авторське право.  

У системі права ВОІВ основним джерелом регулювання авторсько-

правових відносин є Бернська конвенція про охорону літературних і 

художніх творів [9]
11

. Її називають найвищим міжнародно визнаним 

стандартом охорони авторських праць усіх видів [94, c. 3]. Ціллю Конвенції, 

відповідно до ч.1 її Преамбули, виступає надання ефективної й однакової 

охорони правам авторів у відношенні до своїх літературних та художніх 

творів. Коментар ВОІВ до Бернської конвенції 1978 року акцентує увагу [95, 

c. 7] на трьох аспектах даної цілі: ефективність охорони – її високий рівень; 

однаковість охорони – забезпечення, по мірі можливого, однакового її 

режиму; та її предмет – авторське право. При цьому, у Керівництві 2004 року 

[96, п. 4 Преамбули] вже відмічається, що однаковість є ідеальною, але 

недосяжною ціллю, у зв’язку з чим у міжнародних дискусіях, замість неї 

використовується термін «гармонізація», як такий, що більше відповідає 

реальному процесу. 

Необхідно вказати на певну неузгодженість позицій щодо принципів 

Конвенції. Так, відповідно до найбільш сучасного Коментарю ВОІВ [18,       

c. 263] до міжнародного права інтелектуальної власності (2004 [90]), 

Конвенція укладена на трьох основних принципах: «національного режиму», 

                                                             
10

 З результатами роботи постійних комітетів можна ознайомитись, наприклад, [93]. 
11

 Учасницями Конвенції є 166 держав, тобто майже усі світові держави, на котрі припадає вироблення чи 

продаж комп’ютерних програм. 
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автоматичного захисту та принципі незалежності захисту (ст. 5). Іноді 

додатково називають також принцип «недоторканності обов’язкового 

мінімуму авторських прав» [94], а Коментар ВОІВ 1978 року [95, c. 13] 

містить ще один принцип – «всеохоплюючого захисту», котрий випливає з 

обов’язку надавати захист усім творам в галузі літератури, науки і мистецтва, 

яким би способом і в якій би формі вони не були виражені (ч. 1 ст. 2). Саме 

такий підхід дозволив захист комп’ютерних програм відповідно до норм 

Конвенції, без спеціального визначення програми як об’єкту охорони.  

Слід також звернути увагу на те, що відповідно до положень ст.1 

Конвенції, держави-члени утворюють Союз для охорони прав авторів на їх 

літературні і художні твори (Бернський Союз), відкритий для держав, що 

бажають надавати захист правам авторів у їх творах [95, c. 9–11]. Тому коли 

при дослідженні тексту Конвенції зустрічаються такі звороти, як «країни 

Союзу», фахівці пропонують розуміти їх, як «договірні сторони» [96, c. 21]. 

Діяльність Союзу регламентована адміністративними та фінансовими 

положеннями Конвенції і, як представляється, лежить за межами даного 

дослідження. 

Договір ВОІВ про авторське право. Повертаючись до питання угод 

ВОІВ у авторсько-правовій сфері, відмітимо, що відповідно до ст. 20 

Конвенції уряди країн Союзу мають право вступати між собою в спеціальні 

угоди, котрі надаватимуть авторам більш широкі права, або іншим чином 

доповнюватимуть чи уточнюватимуть обов’язки Конвенції (при цьому не 

суперечачи їм). До таких спеціальних угод відноситься Договір Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності про авторське право 1996 р., 

спрямований на забезпечення авторсько-правової охорони в умовах 

стрімкого технологічного розвитку. Подібні сфери регулювання називають 

«цифровий порядок денний» («digital agenda» [18, c. 271]), вони включають 

аспекти охорони прав при передачі творів через цифрові системи, 

виключення з прав у цифровому середовищі, охорону засобів технічного 

захисту та електронної інформації про управління правами. В договорі 
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беруть участь 88 держав, включаючи основних виробників та споживачів 

комп’ютерних програм, тобто положення Договору відображають реальну 

правову основу міжнародної охорони. При цьому слід мати на увазі, що 

майбутнє приєднання до Договору решти держав може підняти ряд 

проблемних питань. 

Відповідно до п. 1 Преамбули, ціллю Договору виступає 

вдосконалення та підтримання охорони прав авторів на їх твори найбільш 

ефективним та однаковим шляхом. У порівнянні з редакцією Бернської 

конвенції, новим тут є лише намір вдосконалити та підтримати охорону. 

Тому видається, що ціллю Договору ВОІВ і є забезпечення захисту Бернської 

конвенції в умовах, пов’язаних з цифровим порядком денним. В зв’язку з 

цим Договір відносять до так званого режиму «Берн-плюс» (Berne-Plus 

framework) [97, c. 10]. В літературі зазвичай відсутні вказівки на принципи 

Договору з огляду на те, що Договір розповсюджує мету та принципи 

Конвенції на нові умови. Однак Керівництво ВОІВ 2004 року вказало на 

принцип «незмінності балансу» [96, c. 187], відображений, наприклад, в 

узгодженій заяві до статті 10(2) Договору – забороні зменшення чи 

збільшення сфери застосування обмежень та виключень, яка дозволяється. 

Така точка зору вбачається нами вірною: метою Договору є збереження 

захисту Конвенції в нових умовах, тому принцип незмінності її балансу 

прямо відповідає цій меті. 

Досліджуючи положення Договору, можна звернути увагу на певну 

його особливість. Оскільки на момент його створення, домовленості 

Уругвайського раунду перемовин Світової організації торгівлі вже були 

втілені в Угоді ТРІПС, створивши певну систему розповсюдження норм 

Конвенції на нові умови, під час розробки Договору був прийнятий підхід, 

згідно з яким жодне із положень ТРІПС, при його переносі до договору не 

повинне бути змінене [96, c. 13–14]. У зв’язку з цим редакція певних 

положень Договору відрізняється від «стилю» угод ВОІВ, на що буде 

звернена особлива увага.  
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Потребує також розгляду питання забезпечення виконання 

державами міжнародно-правових зобов’язань за Бернською конвенцією та 

Договором про авторське право ВОІВ. Саме цей аспект досліджуваних актів 

вбачається їх «слабким місцем», внаслідок чого виникає питання щодо їх 

ефективності взагалі. Так, відповідно до ч. 1 ст. 33 Конвенції, спір між 

країнами Союзу щодо застосування Конвенції повинен, перш за все, 

вирішуватись перемовинами і лише потім може бути переданий для розгляду 

до Міжнародного суду.  

Однак, незважаючи на порушення режиму Конвенції, звернень до 

Міжнародного суду з даного приводу, більш того, взагалі з приводу 

порушень міжнародних зобов’язань у сфері прав інтелектуальної власності 

не було. Це відбувається внаслідок низької ефективності даного механізму у 

порівнянні з ефективністю альтернативи – Органу врегулювання суперечок 

СОТ (за два десятиріччя цим Органом розглянуто майже 500 спорів, у тому 

числі більш ніж 30 у сфері прав інтелектуальної власності)
12

. При цьому 

основними недоліками розгляду спорів в Міжнародному суді називають 

неможливість забезпечити виконання його рішень та слабкі опції санкцій 

ООН [100, c. 92]. Крім того, конкретне рішення суду є обов’язковим для 

виконання лише сторонами спору [100, c. 93]. Більш того, згідно ч. 2 ст. 33 

Бернської конвенції, держава має право зробити застереження про 

невизнання юрисдикції Міжнародного суду, і в такому разі він не матиме 

юрисдикції розглядати спір за участю такої країни. Такі застереження вже 

зробили декілька держав, включаючи КНР, на території якої, як відомо, 

ставиться під сумнів ефективність охорони прав інтелектуальної власності.  

Все ж, навіть маючи на увазі вказане, Бернська конвенція та Договір 

ВОІВ є основоположними авторсько-правовими угодами у світі, їх норми 

стали основою для національного законодавства. Отже норми цих угод слід 
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Див.: Гаркуша А. О. Еволюція механізму вирішення спорів ГАТТ/СОТ і його сучасний стан / А. О. 

Гаркуша // Актуальні проблеми державного управління. - 2008. - № 2. - С. 427-437 [99]; Гаркуша А. О. 

Юридична сила рішень Органу з вирішення спорів СОТ / А. О. Гаркуша // Вісник Харківського 

національного університету внутрішніх справ. 2010. - № 1. - С. 21-25 [99]. 
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уважно дослідити. Важливість аналізу положень цих двох міжнародних 

договорів підтверджується також їх зв’язком з Угодою ТРІПС – ст. 1–21 

Конвенції ВОІВ інкорпоровані до Угоди ТРІПС, а при розгляді спорів у 

Світовій організації торгівлі Орган врегулювання суперечок у певній мірі 

звертається до угод ВОІВ
13

. 

Окремо слід зазначити, що незважаючи на тенденцію дослідження 

питань права інтелектуальної власності у плані приватно-правових 

дисциплін, обов’язки, що випливають з названих актів, мають публічно-

правовий характер, накладаються на суверенних суб’єктів публічного права – 

держави, їх відносини мають природу не «вертикального» регулювання, а 

добровільного вступу в договір з метою співробітництва. 

Дослідження обов’язків по наданню охорони комп’ютерним 

програмам слід розпочинати з визначення об’єкта охорони в досліджуваних 

міжнародно-правових актах. Саме критерії охороноздатності такого об’єкту 

дозволяють, по-перше, відмежувати його від інших об’єктів, розглянути, чи 

підпадають усі його реальні форми під такі критерії, та взагалі зрозуміти 

коло відносин, щодо котрих встановлені зобов’язання, що випливають з 

правил Бернської конвенції та Договору ВОІВ. 

Обов’язок надавати авторсько-правову охорону комп’ютерним 

програмам закріплений у ст. 4 Договору ВОІВ, вказуючи, що захист 

програмам повинен надаватись як літературним творам в розумінні Статті 2 

Бернської конвенції. Цей обов’язок базується на відповідному загальному 

обов’язку Бернської конвенції, що міститься у ч. 6 названої статті 2 – 

літературні і художні твори користуються охороною у всіх країнах Союзу. 

Слід відмітити, що положення ч. 1 ст. 2 Конвенції не надають визначення 

літературним творам, а натомість містять відкритий перелік подібних праць, 

при цьому, чітко не розмежовуючи літературні та художні твори.  

Щодо класифікації творів відповідно до автентичних Керівництв ВОІВ, 

термін «літературні та художні твори» слід розуміти як юридико-технічний 
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Детальніше про ці питання див. у підрозділі 2.2. 
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термін, що охоплює усі інтелектуальні творіння незалежно від того, чи їх 

можна розглядати як такі, що належать до галузі літератури, до галузі 

мистецтва або одночасно до обох [96, c. 24]. Відзначається, що у цій нормі 

затверджується принцип всеохоплюючого захисту відносно усіх творів у 

сфері літератури, науки і мистецтва [95, c. 13]. В науковій доктрині, в свою 

чергу, наголошують, що відкритий перелік видів охоронюваних творів в 

тексті Конвенції надає можливість включати до нього твори, котрі створені з 

використанням нових технологій, виражені в нетрадиційній формі, без 

спеціального внесення змін до тексту Конвенції [92, c. 16]. Саме до подібних 

творів відносяться комп’ютерні програми, і як вказують П. Б. Меггс та А. П. 

Сергєєв, це найважливіший результат творчої роботи, не згаданий у переліку 

[89, c. 103]. Тут слід згадати, що наприкінці 80-х років ХХ сторіччя в науці 

вже вказували на правомірність захисту комп’ютерної програми у рамках 

Бернської конвенції, а законодавство деяких країн надавало такий захист 

саме в рамках обов’язків за цією Конвенцією.  

Таким чином, зобов’язання надавати захист комп’ютерним програмам 

«як літературним чи художнім творам» у нормах Договору ВОІВ відповідає 

ст. 20 Бернської конвенції і, фактично, доповнює аналізований відкритий 

перелік ще одним об’єктом. Незважаючи на істотні відмінності між 

програмою та традиційним літературним твором, віднесення її до об’єктів, 

що охороняються режимом Конвенції ВОІВ, є можливим, враховуючи те, що 

принцип всеохоплюючого захисту Конвенції поширюється на роботу 

незалежно від її цілі – естетичної, освітньої, комерційної чи утилітарної [95, 

c. 13] (як у випадку досліджуваного об’єкту). В цьому сенсі програма, за 

словами С. Корбет, є певним гібридом наукової праці та праці, котра несе 

корисну мету [101, c. 179], і це, на нашу думку, дозволяє включення її до 

названого всеохоплюючого захисту. 

Розглянемо далі критерії охороноздатності, тобто ознаки, котрими 

повинна бути наділена програма для того, щоб у договірних сторін виникали 

обов’язки щодо її охорони. Положення самої Конвенції встановлюють два 
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такі критерії для літературних і художніх творів: критерій його походження 

(ст. 3) – обов’язковий критерій та критерій матеріального закріплення        

(ст. 2.2) – такий, що може використовуватись за бажанням.  

Почнемо з походження твору. Ст. 3 Бернської конвенції зазначає так 

звані «точки кріплення» (points of attachment, прив'язки), альтернативні 

критерії, відповідність котрим дозволяє встановити, що походження роботи 

вимагає її охорони. П. а ч. 1 статті вказує, що охорона надається творам, 

авторами котрих є громадяни однієї з країн Бернського Союзу (точка 

кріплення – «особистий критерій»), а ч. 2 статті уточнює, що особа, котра має 

своє звичайне проживання у одній з країн Союзу, прирівнюється до її 

громадянина. Відмічається, що термін «звичайне проживання» спеціально 

був використаний замість терміну «постійне місце проживання», оскільки, на 

відміну від останнього, дозволяє судам більш точно встановити факт 

проживання особи у певному місці [95, c. 13]. 

Альтернативою особистого критерію є «географічний критерій»: твір 

випускається у світ вперше у країні Союзу (п. б ч. 1) чи одночасно (протягом 

30 днів – ч. 4) у країні Союзу та іншій країні. В літературі зазначають, що 

даний критерій втрачає своє значення в умовах постійного збільшення членів 

Союзу, оскільки із збільшенням числа таких країн зростає ї кількість 

випадків, коли лише громадянство та місце проживання є достатніми для 

надання охорони [96, c. 39]. До цього можна додати, що в умовах зростання 

числа членів Союзу обидва альтернативні критерії, що характеризують 

походження роботи, втрачають своє значення. Справедливо це і у випадку 

комп’ютерних програм - членами Союзу є більшість країн де, створюються 

програми, чи на території котрих реалізовуються авторські права на них. 

Розглянемо другий критерії роботи, що міститься у положеннях 

Бернської конвенції, – матеріальну фіксацію. Ч. 2 ст. 2 Конвенції вказує, що 

за країнами Союзу зберігається право приписати, що літературні і художні 

твори, або будь-які їх певні види не підлягають охороні, якщо вони не 

закріплені в тій або іншій матеріальній формі. Найбільше значення, як 
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вбачається, даний критерій має у випадку хореографічних творів [18, c. 263]. 

Дискусії щодо його внесення почались саме у відношенні до таких творів чи 

пантомім [96, c. 28].  Враховуючи їх специфіку, представляється зрозумілим, 

чому певні закони потребують матеріального закріплення, – щонайменше, із 

необхідності ідентифікувати твір та запобігти плутанини з іншими роботами 

[95, c. 13]. Окремо слід відмітити, що матеріальне закріплення найчастіше не 

розглядається як формальність у розумінні ч. 2 ст. 5 Конвенції (встановлення 

котрих для реалізації авторських прав заборонено даною нормою), оскільки є 

не адміністративною вимогою, а засобом доказу існування роботи [95, c. 13], 

не спеціальною процедурою, а умовою надання авторсько-правового захисту 

[96, c. 28]. 

При цьому існують складнощі, пов’язані із застосуванням такого 

критерію, зокрема Г. Датфілд та У. Сутерзанен вказують на випадки, коли 

«незакріпленій роботі з Країни А, де захист надається незакріпленим 

роботам, відмовляється у захисті у Країні Б, де захист надається лише 

закріпленим роботам» [102, c. 84]. При цьому наголошують на тому, що такі 

випадки, незважаючи на свою проблемність, відповідають принципу 

національного режиму [102, c. 84]. Втім дана дискусія не потребує розвитку у 

відношенні до захисту комп’ютерних програм – програма обов’язково 

повинна бути матеріально закріплена, або не буде задовольняти ознаку своєї 

машиночитності, тобто набір інструкцій без матеріального вираження 

безумовно не може визнаватись програмою. Таким чином, даний критерій 

Бернської конвенції також відіграє формальну роль відносно охорони 

комп’ютерних програм. У той же час ознаки форми вираження програми 

частково врегульовані положеннями Договору ВОІВ, до аналізу котрих слід 

перейти. 

Машиночитність. Один із критеріїв охороноздатності комп’ютерної 

програми міститься у згаданому раніше загальному обов’язку Договору 

ВОІВ, передбаченому ст. 4: охорона надається програмі незалежно від 

способу або форми її вираження. Згідно узгодженої заяви щодо ст. 4, сфера 
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захисту комп'ютерних програм відповідно до даної статті співпадає з 

відповідними положеннями Угоди ТРІПС. Дана узгоджена заява була 

прийнята на прохання в основному країн, що розвиваються, котрі хотіли 

мати гарантії, що об’єм захисту програм згідно ст. 4 Договору не буде 

змінюватись і, зокрема, не буде розширеним у порівнянні з положеннями ч.1 

ст. 10 ТРІПС [96, c. 199]. У свою чергу ч. 1 ст. 10 Угоди ТРІПС, вказує на 

зобов’язання надавати захист програмам у вихідному чи об’єктному коді
14

 . 

Вираження програми у вихідному чи об’єктному коді є обов’язковою 

ознакою комп’ютерної програми (ознакою машиночитності). 

На даному етапі розвитку інформаційних технологій комп’ютерні 

програми як такі існують у двох названих формах, тобто формулювання 

ТРІПС, котре встановлює охорону програм у вихідному та об’єктному коді, 

фактично співпадає з приписом надавати охорону програмам у будь-якій 

формі її вираження, закріпленим у положеннях Договору. У той же час якщо 

певний об’єкт являє собою набір інструкцій для виконання комп’ютером, 

однак він не наділений ознакою машиночитності, він не повинен визнаватись 

комп’ютерною програмою, але може охоронятись авторським правом як, 

наприклад, підготовчі матеріали комп’ютерної програми. Про це дещо далі.  

Хоча досліджуваний критерій фактично співпадає у визначенні 

Договору ВОІВ та ТРІПС, відмічається [96, c. 199], що Договір має перевагу, 

оскільки, по-перше, слідує положенням ч. 1 ст. 2 Бернської конвенції і, по-

друге, його редакція буде залишатись актуальною з урахуванням можливого 

«відмирання» у майбутньому розділення форм вираження програм на 

вихідний/об’єктний код. Долю критерію, що закріплений у ТРІПС, а також 

співвідношення положень ТРІПС та Договору у разі, коли таке «відмирання» 

відбудеться, розглядаються у рамках аналізу Угоди ТРІПС у наступному 

підрозділі. 

                                                             
14

 Під вихідним кодом розуміється форма вираження програми, написана програмістом однією з мов 

програмування «високого рівню», а під об’єктним – набір інструкцій, котрий безпосередньо приводить 

комп’ютер до виконання задачі [26, c. 55-56]. 
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Ідейновиразна дихотомія. Досліджуючи критерій форми вираження 

комп’ютерної програми, необхідно зробити акцент на те, що захисту підлягає 

саме форма вираження програми, а не ідеї, що стоять в її основі. Відповідно 

до ст. 2 Договору ВОІВ, вона поширюється на форму вираження, а не на ідеї, 

процеси, методи діяльності або математичні концепції як такі. Таке 

положення є відображенням загального принципу авторського права – захист 

вираження роботи, а не ідей, що стоять за нею [11, c. 48]. Цей принцип має 

назву «ідейновиразної дихотомії» - існування ідеї є недостатнім для надання 

авторсько-правової охорони, для захисту необхідне надання 

інтелектуальному творінню форми, шляхом його вираження [96, c. 23–24]. 

Даний принцип, закріплений у положеннях Договору, не є новим для 

системи права ВОІВ, сторони Бернської конвенції завжди розуміли обсяг 

охорони авторського права саме таким чином [18, c. 274]. Звернення до 

Коментарю до Бернської конвенції 1978 р., випущеного за декілька 

десятиліть до укладення Договору, приводить до аналогічного висновку: «… 

ідеї, як такі, не охороняються авторським правом… лише форма вираження 

[ідеї] здатна бути захищена, а не сама ідея» [95, c. 12]. У той же час певні 

фахівці вказують, що у зв’язку з однозначністю сприйняття даного терміну 

країнами Союзу, аналізована норма ст. 2 Договору ВОІВ містить певний 

елемент надлишковості [96, c. 197]. З цим не можна погодитись з ряду 

причин. 

По-перше, пряме виключення ідей, принципів, концепцій, тощо, з кола 

об’єктів авторського права має пряме відношення до охорони комп’ютерних 

програм, оскілки програма є формою вираження алгоритму, тобто 

скінченного упорядкованого набору чітко визначених правил для вирішення 

проблеми [69], математичної функції, чи кінцевий набір описів конкретної 

послідовності дій (правил), потрібних для того, щоб комп’ютер чи 

інтелектуальний пристрій виконали за певний час те чи інше завдання [68,    

c. 33]. Таким чином, положення ст. 2 можна розглядати як відображення 

розповсюдження загального авторсько-правового принципу на нові об’єкти 
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охорони, підтвердження того, що охорона надається комп’ютерній програмі 

як формі вираження алгоритму, а не самому алгоритму. 

По-друге, керуючись логікою фахівців, що вказують на надлишковість 

положення ст. 2 Договору ВОІВ, можна спробувати аргументувати і 

надлишковість виділення охороноздатності комп’ютерних програм взагалі у 

приписах Договору: положення Бернської конвенції самі по собі допускають 

захист цього об’єкту, а міжнародне розуміння щодо його захисту нормами 

авторського права існує принаймні з середини 80-х років ХХ сторіччя. Однак 

дана норма, як і норма ст. 2 знайшла своє відображення в тексті Договору, 

позитивно впливаючи на підвищення рівню правової визначеності, 

характеристики, котрою безумовно повинен бути наділений якісний 

правовий акт. До того ж в юридичній науці наголошують, що включення    

ст. 2 до Договору було результатом впливу Угоди ТРІПС на хід підготовчої 

роботи та вироблення тексту Договору [96, c. 198]. В цілому, зважаючи на 

вищезазначене, існування досліджуваного положення у тексті Договору 

представляється цілком обґрунтованим. 

Говорячи про ідейновиразну дихотомію у відношенні до комп’ютерних 

програм, наостанок можна відмітити, що відмежування алгоритму від 

програми може видаватись проблематичним. Так, наприклад, програми 

можуть оперувати у однакових технічних чи функціональних межах, що 

викликає їх схожість чи навіть ідентичність. Г. Датфілд та У. Сутерзанен 

[102, c. 261] вважають, що така ідентичність виникає у ситуаціях, коли, з 

огляду на межі, існує лише один шлях вираження ідеї, тобто ідея 

«зливається» з вираженням. Посилаючись на матеріали справи Nova 

Productions Ltd. v Mazooma Games Ltd. [103], вони вказують, що у такому 

випадку комп’ютерна програма не підлягає авторсько-правовому захисту 

[102, c. 261]. 

У той же час приписи Договору та Конвенції, принаймні прямо, не 

врегульовують один із основоположних критеріїв надання авторсько-

правової охорони – оригінальності [104, c. 270]. Нерідко поняття 
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оригінальності у даному контексті ототожнюють з поняттям творчості – щоб 

користуватися захистом, роботи повинні бути оригінальними в тому сенсі, 

що вони наділені творчістю [95, c. 17–18]. Визначальність цього критерію 

відмічається у ряді джерел [18, c. 42; 102, c. 83]. Про міжнародне розуміння 

оригінальності як критерію надання авторсько-правової охорони свідчать і 

положення ст. 1 секції 1 Туніського типового закону про авторське право для 

країн, що розвиваються, котрі прямо вказують, що лише оригінальні праці 

підлягають такій охороні [105].   

Дійсно, цей критерій має відношення до відміченої вище 

ідейновиразної дихотомії – оскільки авторське право охороняє не ідеї, а їх 

вираження, ідея, котра стоїть в основі твору, не повинна бути оригінальною, 

оригінальним, для надання охорони, повинно бути її вираження. Відсутність 

закріплення даного критерію у досліджуваних міжнародних договорах 

можна пояснити наступним. Так, автори Керівництва по Договорам ВОІВ 

[96, c. 28], посилаючись на документи різних дипломатичних конференцій по 

перегляду Бернської конвенції, вказують, що причиною того, що у ст. 2.1 

Конвенції не вказується у прямій формі, що твори – це результат 

інтелектуальної творчості [наділені оригінальністю], полягає у тому, що цей 

елемент твору вважався очевидним. Посібник 1978 року також вказує, що 

незважаючи на відсутність прямої вказівки на оригінальність у названій 

статті, даний критерій є очевидний з її «загального тону» [95, c. 17–18]. П. Б. 

Меггс та А. П. Сергєєв, у свою чергу, зазначають, що використання у 

Конвенції термінів «автор» та «твір» передбачає наявність результату 

творчості [89, c. 100–101]. 

Однак, як і у вищезазначеному випадку з забороною охорони ідей 

авторським правом, очевидність певних положень не повинна бути 

перепоною для їх включення у норми міжнародно-правових актів, особливо 

коли це стосується основоположних принципів певної сфери регулювання 

відносин. Навпаки, закріплення оригінальності праці як одного з критеріїв 

охороноздатності об’єкту авторського права підвищить рівень правової 
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визначеності актів ВОІВ та відповідно – якість надання охорони на 

міжнародному рівні.  

При цьому, хоча більшість правових систем визнає критерій 

оригінальності, національні розуміння цього поняття відрізняються. З одного 

боку, відмічається наявність тенденції поступового стирання відмінностей 

щодо трактування поняття критерію оригінальності у національному 

законодавстві [95, c. 23], однак фактично такі відмінності продовжують 

існувати. 

Наприклад, дослідження Р. Говеллом правового регулювання 

досліджуваних питань у Канаді свідчить, що творчість не пов’язана з 

новизною чи заслугою, а вимагає лише реалізацію авторського інтелекту, що 

виражається у демонстрації певного рівню судження чи майстерності. Він 

пов’язує підстави визначення оригінальності з підставами встановлення 

порушення авторського права [106, c. 149], пропонуючи використання для 

цього аналогічних критеріїв
15

. В ПАР визначення оригінальності роботи 

надано судовим органам, однак спеціалісти вказують на те, що 

оригінальність не пов’язана з новизною або унікальністю роботи, а натомість 

– з оцінкою внеску, направленого на надання роботі матеріальної форми 

[108, c. 266–296; 109]. 

При цьому, аналізуючи роботу К. М. Корреа, котрий посилається 

зокрема на рішення у справі Tele-Direct (Publ’ns) Inc v American Bus Infor Inc 

(1997) [110], можна прийти до висновку, що вищезазначені режими ще 

встановлюють відносно високий рівень оригінальності охороноздатних робіт, 

порівнюючи такі критерії, наприклад, з положеннями Директиви ЄС про 

комп’ютерні програми, котрі визначають оригінальність комп’ютерної 

програми тим, що вона є власним інтелектуальним творінням автора, та з 

іншими юрисдикціями, що вимагають лише присутності вибору здійсненого 

автором [111, c. 122]. Говорячи про європейський простір, до того ж 

                                                             
15

Щодо останніх, дослідник посилається на канадське судове рішення у справі Delrina Corp. v. Triolet 

Systems Inc., 2002 [107]. 
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необхідно мати на увазі, що гармонізація, котра відбулась, довела до єдиного 

«знаменника» історично відмінні стандарти, і у відношенні до імплементації 

державами ЄС своїх міжнародно-правових обов’язків існує ряд дискусійних 

питань
16

.  

Представляється можливим надати гармонізоване визначення 

оригінальності, відмітивши мінімальний стандарт, що використовується, та 

дозволивши використання стандартів більш високих, але не нижчих. 

Проведене дослідження вказує, що таким стандартом як раз є той, що 

визначається на рівні європейського простору, тобто оригінальною є праця, 

котра є власним інтелектуальним творінням автору. 

Також, хоча встановити більш детальне гармонізоване визначення 

оригінальності на даному етапі неможливо, можливим є встановлення та 

закріплення тих властивостей, котрими оригінальність не наділена, з ціллю 

заборони їх використання при визначенні охороноздатності роботи. Першою 

з таких властивостей є новизна, принаймні у значенні, що надається цьому 

терміну у патентному праві [95, c. 17–18; 96, c. 23; 89, c. 100–101]. Для 

ілюстрації можна навести приклад, що надається в одному з джерел: два 

художники, що з однієї та тієї ж точки малюють один і той же ландшафт, 

створюють окремі роботи, обидві з яких наділені оригінальністю [96, c. 23]. 

Ідея, що полягає в основі робіт, не є новою, навіть вираження може не 

відрізнятись новизною, техніка та інструменти митців можуть бути 

ідентичними, але обидві праці є власними інтелектуальними творіннями їх 

авторів і тому підлягають авторсько-правовому захисту як оригінальні 

роботи. 

Крім того, при визначенні оригінальності праці є невірним 

використовувати естетичні чи якісні критерії. Так, Л. А. Тонг вказує, що 

міжнародний консенсус з цього приводу полягає у нейтральному відношенні 

до естетичної цінності праці, тобто критерій оригінальності чи творчості, 

перш за все, стосується інтелектуальних зусиль, направлених на створення 

                                                             
16

 Див. підрозділ 3.3. 
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роботи [108, c. 272]. В коментарях до положень Бернської конвенції також 

відзначається, що виходячи з приписів ч. 1 ст. 2 «незалежно від способу та 

форми» - авторсько-правова охорона не залежить від естетичної оцінки, 

природи чи якості певної форми вираження [96, c. 23–24; 18, c. 42].  

Базуючись на викладеному, з метою підвищення рівню міжнародного 

захисту об’єктів авторського права в цілому та комп’ютерних програм 

зокрема, підвищення рівню правової визначеності досліджуваних актів та 

подальшої гармонізації досліджуваних відносин, пропонуємо доповнити 

Договір ВОІВ або Бернську конвенцію наступною нормою: «Охороні 

підлягають оригінальні праці, тобто ті, котрі, щонайменше, являють собою 

власні інтелектуальні творіння авторів. При встановленні оригінальності не 

дозволяється використання естетичних чи якісних критеріїв, а також 

критерію новизни у розумінні права об’єктів промислової власності». 

Досліджуючи об’єкт охорони відповідно до положень Бернської 

конвенції та Договору ВОІВ, необхідно зазначити, що норми цих актів прямо 

не врегульовують охорону підготовчих матеріалів комп’ютерної 

програми, хоча на створення цього об’єкту, як вже відмічалось, 

витрачаються суттєві зусилля, що, у свою чергу, зумовлює необхідність такої 

охорони. Це розуміє ряд держав; так, хоча ст. 4 Договору про авторське 

право не зобов’язує надавати подібний захист [96, c. 197], однак він 

надається рядом країн (ПАР [108], ЄС [41]). І хоча, відповідно до 

Керівництва до договорів ВОІВ [96, c. 187], підготовчі матеріали можуть і, як 

правило, заслуговують охорону на основі авторського права згідно загальних 

положень про літературні і художні твори, видається, що як і у випадку з 

комп’ютерними програмами, цей об’єкт повинен прямо бути включений до 

кола охороноздатних, відповідно до положень Договору ВОІВ, з метою 

надання йому всесвітнього, узгодженого захисту. 

Розглянувши обов’язки держав-учасниць по імплементації положень 

щодо об’єкту охорони – комп’ютерної програми, перейдемо до наступної 
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категорії зобов’язань за досліджуваними міжнародними договорами – 

обов’язків по встановленню ексклюзивних прав авторів. 

Бернська конвенція та Договір ВОІВ містять перелік обов’язків щодо 

встановлення ексклюзивних прав, котрі безпосередньо відносяться до 

комп’ютерних програм. Так, норми Конвенції відзначають право на 

відтворення (ст. 9), переробку чи іншу зміну (ст. 12) та публічне 

повідомлення (ст. 11ter), а правила Договору доповнюють їх правами на 

розповсюдження (ст. 6), прокат (ст. 7) та розповсюдження серед широкої 

публіки (ст. 8). Окрім названих економічних прав, норми ст. 6 bis Конвенції 

регламентують встановлення моральних прав. 

У той же час ч. 2 статті 9 Бернської конвенції дозволяє встановлення 

державою виключень з ексклюзивного права на відтворення шляхом 

проведення так званої «трьохетапної перевірки» [97, c. 57], котра полягає у 

встановленні: чи наносить таке виключення шкоду нормальному 

використанню твору; чи зачіпає воно необґрунтованим способом законних 

інтересів автора; чи дозволяється воно виключно у певних випадках. Ст. 10 

Договору ВОІВ, у свою чергу, вказує на можливість встановлення виключень 

з усіх ексклюзивних прав, що передбачаються Конвенцією (ч. 2), а також 

прав, що регламентуються Договором (ч. 1), після проведення названої 

перевірки. 

Нагадаємо, що відповідно до ст. 20 Бернської конвенції, спеціальні 

угоди (у тому числі Договір ВОІВ) не повинні містити положень, що 

суперечать Конвенції. Назване «розширення» сфери використання перевірки 

відповідно до узгодженої заяви до ст. 10 Договору ВОІВ не зменшує та не 

збільшує сферу застосування обмежень та виключень, яка дозволяється 

Бернською конвенцією. Аналіз літератури не вказав на гострі проблеми з 

розповсюдженням перевірки на інші права, більш того, така практика 

використовується і у ст. 13 ТРІПС, а також набуває актуальності і відносно 

інших сфер регулювання [112; 113]. 
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Встановлення переліку прав, що надаються власникам програм згідно 

до положень аналізованих актів та правил щодо можливих виключень, 

дозволяє нам розглянути кожне право окремо та проілюструвати відповідні 

виключення. Однак спершу необхідно розглянути приписи досліджуваних 

угод відносно визначення особи, на користь якої дані права встановлюються, 

правовласника – автора твору. 

Вище вказувалось, що відповідно до принципу автоматичного захисту 

(ч. 2 ст. 5 Бернської конвенції) користування ексклюзивними правами і їх 

здійснення не пов'язані з виконанням будь-яких формальностей. Таким 

чином, світова охорона авторських прав виникає автоматично, коли 

створюється твір, що заслуговує на такий режим правової охорони [89,         

c. 108]. У той же час ч. 1 ст. 15 Бернської конвенції вказує, що для визнання 

особи автором твору і надання йому ексклюзивних прав та їх захисту  

достатньо (за відсутності доказів протилежного), щоб ім'я автора було 

позначено на творі звичайним чином. На нашу думку, це не слід вважати 

формальністю, пов’язаною з самим наданням захисту, натомість дана вимога 

дозволяє на практиці встановити особу, на чию користь надаватиметься 

захист. Можна погодитися, що презумпція авторства видається корисним 

інструментом для забезпечення авторсько-правової охорони завдяки тому, 

що покладає тягар доведення на інші сторони, зокрема, на імовірних 

порушників прав [96, c. 93].  

При цьому приписи досліджуваних міжнародних актів допускають 

можливість створення роботи у співавторстві, дозволяючи реальний захист 

програм, котрі у багатьох випадках створюються колективом чи юридичною 

особою. Але Бернська конвенція і Договір ВОІВ не надають детальної 

регламентації відносинам щодо розподілу прав у співавторстві (окрім певних 

питань, пов’язаних з кінематографічними працями), залишаючи це приватно-

правовим механізмам.  

Ключовим ексклюзивним авторським правом є закріплене в ст. 9.1 

Бернської конвенції право на відтворення – виключне право дозволяти 
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відтворення творів будь-яким чином і в будь-якій формі. Відповідно до 

Посібника до Бернської конвенції, це є самою сутністю авторського права 

[95, c. 69]. Б. П. Меггз та А. П. Сергєєв відзначають, що можливість 

відтворення творчого результату автора є однією з головних причин 

виникнення авторського права [89, c. 118]. 

Норми зазначеної статті не розкривають поняття відтворення, з позицій 

можливого ослаблення авторсько правової охорони через перевищення 

обсягу дефініції чи, навіть, очевидності даного поняття [96, c. 56]. У той же 

час фахівці сфери прав інтелектуальної власності відзначають, що дане право 

слід розуміти як право на повторне надання твору об’єктивної форми, що 

допускає його сприйняття третіми особами [89, c. 118]. За прикладом 

виконання названого обов’язку можна звернутись до Title 17 U.S. Code, § 

101, котрий вимагає, щоб ніхто окрім власника авторського права не міг 

створювати репродукції чи копії робіт [62]. Коментуючи це положення, М. 

Баретт вказує, що порушення права полягає у фіксуванні всієї або частини 

охоронюваної праці у матеріальному об’єкті в манері, яка є досить вічною чи 

стабільною, щоб дозволити сприйняття, відтворення чи інше 

розповсюдження роботи на більш ніж тимчасовий термін [114, c. 26]. 

Відносно комп’ютерних програм виділяють буквальне відтворення, 

тобто пряме відтворення роботи іншого автора [115, c. 24] чи небуквальне, 

коли копіюється не сам код, а такі елементи програми, як дизайн чи 

структура, «ієрархічний розділ задач у підзадачі, взаємодія між модулями, чи 

спосіб передачі інформації з однієї частини програми до іншої» [116, c. 617], 

та ін. Аналіз літератури дозволяє вказати, що в багатьох державах 

методологія встановлення, чи було порушено дане ексклюзивне право, 

відноситься до компетенції судових органів
17

. 

                                                             
17

Наприклад, в США використовується тест abstraction-filtration-comparison, започаткований у справі 

Computer Associates International, Inc. v Altai, Inc. (Computer Associates International, Inc. v. Altai, Inc. [117]. В 

Великій Британії використовуються тести, започатковані у справах Ibcos v Barclays Mercantile Finance [118] 

та John Richardson v Flanders [119]. 
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В досліджуваних міжнародних договорах відсутні спеціальні вказівки 

про можливість застосування виключень до права на відтворення у 

відношенні до комп’ютерних програм. Водночас законодавство США 

передбачає такі виключення [114, c. 25–26; 120, c. 550]. Є вони і у Директиві 

ЄС про комп’ютерні програми. Представляється, що вони не порушують 

обов’язків, що породжуються досліджуваними актами ВОІВ, оскільки не 

суперечать звичайному використанню програми, не призводять до надмірної 

шкоди законним інтересам власника прав та обмежуються певними 

особливими випадками. 

Наступним правом, котрим повинні бути наділені автори програм 

відповідно до положень Бернської конвенції, виступає право на переробку 

(адаптацію) і інші зміни свого твору (ст. 12). В цілому це право випливає з 

права на відтворення [96, c. 82], а норма ст. 12 знаходиться у тісному зв’язку 

зі ст. 2.3, котра встановлює, що адаптації охороняються нарівні з 

оригінальними творами. Хоча положення статті 12 уникають визначення 

переробки (адаптації), відповідно до міжнародного консенсусу цей термін 

включає нові форми змісту роботи [95, c. 77]. Реалізація автором цього 

ексклюзивного права, зокрема, може полягати у обновленні версій програм і 

у випуску «патчів» для усунення помилок у роботі чи іншої оптимізації.  

З правом на адаптацію перемежовується і право на переклад, 

передбачене ст. 8 Бернської конвенції, але «межі» їх перетину видаються 

нечіткими. Оскільки комп’ютерна програма являє собою набір інструкцій, 

закодованих на мові, що сприймається або спеціалістом, або безпосередньо 

машиною, реалізація права на переклад як переклад інструкцій програми з 

однієї спеціальної мови на іншу не відповідає тій меті перекладу, що малась 

на увазі на початку ХХ сторіччя – доступності твору іншомовним читачам. 

Більш того, така дія може підпадати під реалізацію права на адаптацію, як 

зазначається вище. У зв’язку з цим вдалою видається редакція Директиви ЄС 

про комп'ютерні програми, де дані права викладені через кому у той час, як 

права на відтворення чи на розповсюдження згадані у різних абзацах [41].  
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Серед виключень з права на адаптацію комп’ютерної програми можна 

відзначити, наприклад, встановлене CDPA Великобританії (ст. 50 A) [121] – 

адаптація програми з ціллю виправлення помилок, або закріплене у ст. 6 

Директиви про комп’ютерні програми - декомпіляція з ціллю встановлення 

сумісності. 

Положення Договору ВОІВ доповнюють обов’язки Бернської конвенції 

у цій частині ще двома правами – правом на розповсюдження та правом на 

прокат. Втім дані права слід розглядати як такі, що випливають із існуючих 

прав Конвенції, відзначається [18, c. 274; 95, c. 54], що право 

розповсюдження є похідним від права відтворення, а право на прокат, у свою 

чергу, видається похідним від (або певною формою) права на 

розповсюдження.  

Право на розповсюдження закріплене у ст. 6.1 Договору ВОІВ як 

виключне право дозволяти розповсюдження оригіналу і примірників своїх 

творів шляхом передачі прав власності. При цьому фахівці у сфері 

авторського права вказують на вичерпання такого права в разі продажу копії 

твору з дозволу правовласника. За загальним правилом, ця копія може 

перепродаватись без жодних обмежень, принаймні у країні продажу [89,       

c. 121]. Втім перемовини, що привели до прийняття Договору ВОІВ у частині 

умов вичерпання права розповсюдження, чи його територіальної дії 

завершились невдачею [96, c. 202] тому ч. 2 зазначеної статті дозволяє 

державі визначати такі умови, чи взагалі їх не регулювати [18, c. 274]. 

Варто згадати, що Договір ВОІВ містить узгоджені заяви щодо статей 6 

та 7, котрі приписують, що використані в статтях вирази «екземпляри» та 

«оригінал  та  екземпляри», які є предметом права на розповсюдження та 

права на прокат в контексті зазначених статей, відносяться виключно до 

записаних екземплярів, які можуть бути випущені в обіг у вигляді 

матеріальних об'єктів. Дослідники вказують, що таким чином 

розповсюдження у контексті даних статей Договору поширюється, 

наприклад, на компакт-диски, але не на розповсюдження копій через мережу 
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Інтернет [92, c. 82]. Відмітимо, що питання регулювання передачі об’єктів 

авторського права через мережі врегульоване «парасольковим рішенням»   

ст. 8 Договору ВОІВ, про це дещо далі. 

Обов’язок надавати авторам комп’ютерних програм право прокату 

закріплений у ст. 7 Договору і визначається як виключне право дозволяти 

комерційний прокат для публіки оригіналів або примірників своїх творів. 

Аналізуючи дані норми, можна звернути увагу на виділення комерційного 

прокату, тобто на держав-членів не накладається обов’язок приймати заходи 

щодо надання авторам ексклюзивного права контролю передачі програми без 

отримання прибутку.  

Ця стаття містить і виключення з права прокату у випадку, якщо сама 

програма не є головним об’єктом прокату. Слід зазначити, що у теорії немає 

чіткого розуміння цієї властивості об’єкту прокату, так К. М. Корреа, 

коментуючи аналогічні положення ТРІПС, зазначає, що дане виключення 

стосується випадків прокату автомобілів, в пристроях навігації котрих 

знаходяться програми, чи прокату комп’ютерів у фойє готелів [111, c. 130]. 

Автори ж Керівництва до Договорів ВОІВ вказують, що дане виключення не 

розповсюджується на прокат комп’ютерів, оскільки функціональне 

призначення програми – забезпечення функціонування комп’ютеру, 

неможливо сказати, що програма не є тут основним об’єктом прокату [96,    

c. 204]. 

Положеннями Бернської конвенції виділяється ще одне право, що має 

відношення до комп’ютерних програм, – передбачене ст. 11bis право на 

передачу твору в ефір чи публічне повідомлення твору способом 

бездротової передачі знаків (ч. 1.і). Дане право охоплює як перше 

повідомлення, так і подальші повідомлення, здійсненні іншими 

організаціями (ч. 1.іі). Дане право, включене до тексту Конвенції у часи 

становлення радіомовлення, через розвиток засобів передачі інформації було 

доповнене нормами ст. 8 Договору ВОІВ, котрі регламентують обов’язок 

шанувати права автора на дозвіл будь-якого розповсюдження своїх творів 
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серед широкої публіки через дротові або недротові засоби зв'язку, 

включаючи розповсюдження своїх творів серед широкої публіки у такий 

спосіб, що представники публіки можуть мати доступ до таких творів у будь-

якому місці і в будь-який час за їх власним вибором (право making available 

[102, c. 87]).  

Таке викладення тексту статті є «парасольковим рішенням» [96, c. 209] 

що дозволяє розповсюдження права на публічне повідомлення на дії у 

інтерактивних системах, зокрема – мережі Інтернет [92, c. 83; 89, c. 98]. 

Однак, ця «парасолька» використовується специфічним шляхом: у 

Головному комітеті [122] було досягнуто консенсусу, що подібні дії можуть 

розглядатись державами як реалізація і інших прав, у першу чергу права на 

розповсюдження. Так, наприклад, за думкою європейських фахівців [87,       

c. 420], під час передачі файлів через мережу відбувається реалізація права 

відтворення, а відповідно до Директиви ЄС про електронну комерцію [123] 

придбання шляхом завантаження з мережі являє собою не продаж, а послугу. 

Отже, незважаючи на відсутність єдності у визначенні права, котре 

реалізується при «викладенні» матеріалів у цифрові мережі, держави досягли 

згоди щодо його ексклюзивності. 

Слід звернути увагу на те, що відповідно до узгодженої заяви до даної 

статті «просте надання фізичним особам права на здійснення повідомлення 

не в повному обсязі співпадає з поняттям повідомлення, яке передбачено цим 

Договором або Бернською конвенцією». Відмічається, що дана заява 

прояснює питання, пов’язані з діяльністю провайдерів послуг да доступу у 

цифрових мережах, як Інтернет [18, c. 272], тобто положення досліджуваних 

актів не встановлюють обов’язок розповсюджувати ексклюзивні права на 

подібні дії. 

Усі згадані вище права можна віднести до економічних. А ст. 6bis 

Бернської конвенції встановлює також зобов’язання шанувати моральні 

права автора – право бути визнаним автором праці [115, c. 20] (right of 

paternity) та право протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи 
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іншій зміні цього твору, а також будь-якому іншому посяганню на твір, 

здатному завдати шкоди честі або репутації автора (право поваги, право 

чесності [96, c. 45], right of integrity [115, c. 20]).  

Моральні права авторів комп’ютерних програм шануються відповідно 

до законодавства ряду держав. Право чесності авторів програм визнається у 

Канаді [124], Австралії [64] та Індії [125, c. 2]. У той же час захист названих 

прав відносно комп’ютерних програм не надається у США у зв’язку з тим, 

що названі об’єкти згенеровані комп’ютером. Моральні права щодо програм 

не надаються також і у Великобританії (Ст. 79, 81 CDPA) [121], хоча й 

надаються авторам підготовчих матеріалів комп’ютерних програм. Іншу 

непослідовність відмічає С. Лаї: право протидіяти неправдивому визнанню 

автором, встановлене для усіх форм твору, тому якщо для автора програми 

важливо ухилитись від неправомірного визнання, складно зрозуміти, чому 

для нього не важливо бути визнаним правдиво, тобто автором своєї праці 

[115, c. 20]. 

Питання важливості наділення автора ексклюзивним правом чесності, 

зокрема, порушується дослідниками у зв’язку з об’єктом, суміжним з 

програмами, – відео-іграми [126, c. 747]. Так, відповідно до матеріалів 

судової справи Nintendo of America v Camerica Corp, Camerica продавала 

пристрій, що змінював параметри ігор Nintendo, дозволяючи гравцям не 

дозволені оригінальною програмою маніпуляції. Автор заявив, що пристрій 

«знищив його працю, змінивши рухи персонажів, декорації, кольори та інші 

параметри, і мав згубний вплив на ігровий процес». Автор також заявляв, що 

його честь та репутація як творця ігор ущемлені, а публічний продаж 

пристрою дозволяє порушення його моральних прав третіми особами [127]. 

Поряд із наведеною важливістю захисту моральних прав та 

непослідовностями у доктринах країн, що не надають захисту моральним 

правам авторів програм, вказане ненадання прав видається прямим 

порушенням положень аналізованої ст.6 bis Бернської конвенції. 
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Інша група обов’язків, пов’язана з комп’ютерними програмами, 

передбачена положеннями Бернської конвенції і Договору ВОІВ, пов’язана з 

встановленням механізмів охорони ексклюзивних прав в законодавстві. 

Положення самої Конвенції у цій сфері, відносно до інших міжнародно-

правових актів є базовими та вичерпуються в основному нормами ст. 16. 

Відповідно до тексту Конвенції «контрафактні примірники твору 

підлягають арешту в будь-якій країні Союзу…». Втім вважаємо вірним 

розглядати це правило як прямий обов’язок держави за власною ініціативою 

накладати арешт на названі примірники, скоріш мова має йти про створення 

умов (механізмів) для автора приймати міри для такого арешту відповідно до 

національного законодавства. Дана позиція підтверджується в доктрині [95, 

c. 97] і доповнюється визнанням свободи держави наділяти такими 

повноваженнями, наприклад, судові чи митні органи. Це право значною 

мірою вплинуло на існування у ТРІПС розвинених положень щодо заходів та 

процедур реалізації прав інтелектуальної власності (ч. ІІІ Угоди ТРІПС). 

Коло обов’язків держав по встановленню механізмів реалізації прав 

було доповнене ч. 2 ст. 14 Договору ВОІВ, котра встановлює зобов’язання 

передбачати наявність в законодавстві заходів щодо забезпечення прав, які 

дозволяють ефективно протидіяти будь-яким актам порушення прав, 

передбачених Договором, включаючи термінові заходи для запобігання 

порушень та заходи як стримуючий засіб від подальших порушень. Хоча 

подібні обов’язки видаються «кроком вперед» у порівнянні з 

вищезазначеними положеннями Бернської конвенції, необхідно відмітити, 

що вже у порівнянні з угодою ТРІПС регламентація відбувається на 

«поверхневому рівні»: не встановлюється детальний перелік можливих 

заходів та суттєві вимоги до їх застосування, з урахуванням інтересів як 

правовласників, так і осіб, чиї права можуть порушуватись зловживанням 

досліджуваними механізмами. Єдиною вимогою до заходів є «ефективна 

протидія» правопорушенням, термін, який є оціночним, що не вбачається 

запорукою дійової охорони комп’ютерних програм. 
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Автори комп’ютерних програм можуть звертатись до механізмів не 

тільки юридичного, але й технічного характеру. До останніх можна віднести, 

наприклад, засоби технічного захисту (пристрої або програми, що не 

дозволяють несанкціоновані дії щодо об’єктів захисту) чи засоби збереження 

інформації про управління правами (ідентифікація твору, автора, 

правовласника, тощо). Договір ВОІВ у ст. 11 і ст. 12 встановив обов’язки 

щодо охорони подібних заходів і, на думку дослідників, запровадив дійсно 

нові положення [96, c. 216], оскільки: «жодні права у відношенні до 

цифрового використання праці, особливо в Інтернеті, не можуть бути 

застосовані без підтримки засобів технологічного захисту та інформації про 

користування програми для ліцензування та контролем за використанням» 

[18, c. 273]. 

Ст. 11 Договору встановлює обов’язки щодо передбачення відповідної 

правової охорони засобів технічного захисту та встановлення ефективних 

засобів правового захисту «від їх обходу». Коментуючи поняття «обходу», 

вказують на дії з видалення чи порушення роботи програм, що запобігають 

копіюванню чи, наприклад, «зламу» веб-сайтів [92, c. 85]. Прі цьому, П. Б. 

Меггс та А. П. Сергєєв пишуть, що єдності тут нема. З одного боку, 

комп’ютерні компанії і студії звукозапису лобіюють прийняття законів, котрі 

забороняють будь-яке незаконне використання технологічних засобів, а з 

іншого – існує думка, згідно котрої не слід забороняти дії в обхід охоронних 

технологій у будь-яких цілях, окрім тих, що порушують авторські права [89, 

c. 132]. З точки зору дотримання існуючих зобов'язань за досліджуваними 

міжнародними договорами, ми схиляємось до останньої позиції. Ст. 11 

вказує на обов’язок надавати охорону тим засобам технічного захисту, які 

вживаються авторами саме у зв'язку із застосуванням їх прав «згідно з цим 

Договором або Бернською конвенцією». Тому якщо дії особи, що обходить 

такий засіб, не призводять до порушення ексклюзивних авторських прав, 
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представляється, що державні заходи, направлені проти таких дій, не 

базуються на обов’язках Бернської конвенції та Договору ВОІВ
18

.  

Ст. 12 Договору ВОІВ, у свою чергу, накладає обов’язок встановлення 

ефективних засобів юридичної відповідальності щодо правопорушень, 

пов’язаних із електронною інформацією про управління правами. У 

контексті даних норм названа інформація визначається (ч. 2 ст. 12) як така, 

що ідентифікує твір, автора твору, володаря будь-якого права на твір або 

інформацію про умови використання твору, а також будь-які цифри або коди, 

в яких подана така інформація, якщо будь-яка з цих складових інформації 

додана до примірника твору або фігурує у зв'язку із розповсюдженням твору 

серед широкої публіки. Фахівці вказують, що дане визначення встановлює 

лише мінімальний обсяг інформації, котрій повинна надаватись охорона, – 

національні закони можуть містити більш широкі визначення [96, c. 221–

222].  

Порівнюючи зобов’язання даної статті із ст. 11, можна відмітити, що на 

відміну від останньої, ст. 12 приписує лише «передбачення ефективних 

засобів юридичної відповідальності», уникаючи положення про 

передбачення «відповідної правової охорони». На думку деяких дослідників, 

неузгодженість між двома текстами викликана технічною помилкою, а 

характер їх зобов’язань співпадає [96, c. 221]. Порівнюючи ці статті, також 

можна побачити відносно «розмите» поняття «ефективні засоби правового 

захисту», котре наділене більшим змістом у ст. 12. Викликає інтерес і одна з 

узгоджених заяв до статті 12 – заборона знаходження або застосування 

систем по управлінню правами, які б здійснювали нав'язування 

формальностей. Даний припис виступає закріпленням загального принципу 

автоматичного захисту (ст. 5.2 Бернської конвенції). А. В. Єрьомін, у свою 

чергу, розглядає дану заяву як втілення «генеральної лінії» міжнародної 

співдружності – система міжнародної охорони авторських прав, що існувала 
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Докладніше див підрозділ 2.3. 
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до розвитку інформаційних технологій, зберігає своє значення і у теперішній 

час, потребуючи лише доповнення [92, c. 88]. 

Необхідно відзначити і позицію С. Лаї [115, c. 20], котрий, аналізуючи 

відсутність захисту моральних прав авторів комп’ютерних програм 

відповідно до законодавства Великої Британії, пише, що з розповсюдженням 

використання інформації по управлінню правами у комп’ютерних програмах, 

котра містить дані щодо автора, представляється доцільним переглянути 

позицію щодо невизнання таких моральних прав. З урахуванням того, що 

відсутність захисту названих прав є порушенням режиму Бернської 

конвенції, позиція фахівця нами підтримується, і більш того, ми вважаємо її 

справедливим, хоча і не основним аргументом для обґрунтування 

необхідності шанування моральних прав авторів комп’ютерних програм 

міжнародною співдружністю. 

Наостанку торкнемось питання терміну охорони комп’ютерної 

програми відповідно до положень досліджуваних актів. Відповідно до норм 

ст. 7.1 Бернської конвенції такий термін становить увесь час життя автора і 

п’ятдесят років після його смерті, а у випадку, коли твір створений у 

співавторстві, – термін обраховується від часу смерті останнього автора     

(ст. 7bis). Дані положення хоча і чітко не регламентують відносини між 

правовласниками комп’ютерних програм, оскільки останні створюються, у 

більшості, юридичними особами, все ж не стають перепоною для захисту 

авторських прав державами-членами. Зокрема, Директива ЄС про 

комп'ютерні програми, узгоджена з положеннями актів ВОІВ, покликана 

врегулювати відносини авторства програми у випадку створення юридичною 

особою та, відповідно, строк такого захисту
19

. 

                                                             
19

Аналіз європейського законодавства з досліджуваних питань пропонується у підрозділі 2.3. дисертації. 

Про доцільність встановлення існуючого терміну див.: підрозділ 2.2. 
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2.2. Міжнародно-правові зобов'язання про охорону комп’ютерних 

програм за правом Світової організації торгівлі 

Угода про заснування Світової організації торгівлі має Додатки – 

угоди, що регулюють різні аспекти міжнародних торгових відносин, один з 

яких – Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS, 

далі – «ТРІПС», або «Угода ТРІПС»). ТРІПС є одним з ключових 

міжнародних договорів, що регулює відносини, пов’язані з правами 

інтелектуальної власності, у тому числі і авторсько-правовими аспектами 

охорони комп’ютерних програм. Відповідно до ч. 2 ст. ІІ Угоди про 

заснування СОТ, ТРІПС є невід’ємною та обов’язковою її частиною, тобто 

джерелом права СОТ [128; 130]. Необхідно вказати також на зв’язок між 

СОТ та ВОІВ, регламентований договором між ними від 22 грудня 1995 року 

[130]. Існує широке переконання, що ця угода дозволяє забезпечити більш 

надійне регулювання охорони авторських прав у міжнародному праві [92,     

c. 59–60]. 

До цього слід додати вплив, що мали положення ТРІПС на перемовини 

при наступному прийнятті Договору ВОІВ про авторські права. Так, під час 

розробки Договору ВОІВ був досягнутий консенсус щодо необхідності 

збереження результатів роботи над ТРІПС та, відповідно, переносу усіх 

домовленостей останньої у сфері авторського права до тексту Договору. 

Зв’язок між угодами полягає також у тому, що, відповідно до рішення 

Органу врегулювання суперечок СОТ у справі United States – Section 110(5) 

of the US Copyright Act, панель відмітила необхідність «шукати контекстне 

керівництво … при розробці інтерпретацій, що уникають конфліктів у 

загальній правовій системі, за винятком випадків, коли ці договори містять 

явно різні зобов'язання» [131]. Дослідники відмічають, що такий підхід 

накладає на держави необхідність бути обережними при перемовинах у 

форумі ВОІВ, оскільки положення, прийняті на ньому, можуть мати вплив на 

інтерпретацію положень ТРІПС [132]. 
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Відповідно до Преамбули ТРІПС, договірні сторони бажають 

зменшення викривлень і перешкод в міжнародній торгівлі, визнаючи 

необхідність сприяти ефективній і належній охороні прав інтелектуальної 

власності, а також з метою гарантування того, що заходи та процедури, 

спрямовані на забезпечення права інтелектуальної власності, самі не стануть 

бар'єрами для законної торгівлі [60]. 

Однак, незважаючи на те, що дані цілі можуть знаходитись у конфлікті 

одна з одною, все ж, на думку П. ван ден Боше [43, c. 745–746], ТРІПС є 

спробою досягнути балансу. Так, відповідно до ст. 7 ТРІПС її ціллю є захист 

та контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності, здійснені таким 

чином, щоб вони сприяли запровадженню технологічних нововведень та 

передачі і розповсюдженню технологій для обопільної вигоди виробників і 

користувачів технологічних знань у такий спосіб, що сприяє соціальному та 

економічному добробуту, а також балансу прав і обов'язків. К. М. Корреа, 

ілюструє реалізацію даної цілі у відношенні, наприклад, до регулювання у 

сфері патентного права – цілі патентної системи не будуть досягнуті, якщо 

вона слугує лише для стимуляції інновацій виключно в інтересах тих, хто їх 

контролює [111, c. 94]. 

Статтею 8 ТРІПС визначаються принципи цієї угоди, ч. 1 дозволяє 

вчиняти заходи, «необхідні для захисту здоров'я та харчування населення» та 

щоб «спонукати суспільний інтерес у секторах, життєво важливих для їх 

соціально-економічного та технологічного розвитку», а ч. 2 вказує на право 

здійснювати заходи, «щоб запобігти зловживанню правами інтелектуальної 

власності власниками цих прав або використанню практики, яка непомірно 

обмежує торгівлю чи негативно впливає на передачу технологій між 

країнами». У той же час, відповідно до тексту статті, такі заходи повинні 

узгоджуватись з положеннями угоди. Тобто, на думку дослідників [43,          

c. 744–745], замість встановлення виключень з положень ТРІПС, положення 

ст. 8 слід розглядати як такі, що встановлюють фундаментальний принцип 

угоди, котрий необхідно приймати до уваги при інтерпретації інших її норм. 
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Реалізація зобов'язань, передбачених ТРІПС, з урахуванням її цілей та 

принципів підтверджується також Дохійською декларацією з питань Угоди 

ТРІПС та громадського здоров’я 2001 року [133]: «Застосовуючи звичайні 

правила інтерпретації міжнародного публічного права, кожне положення 

Угоди ТРІПС повинне розглядатись у світлі об’єкту та цілі Угоди, 

висловленим, зокрема, у її цілях та принципах». 

У той же час, відповідно до позиції ВОІВ [18, c. 347–348], норми угоди 

містять ще два принципи – передбачений ст. 3 принцип національного 

режиму та встановлений ст. 4 принцип режиму нації, яка користується 

найбільшими перевагами. Однак, П. ван ден Боше розглядає дані режими не 

як принципи ТРІПС, а як її обов’язки [43, c. 758], а принципами ТРІПС 

пропонує вважати лише ті, котрі присутні у ст. 8. Отже, щодо переліку 

принципів ТРІПС існує певна неузгодженість. 

Угода регулює відносини у ряді сфер інтелектуальної власності, 

визначених розділами 1–7 частини ІІ: авторське право та суміжні права; 

товарні знаки; географічні зазначення; промислові зразки; патенти; 

компонування (топографії) інтегральних мікросхем; нерозголошувана 

інформація. Слід зазначити, що ТРІПС не створює суттєвої кількості нових 

обов’язків щодо матеріальних норм відповідних сфер інтелектуальної 

власності (включаючи і авторське право [96, c.10], більш детально – нижче), 

натомість інкорпоруючи положення існуючих джерел міжнародного права 

(Бернська, Паризька конвенції, тощо). 

При цьому, окрім інкорпорації та доповнення існуючих матеріальних 

норм, визначальність даної угоди для міжнародно-правового захисту прав 

інтелектуальної власності полягає, щонайменше, у встановленні зобов’язань 

по створенню та функціонуванню у національних законодавствах членів 

системи процедур (заходів) по захисту названих прав (ч. ІІІ) та у 

розповсюдженні на її положення юрисдикції Органу врегулювання 

суперечок СОТ [125]. На даний момент шляхом звернення до процедур 
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врегулювання суперечок СОТ врегульовано чи розглядаються 34 спори у 

відношенні обов’язків ТРІПС. 

Почнемо аналіз охорони комп’ютерних програм відповідно до 

приписів ТРІПС з визначення комп'ютерної програми як об’єкту 

охорони. Відповідно до ключового положення ТРІПС відносно 

комп’ютерних програм, ст. 10.1: «Комп'ютерні програми у вихідному або 

об'єктному коді охороняються подібно до охорони, що надається 

літературним творам за Бернською конвенцією (1971)». З норми вбачається, 

що угода відноситься до тих актів міжнародного права, котрі не надають 

визначення комп’ютерній програмі, але у той же час встановлюють критерій 

охороноздатності – форму вираження програми. 

Відтак, вищезазначеним положенням відзначається, що охорона 

надається програмам у вихідному та об’єктному коді, тобто набір інструкцій, 

що приводить до роботи комп’ютеру, повинен знаходитись у машиночитній 

формі. Відповідно до публікації ВОІВ, причина саме такого формулювання 

полягала у необхідності відкинути певні необґрунтовані позиції відносно 

того, що комп'ютерні програми можуть бути захищені тільки авторським 

правом до тих пір, поки вони знаходяться у вихідному коді, і що програми в 

об'єктному коді, у зв'язку з утилітарною метою програм в такому коді, не 

підлягають захисту [134]. В цілому вбачається, що визначення цих двох форм 

вираження відповідає сучасним технологічним реаліям, «покриваючи» як 

форму, у котрій програміст створює програму (вихідний код), так і форму, у 

котрій програма приводить комп’ютер до виконання поставленої задачі. 

З іншого боку, дослідники вказують, що редакція ст. 4 Договору ВОІВ, 

котра вказує на обов’язок надавати охорону комп’ютерним програмам 

незалежно від способу або форми їх вираження, виступає переважною з двох 

причин. По-перше, таке формулювання зобов’язання більш точно відповідає 

положенням ч. 1 ст. 2 Бернської конвенції [135; 96, c. 199], котрі 

встановлюють загальний об’єкт авторсько-правової охорони – всі твори в 

галузі літератури, науки і мистецтва, яким би способом і в якій би формі вони 
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не були виражені (принцип всеохоплюючого захисту). Зважаючи на 

специфічні відношення між угодою ТРІПС та Бернською конвенцією, 

узгодженість їх положень представляється запорукою їх функціонування. 

Також вказується на переваги редакції Договору ВОІВ з урахуванням 

можливого «відмирання» у майбутньому розділення форм вираження 

програм на вихідний та об’єктний код [135; 96, c. 199]. У зв’язку з такою 

можливістю виникає справедливе питання щодо коректності узгодженої 

заяви до ст. 4 Договору (щодо збігу сфер охорони комп’ютерних програм 

відповідно до Договору ВОІВ та ТРІПС) у разі коли даний сценарій 

реалізується. У літературі відзначається, що при такому розвитку подій 

узгоджена заява залишається вірною, з огляду на вищезазначений принцип 

всеохоплюючого захисту, встановлений ч. 1 ст. 2 Бернської конвенції [96,     

c. 199]. Нагадаємо, що положення цієї статті інкорпоровані до Угоди ТРІПС 

відповідно до ст. 9.1 останньої, а ст. 10.1 ТРІПС містить посилання на дану 

норму Конвенції («подібно до охорони, що надається літературним творам за 

Бернською конвенцією»). Все ж, на нашу думку, редакція Договору ВОІВ 

дозволить, у випадку припинення розділу форм вираження програми на 

вихідний/об’єктний код, чи у разі появи нових форм програм, зобов’язати 

держави надавати їм відповідну охорону без її особливого трактування.  

Також зазначимо, що К. М. Корреа, коментуючи форму вираження 

комп’ютерної програми, вказує, що положення ТРІПС мовчать щодо 

програм, котрі вбудовані до мікроелектронних пристроїв [111, c. 124]. Однак 

дана позиція уявляється дискусійною, принаймні з технічної сторони. К. М. 

Корреа вказує не на форму вираження програми, а на її носій. Програма, що 

записана на мікросхему електронного пристрою, може відрізнятись від 

записаної на жорсткий диск комп’ютеру, мовою програмування, але обидві 

знаходяться у об’єктному коді, тобто у тій формі, коли вони можуть 

приводити відповідний пристрій до виконання поставленої задачі. Таким 

чином, висловлена позиція видається неточною, програми, що знаходяться на 
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мікроелектронних пристроях, якщо вони представлені у об’єктному чи 

вихідному коді, підлягають захисту відповідно до положень ТРІПС. 

З іншого боку, ТРІПС, аналогічно приписам Договору ВОІВ та 

Бернської конвенції, дійсно не регулює ряд важливих аспектів, пов’язаних з 

комп’ютерними програмами. Зокрема, відсутні вказання на охорону 

підготовчих матеріалів комп’ютерної програми. Зважаючи на те, що при 

створенні даного об’єкту витрачається суттєва, чи, навіть, більша частина 

«творчих» зусиль, направлених на створення комп’ютерної програми, 

підготовчі матеріали, безумовно, потребують правової охорони. І хоча дана 

охорона надається рядом національних законодавств, наприклад ПАР [108], а 

також і на європейському рівні
20

, представляється, що вона повинна 

надаватись всесвітньо, принаймні у гармонізованому вигляді, а оскільки 

ТРІПС видається однією з найбільш дієвих угод у цій сфері, даний об’єкт 

повинен бути включений до її положень. 

Вбачаються можливими два шляхи регламентації захисту підготовчих 

матеріалів в Угоді ТРІПС. Перший полягає у доповненні обов’язків щодо 

охорони програм визначенням, аналогічним ч. 1 ст. 1 Директиви ЄС про 

комп’ютерні програми
21

, наприклад, доповнити ст. 10 ТРІПС третьою 

частиною наступної редакції: «3. Для цілей цієї Угоди, термін «комп’ютерні 

програми» включає їх підготовчі матеріали». Хоча даний спосіб дозволяє 

гармонізувати охорону підготовчих матеріалів, а сторони ТРІПС можуть 

бути переконані слідувати йому під впливом прикладу ЄС, цей спосіб 

«побудований» на технічній помилці, що може призвести до проблем з 

регулюванням у перспективі. Нагадаємо, що за своєю природою підготовчі 

матеріали виступають не видом (чи формою) програми, а результатом одного 

з етапів її створення, зокрема, вони не наділені машиночитною формою. 

Другим можливим шляхом вважається доповнення ст. 10 ТРІПС 

третьою частиною наступної редакції: «3. Підготовчі матеріали 

                                                             
20

Детальніше – у 2.3 цієї дисертації. 
21

Детальніше – у 2.3 цієї дисертації. 
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комп’ютерних програм охороняються подібно до охорони, що надається 

літературним творам за Бернською конвенцією». Даний спосіб базується на 

методі включення самих комп’ютерних програм до кола об’єктів авторського 

права згідно обов’язків Угоди ТРІПС (ч. 1 ст. 10). В такий спосіб сторони 

змогли б, на нашу думку, формально встановити обов’язок надавати охорону 

підготовчим матеріалам, вірно відобразивши їх сутність, спираючись при 

цьому на принцип всеохоплюючого захисту Бернської конвенції. 

Втім, обидва способи мають певний недолік, пов’язаний з загальним 

визначенням підготовчих матеріалів. Так, відповідно до визначення, 

присутнього у Директиві ЄС про комп’ютерні програми, для 

охороноздатності природа підготовчих матеріалів повинна бути такою, шо на 

більш пізньому етапі з них може бути створена комп'ютерна програма. На 

нашу думку, дане визначення не є чітким і в тому, що стосується вказівки на 

«більш пізній етап» (later stage), і в формулюванні «із них може буде 

створена комп’ютерна програма» (a computer program may result from it). 

Водночас, це дослідження не присвячено визначенню аналізованого об’єкту, 

але таке визначення повинно бути запропоноване внаслідок спеціального 

міжгалузевого дослідження з позицій міжнародного права, права 

інтелектуальної власності та наук, пов’язаних з інформаційними 

технологіями. 

Іншою важливою ознакою комп’ютерної програми як об’єкта 

авторського права, визначення котрої відсутнє в угоді ТРІПС, – це критерій 

оригінальності. На цю особливість ТРІПС вказують як К. М. Корреа [111,   

c. 124], так і П. ван ден Боше. Останній при цьому відзначає, що кожна її 

сторона вільна встановлювати рівень оригінальності чи художньої творчості, 

необхідний для охороноздатності праці з боку авторського права [43, с. 763]. 

Це свідчить про необхідність встановлення міжнародного визначення 

критерію оригінальності комп’ютерної програми та методики його 

«розрахунку». З причин політичного, економічного характеру це може 

виявитися складним, але вбачається доцільним проведення подальших 
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досліджень з цього питання з метою встановлення відповідного визначення з 

гармонізацією на найдетальнішому прийнятному рівні з подальшим 

закріпленням його у положеннях ТРІПС. Наразі, з метою підвищення рівню 

міжнародного захисту об’єктів авторського права в цілому та комп’ютерних 

програм зокрема, підвищення рівню правової визначеності досліджуваних 

актів та подальшої гармонізації досліджуваних відносин, представляється 

можливим запропонувати доповнити ТРІПС нормою наступного характеру: 

Охороні підлягають оригінальні праці, тобто ті, котрі, щонайменше 

являють собою власні інтелектуальні творіння авторів. При встановленні 

оригінальності не дозволяється використання естетичних чи якісних 

критеріїв, а також критерію новизни у розумінні права об’єктів 

промислової власності. 

Останнє питання, пов’язане з визначенням комп’ютерної програми як 

об’єкта охорони з боку авторського права відповідно до ТРІПС, стосується 

охороноздатності алгоритму, вірніше, відсутності такої охороноздатності. 

На відміну від розглянутих вище, цей аспект прямо урегульований 

положеннями цієї угоди. У ч. 2 ст. 9 ТРІПС зазначено: «захист  авторського 

права поширюється на вислови, а не на ідеї, процедури, способи дії або 

математичні концепції як такі». Такий підхід відображає загальний принцип 

авторського права щодо надання захисту формі вираження ідеї, а не самій 

ідеї. К. М. Корреа зауважує, що вільна доступність ідей, незважаючи на 

охорону форми їх вираження, є одним з основних принципів авторського 

права. Нагадаємо, що даний принцип – захисту вираження, а не ідеї, має 

назву «ідейновиразна дихотомія». Дослідник також вказує, що існуюче 

формулювання названої статті було контрпропозицією на внесення Японією 

аналогічного виключення з охороноздатності у ч. 10 ст. 9. Японський текст 

прямо стосувався заборони охороноздатності самих алгоритмів 

комп’ютерних програм, однак при подальшому його перенесенні до тексту 

Угоди він отримав більш широкий зміст і поширився на усі сфери 

авторського права [111, c. 119–123]. Таким чином, це положення 
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безпосередньо пов’язане з алгоритмом, тобто сам алгоритм, а не його 

машиночитна форма, охороняється ТРІПС.  

Також зазначається, що норма ч. 2 ст. 9 ТРІПС істотно вплинула на 

підготовку тексту Договору ВОІВ, зокрема, включення до нього статті 2. 

Делегати, котрі хотіли бути абсолютно впевненими в тому, що Договір не 

буде інтерпретований як такий, що вносить суттєві зміни у режим захисту 

програм ТРІПС, наполягли на відтворенні ч. 2 ст. 9 ТРІПС у нормах 

Договору, що і відбулось шляхом прийняття ст. 2 останнього [96, c. 198]. 

Властива ТРІПС інкорпорація положень існуючих угод у сфері 

охорони прав інтелектуальної власності справедлива і відносно авторсько-

правової охорони. Так, відповідно до ч. 1 ст. 9 ТРІПС члени повинні 

виконувати Статті 1–21 Бернської конвенції та Додатка до неї (окрім      

статті 6bis). Зазначимо, що угода ТРІПС не встановлює нові по сутності 

обов’язки перед договірними сторонами щодо матеріальних норм у сфері 

надання авторсько-правового захисту, а лише доповнює існуючі, як, зокрема, 

у випадку з комп’ютерними програмами.  

Загальний обов’язок по наданню охорони комп’ютерним 

програмам закріплений у ст. 10.1 ТРІПС: «Комп'ютерні програми у 

вихідному або об'єктному коді охороняються подібно до охорони, що 

надається літературним творам за Бернською конвенцією (1971)». Цей 

обов’язок доповнює відповідний загальний обов’язок учасників цієї 

конвенції надавати охорону названим творам у всіх країнах, що складають 

Бернський союз (ч. 6 ст. 2) Тут слід зазначити, що вже у 80-х роках ХХ ст. 

деякі вчені вважали правомірним охорону програм у рамках Бернської 

конвенції, а в окремих державах надавали охорону програмам з боку 

авторського права, керуючись конвенційним принципом всеохоплюючого 

захисту
22

. В такому випадку внесення до ТРІПС відповідного положення 

представляється формалізацією обов’язків, котрі багато з країн-учасниць 

фактично вже взяли на себе. Реалізовуються ці обов’язки, зокрема, шляхом 

                                                             
22

Детальніше див. [137, c. 123]. 
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виконання зобов’язань по наданню прав авторам художніх та літературних 

творів, що містяться в основному в Бернській конвенції, обов’язковій для 

сторін ТРІПС. У даній роботі вважається з необхідне зосередитись на тих з 

зазначених прав, що можуть мати відношення саме до комп’ютерних 

програм. 

Тут слід звернути увагу на наступне: хоча названі обов’язки пов’язані з 

наданням прав приватним особам, угода ТРІПС є актом міжнародного 

публічного права. Отже, правопорушником, у разі ненадання особі 

авторського права, виступає держава, котра не запровадила і не забезпечила 

заходи його реалізації, а не третя особа, котра це право порушила. Крім того, 

процедура Органу врегулювання суперечок СОТ дозволяє звертатись з 

заявами про правопорушення лише державам-членам СОТ, а не приватним 

особам. 

Перш ніж продовжити дослідження міжнародно-правових зобов'язань 

держав за Угодою ТРІПС про поширення авторських прав на комп’ютерні 

програми, необхідно визначити єдину назву осіб-носіїв цього права. Справа 

в тому, що угода ТРІПС по-різному визначає осіб, наділених правами 

інтелектуальної власності. Так, ст. 7 визначає таких осіб як виробників 

технологічних знань (хоча це напевно відображає їх фактичну сутність, а не 

правовий статус), ст. 8.2 та ст. 42 – як власників прав, при цьому остання, 

відповідно до примітки 11, поширює це визначення на федерації  і асоціації,  

якщо їх правовий статус дозволяє мати такі права. По-різному визначаються 

такі особи і відносно окремих категорій прав інтелектуальної власності: 

власник відносно товарного знаку (ст. 16) та промислового зразку (ст. 26), 

власник (ст. 28) чи власник прав (ст. 31) відносно патенту, автор та 

правонаступник (ст. 11) чи власник прав (ст. 13) відносно авторських прав. 

Найбільш загальною категорією видається саме власник прав 

(інтелектуальної власності), котра охоплює визначення названої ст. 11, що 

має пряме відношення до авторсько-правового захисту комп’ютерних 

програм, «автор та правонаступник». Іменування таких осіб 
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правовласниками також представляється більш правильним, з огляду на те, 

що в більшості випадків комп’ютерні програми створюються юридичною 

особою, котра і володіє названими правами як певний авторський колектив. 

При цьому економічні авторські права можуть передаватись і передаються 

подібним юридичним особам через приватно правові (наприклад, договірні 

відносини) чи інші заходи, і називати такі юридичні особи авторами програм 

вбачається неточним. У зв’язку з вищезазначеним представляється вірним 

називати осіб, що наділяються авторськими правами, відповідно до положень 

ТРІПС «власниками (авторських) прав» чи «правовласниками». Втім це 

питання, а також питання (не)однорідності визначення осіб, що наділені 

правами інтелектуальної власності відповідно до ТРІПС, залишаються 

відкритими для дискусії та дослідження. 

Окремо слід розглянути так звані «права Конвенції». З інкорпорованих 

у положення ТРІПС ексклюзивних авторських прав Бернської конвенції до 

комп’ютерних програм мають пряме відношення: право на відтворення      

(ст. 2.1) – виключне право дозволяти відтворення творів будь-яким чином і в 

будь-якій формі; право на адаптацію (переробку) і інші зміни свого твору  

(ст. 12), з котрим пов’язане і право на переклад (ст. 8); право на публічне 

повідомлення (передачу в ефір – ст. 11 bis) творів будь-яким іншим способом 

бездротової передачі знаків, звуків або зображень. Оскільки обов’язки по 

встановленню даних прав базуються на нормах Бернської конвенції, більш 

детальний аналіз сутності цих прав пропонується у підрозділі 2.1. 

Важливо зазначити, що аналіз положень ст. 1–21 Бернської конвенції 

на предмет встановлення обов’язків по наданню ексклюзивних прав авторам 

програм та з'ясування особливостей цих прав не є простим. Ці норми 

створювались значно раніше розвитку комп'ютерної індустрії і не завжди 

пристосовані до цього об’єкту. Тому виглядає доцільним конкретизувати у  

ч. 1 ст. 10 ТРІПС обов’язок додержання норм Бернської конвенції щодо 

захисту комп’ютерних програм, визначивши перелік її норм, котрим 

потрібно слідувати при наданні захисту цього об’єкту, на відміну від більш 
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загального формулювання «подібно до охорони, що надається літературним 

творам». 

Хоча ТРІПС і базується на механізмі Бернської конвенції, вона 

доповнює права авторів програм ще й правом на прокат і зобов’язує 

держави його визнати. Згідно ст. 11: «Сторона забезпечує авторів та їх 

правонаступників правом дозволяти або забороняти комерційний прокат 

оригіналів або копій авторських творів широкому загалу». Аналізуючи дані 

норми, можна звернути увагу на виділення комерційного прокату, тобто на 

держав-членів, відповідно до авторсько-правових положень ТРІПС, не 

накладається обов’язок приймати заходи щодо надання авторам 

ексклюзивного права контролю передачі програми без отримання прибутку. 

Для такого контролю автори можуть звертатись до ліцензійних договорів чи 

інших приватно-правових заходів, що не підлягають дослідженню. 

Частина 2 названої статті встановлює виключення з названого 

зобов’язання у випадку, коли сама програма не є суттєвим об'єктом 

комерційного прокату (оренди). К. М. Корреа наводить приклад таких 

випадків, вказуючи на програми, що знаходяться на пристроях орендованих 

автомобілів, чи ті, що знаходяться на орендованих комп’ютерах у аеропортах 

чи готелях [111, c. 130]. Втім, як вже було зазначено, у теорії відсутнє єдине 

розуміння даного виключення. Так, наприклад, коментар до угод ВОІВ при 

аналізі аналогічних положень останнього вказує, що дане виключення не 

розповсюджується на прокат комп’ютерів, оскільки функціональне 

призначення програми – забезпечення функціонування комп’ютеру, 

неможливо сказати, що програма не є тут основним об’єктом прокату [96,    

c. 204]. 

Порівняння положень Договору ВОІВ та ТРІПС також дають 

можливість відзначити ряд переваг першого у сфері регламентації обов’язків 

щодо шанування ексклюзивних прав автора. По-перше, на відміну від 

провізій ст. 6 Договору, норми ТРІПС прямо не регулюють відносини, 

пов’язані з правом на розповсюдження об’єктів авторського права, у тому 
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числі і програм. В міжнародно-правовій літературі зазначається, що Угода 

ТРІПС, включаючи інкорпоровані положення Бернської конвенції, не 

вимагає наділення авторів загальним правом на розповсюдження [137, c. 19]. 

Втім з такою точкою зору можна погодитись лише частково. Зокрема, 

звертається увага на те, що на практиці право на розповсюдження випливає з 

права на відтворення [95, c. 54]. Окрім того, Бернська конвенція вимагає 

охорони права на розповсюдження щодо певного кола творів, наприклад, 

кінематографічних (ч. 1 ст. 14). Тобто хоча від сторін ТРІПС чи Бернської 

конвенції дійсно не вимагається шанувати дане право, відповідно до 

«загальної лінії» ВОІВ це право підлягає захисту, і це очевидно викликано 

практичними потребами. 

У будь-якому випадку, для надання гармонізованої і ефективної 

охорони авторським правам на універсальному рівні уявляється необхідним 

доповнити Угоду ТРІПС обов’язком по наділенню авторів творів 

ексклюзивним правом розповсюдження. Це видається цілком логічним з 

урахуванням регламентації відносин, пов’язаних із правом на прокат, котре 

розглядається похідним від права розповсюдження. 

Інший недолік ТРІПС, у порівнянні з положеннями Договору, 

пов’язаний з регулюванням відносин щодо права на розповсюдження серед 

широкої публіки. Обов’язок охороняти дане право міститься у ст. 11bis 

Бернської конвенції, інкорпорованій до ТРІПС. При цьому, як вже 

зазначалося, цей конвенційний обов’язок конкретизується у ст. 8 Договору 

ВОІВ щодо передачі творів через цифрові мережі: автори користуються 

виключним правом на дозвіл будь-якого розповсюдження своїх творів серед 

широкої публіки через дротові або недротові засоби зв'язку, включаючи 

розповсюдження своїх творів серед широкої публіки у такий спосіб, що 

представники публіки можуть мати доступ до таких творів у будь-якому 

місці і в будь-який час за їх власним вибором. Така редакція статті – 

«парасолькове рішення», зокрема, дозволяє сторонам розглядати передачу 



92 
 

творів цифровими мережами як реалізацію саме цього права. Це виглядає 

доцільним, враховуючи складну природу таких передач інформації. 

З іншого боку, у тексті ТРІПС відсутнє подібне роз’яснення, а 

обов’язок, інкорпорований із ст. 11bis Бернської конвенції, сягає часів 

початку радіомовлення. Хоча на його основі й можна виробити заходи щодо 

охорони права на контроль за розповсюдженням у цифрових мережах, його 

редакція не вбачається такою, що зобов’язує сторони приймати подібні 

заходи. Враховуючи бажання договірних сторін надавати ефективну охорону 

авторським правам та необхідність правової визначеності дієвих 

інструментів, а також з огляду на сучасну розповсюдженість передачі 

інформації через мережі, видається доцільним доповнити Угоду ТРІПС 

положеннями, аналогічними ст. 8 Договору ВОІВ, прямо розширивши 

ексклюзивне право на поширення серед широкої публіки для охоплення 

відносин у сучасних технічних реаліях. 

У зв’язку з розглядом обов’язків держав за Угодою ТРІПС щодо 

встановлення ексклюзивних авторських прав виникає питання про моральні 

права. Відповідно до ст. 9.1 ТРІПС, котра регламентує інкорпорацію норм 

Бернської конвенції, договірні сторони, маючи обов’язки згідно статей 1–21 

останньої, не зв’язані зобов’язаннями стосовно прав, які надаються за 

статтею 6bis Конвенції, або похідними правами, тобто стосовно моральних 

авторських прав (право бути визнаним автором, право чесності, тощо). 

Зазначається, що таку ініціативу виявили США, де моральні права не 

визнаються, за виключенням певних візуальних робіт, що не були створені 

по найму [138, c. 212].  

Хоча моральні права, зокрема на комп’ютерні програми, шануються 

рядом правових систем світу, зважаючи на позицію США і групи інших 

держав, котрі мають безумовний вплив на розвиток правової системи СОТ, 

не вважається доцільним пропонувати доповнення ТРІПС нормами, що 

встановлюють обов’язки у аналізованій сфері. 
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Розглянемо також права сторін встановлювати виключення з 

ексклюзивних авторських прав. Нагадаємо, що відповідно до 

інкорпорованої у ТРІПС норми ч. 2 ст. 9 Бернської конвенції, держава може 

встановити виключення з права на відтворення шляхом проведення так 

званої «трьохетапної перевірки» [6 c. 57]. Перевірка полягає у встановленні, 

чи наносить таке виключення шкоду нормальному використанню твору; чи 

зачіпає воно необґрунтованим способом законних інтересів автора; чи 

дозволяється воно виключно у певних особливих випадках. Ст.10 Договору 

ВОІВ, у свою чергу, розповсюджує можливість встановлення виключень з 

усіх ексклюзивних авторських прав після проведення такої перевірки. Однак, 

зважаючи на відношення Договору ВОІВ та Бернської конвенції (перший 

виступає спеціальною угодою, у значенні ст. 20 останньої
23

), подібне 

розповсюдження, хоч і не викликає гострих практичних проблем [112], 

вбачається вкрай дискусійним вирішенням питання, навіть беручи до уваги 

узгоджену заяву (до ст. 10 Договору), котра може розглядатись як суто 

декларативна. 

З іншого боку, угода ТРІПС не є спеціальною у розумінні ст. 20 

Бернської конвенції, тобто договірні сторони вільні змінювати обов’язки 

щодо положень Конвенції, інкорпорованих до ТРІПС. У зв’язку з цим 

приписи ст. 13 ТРІПС, котрі визначають можливість виключень з виключних 

авторських прав (у разі коли такі виключення не суперечать звичайному 

використанню твору, не призводять до надмірної шкоди законним інтересам 

власника прав та обмежуються певними особливими випадками), 

розповсюджують концепцію трьохетапної перевірки на усі ексклюзивні 

права і виглядають більш узгодженими, у порівнянні з нормами Договору 

ВОІВ. Проведення трьохетапної перевірки та розповсюдження положень    

ст. 13 ТРІПС як на ексклюзивні права, що містяться в нормах Бернської 

конвенції, так і на «нові» права, що доповнені правилами самої ТРІПС, 

                                                             
23

 Детальніше у підрозділі 2.1. 
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підтверджуються також висновками панелі Органу врегулювання суперечок 

СОТ у United States – Section 110(5) of the US copyright act [131]. 

Обов’язки щодо процедур захисту та відповідних заходів. 

Традиційно слабким місцем міжнародних договорів про охорону прав на 

інтелектуальну власність є розділи, присвячені національній імплементації 

засобів їх охорони в адміністративному та судовому порядку [130, c. 46–51]. 

Це пов'язано з загальний підходом, що існує в міжнародному праві щодо 

суверенного права держави самостійно визначати політику в сфері покарання 

за правопорушення. Загальний обов’язок запроваджувати заходи по захисту 

авторами своїх прав обмежується у Бернській конвенції статтею 16. Хоча 

відповідно до тексту Конвенції: «контрафактні  примірники твору підлягають 

арешту в будь-якій  країні  Союзу…», цю норму слід розглядати не як 

прямий обов’язок держави за власною ініціативою накладати арешт на 

названі примірники, а скоріше як обов'язок створювати для автора відповідно 

до національного законодавства умови для прийняття заходів для такого 

арешту. Дана позиція підтверджується Посібником до Конвенції [95, c. 97], 

котрий також вказує на право держави визначати державний орган, що 

здійснюватиме арешт.  

У ТРІПС дана сфера відносин регулюється більш детально. Її 

особливістю є обов’язок держав встановити правові процедури захисту прав 

інтелектуальної власності, регламентовані ч. ІІІ угоди. У зв’язку з цим П. ван 

ден Боше вказує, що включення правил по процедури захисту прав 

інтелектуальної власності до угоди ТРІПС стало суттєвою інновацією, котра 

доповнила існуючі конвенції ВОІВ та, відповідно, посилила міжнародно-

правовий захист названих прав [43, c. 793]. А. В. Єрьомін іде ще далі, 

вважаючи, що в сфері забезпечення здійснення авторських прав Угода ТРІПС 

внесла дійсно революційні зміни [92, c. 65]. К. М. Корреа, в свою чергу, 

вказує на те, що розробники угоди визнали величезну різницю у правових 

заходах, котрі встановлюють досліджувані процедури, і що таку різницю не 

можна раціонально усунути [111, c. 409]. Це відображено у Преамбулі угоди: 
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«… необхідність нових норм та правил щодо: … (с) забезпечення 

ефективними та відповідними примусовими засобами захисту пов'язаних із 

торгівлею прав інтелектуальної власності з урахуванням розбіжностей 

національних законодавчих систем», положення, котре, як вважається, вказує 

на необхідність гармонізації на рівні загальних принципів таких засобів 

охорони, імплементація котрих приведе до встановлення жаданого ступеня 

охорони на міжнародному рівні.  

Розділ 1 частини ІІІ ТРІПС (ст. 41) встановлює загальні зобов’язання, 

принципи відповідно до котрих встановлюються та функціонують усі 

процедури по охороні прав, регламентовані даною угодою. Ключова вимога 

міститься у ч. 1 названої статті і полягає в обов'язку дотримання певного 

балансу: заходи повинні, з одного боку, бути ефективними, а з іншого – 

уникати створення бар’єрів для законної торгівлі, та гарантії проти їх 

зловживань повинні бути забезпечені. 

Частини 2–4 статті 41 закріплюють вимоги, котрі доволі лаконічно 

підсумовані П. ван ден Боше як «нормальні вимоги належної правової 

процедури (normal due process requirements)» [43, c. 794]. Серед них: (ч. 2) 

справедливість та рівність для всіх, відсутність безпідставних ускладнень, 

високої вартості, безпідставних часових обмежень, тощо; (ч. 3) письмова 

форма та обґрунтованість рішень по суті (бажано), доступ сторін 

судочинства до названих рішень та до розгляду справ, та ін.; (ч. 4) 

можливість перегляду судових рішень. Викликає інтерес частина 5 статті 41, 

котра прояснює відсутність обов’язку створення окремої системи 

судочинства з розгляду питань, пов’язаних з правами інтелектуальної 

власності. Ця норма відобразила побоювання країн, що розвиваються, витрат 

на імплементацію аналізованих заходів [43, c. 794]. 

Згадані статті, незважаючи на загальний підхід ТРІПС до гармонізації 

на рівні загальних принципів, містять ряд «розмитих», суб’єктивних чи 

оціночних понять, зокрема: ефективність, безпідставність, висока вартість та 

ін. Вбачається, що визначення даних понять в контексті угоди видається 
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важливим питанням, відповідь на котре дозволить вірно та повно трактувати 

її зобов’язання, і заслуговує поглибленого дослідження, за результатами 

котрого можливо і внесення відповідних змін чи доповнень до її тексту.  

Другий розділ (ст. 42–49) закріплює обов’язок встановити цивільно-

правові процедури і засоби правової охорони прав інтелектуальної 

власності (ст. 42) та встановлює вимоги щодо таких процедур. Тут слід 

звернути увагу на певну властивість угоди ТРІПС, яку помітив К. М. Корреа, 

а саме, що правовласники можуть свідомо і недобросовісно використовувати 

права інтелектуальної власності, щоб блокувати правомірну конкуренцію, що 

може призвести до  суттєвого економічного збитку такого конкурента. Тому 

ТРІПС намагається встановити баланс у зобов’язаннях держав щодо 

інтересів власників прав ІВ та третіх сторін [111, c. 430]. Важливі положення, 

що захищають права таких третіх сторін, регламентовані ст. 48 і вимагають 

встановлення механізму компенсації особі, котра постраждала від можливого 

зловживання. Інші подібні положення відображені у ст. 42–46 ТРІПС. 

Цікавими є положення ст. 49, котрі відзначають, що у разі застосування 

адміністративно-правових процедур для захисту прав інтелектуальної 

власності на них розповсюджуються принципи цивільно-правових процедур, 

передбачені ст. 41–48 угоди. Важливість цього положення пояснюється тим, 

що у певних державах, наприклад, у КНР, адміністративно-правові 

процедури по захисту прав інтелектуальної власності використовуються у 

сукупності з цивільно-правовими
 
[111, c. 432].  

Таким чином, у плані міжнародно-правової охорони прав розробника 

комп’ютерної програми можна зазначити регламентовані даною групою 

правил ТРІПС обов’язки держав-членів встановити цивільно-правові
24

  

механізми по запобіганню введення продукції, що порушує авторські права, 

до комерційних каналів, виведення її з комерційних каналів, її знищення, 

відшкодування завданої шкоди та ін. 

                                                             
24

Чи адміністративно-правові, де це може бути застосовано до системи права. 
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Третій та четвертий розділи (ст. 50–60) досліджуваної Частини ТРІПС 

регламентують тимчасові та прикордонні заходи, схожість котрих, як 

зазначає П. ван ден Боше, у тому, що вони направлені на запобігання 

правопорушенням [43, c. 797]. Ст. 50 встановлює обов’язок надавати судовим 

органам повноваження вимагати здійснення негайних та ефективних 

тимчасових заходів з метою запобігання порушення прав інтелектуальної 

власності після проходження митного кордону та з метою забезпечення 

доказів щодо інкримінованого правопорушення. При цьому, відповідно до   

ч. 2 названої статті, такі заходи можуть прийматись inaudita altera parte
25

. У 

той же час, намагаючись дотримуватись вищезазначеного балансу між 

інтересами правовласника та можливого правопорушника, положення угоди 

передбачають ряд механізмів його забезпечення, викладені у ч. 3–8 ст. 50. 

Четвертий розділ досліджуваної частини ТРІПС (ст. 51–60) встановлює 

зобов’язання щодо наділення судових, адміністративних та митних органів 

повноваженнями по вчиненню заходів, подібних до тих, що передбачені 

попереднім розділом, але ще під час проходження товарами митного 

кордону, зокрема затримання товарів на кордоні та невпущення їх до 

вільного обігу. Так, ст. 51 встановлює загальний обов’язок, ст. 55 – 

тривалість заходів, ст. 52 вимоги до заяви правовласника, ст. 53 – 

особливості застави або іншої гарантії з його боку, ст. 54 – необхідність 

повідомлення зацікавлених сторін про вчинення заходу, ст. 55 – необхідність 

наділення сторін правом на інформацію та інспекцію, ст. 56 – відшкодування 

у разі виявленої незаконності заходу (через зловживання, помилку, тощо). 

Однією з основних відмінностей від обов’язків щодо тимчасових заходів, є 

допущення дії компетентних органів ex officio та відповідної регламентації 

таких заходів (ст. 58). Крім того, положення ст. 59 передбачають наділення 

компетентних органів повноваженнями щодо знищення або вилучення 

товарів згідно принципів, викладених ст. 46. Ст. 60 стосується досліджуваних 

                                                             
25

Без повідомлення другої сторони (відповідача). 
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заходів відносно імпорту de minimis, незначної кількості товарів 

некомерційного призначення.  

Останній вид заходів, передбачених даною частиною угоди ТРІПС, – 

це заходи кримінально-правового характеру (ст. 61). Положення статті 

встановлюють мінімальні вимоги вчинення таких заходів: навмисна 

фальсифікація товарного знаку або порушення авторських прав у 

комерційних масштабах. Подібні заходи повинні включати ув’язнення та/або 

грошові штрафи та, у відповідних випадках, – накладення арешту, 

конфіскацію та знищення товарів, що порушують право, чи обладнання, що 

використовується для вчинення порушення. Також, відповідно до вимог 

даної статті, заходи повинні бути достатні для того, щоб служити засобом 

стримування відповідно до рівня покарання, який застосовується у випадках 

злочинів відповідної тяжкості. 

Таким чином, для дотримання зазначених обов’язків щодо авторських 

прав на комп’ютерні програми за договором ТРІПС держави-члени ТРІПС 

зобов'язані встановити кримінально-правову відповідальність за порушення 

вказаних прав, принаймні у разі скоєння таких порушень у комерційних 

масштабах. Санкції, передбачені за подібні діяння, повинні включати у себе 

ув’язнення та штрафи, а у відповідних випадках – накладення арешту, 

конфіскацію та знищення товарів, що порушують право, чи обладнання, що 

використовується для вчинення порушення. Розмір санкцій повинен бути 

аналогічним розміру санкцій за злочини відповідної тяжкості. 

Підсумовуючи усі вимоги ч. ІІІ ТРІПС в контексті міжнародно-

правового захисту авторських прав на комп’ютерні програми, можна сказати, 

що держави-учасниці зобов’язані наділити національні судові та 

адміністративні органи повноваженнями приймати заходи цивільно-, 

адміністративно- та кримінально-правового характеру (у тому числі 

тимчасові та прикордонні) для того, щоб дозволити власникам авторських 

програм реалізувати свої права у повному обсязі, використовуючи 

процедури, визначені цією угодою. Водночас, розуміючи значну складність 



99 
 

досягнення юридичних домовленостей на універсальному рівні, слід 

зазначити, що  термінологія, що використовується у частини ІІІ ТРІПС, не є 

досконалою. Нерідко вона має суб’єктивний, оціночний характер, що не 

дозволяє досягнути повноцінної гармонізації застосування режиму ТРІПС в 

різних країнах.  

Незважаючи на істотну розвиненість заходів захисту прав ТРІПС у 

порівнянні з режимом Бернської конвенції і Договору ВОІВ, Угода ТРІПС не 

регламентує питання, пов’язані з технічними засобами захисту 

авторських прав, котрі дедалі частіше використовуються правовласниками. 

Так, ст. 11 та ст. 12 Договору ВОІВ, котрі встановлюють обов’язки по 

охороні засобів технічного захисту (пристроїв або програми, що не 

дозволяють несанкціоновані дії щодо об’єктів захисту) та, відповідно 

інформації про управління правами (ідентифікація твору, автора, 

правовласника, тощо) не мають аналогів в Угоді ТРІПС. Беручи до уваги 

позицію фахівців щодо неможливості застосування ексклюзивних прав у 

сучасних умовах без підтримки названих засобів, видається необхідним 

доповнити Угоду ТРІПС положеннями, подібними до ст. 11 та ст. 12 

Договору ВОІВ. 

Наостанку, розглянемо термін охорони комп’ютерної програми 

відповідно до положень ТРІПС. Відповідно до норми, інкорпорованої до 

угоди ст. 7.1 Бернської конвенції, такий термін становить увесь час життя 

автора і п’ятдесят років після його смерті. При цьому у ймовірному випадку, 

коли економічні права
26

 на комп’ютерну програму передаються юридичній 

особі, для визначення названого строку слід керуватись приписами ст. 13 

ТРІПС, котрі вказують на 50 років від дозволу автора на публікацію 

(продукцію, копіювання), або на 50 років від закінчення календарного року 

створення програми. 

Утім слід поміркувати над такою цифрою. Візьмемо за приклад 

продукцію компанії Microsoft, операційну систему Windows. Перші її версії, 
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Як відмічалось, ТРІПС не встановлює обов’язки щодо моральних прав. 
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котрі, справедливості задля, були надбудовами для операційної системи 

DOS, були випущені у 1985, 1987, 1990 та 1992 роках. Дійсно автономною 

операційною системою вона стала у 1995 році, і нові її версії виходили у 

продаж кожні декілька років: Windows 95 (95), Windows (98), Windows XP 

(2001), Windows Vista (2006), Windows 7 (2009), Windows 8 (2012), Windows 

10 (2015)
27

. Це не враховуючи безліч оновлень та «патчів», котрі можуть 

випускатись майже щодня, реалізуючи ексклюзивне право на адаптацію. 

Спеціалісти технічних наук можуть дискутувати щодо наданого переліку, 

відзначаючи, що одні з названих є оновленнями інших, тобто адаптованими 

версіями, програмами одного «сімейства», однак, з іншого боку, сперечатись, 

що Windows 95 і актуальні нині Windows 7, 8 чи 10 є однією програмою, 

точно є невірним. Таким чином, комерційна привабливість такого продукту 

може бути декілька років, десятиріччя, у окремих випадках, можливо – два, 

однак ніяк не встановлені ТРІПС 50 років ексклюзивної реалізації 

економічних прав. 

Даний строк є справедливим для літературних творів художнього 

характеру та схожих об’єктів, оскільки вони задовольняють естетичні 

потреби, і з плином часу не стають (звісно, у разі дійсно видатних робіт) 

менш затребуваними, однак відносно програм, котрі є функціональними 

працями (виповняють певну функцію) і втрачають актуальність значно 

швидше, вбачається занадто великим. Таким чином, положеннями ТРІПС 

надається захист значно довший, ніж необхідний правовласникам для 

ефективної реалізації економічних прав, що, у свою чергу, суперечить 

закріпленій у ст. 7 цілі – сприяння передачі та розповсюдженню технологій 

для обопільної вигоди розробників та користувачів, що сприяє соціальному 

та економічному добробуту. 

Дана дисертація не є першим дослідженням, котре відмічає дану 

проблему відносно положень ТРІПС чи інших актів міжнародного чи 
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З технічної сторони, викладене є спрощенням, до того ж не перераховуються усі її версії, котрі виходили 

ще частіше, а перераховуються найбільш популярні та відомі. 
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національного права і не претендує на це визнання. Однак це питання 

безумовно заслуговує на увагу при аналізі недоліків ТРІПС і виступає  

твердим аргументом у дискусії щодо надання комп’ютерним програмам 

інших, ніж авторсько-правової, форм охорони на світовому рівні. 
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2.3. Міжнародно-правові зобов'язання про охорону комп'ютерних 

програм у праві Європейського Союзу 

В цілому, право ЄС можна поділити на дві категорії
28

. До першої 

відноситься «первинне» право – угоди ЄС, зокрема, Угода про Європейський 

Союз (Treaty on European Union, 2007 – TEU [141]) та Угода про 

функціонування Європейського Союзу (Treaty on the Functioning of the 

European Union, 2007 – TFEU [142]), котрі формують загальні правила. 

«Вторинне» право включає у себе  постанови, директиви та рішення, котрі, в 

свою чергу, випливають із принципів та цілей, викладених в угодах. 

Директиви, відповідно до ст. 288 TFEU, є обов’язковими для виконання 

Державами-членами у частині досягнення передбаченого результату, але 

залишають національній владі вибір щодо форм чи методів.  

Зобов’язання держав-членів ЄС відносно охорони комп’ютерних 

програм передбачені системою інструментів. Найбільш загальні обов’язки у 

сфері регулювання відносин інтелектуальної власності містяться, наприклад, 

у нормах ст. 118 чи ст. 207 TFEU. Зобов’язання щодо встановлення охорони 

прав інтелектуальної власності регламентовані Директивою 2004/48/EC 

[143], щодо охорони авторського та суміжних прав – Директивою 2001/29/EC 

(INFOSOC) [144], щодо терміну охорони авторського права – Директивою  

2006/116/EC [145], спеціальні обов’язки по охороні комп’ютерних програм – 

Директивою 2009/24/EC [41]. У той же час, відповідно до п. (a) ч. 2 ст. 1 

Директиви 2001/29/EC (INFOSOC), її положення не розповсюджуються на 

охорону комп’ютерних програм, що створює певні складнощі у регулюванні, 

детальніше про них далі у цьому підрозділі. 

Характеризуючи зобов’язання держав-членів ЄС в сфері охорони прав 

інтелектуальної власності, відзначимо і наявність у цій наднаціональній 
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 Загальне питання обсягу джерел права ЄС є дискусійним, однак не видається принциповим для даного 

дослідження. Більш широке бачення представлене напр. у роботі М. Н. Марченко, Е. М. Дерябіної 

«Правовая система Европейского Союза», 2014 [140, с. 234]. 



103 
 

структурі
29

 ефективного механізму забезпечення виконання таких 

зобов’язань – Суду ЄС (Європейський суд, ECJ – European Court of Justice). 

До правової бази функціонування суду можна віднести ст. 13.1, ст. 19 TEU,  

секцію 5 глави 1 титулу 1 частини 6 TFEU (ст. 251–281), Правила та 

процедуру суду ЄС [147]. Враховуючи положення ст. 19.1 та 258 TFEU, до 

повноважень суду в сфері забезпечення виконання права ЄС входять 

провадження по порушеннях (infringement proceedings), котрі ініціюються у 

зв’язку з невиконанням національним урядом зобов’язань права ЄС. У 

випадку встановлення такого порушення та відсутності подальшого 

досягнення державою відповідності режиму, на неї може бути покладений 

штраф. Зважаючи на сучасний зовнішньополітичний курс України, цей 

механізм слід тримати на увазі.  

Як і у попередніх підрозділах, перейдемо до розгляду ознак 

комп’ютерної програми як об’єкту охорони. Почнемо з положень  

Директиви ЄС 2009/24/EC про комп’ютерні програми. Відповідно до ч. 1    

ст. 1: держави-члени повинні охороняти комп’ютерні програми авторським 

правом, як літературні твори у значенні Бернської конвенції. Таке визначення 

є аналогічним визначенню Договору ВОІВ та ТРІПС і не вимагає подальшого 

аналізу. У той же час слід зазначити, що норми названої статті 

розповсюджують охорону і на підготовчі матеріали комп’ютерної програми, 

про це дещо далі. 

Говорячи про визначення об’єкту охорони взагалі, необхідно 

відзначити, що Директива про комп’ютерні програми, як і інші розглянуті 

міжнародно-правові акти, не містить визначення комп’ютерної програми. 

Досліджуючи питання об’єктів авторсько-правової охорони у ЄС, 

відзначають, що незважаючи на гармонізацію законодавства як мети 

Директиви про комп’ютерні програми, у напрямку створення гармонізованої 
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 Щодо складності визначення правової природи ЄС, див. напр.: Правова природа Європейського Союзу: 

проблема визначення / Ю.С. Хоббі // Держава і право. — 2010. — № 47. — С. 590–595. Фахівець розглядає 

ЄС як міжнародну організацію особливого (або наднаціонального) характеру, його правопорядок як 

особливу частину міжнародного права та відмічає, що «правова система ЄС значною мірою складається з 

міжнародно-правових актів» [146, c. 595]. 
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вичерпної дефініції того, що собою являє комп’ютерна програма, 

гармонізації не відбулось [44, c. 59]. Одночасно поширеною є думка про те, 

що інтерпретації визначення комп’ютерної програми у державах-членах не 

наділені суттєвими відмінностями, тим самим стверджується, що 

встановлення гармонізованого визначення на рівні директиви є непотрібним і 

недоцільним [44, c. 67]. 

Відсутність визначення у даному випадку може мати прагматичне 

значення. Основним аргументом Комісії з цього приводу було саме те, що 

будь-яка перевага впевненості чи точності є недостатньо корисною у 

порівнянні з ризиком застаріння визначення у зв’язку з розвитком технологій 

[148]. Крім того, наявність визначення у певних правових системах, 

наприклад США, піддається критиці з позицій того, що воно викликає 

складності при правозастосовній практиці судів через свою нечіткість [149]. 

З таким підходом можна було б погодитися, маючі на увазі відсутність 

практичних проблем з невизначеністю поняття «програма» у Директиві, 

тобто встановлення такої дефініції не є обов’язковим для надання 

комп’ютерним програмам гармонізованої охорони на європейському рівні. 

Незважаючи на відсутність цього визначення, Директива про 

комп’ютерні програми встановлює певні критерії охороноздатності даного 

об’єкту, одним з яких є форма вираження. Так, ч. 2 ст. 1 вказує, що охорона 

надається будь-якій формі вираження комп’ютерної програми (аналогічно до 

ТРІПС та Договору ВОІВ). А п. 7 Преамбули Директиви прямо відзначають, 

що охорона надається і програмам, що інкорпоровані в апаратні частини 

комп’ютеру, тим самим регулюючи відносини більш детально, ніж ТРІПС та 

Договір ВОІВ. Незважаючи на простоту та об’ємність такого критерію 

форми вираження, обов’язки держав у даній сфері підлягають детальному 

аналізу у двох аспектах.  

По-перше, Директива про комп’ютерні програми розповсюджується 

виключно на комп’ютерні програми, не охоплюючи складових більш 

складних об’єктів. Так, відповідно до п. 23 рішення у справі Nintendo Co. Ltd 
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and Others v PC Box Srl and 9Net Srl [127], комп’ютерні ігри (video games) є 

складним об’єктом, котрий поєднує у собі, окрім програми, ще й графічні та 

звукові елементи, котрі, попри те, що вони виражені у коді, мають унікальну 

творчу цінність. У зв’язку з тим, що названі графічні і звукові елементи є 

частиною оригінальності твору, вони охороняються, разом з твором, 

авторським правом у контексті Директиви 2001/29 INFOSOC [144] за 

загальними правилами
30

.  

Рішення у справі Nintendo також звертає увагу на ситуації, в яких 

аудіовізуальні елементи виступають частиною програми, або ж програма, 

разом з іншими елементами, становить окремий об’єкт авторсько-правової 

охорони. У першому випадку видається, що твір охороняється згідно 

Директиви про комп’ютерні програми, а у другому – аудіовізуальні елементи 

охороняються відповідно до положень Директиви INFOSOC. Зважаючи на 

те, що складних об’єктів багато (наприклад веб-сайти, відео-ігри, 

мультимедійні продукти, тощо) і більшість програм використовує унікальні 

аудіовізуальні елементи, названа межа повинна бути врегульована. 

Другим важливим питанням, пов’язаним з формою вираження 

програми, є визначення того, що саме форма вираження, а не ідея, що стоїть 

за нею, підлягає охороні з боку авторського права. Ч. 2 ст. 1 Директиви про 

комп’ютерні програми визначає, що охорона надається формі вираження 

програми, а не ідеям та принципам, котрі стоять в основі її елементів, тим 

самим відповідаючи основоположним підходам, закладеним у досліджуваних 

міжнародних договорах. Однак Директива регулює ці питання детальніше: у 

названій ч. 2 ст. 1 конкретизується, що ідеї та принципи, котрі стоять в основі 

інтерфейсів, не підлягають авторсько-правовій охороні, а в п.11 її Преамбули 

зазначається, що до тієї межі, коли логіка, алгоритми та мови програмування 

складають ідеї та принципи, вони також не підлягають охороні. 

                                                             
30

 Директива INFOSOC регулює загальні питання правового захисту авторського права та суміжних прав, 

однак відповідно до положень п. (а) ч. 2 ст. 1, її вплив не поширюється на відносини, врегульовані 

Директивою про комп’ютерні програми. 
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До форм вираження програми також не відносяться функціональність 

програми (вирішення поставленої задачі), мова програмування чи формат 

файлів даних, як про це зазначив Суд ЄС в справі SAS Institute Inc. v World 

Programming Ltd. Тому вони не підлягають авторсько-правовій охороні [150]. 

При розгляді справи суд керувався [151] зокрема рішенням England and 

Wales High Court у справі Navitaire v Easyjet Airline, котрий, у свою чергу, 

аналізуючи положення національного права та Директиви про комп’ютерні 

програми, відповідно до обов’язків котрої вони закріплені, встановив, що до 

елементів програми, котрі не підлягають авторсько-правовій охороні 

відносяться: команди на мові програмування (окремі слова, складні команди 

чи зібрання команд), окремі елементи інтерфейсу та «бізнес логіка» (business 

logic) програми в цілому [152]. Однак варто зазначити, що певні елементи 

інтерфейсів програм, зокрема «іконки», підлягають охороні як графічні 

(художні) твори [153]. 

Наступний критерій охороноздатності комп’ютерної програми 

відповідно до приписів Директиви про комп’ютерні програми є її 

оригінальність. На відміну від положень ТРІПС та Договору ВОІВ, котрі 

залишають оригінальність на розсуд держав, даний критерій був 

гармонізований цією Директивою відносно комп’ютерних програм у ч. 3    

ст. 1: «комп’ютерна програма підлягає захисту, якщо вона оригінальна у 

значенні, що вона є особистим інтелектуальним творінням автора». При 

цьому положення Директиви відзначають заборону встановлювати інші 

ознаки оригінальності (ст. 1.3), такі як перевірка якісних чи естетичних 

заслуг роботи (преамбула, п. 8). Критерій оригінальності, встановлений 

Директивою, дещо роз’яснюється Пояснювальним меморандумом до її 

проекту (part 2, art. 1, n. 3.), у котрому підкреслюється, що єдиним критерієм, 

котрий повинен застосовуватись для визначення охороноздатності, є 

оригінальність, тобто робота не була копійована [154].  

Втім дослідники вказують [87, c. 408] що на практиці оцінка 

оригінальності комп’ютерної програми є складною задачею через те, що 
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програма нерідко складається з компонентів різного походження, котрі 

«склеюються» простим кодуванням. Внесок особистого авторського 

інтелекту може полягати у методології такої діяльності, і результат може 

бути схожим з антологією. З іншого боку, Дж. Бінг та М. Коктйедгаард 

зазначають, що у практиці дана проблема виникає не часто, оскільки під час 

встановлення оригінальності зазвичай використовують загальне правило: 

«якщо комп’ютерна програма має ринкову вартість, вона є працею, що 

захищається авторським правом» [87, c. 408]. Якщо це твердження є вірним, 

то обов’язок встановити оригінальність програми для надання їй авторсько-

правової охорони, передбаченої Директивою про комп’ютерні програми, не 

виконується. Тобто оригінальність визначається не на основі встановлення 

особистого інтелектуального внеску автора, а на основі ринкової вартості, 

економічної цінності програми. На нашу думку, це суперечить основам теорії 

права інтелектуальної власності, спрямованого першочергово на захист 

особистого інтелектуального внеску автора у розвиток культури, науки, 

тощо, а не на захист інтересів осіб, котрі наділяють продукт привабливими 

для ринку якостями чи «вміло його продають». У будь-якому випадку, 

критерій оригінальності, встановлений у цій Директиві, повинен бути 

уточнений чи роз’яснений, а у разі використання державами іншого критерію 

слід вживати заходи з забезпечення дотримання ними міжнародно-правових 

обов’язків. 

Варто зазначити, що встановлюючи єдиний «європейський» критерій 

оригінальності – особистий інтелектуальний внесок автора, держави-члени 

ЄС повинні були «знизити» національний стандарт оригінальності [155]. 

Отже, з одного боку, можна відзначити досягнення Директиви – 

гармонізацію критерію оригінальності комп’ютерних програм на 

європейському рівні. Але з іншого боку, встановлення відносно низького 

рівню такого критерію створює у світі регіон з низьким стандартом 

оригінальності, що може негативно впливати на надання комп’ютерним 

програмам гармонізованої охорони на універсальному рівні.  
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Аналіз підходів до визначення оригінальності комп’ютерних програм 

відповідно до права ЄС свідчить також про відсутність гармонізованого 

визначення поняття оригінальності для усіх робіт, що підлягають авторсько-

правовому захисту. Гармонізоване визначення встановлене лише для 

комп’ютерних програм та фотографій, причому у відношенні до останньої 

категорії, існує можлива відмінність у визначенні цього критерію. Поряд із 

ознакою особистого інтелектуального творіння автора, положення п. 16 

Преамбули Директиви про строк захисту авторського права та суміжних прав 

[145] вказують на ознаку відображення особистості автора, котра 

неоднозначно трактується національними судовими органами [156, c. 132]. 

Внаслідок перегляду актів у сфері авторського права та суміжних прав у 2004 

році Комісією було вказано: «немає ознак того, що відсутність 

гармонізованої концепції оригінальності призвело б до проблем для 

функціонування Внутрішнього ринку, у відношенні до інших категорій 

творів … Таким чином, законодавчі заходи не виглядають необхідними на 

даному етапі» [148]. Водночас в літературі наголошують, що «оригінальність 

твору є основою авторського права, і мало би сенс чітко встановити, що 

відносно вимог для охорони існує спільний знаменник. … закони та суди в 

усьому Європейському Союзі використовували би одні й ті ж слова і повинні 

були б приходити до схожих висновків» [156, c. 132]. Така позиція видається 

узгодженою із думкою, висловленою А. Лукасом: «допущення різних 

концепцій оригінальності призведе до розмагнічування компасу, котрий 

повинен нас вести» [157]. 

Позиція щодо необхідності узгодження критерію оригінальності 

відносно усіх категорій авторсько-правових творів вбачається 

аргументованою і заслуговує підтримки, особливо з огляду на те, що 

оригінальність є основним критерієм охороноздатності авторського права, і 

тому гармонізована авторсько-правова охорона на європейському рівні, 

принаймні з теоретичних позицій, повинна надаватись з урахуванням 
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гармонізованого критерію оригінальності. Втім, подальші дослідження у 

цьому напрямку вважаються доцільними. 

Останнє питання, пов’язане з об’єктом охорони, стосується надання 

охорони підготовчим матеріалам комп’ютерної програми. Відповідно до 

ч. 1 ст. 1 Директиви про комп’ютерні програми: «для цілей цієї Директиви, 

термін «комп’ютерні програми» включає їх підготовчі матеріали». 

Нагадаємо, що з технічної точки зору, підготовчі матеріали є не програмою, а 

результатом одного з етапів її створення. Вони не наділені ознакою 

машиночитності і не здатні привести комп’ютер до виконання певного 

завдання. Цей нюанс відмічається у формулюванні вищезазначеної статті: 

«для цілей цієї Директиви», тобто підготовчі матеріали не є різновидом 

програми, але Директива розуміє це автономно, тобто обов’язки, пов’язані з 

охороною програм, розповсюджуються і на підготовчі матеріали.  

Необхідно зазначити, що Директива про комп’ютерні програми була 

першим міжнародно-правовим актом, що встановив обов’язки щодо охорони 

даного об’єкту, і навіть зараз, через майже 25 років після її прийняття, 

названі обов’язки залишаються унікальними, принаймні у порівнянні з 

розглянутими у попередніх підрозділах обов’язками систем прав ВОІВ та 

СОТ. Зважаючи на важливість охорони підготовчих матеріалів, пов’язану з 

суттєвим творчим внеском при їх створенні (що неодноразово зазначається у 

даній роботі), закріплення на регіональному рівні умов їх охорони уявляється 

істотним досягненням.  

Одночасно, підлягає певній критиці закріплення в Директиві обов’язків 

щодо ознак підготовчих матеріалів як об’єкта охорони. Так, в п. 7 Преамбули 

сформульовано вимогу охороноздатності підготовчих матеріалів: «природа 

підготовчих матеріалів така, що на більш пізньому етапі з них може бути 

створена комп'ютерна програма». Дослідники вказують, що такий критерій є 

недостатньо чітким і не дає можливості відмежувати підготовчі матеріали 

програми від, наприклад, літературної науково-популярної праці, котра 

описує розробку програми, залишаючи обов’язок приймати рішення судовим 
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органам у кожній справі окремо [87, c. 406]. Подібна редакція аналізованої 

ознаки, наведена у прикладі, не дозволяє прийняти однозначне рішення щодо 

охороноздатності об’єкту, ані відповідно до спеціальних положень 

Директиви про комп’ютерні програми, ані до загальних положень Директиви 

INFOSOC. Більш того, подібна редакція не дозволяє чітко відмежувати таку 

літературну роботу та створені на її основі підготовчі матеріали, тим самим 

викликаючи ще більше складнощів.  

Існують і певні дискусійні аспекти, пов’язані з національною 

імплементацією норм про охорону підготовчих матеріалів в державах ЄС. 

Хоча більшість цих держав закріпили у своєму законодавстві «включення» 

підготовчих матеріалів до комп’ютерних програм, декілька з них, зокрема 

Данія і Фінляндія, не провели такої імплементації. Щоправда, відповідно до 

Доповіді Комісії 2000 р. щодо імплементації Директиви про комп’ютерні 

програми, на той час це не призвело до практичних ускладнень [155, c. 9]. 

Неоднозначною є й імплементація Великобританією. Відповідно до        

статті 3(1) Британського закону [121], підготовчі матеріали визначаються як 

літературні праці поряд із комп’ютерними програмами, а не як один з видів 

програми. Це є вірним з технічної точки зору, однак неточним з позиції 

імплементації міжнародно-правових обов’язків Директиви про комп’ютерні 

програми. Поряд з цим фахівці відзначають можливість виникнення проблем 

при застосуванні до підготовчих матеріалів спеціальних норм (виключень з 

ексклюзивних прав), котрі відносяться до комп’ютерних програм [155, c. 11]. 

В усіх зазначених випадках мова іде про неналежне виконання державами 

міжнародно-правових зобов’язань. 

В Директиві про комп’ютерні програми достатньо ретельно визначені 

обов’язки по охороні авторських прав відносно комп’ютерних програм. 

Почнемо з обов’язку охорони ексклюзивного права відтворення, 

передбаченого ч. а п. 1 ст. 4 Директиви, відповідно до якої відтворення може 

бути постійним чи тимчасовим і включає у себе загрузку, відображення, 

запуск, передачу чи зберігання програми. Дехто з дослідників висловлювали 
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побоювання щодо цього формулювання та, відповідно, необґрунтованого 

обмеження прав користувачів та інших осіб, особливо щодо тимчасового 

відтворювання. Так, Т. Аплін зазначає, що право на репродукцію 

поширюється на відтворення у оперативній пам’яті комп’ютера [44, c. 216–

217]. Зазначається також, що обробка програми комп’ютером передбачає 

численні випадки репродукції (копіювання) між носієм, процесором та 

оперативною пам’яттю комп’ютера, а оскільки досліджуване ексклюзивне 

право включає такі дії, то воно є «дуже сильним» [87, c. 414]. Дослідники 

також пишуть про копіювання при передачі даних через мережі (включаючи 

Інтернет), котре виражається у збереженні пакетів у вузлах мережі в 

очікуванні подальшої передачі [87, c. 414]. На це вказує і Г. МакКвін, 

посилаючись на домислюваний дозвіл цих процесів законодавством Великої 

Британії, що в іншому випадку означало б протизаконність технічної бази 

функціонування Інтернету [11, c. 142]. 

Однак, принаймні у випадку з копіюванням «всередині» комп’ютеру, 

на такі дії поширюється виключення з ексклюзивного права відтворення у 

разі коли відтворення здійснюється «правомірним отримувачем» програми у 

межах її цільового призначення (п. 1 ст. 5 Директиви про комп’ютерні 

програми)
31

. Такої позиції дотримується і Т. Аплін, котра відзначає, що 

вирішення конфлікту між інтересом правовласника і інтересом користувача 

при нормальному використанні творів в цифровому середовищі перекладене 

на «захист» [44, c. 216–217]. 

Ще одним виключенням з ексклюзивного права відтворення є 

створення резервної копії програми. Відповідно до п. 2 ст. 5  Директиви про 

комп’ютерні програми, це можливо за трьох умов: копію створює особа, що 

має право на використання програми; у єдиному екземплярі; і якщо копія 

необхідна саме для резервних цілей. Це виключення є необхідним для 

нормального використання програми, оскільки створення резервних копій є 

                                                             
31

 Слід відмітити, що зміст даного виключення, відповідно до зазначеного положення, може бути змінений 

приватно-правовими нормами. 
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одним з основних принципів безпеки даних. Водночас А. Огли [158,              

c. 216–217] звертає увагу на необхідність уточнення цього положення 

Директиви, вказуючи на певні аспекти створення резервної копії. По-перше, 

відповідно до загальних принципів безпеки даних, щоб знизити ймовірність 

випадкової втрати, необхідним є створення декількох «поколінь» таких 

копій, котрі записуються з визначеним інтервалом та зберігаються у різних 

локаціях. По-друге, комп’ютерна програма пов’язана із певною кількістю 

інших об’єктів авторського та суміжних прав (аудіовізуальних, зображень, 

тощо), котрі на рівні рядового користувача складно відділити від неї (тому 

що вони, наприклад, знаходяться у одній теці), і підчас копіюванні програми 

здійснюється копіювання зазначених об’єктів, що може визнаватись 

порушенням режиму їх охорони. 

На нашу думку, з такою позицією слід погодитися. Дійсно, відповідно 

до Доповіді Комісії щодо імплементації Директиви [155, c. 18], держави ЄС, 

незважаючи на певний рівень «плутанини» щодо обсягу даного виключення, 

здатні впоратись із випадками нелегальної діяльності, пов’язаної зі 

зловживанням цим виключенням. У той же час, відповідно до формулювання 

Директиви, дозвіл створення декількох копій чи інші зазначені дії з боку 

національних правових систем технічно є порушенням обов’язків, що 

випливають з Директиви. У зв’язку з цим доцільним було б змінити редакцію 

названих положень Директиви, дозволяючи створення декількох резервних 

копій та регулюючи питання копіювання об’єктів авторського права, 

пов’язаних з програмою.   

Підпункт b п. 1 ст. 4 Директиви про комп’ютерні програми встановлює 

обов’язок надавати власникам програм право перекладу, адаптації, 

налаштування чи будь-якої іншої зміни програми з подальшим відтворенням 

результату. Як уявляється, що викладення зазначених прав у одному пункті 

статті, навіть у одному реченні, відображає певну їх однорідність та 

складність їх розмежування у випадку їх реалізації щодо комп’ютерної 

програми (на відміну від традиційних літературних творів). Втім, на 
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реалізацію зазначених прав також розповсюджується виключення, 

передбачене п. 1 ст. 5 Директиви – вчинення дій правомірним отримувачем у 

межах цільового призначення. При цьому дане виключення, відповідно до 

названих положень, включає виправлення помилок. 

Останнє ексклюзивне право автора комп’ютерної програми, надання 

котрого передбачається Директивою про комп’ютерні програми, це 

закріплене у пп. с п. 1 ст. 1 право розповсюдження, у будь-якій формі, 

включаючи прокат. Це право також можна розглядати як право контролю 

за маркетингом та оборотом матеріальних виразів роботи [158, c. 219]. 

Відносно права розповсюдження (окрім права прокату) встановлена підстава 

вичерпання права відносно кожної копії програми: перший продаж копії 

програми у Співдружності правовласником, або з його згоди (п. 2 ст. 1). 

Вичерпання права на території ЄС, після продажу на території Європейської 

Співдружності, або Європейської економічної зони є відображенням 

загального принципу вичерпання ЄС [87, c. 422]. Варто зазначити, що 

обов’язки по встановленню підстав вичерпання прав відсутні у попередньо 

розглянутих універсальних міжнародних угодах, і положення Директиви 

видаються «кроком» до гармонізованої світової охорони комп’ютерних 

програм.  

Розглянемо певні дискусійні аспекти, пов’язані з правом 

розповсюдження у праві ЄС. Зокрема, потребують з'ясування особливості 

першого продажу копії як підстави вичерпання права розповсюдження цієї 

копії. Так, це право передбачає надання правовласником згоди при 

розповсюдженні кожної копії. Під час прийняття Директиви про комп’ютерні 

програми це цілком відповідало технічним реаліям – створювалась певна 

кількість копій програми, «записувалась» на відповідну кількість дисків чи 

дискет, і власнику надавалось ексклюзивне право контролювати перший 

продаж таких копій. Однак зараз більшість програм користувач отримує 

шляхом «завантаження» програми з мережі Інтернет. Справедливим буде 

вважати, що таке отримання не передбачає реалізацію права розповсюдження 
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[87, c. 420], оскільки створюється фактично нова копія програми, тобто 

реалізується право відтворення. Більш того, відповідно до Директиви про 

електронну комерцію [123], придбання шляхом завантаження являє собою не 

продаж, а послугу. 

У такому випадку, зважаючи на те, що більшість програм вже певну 

кількість років завантажується з мережі, а не отримується шляхом покупки 

копії на фізичному носії, коло відносин, котре регулювало положення щодо 

вичерпання права розповсюдження, значно звузилось. Тобто особа, що 

придбає (завантажує) копію програми, не набуває права розповсюдження цієї 

копії, що має суперечити меті прийняття відповідного положення Директиви 

про комп’ютерні програми щодо вичерпання права розповсюдження. У 

зв’язку з цим цілком ймовірними є зміни чи доповнення Директиви нормами 

щодо вичерпання права розповсюдження у разі придбання програми шляхом 

завантаження. 

Як було зазначено, вичерпання права на розповсюдження після 

першого продажу є неповним, зберігається право автора на контроль за 

прокатом відповідної копії. У п. 16 Преамбули Директиви про комп’ютерні 

програми прокат визначається як створення можливості використання на 

обмежений термін комп’ютерної програми чи її копії з ціллю отримання 

прибутку. Але одночасно зазначається, що Директива не регулює випадків 

прокату широкій публіці
32

. 

Зазначимо, що положення ТРІПС та Договору ВОІВ щодо виключень з 

ексклюзивного права на прокат програми у разі, коли програма не є 

основним об’єктом прокату, не знайшли свого відображення у положеннях 

Директиви про комп’ютерні програми, що вказує на неповну погодженість 

норм права ЄС в цій частині з названими міжнародними договорами. Можна 

навести і інші подібні приклади. Відповідно до Огляду, проведеного 

Комісією, закріплене у Директиві про комп’ютерні програми право «на 

                                                             
32

Ці питання врегульовані ст. 5 Директиви про право прокату та інші права, котра встановлює мінімальний 

стандарт захисту права автора на контроль за прокатом програми широкій публіці – винагороду для авторів 

[159].  
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розповсюдження публіці у будь-якій формі» не включає у себе вимогу ст. 8 

Договору ВОІВ про право на розповсюдження серед широкої публіки [155] у 

такий спосіб, що її представники можуть мати доступ до таких творів у будь-

якому місці і в будь-який час за їх власним вибором (право making available). 

У відповідь на дане зауваження обов’язок щодо встановлення цього право 

був імплементований у Директиві INFOSOC, у відношенні до авторсько-

правової охорони в цілому. Однак Директива INFOSOC, як вже зазначалось, 

не поширюється на відносини по охороні комп’ютерних програм. Отже, 

питання залишається актуальним.  

Досліджуючи права, регламентовані Директивою про комп’ютерні 

програми, необхідно звернути увагу і на декомпіляцію, котру можна 

розглядати або як право користувача програми, або як обмеження 

ексклюзивних прав автора програми на відтворення чи адаптацію. 

Відповідно до п. 1 ст. 6 Директиви, авторизація правовласника не 

вимагається при відтворенні та перекладі коду, коли такі дії є необхідними 

для здобуття інформації для досягнення сумісності з іншими програмами. 

Правомірність таких дій залежить від низки умов: дії вчинюються особою, 

котра має право на використання програми (1.а); інформація, необхідна для 

здобуття сумісності, не надавалась таким особам з боку автора (1.b); 

зазначені дії обмежені частинами програми, котрі є необхідними для 

досягнення сумісності (1.с); інформація не використовується для інших 

цілей, ніж досягнення сумісності (2.а); інформація не передається іншим 

особам, окрім випадків, коли це необхідно для сумісності незалежно 

створеної програми (2.b); інформація не використовується для розробки, 

вироблення чи маркетингу комп’ютерної програми, суттєво схожою у 

вираженні, чи для іншої дії, що порушує авторське право (2.с). Пункт 3 ст. 6 

також передбачає необхідність реалізації обов’язків щодо регулювання 

питань декомпіляції з дотриманням підходу до виключень, започаткованого 

трьохетапною перевіркою Бернської конвенції: «в такий спосіб, що 

необґрунтовано не зазіхає на законні інтереси правовласника та не 



116 
 

конфліктує з нормальною експлуатацією комп’ютерної програми» [41]. Хоча 

багато з зазначених умов можуть бути детально досліджені, це не є 

предметом дисертації, особливо з урахуванням позиції Дж. Бінга, котрий 

зазначає, що результат декомпіляції, вчиненої з дотриманням умов 

правомірності, може вимагати суттєвих навичок та часу для аналізу, і 

основним ефектом зазначених положень є підбурювання авторів програм до 

оприлюднення специфікацій інтерфейсу, уникаючи випадки декомпіляції їх 

програм [87, c. 423].  

Слід відзначити, що особливості такого методу регулювання права 

відтворення та адаптації були також вказані Е. Б. Маграбом, котрий пише 

про його патентно-правові ознаки: фактична необхідність автора програми 

оприлюднити технічні специфікації для отримання авторсько-правового 

захисту порівнюється з необхідністю оприлюднення специфікацій винаходу 

для отримання монополії на його використання [160, c. 715]. Така позиція 

видається цікавою у світлі дискусії щодо оптимального режиму надання 

охорони комп’ютерній програмі – авторсько-, патентно-правового чи права 

особливого виду. 

Окремо слід зауважити, що виключення, пов’язане з декомпіляцією, 

видається похідним від виключення з ексклюзивних прав, передбаченого ч. 3 

ст. 5 Директиви про комп’ютерні програми – особа, що має право на 

використання програми, має право, без авторизації правовласника, 

спостерігати за, вивчати чи випробовувати функціонування програми з ціллю 

визначити ідеї та принципи, що стоять в основі будь-якого елементу 

програми, вчиняючи дії, на котрі така особа має право. Як вже відзначалось, 

авторсько-правовій охороні підлягає вираження, а не ідея чи принцип, тому 

нам дане виключення здається цілком логічним.  

Дослідивши обов’язки з надання ексклюзивних прав відповідно до 

положень Директиви про комп’ютерні програми, перейдемо до аналізу 

зобов’язань з встановлення механізмів охорони таких прав. Вони 

включають заходи, направлені проти випуску в обіг чи зберігання з 
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комерційною метою копії комп’ютерної програми (п. а та п. б ч. 1 ст. 7), та 

аналогічні дії щодо технічних пристроїв, котрі сприяють неавторизованому 

усуненню чи «обходу» пристроїв (так званих «засобів технічного захисту»), 

котрі, у свою чергу, використовуються для захисту комп’ютерних програм 

(п. с ч. 1 ст. 7). Окрім того, відповідно до п. 2 ст. 7 Директиви про 

комп’ютерні програми, держави-члени зобов’язані встановити можливість 

прийняття заходів щодо арешту копій програм, що порушують авторські 

права, та, згідно п. 3 можуть, встановити такі заходи щодо протиправних 

технічних пристроїв. 

На нашу думку, обов’язки щодо вжиття заходів відносно зазначених 

технічних пристроїв повинні обмежуватися випадками, коли обхід засобів 

технічного захисту є єдиною метою використання таких пристроїв. Певне 

роз’яснення аналогічних положень можна знайти у рішенні Європейського 

суду у справі Nintendo Co. Ltd and Others v PC Box Srl and 9Net Srl (para. 35) 

[127], де суд визначає, що у значенні ст. 6(2) Директиви 2001/29 INFOSOC 

захист з боку держав-членів повинен надаватись від пристроїв, продуктів чи 

компонентів, котрі мають лише обмежену комерційну ціль, окрім «обходу» 

засобів технічного захисту, чи тих, котрі перш за все спроектовані, 

вироблені, адаптовані з ціллю такого обходу. У той же час нагадаємо, що 

відповідно до п. (a) ч. 2 ст. 1 Директиви INFOSOC сфера її регулювання не 

включає правову охорону комп’ютерних програм та технічних засобів, котрі 

використовуються у зв’язку з охороною комп’ютерних програм (п. 50 

Преамбули)
33

. 

Розглядаючи заходи, направлені на захист технічних засобів, слід 

звернути увагу і на захист інформації про управління правами. Втім у праві 

ЄС є певна «прогалина» щодо захисту інформації про управління відносно 

комп’ютерних програм. Так, Директива про комп’ютерні програми не 

містить обов’язків щодо цього об’єкту. Загальні зобов’язання щодо 

                                                             
33

 Слід звернути увагу, що об’єднання виробників програмного забезпечення негативно відреагували на це 

рішення, відмічаючи зокрема його потенційний вплив на зріст обсягів піратства. Див напр. [161].  
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інформації про управління правами є у ст. 7 Директиви INFOSOC, однак 

розглянуті раніше положення дозволяють припустити, що вони не 

розповсюджуються на пов’язану з комп’ютерними програмами інформацію 

про управління правами. 

Говорячи про обов’язки по встановленню механізмів охорони 

авторських права на комп’ютерні програми на рівні ЄС, слід зауважити, що 

вони не обмежуються зобов’язаннями розглянутої ст. 7 Директиви про 

комп’ютерні програми. Обов’язки цієї статті доповнюють чи уточнюють 

загальні обов’язки по встановленню заходів по охороні прав інтелектуальної 

власності, гармонізовані у певній мірі відповідно до Директиви про 

забезпечення охорони прав інтелектуальної власності (Директиви ІВ)  

[143]. На співвідношення цих директив як спеціального та загального актів 

вказують, зокрема положення ч. 2 ст. 2 останньої.  

Відповідно до п. 10 Преамбули Директиви ІВ, її ціллю є зближення 

правових систем для забезпечення високого, еквівалентного та однорідного 

рівня захисту на Внутрішньому ринку. Крім того, з положень преамбули 

видається, що відповідне зближення пов’язане з необхідністю гармонізувати 

імплементацію державами-членами положень частини 3 Угоди ТРІПС. При 

цьому, відповідно до п. b ч. 3 ст. 2 Директиви ІВ, її положення не впливають 

на міжнародно-правові обов’язки держав-членів згідно ТРІПС, що вказує на 

те, що у регулюванні досліджуваних відносин положення ТРІПС мають 

більшу юридичну силу. 

Слід зауважити, що дослідження усіх обов’язків, передбачених даною 

Директивою, як і обов’язків аналогічної частини ТРІПС, виходить за рамки 

даного дослідження, тому доцільним вважається надати огляд даного акту та 

зосередитись на його відношенні до охорони комп’ютерних програм. 

Загальний обов’язок встановлення заходів, процедур та 

відшкодуваннь, необхідних для здійснення охорони прав інтелектуальної 

власності, закріплений у ч. 1 ст. 3 Директиви ІВ. Ця стаття встановлює низку 

вимог до таких заходів: вони повинні бути справедливими і неупередженими, 



119 
 

не повинні бути надмірно складними, або дорогими, чи бути пов'язаними з 

нерозумними термінами або невиправданими затримками. Також заходи, 

процедури і засоби правової охорони повинні бути ефективними, 

пропорційними та мати стримуючий вплив, і застосовуватись таким чином, 

щоб уникнути створення бар'єрів для законної торгівлі та забезпечити захист 

проти зловживань ними. Викладення даного обов’язку є аналогічним 

викладенню загального обов’язку щодо встановлення заходів охорони прав у 

ТРІПС, частково тому, що дані акти наділені аналогічними цілями. 

 Заходи, безпосередньо спрямовані на захист прав інтелектуальної 

власності, встановлення котрих передбачається Директивою ІВ, умовно 

можна поділити на дві категорії: заходи, пов’язані з поновленням прав, та 

тимчасові і запобіжні заходи.  

Перші вбачаються ключовими щодо реалізації особами захисту своїх 

прав інтелектуальної власності. Ст. 10 Директиви ІВ зобов'язує держави-

члени наділити національні судові органи повноваженнями за заявою 

правовласника приймати відносно товарів, що порушують інтелектуальні 

права, наступні заходи: відкликання, або повне усунення їх з торгових 

каналів, чи їх знищення. При цьому у ч. 1 даної статті уточняється, що такі 

заходи у відповідних випадках можуть прийматись і відносно матеріалів та 

знарядь, що використовувались при виробленні названих товарів. Саме ці 

обов’язки конкретизуються у зазначеній раніше ст. 7 Директиви про 

комп’ютерні програми. А відповідно до приписів ч. 3 ст. 10 Директиви ІВ, 

при розгляді заяви щодо здійснення заходів судові органи повинні приймати 

до уваги пропорційність між серйозністю правопорушення та 

запропонованим заходом, а також інтереси третіх сторін.  

Слід зазначити, що подібні заходи, прийнятні для боротьби з 

розповсюдженням протиправних товарів «традиційним шляхами», втрачають 

свою ефективність при розповсюдженні таких товарів у мережі Інтернет. 

Дана проблема обговорювалась на Громадських слуханнях щодо Директиви 

2004/48/EC (ІВ) та питань, пов’язаних з цифровим середовищем, де 
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представники Motion Picture Association (MPA) вказували на необхідність 

встановлення загального обов’язку держав-членів приймати заходи з метою 

зменшення випадків порушення прав інтелектуальної власності у мережі 

[162]. Тому доповнення чи уточнення можуть потребувати окремі положення 

Директиви ІВ. Наприклад, вносилися пропозиції щодо необхідності надання 

судам права арештовувати доменні імена [162]. Можна припустити, що це б 

міг бути арешт засобів розповсюдження протиправних копій об’єктів 

авторсько-правової охорони. Однак Директива ІВ передбачає обов’язки 

держав лише щодо заходів, спрямованих на засоби створення названих копій, 

а не їх розповсюдження. Тому для досягнення мети Директиви ІВ у частині 

забезпечення високого рівню захисту прав інтелектуальної власності її 

положення необхідно розповсюдити на обов’язки щодо прийняття заходів 

щодо засобів розповсюдження товарів, котрі порушують досліджувані права. 

Відповідне доповнення вимагають і норми ст. 7 Директиви про комп’ютерні 

програми. 

Окрім заходів, спрямованих на вилучення контрафактних товарів з 

комерційних каналів, до заходів по відновленню прав інтелектуальної 

власності необхідно віднести також і відшкодування збитків чи інші 

компенсації. Зобов’язання, пов’язані з подібними заходами, приписані 

нормами ст. 13 Директиви ІВ. Відповідно до ч. 1 цієї статті, держави-члени 

повинні вповноважити судові органі вимагати від правопорушника виплати 

правовласнику компенсації відповідно до завданої правопорушенням шкоди, 

при цьому п. а) та б) встановлюють два альтернативні шляхи калькуляції 

названих виплат. Більш того, положення ст. 11 передбачають обов’язок 

забезпечення можливості встановлення судової заборони на продовження 

правопорушення та, за заявою правовласника, – на діяльність третіх сторін, 

чиї послуги використовуються для вчинення протиправної діяльності.  

Як було зазначено, другою ключовою групою заходів, передбачених 

Директивою ІВ, виступають тимчасові та запобіжні заходи відносно 

правопорушення, що триває або може виникнути. Відповідно до п. а ч. 1     
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ст. 9, держави-члени повинні уповноважити судові органи за заявою 

правовласника виносити проміжну судову заборону, направлену на 

запобігання неминучого порушення права інтелектуальної власності чи на 

заборону продовження триваючого правопорушення. Пункт b передбачає 

обов’язок надати судовим органам повноваження арештовувати товари, 

відносно котрих є підозра щодо порушення прав інтелектуальної власності, з 

метою запобігання їх надходження до, чи пересування у комерційних 

каналах. Ще один вид проміжного заходу регламентований ч. 2 названої 

статті – арешт власності можливого правопорушника у випадку, коли 

виникають підозри щодо обставин, котрі ставлять під загрозу відновлення 

збитків сторони, чиї права інтелектуальної власності були порушені. 

До вказаних заходів ставляться певні вимоги, покликані, як виглядає, 

запобігти зловживанню. Так, ч. 3 визначає повноваження судових органів 

щодо ймовірне надання доказів про вірогідне правопорушення. Ч. 5 вимагає 

відміну аналізованих заходів у разі зловживання. Ч. 6 вказує на необхідність 

надання судовим органам права вимагати від заявника внесення адекватної 

«застави» чи еквівалентних гарантій для того, щоб мати можливість надати 

компенсацію особі, інтересам котрої було завдано шкоди зловживанням, у 

випадку, коли при розгляді справи була встановлена відсутність 

правопорушення чи його загрози (п. 7). Ч. 4 ст. 9 також зобов'язує держави 

надати судовим органам можливість діяти inaudita altere parte, у відповідних 

випадках, особливо коли затримка може призвести до непоправної шкоди 

правовласнику (п. 4). Однак при вчиненні таких заходів необхідно 

дотримуватись прав особи, щодо котрої вони здійснюються, зокрема, права 

на інформацію та на перегляд рішення.  

Директива ІВ регулює ряд інших питань, пов’язаних з механізмами 

реалізації прав інтелектуальної власності. Наприклад ст. 6 висуває умови до 

доказів, що використовують при розгляді справ про порушення названих 

прав. Цікавими є положення ст. 5, котрі регламентують певне вираження 

принципу презумпції авторства, приписуючи, що за відсутності доказів 
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зворотного, автором труду та відповідно ініціатором заходів щодо захисту 

прав ІВ визнається особа, чиє ім’я «з’являється» на роботі. Однак, відповідно 

до результатів громадських слухань, виглядає, що презумпція авторства не 

встановлена належним чином на рівні права ЄС [163]. Більш того, зверталась 

увага на невірну національну імплементацію ст. 5 Директиви ІВ [163, c. 7]. 

Таким чином, зміст та обсяг міжнародно-правових зобов'язань з цього 

питання виглядає не до кінця зрозумілим. 

Новою сферою регулювання Директиви видається так зване «право на 

інформацію» у сфері міжнародно-правової охорони прав інтелектуальної 

власності. П. 1 ст. 8 зобов'язує держави ЄС передбачити повноваження 

національних судових органів у рамках справ про порушення прав, за 

обґрунтованою та пропорційною заявою правовласника, здобувати 

інформацію щодо походження та мереж розповсюдження товарів та послуг, 

котрі порушують права інтелектуальної власності. Як виявилося, найбільш 

поширеними стали скарги на неврегульованість зобов’язань інтернет-

провайдерів щодо розкриття інформації про осіб, пов’язаною з ІР адресою, та 

ряд похідних аспектів, пов’язаних з відмовами у наданні відповідної 

інформації з підстав захисту персональних даних [163, c. 14]. Дана проблема 

пов’язана з більш загальним питанням співвідношення права на 

конфіденційність інформації та обов’язків щодо розкриття такої інформації 

для боротьби з правопорушеннями. 

Окрім згаданих, можна назвати можливі напрямки подальшої 

гармонізації законодавства у рамках Директиви ІВ. Наприклад, згідно п. 3     

ч. 3 ст. 2 положення Директиви не поширюються на заходи кримінально-

правового характеру, тому регламентація подібних заходів відбувається 

виключно в рамках обов’язків ТРІПС. Але вже зараз, за різними оцінками, 

рівень захисту комп’ютерних програм, що надається окремими державами 

ЄС, зокрема Великобританією, є недостатнім, зважаючи на відсутність 
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кримінально-правових заходів [164]
34

. Отже, гармонізація в рамках ЄС 

кримінально-правової охорони програм вбачається актуальною. Окрім того, 

відповідно до результатів громадських слухань, зберігається диспропорція у 

строках та вартості судових проваджень у судових справах по захисту прав 

інтелектуальної власності серед держав-членів [163, c. 7]. Беручи до уваги  

ст. 3 Директиви ІВ про заборону надмірної складності або вартості заходів по 

захисту прав інтелектуальної власності у сукупності з ціллю Директиви – 

зближення правових систем для забезпечення високого, еквівалентного та 

однорідного рівня захисту на Внутрішньому ринку, представляється, що 

названа проблема свідчить або про недостатнє правове регулювання питання, 

або про недотримання певними державами їх обов’язків у названій частині. У 

будь-якому випадку виникає питання вдосконалення процесуально-правових 

механізмів реалізації прав інтелектуальної власності. 

Таким чином, зобов’язання ЄС щодо механізмів охорони прав на 

комп’ютерні програми включають у себе забезпечення спеціальних заходів 

відповідно до Директиви про захист комп’ютерних програм: заходи, 

направлені проти випуску в обіг чи зберігання з комерційною метою копії 

комп’ютерної програми (п. а та п. b ч. 1 ст. 7), проти аналогічних дій щодо 

технічних пристроїв, котрі сприяють обходу технічних засобів захисту (п. с), 

арешт копій програм, що порушують авторські права, чи протиправних 

пристроїв (ч. 2 та ч. 3 ст. 7) в межах забезпечення загальних заходів 

Директиви про забезпечення захисту прав ІВ: відкликання, повне усунення 

протиправних товарів, їх знищення (ст. 10), виплати правовласнику 

компенсації, відшкодування збитків (ст. 13), встановлення судової заборони 

на продовження правопорушення та на діяльність третіх сторін, чиї послуги 

використовуються для вчинення протиправної діяльності (ст. 11). Положення 

останньої також вимагають забезпечення тимчасових та запобіжних заходів: 

судову заборону, направлену на запобігання неминучого порушення права 

                                                             
34

 У той же час відмітимо, що на думку Andrea Wechsler, дослідника Max Planck Institute for Intellectual 

Property and Competition Law, розробка кримінально-правових заходів у відношенні до права 

інтелектуальної власності наділена рядом специфічних складнощів [165, c. 21–22].   
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інтелектуальної власності чи на заборону продовження триваючого 

правопорушення (п. а ч. 1 ст. 9), арешт товарів, відносно котрих є підозра у 

правопорушенні (п. б), заходи забезпечення позову (ч. 2), заходи по 

забезпеченню доказів (ст. 6), по здобуттю інформації щодо походження та 

мереж розповсюдження протиправних товарів та послуг (ст. 8). 

Також слід зазначити, що Директива про комп’ютерні програми 

містить обов’язок щодо надання морального права, права бути визнаним 

автором. Відповідно до ч. 1 ст. 2 Директиви автором програми є особа, котра 

створила програму. Авторами програми може визнаватись група осіб чи 

юридична особа.  

Вбачається, що це цілком відповідає сучасним реаліям. Переважна 

кількість програм створюється колективом чи компанією, де кожний учасник 

відповідає за окрему частину коду, чи окремий етап створення програми. 

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Директиви про комп’ютерні програми, у разі 

створення програми групою фізичних осіб спільно дані особи спільно 

володіють і ексклюзивними правами на цю роботу (моральними і 

економічними). При цьому, відповідно до ч. 3 даної статті, у випадку 

створення програми співробітником у рамках виконання своїх обов’язків чи 

слідуючи інструкціям, що надаються його працедавцем, економічними 

правами, за відсутності іншої домовленості, повинен бути наділений 

останній. 

Наведене надає підстави порівняти та побачити деякі переваги 

Директиви в порівнянні з режимами розглянутих міжнародних договорів 

щодо регулювання авторства програми. По-перше, це термінологічна чіткість 

у визнанні особи, що створила програму, саме «автором». ТРІПС для 

аналогічного висновку вимагає проведення певних логічних операцій. По-

друге, на відміну від інших розглянутих міжнародних договорів, Директива 

про комп’ютерні програми є міжнародно-правовим актом, котрий прямо 

вказує на обов’язок наділяти авторів комп’ютерних програм моральним 

правом і має функціональний механізм забезпечення зобов’язань держав. 
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При цьому Директива забезпечує надання морального права не лише групі 

осіб, але й юридичній особі, і ці положення, як вбачається, першочергово 

спрямовані саме на відповідність сучасним особливостям створення 

комп’ютерної програми. 

Перша редакція Директиви про комп’ютерні програми (1991) 

встановлювала строк охорони комп’ютерних програм у положеннях ст. 8. 

Однак на даний момент, у зв’язку з заходами гармонізації з питань строку 

захисту авторських прав, строк захисту комп’ютерних програм 

прирівнюється до строку захисту літературних робіт і дорівнює життю 

автора та 70 рокам після його смерті (ст. 1.1 Директиви 93/98/EEC по 

гармонізації авторського права та певних суміжних прав). Відзначимо також, 

що відповідно до ст. 9 останньої строк захисту моральних прав залишається 

на розгляд національних законодавців. 

Встановлення строку у 70 років вважається таким, що узгоджується з 

відповідним режимами ВОІВ та СОТ. Так, ч. 6 ст. 7 Бернської конвенції 

дозволяє встановлювати термін охорони, що перевищує загальний 50 річний 

термін (ч. 1 ст. 7), а Угода ТРІПС, окрім інкорпорування вищезазначеної 

норми Конвенції, у ч. 1 ст. 1 вказує, що сторони можуть передбачати у 

своєму законодавстві більш високий рівень охорони, ніж цього вимагає 

угода. Питання щодо доцільності надання такого тривалого періоду захисту 

досліджуваному об’єкту вже розглядалось у цій роботи, тому додаткового 

аналізу не потребує. 
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Висновки до Розділу 2 

1. У системі права Всесвітньої охорони інтелектуальної власності 

(ВОІВ) основними джерелами регулювання авторсько-правових відносин 

виступають Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів 

(Паризький акт, 1971 р.) та Договір ВОІВ про авторське право (1996 р.). 

Договір, спеціальна угода у розумінні ст. 20 Конвенції, покликаний 

забезпечити охорону, передбачену Конвенцією у світлі проблем, пов’язаних з 

розвитком цифрових технологій. 

2. Основне джерело обов’язків права Світової організації торгівлі 

(СОТ) щодо охорони комп’ютерних програм – положення Угоди про 

торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), Додатку 1С до 

Угоди про СОТ (1994 р.). Між правом ВОІВ та СОТ у даній сфері існує 

тісний зв’язок: між організаціями існує угода про співробітництво; ТРІПС 

інкорпорує основний масив обов’язків Бернської конвенції щодо норм 

матеріального права; положення ТРІПС були використані при розробці 

Договору ВОІВ про авторське право; норми угод ВОІВ можуть виступати 

джерелом інтерпретації ТРІПС.  

3. На європейсько-правовому рівні досліджувані відносини 

врегульовані спеціалізованою Директивою ЄС про правову охорону 

комп’ютерних програм (консолідована версія, 2009 р.), нормами Директиви 

ЄС про забезпечення охорони прав інтелектуальної власності (2004 р.) та 

Директиви ЄС про термін охорони авторського права та певних суміжних 

прав (2006 р.). У той же час положення Директиви ЄС про гармонізацію 

певних аспектів авторського права та суміжних прав в інформаційному 

суспільстві (INFOSOC, 2001 р.) не розповсюджуються на охорону 

комп’ютерних програм. Така система обов’язків викликає ряд складнощів 

при регулюванні.  

4. Забезпечення виконання обов’язків відповідних зазначених 

інструментів вбачається ефективним у сфері права СОТ (процедури Органу 



127 
 

врегулювання суперечок СОТ) та у європейсько-правовому просторі (розгляд 

справ Судом ЄС), однак видається проблематичним відносно зобов’язань 

права ВОІВ. 

5. Загальний обов’язок надавати авторсько-правову охорону 

комп’ютерним програмам як літературним творам в розумінні ст. 2 Бернської 

конвенції закріплений у нормах Договору ВОІВ, ТРІПС та Директиви про 

охорону комп’ютерних програм. При цьому спеціальні положення останньої, 

відповідно до практики Суду ЄС, не розповсюджуються на певні частини 

(графічні, звукові, тощо) більш складних об’єктів, таких як, наприклад,  

відео-ігри (Nintendo v PCBox).  

6. Досліджені акти встановлюють ряд критеріїв охороноздатності 

комп’ютерної програми, обмежуючи коло обов’язків держав виключно щодо 

програм, котрі їм відповідають. Не враховуючи дещо формальні у 

аналізованій сфері загальні критерії Бернської конвенції, основним 

вбачається критерій форми вираження. Він закріплений у нормах Договору 

ВОІВ, ТРІПС та Директиви про комп’ютерні програми, але редакція 

обов’язку ТРІПС відрізняється від двох інших, що є недоліком угоди. На 

даному етапі технологічного розвитку предмет регулювання режимів у цьому 

питанні співпадає, однак у майбутньому можливі проблемні сценарії. 

7. Особливо важливий для охорони програм авторсько-правовий 

принцип ідейновиразної дихотомії, відображений в зобов’язаннях усіх 

досліджених режимів. Найбільш детально це врегульовано на рівні права   

ЄС –  забороняється охорона ряду елементів програми, якщо вони складають 

ідеї чи принципи: логіки, алгоритмів, мов програмування, функціональності 

програми, формату файлів, тощо.   

8. Незважаючи на встановлення більшістю національних режимів 

авторсько-правового критерію оригінальності, з досліджуваних джерел 

міжнародного права такі обов’язки містяться лише у Директиві ЄС про 

комп’ютерні програми. З огляду на розбіжності щодо цього критерію у 

законодавствах світових держав та на певну критику гармонізації на рівні 
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європейського права, у роботі пропонуються доповнення, націлені на 

удосконалення актів СОТ та ВОІВ в цій сфері. 

9. Унікальним, з позицій даного дослідження, є і безпосередній 

обов’язок Директиви ЄС про комп’ютерні програми щодо охорони 

підготовчих матеріалів комп’ютерної програми. У той же час існують 

дискусійні питання його імплементації з боку ряду держав-членів ЄС. 

Подібний обов’язок потребує закріплення в Угоді ТРІПС та Договорі ВОІВ, 

пропонується два можливі шляхи врегулювання цього питання, 

розкриваються їх переваги та недоліки. 

10. Основою обов’язків держав по встановленню ексклюзивних 

авторських прав виступають відповідні загальні положення Бернської 

конвенції. Ці обов’язки інкорпоровані до норм ТРІПС та, після їх певної 

систематизації та деталізації (відносно комп’ютерних програм), закріплені у 

спеціальних нормах Директиви ЄС про охорону комп’ютерних програм. До 

таких прав, відносно автора комп’ютерної програми слід віднести: право на 

відтворення, переробку чи іншу зміну, публічне повідомлення, 

розповсюдження, прокат, розповсюдження серед широкої публіки та 

моральні права. Втім існують певні неузгодженості між зобов’язаннями 

досліджених актів. Так, у праві СОТ відсутня безпосередня вказівка на 

охорону права розповсюдження. Така вказівка міститься як у Договорі ВОІВ 

про авторське право, так і в положеннях Директиви ЄС про комп’ютерні 

програми, причому остання встановлює і підстави його вичерпання у 

відповідності до «загального принципу вичерпання ЄС». Крім того, Угодою 

ТРІПС та правом ЄС (відносно комп’ютерних програм) не відображається 

встановлене в Договорі ВОІВ право розповсюдження серед широкої публіки 

у такий спосіб, що представники публіки можуть мати доступ до таких 

творів у будь-якому місці і в будь-який час за їх власним вибором (право 

making available), вкрай важливе в умовах існування мережі Інтернет та, 

відповідно, «парасолькове рішення» Договору. Пропонується удосконалення 

актів. 
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12. Обов’язки режимів ВОІВ, СОТ та ЄС дозволяють встановлювати 

виключення з ексклюзивних прав, використовуючи для цього «трьохетапну 

перевірку», започатковану у Бернській конвенції. При цьому Директива ЄС 

про комп’ютерні програми встановлює вже ряд конкретних виключень з 

реалізації авторських прав на даний об’єкт, зокрема: відтворення, що 

здійснюється «правомірним отримувачем» програми у межах її цільового 

призначення, створення резервної копії програми, тощо. У той же час 

звертається увага на певні невідповідності редакції цих виключень 

особливостям використання програм, пропонуються відповідні 

удосконалення. Правом ЄС передбачене ще й виключення, пов’язане з 

декомпіляцією для досягнення сумісності, відзначається, що його 

закріплення надає режиму охорони комп’ютерних програм властивості 

режиму sui generis. 

13. Обов’язки по встановленню моральних авторських прав    

(авторства – paternity та поваги – integrity) на комп’ютерні програми 

передбачені Бернською конвенцією та, відносно першого – режимом ЄС. При 

цьому, європейське право прямо регулює можливість авторства юридичної 

особи та особливості набуття прав при виконанні роботи по найму, що 

відповідає сучасним реаліям створення програм. Хоча моральні права 

шануються відповідно до законодавства ряду держав і за межами ЄС: 

Канади, Австралії, Індії, тощо, охорона не надається у США, Великобританії 

та інших країнах. Такі дії вбачаються прямим порушенням відповідних 

міжнародно-правових режимів, аргументується і теоретична хибність цієї 

позиції.  

14. Проводиться і аналіз міжнародно-правових обов’язків щодо 

встановлення конкретних заходів, механізмів охорони. Найбільш базовими є 

норми режиму ВОІВ, вони обмежуються загальними зобов’язаннями по 

встановленню на національному рівні заходів протидії правопорушенням, 

включаючи арешт контрафактної продукції, термінові заходи для запобігання 

порушенням та заходи як стримуючий засіб від подальших порушень. 
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Натомість розвинена система таких обов’язків ТРІПС закріплена в окремій 

(ІІІ) частині цієї угоди. У плані міжнародно-правової охорони авторських 

прав на комп’ютерні програми в цілому її учасниці зобов’язані вповноважити 

національні судові та адміністративні органи приймати заходи цивільно-, 

адміністративно- та кримінально-правового характеру, у тому числі 

тимчасові та прикордонні. Ряд термінів, котрі використовуються у 

положеннях даної частини, видаються доволі «широкими», суб’єктивними чи 

оціночними, що негативно впливає на гармонізоване застосування режиму 

ТРІПС на належному рівні.  

15. Зобов’язання європейського права є найбільш розвиненими з 

досліджених режимів. Вони складаються з обов’язків по встановленню 

загальних заходів Директиви про забезпечення захисту прав ІВ (2004/48/EC – 

відкликання, повне усунення протиправних товарів, їх знищення, виплата 

правовласнику компенсації, відшкодування збитків, тимчасові і запобіжні 

заходи, заходи по здобуттю інформації, тощо) та спеціальних заходів 

Директиви про комп’ютерні програми (2009/24/EC –  заходи направлені 

проти випуску в обіг копії комп’ютерної програми, арешт примірників 

програми та ін.). Відзначені можливі удосконалення окремих обов’язків. 

16. Зобов’язання Договору ВОІВ, націленого на регулювання 

авторсько-правових відносин, з урахуванням розвитку інформаційних 

технологій включають у себе обов’язки по охороні засобів технічного 

захисту та інформації про управління правами, котрі дедалі частіше 

використовуються правовласниками. У той же час, незважаючи на істотну 

розвиненість інших аспектів ТРІПС, ці обов’язки не передбачені її нормами і 

повинні знайти своє відображення в її положеннях. На європейсько-

правовому рівні врегульовано питання охорони засобів технічного захисту, 

однак існує певний пробіл щодо охорони інформації про управління правами, 

пов’язаної саме із комп’ютерною програмою. 

17. Правом ВОІВ та СОТ встановлюється обов’язок надавати 

комп’ютерним програмам охорону терміном – життя автора і п’ятдесят років 
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після його смерті, а при співавторстві – термін обраховується від часу смерті 

останнього автора. У праві ЄС даний термін дорівнює терміну життя автора 

та 70 рокам після його смерті. Даний строк є справедливим для літературних 

творів та схожих об’єктів, котрі задовольняють естетичні потреби і з плином 

часу не стають (звісно, у разі дійсно видатних робіт) менш затребуваними, 

однак відносно програм, котрі є функціональними працями і втрачають 

актуальність значно швидше, видається задовгим. Надання охорони значно 

довшим терміном, ніж необхідний правовласникам для ефективної реалізації 

економічних прав, може суперечити цілям досліджених інструментів щодо 

дотримання балансу між інтересами виробників об’єктів інтелектуальної 

власності та їх користувачів, сприяння соціальному та економічному 

добробуту. 
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РОЗДІЛ 3. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ 

ДОГОВОРІВ ПРО ОХОРОНУ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ                  

В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ 

3.1. Система міжнародно-правових зобов'язань України і 

національного законодавства в сфері охорони комп'ютерних програм 

Україна як рівноправний член міжнародної спільноти та суб’єкт 

міжнародного права активно співпрацює з іншими державами та 

міжнародними організаціями у галузі права інтелектуальної власності і, 

відповідно, має міжнародно-правові зобов’язання у сфері охорони 

комп’ютерних програм з боку авторського права. Зі сторони нашої держави 

подібна співпраця полягає у визнанні міжнародно-правових «стандартів»
35

 

охорони комп’ютерних програм та у їх добросовісній і дієвій імплементації у 

нормах національного законодавства. 

Ключовим положенням українського законодавства щодо взаємодії з 

міжнародним правом видається ст. 9 Конституції України [167], відповідно 

до якої чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України, є частиною національного законодавства 

України
36

. Як зазначає М. В. Буроменський, «в питанні взаємодії 

міжнародного і внутрішнього права, якому присвячена спеціальна стаття 
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 Про поняття міжнародно-правових стандартів див.: Іваночко І. Б. «Міжнародно-правові стандарти статусу 

суддів» – Дис. канд. юрид. наук. - Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

2016. – 200 с. [166]. 
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Детальний аналіз особливостей застосування цього конституційного припису див. у: Евінтов В. І. Пряме 

застосування міжнародних стандартів прав людини (Коментар до ст. 9 Конституції України) //Український 

часопис прав людини. № 1, 1998. С.26–28. [168]; Міроненко Н. М., Сергієнко Н. М. Теоретичні засади щодо 

співвідношення норм міжнародного права і норм національного законодавства. // Дія норм міжнародно-

правових документів у національному законодавстві. Міжнародний семінар. М. Львів, 6–8 жовтня 1998 р. – 

С. 1–18 [169]; Буроменський М. В. Деякі особливості застосування в Україні міжнародних договорів про 

боротьбу з організованою злочинністю. Вісник Академії правових наук України. № 2 (17), 1999. С. 50-58 

[170]; Буроменський М. В. Застосування міжнародно-правових норм про права людини у внутрішньому 

правопорядку України. //Вісник Академії правових наук України. № 1(16). 1999. С. 86–94. [171]; Денисов В. 

Н., Мельник А. Я. Розвиток правових засад та механізмів верховенства міжнародного права у внутрішньому 

праві України. В кн.: Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України. – К.: Юстініан, 2006. – С. 

33–34 [172]; Буроменський М. В. Стаття 9. В кн.: Конституція України. Науково-практичний коментар. – Х.: 

Право, 2011. – С. 67–75 [173]; Буроменський М. В. Українська доктрина співвідношення міжнародного і 

національного права/ Правова доктрина України: у 5 т. – Х: Право, 2013. Т. 2: Публічно-правова доктрина 

України. – 864 с. (с. 632–662) [174]. 
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Конституції, закладено абсолютно позитивістський підхід»
37

. Приписи ч. 3 

ст. Х Декларації про державний суверенітет України, якою визнається 

«пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами 

внутрішньодержавного права» [176], можуть бути застосованими виключно 

для звичаєвих норм міжнародного права [177, c. 53]. Різні аспекти питання 

співвідношення міжнародних договорів України і національного 

законодавства більш детально врегульовані у Законах України № 1906-IV 

«Про міжнародні договори України» [178], № 1543-XII «Про 

правонаступництво України» [179], Постанові Верховної Ради України        

№ 2808-XII «Про приєднання України до Віденської конвенції про 

правонаступництво держав щодо договорів» [180] та ін.  

У найбільш загальному вигляді обов’язки нашої держави у сфері 

захисту прав інтелектуальної власності закріплені у ч. 2 ст. 27 Загальної 

Декларації прав людини 1948 р., котрі вказують, що кожна людина має право 

на захист її моральних і матеріальних інтересів, що є результатом її 

наукових, літературних чи мистецьких творів. Однак українська практика 

застосування норм цього міжнародного документа досить обмежена
38

, на 

відміну від іноземної
39

. Говорячи ж суто про зобов’язання України в сфері 

охорони комп’ютерних програм, відзначимо, що загальний їх масив є 

здебільшого результатом її участі у діяльності міжнародних організацій, 

котрі відіграють провідну роль у охороні об’єктів інтелектуальної власності. 

Зосередимось на Всесвітній організації інтелектуальної власності та Світовій 

організації торгівлі.  
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 Див.: Буроменський М. В. Імплементація норм міжнародного права у конституційний правопорядок 

України. В кн.: Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Харків: Право, 2008. – Т. 2. –  

С. 59–76 [175]. 
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М. В. Буроменський, який досліджував це питання в Україні, наводить поодинокі випадки рішень 

загальних судів, постановлених саме на нормах Загальної Декларації прав людини. Див.: Буроменський М.В. 

Доктрина взаємодії міжнародного і українського права та національна судова практика /Проблеми 

застосування міжнародних стандартів у правовій системі України. К.: Юридична практика, 2014. – С. 337–

358 [181]. 
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 В зарубіжних державах практика застосування судами норм Загальної декларації прав людини саме як 

звичаєво-правових значно багатша. Див.: Ханнум Х. Статус Всеобщей декларации прав человека во внутреннем 

и международном праве. //Российский бюллетень по правам человека. Вып.11. 1999. С.12–21 [182]. 
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УРСР вступила до Всесвітньої організації інтелектуальної власності 26 

квітня 1970 р., приєднавшись до Конвенції. що засновує Всесвітню 

організацію інтелектуальної власності [91]. З перших років незалежності, 

восени 1992-го, уряд України заявив про правонаступництво
40

 щодо 

основних міжнародних угод в сфері інтелектуальної власності і з цього часу 

співробітництво з ВОІВ розвивається і розширюється [184]. Україна входить 

до всіх керівних органів ВОІВ, а також бере участь у діяльності Комітетів 

ВОІВ [184]. Україна є учасницею Міжнародного (Паризького) союзу з 

охорони промислової власності та Міжнародного (Бернського) союзу з 

охорони літературних і художніх творів. З метою посилення співпраці з 

ВОІВ у 2002 р. було укладено Угоду про співробітництво між Кабінетом 

Міністрів України та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності 

[185]. Відповідно до неї передбачено здійснення сторонами спільних дій, 

спрямованих на удосконалення українського національного законодавства та 

практики правозастосування у сфері інтелектуальної власності і посилення 

ролі інтелектуальної власності у відповідних галузях наукової, технічної та 

економічної діяльності, що провадиться на території України суб'єктами 

господарювання (ст. 1). Діяльність в рамках цієї співпраці описується у 

Додатку до угоди. 

З метою більш детальної реалізації завдань, встановлених зазначеною 

угодою, між Державною службою інтелектуальної власності України та 

ВОІВ періодично підписуються Програми співробітництва, остання з яких 

була укладена 30 вересня 2014 р. та передбачає співробітництво у 2014–2016 

з удосконалення законодавства України у сфері інтелектуальної власності 

«для створення максимально сприятливих правових умов щодо набуття, 

здійснення та захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності» та для 

«покращення ефективності процедур, направлених на попередження, 

виявлення та припинення порушень прав на об'єкти інтелектуальної 

власності» [186]. 
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Див.: Мельник В. Я. Правонаступництво України щодо міжнародних договорів СРСР. – К., 2005. – 424 с. [183]. 
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Варто особливо наголосити на тому, що у рамках співробітництва в 

сфері авторського права та суміжних прав зазначеною Програмою на 2014–

2016 роки передбачені заходи, пов’язані з аналізом правового регулювання 

використання комп'ютерних програм як об'єктів авторського права та 

боротьби з цифровим піратством у мережі Інтернет.  

Акцентуючи увагу на зобов’язаннях нашої держави у сфері захисту 

комп’ютерних програм в рамках ВОІВ, варто зазначити, що на Україну 

розповсюджуються міжнародно-правові зобов’язання за Бернською 

конвенцією та за Договором ВОІВ. Так, Закон Про приєднання України до 

Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів був 

прийнятий 31 травня 1995 р. з метою розширення міжнародного культурного 

обміну, становлення цивілізованого ринку інтелектуальної власності [187]. 

Аналогічний Закон Про приєднання України до Договору Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності про авторське право був прийнятий 20 

вересня 2001 р. [188]. За існуючими оцінками, виконання Україною своїх 

зобов’язань перед ВОІВ в області авторського права приведе і до зниження 

рівню піратства, зокрема, щодо комп’ютерних програм [189, c. 25]. 

До Світової організації торгівлі Україна вступила 5 лютого 2008 року, 

підписавши Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі 

[190], котрий був ратифікований Верховною радою України Законом України 

№ 250-VI [191] від 10 квітня того ж року. Стаття 1 Протоколу вказує, що з 

набранням ним чинності Україна приєднується до Угоди про Світову 

організацію торгівлі і стає членом організації.  

Нагадаємо, що ст. ІІ Угоди про СОТ [127] визначає джерела права 

Організації і накладає на Україну зобов’язання по виконанню приписів усіх 

Додатків до угоди: багатосторонніх угод з торгівлі товарами, механізму 

огляду торгівельної політики, домовленості про правила та процедури 

вирішення спорів, тощо. Зокрема, правила та процедури вирішення спорів 

[134] розповсюджують на Україну юрисдикцію Органу врегулювання 

суперечок СОТ, котрий у разі порушення режиму організації державою 
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дозволяє стороні, чиї права були порушені, вимагати компенсації чи вчинити 

реталіацію
41

. На даний момент [193] Україна виступала чи виступає 

стороною у 18 справах, 5 з яких знаходяться у площині прав інтелектуальної 

власності. Таким чином, Світова організація торгівлі, на відміну від ряду 

міжнародних організацій, має ефективний механізм міжнародно-правового 

впливу на порушника права СОТ, в тому числі порушників авторського 

права Організації. 

Зосереджуючись на обов’язках України по охороні комп’ютерних 

програм, треба зазначити, що такі зобов’язання присутні у положеннях однієї 

з багатосторонніх угод з торгівлі товарами, Додатку 1С до Угоди про СОТ – 

Угоді про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС). 

Обсяг зобов’язань даної угоди вже було розглянуто у підрозділі 2.2 цього 

дослідження, а особливості імплементації їх у нормах українського 

законодавства – дещо далі. 

 У літературі відзначається, що вступу України до СОТ передувала 

тривала робота з наближення законодавства щодо інтелектуальної власності 

та відповідних процедур до вимог цієї організації [194], зокрема був 

ухвалений Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з 

питань інтелектуальної власності в частині виконання вимог, пов’язаних з 

вступом України до СОТ» (N 254-VI) [195]. Відповідно до його вимог, змін 

та доповнень потребували положення Законів України «Про охорону прав на 

зазначення походження товарів» та «Про охорону прав на знаки для товарів і 

послуг». Вказується також, що ухвалення Закону N 254-VI не тільки сприяло 

вступу України до СОТ, а й стало важливим кроком для подолання прогалин 

у вітчизняному законодавстві [194].  

У той же час М. Селіванов у своєму дослідженні 2007 року відзначав 

необхідність забезпечення належної правової охорони комп’ютерних 

програм як одну з передумов вступу України до СОТ [196, c. 23], однак при 
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 Див.: Гаркуша А. О. Правове врегулювання спорів в Світовій Організації торгівлі. Дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук. – Харків. – 2012 [192].  
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приєднанні України до ТРІПС, на відміну від зазначених вище актів, 

законодавство, що регламентує авторсько-правову охорону, зокрема 

комп’ютерних програм, не було удосконалено. Це, а також відсутність змін у 

законодавстві, що регламентує процедури та механізми по захисту прав, 

додатково вказує на необхідність більш ретельного дослідження 

відповідності вітчизняного права обов’язкам СОТ. 

Окрім ВОІВ та СОТ, суттєвий вплив на національну сферу захисту 

інтелектуальної власності відбувається з боку структур Європейського 

Союзу [194]. Наприклад, М. Селіванов [196], посилаючись на Закон України 

№ 237/94-ВР «Про ратифікацію Угоди про партнерство і співробітництво між 

Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами» від 

10 листопада 1994 року [197], звертав увагу на те, що законодавство України 

йде шляхом уніфікації норм національного права з міжнародним, а також 

відбувається його інтеграція і гармонізація із законодавством країн ЄС. Г. О. 

Ульянова, зазначає, що в рамках названої угоди [198] Україна взяла на себе 

зобов’язання удосконалювати захист прав інтелектуальної власності з метою 

забезпечення в нашій державі рівня захисту, аналогічного існуючому в ЄС. 

[199].
 

Говорячи безпосередньо про захист комп’ютерних програм, Р. Д. 

Саунін, у свою чергу, вказує на необхідність перебудови й значного 

підвищення якості забезпечення прав та законних інтересів творців цих 

об’єктів, з огляду на чіткий курс України на євроінтеграцію [200].  

Слід зазначити, що названі позиції фахівців були висловлені до 

укладення угоди України і ЄС про асоціацію [201]. І якщо раніше курс 

України на євроінтеграцію, з огляду на зовнішньополітичні альтернативи, 

можна було визначати як ймовірний, тепер же здійснення активних кроків 

для зближення законодавства з правом ЄС виглядає абсолютною 



138 
 

необхідністю і з точки зору дотримання міжнародно-правових зобов'язань
42

. 

Це має цілковите відношення і до сфери права інтелектуальної власності. 

Аналіз співпраці України і ЄС у досліджуваній сфері можна почати з 

положень названої вище Угоди про партнерство і співробітництво між 

Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами 1994 

року. Угода, серед цілей котрої створення основ взаємовигідного 

економічного, соціального, фінансового, цивільного, науково-технічного та 

культурного співробітництва, у ч. 1 ст. 50 накладає на Україну обов’язки по 

забезпеченню рівня захисту прав інтелектуальної власності, аналогічного 

існуючому у Співтовариствах, включаючи ефективні засоби забезпечення 

дотримання таких прав. Комплексні заходи по адаптації національного 

законодавства до законодавства ЄС, зокрема, були передбачені 

Загальнодержавною програмою адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу, затвердженою Законом України від 

18.03.2004 [187]. Розділ V Програми відзначив сферу прав інтелектуальної 

власності серед пріоритетних сфер адаптації, а Розділ 5 Переліку актів 

законодавства України та acquis Європейського Союзу
43

 у пріоритетних 

сферах адаптації (додаток до Програми) визначає акти ЄС, у відповідність з 

котрими повинні бути приведені вітчизняні нормативно-правові акти у даній 

галузі, включаючи Директиву ЄС про охорону комп’ютерних програм. 

Розглядаючи співробітництво України з ЄС у сфері охорони 

комп’ютерних програм, обов’язково необхідно звернути увагу на положення 

Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншого боку (Угода про асоціацію) [201]. Дослідники відзначають, 

що принципово відмінною рисою Угоди про асоціацію у порівнянні з іншими 

                                                             
42

 Про масштабність кроків, котрі необхідно здійснити нашій державі, свідчить заява Мінекономрозвитку 

щодо запланованих 50 секторальних угод з ЄС та обов’язку імплементувати 180 законодавчих актів ЄС до 

2017 року [202]. 
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Acquis communautaire (acquis) – правова система Європейського Союзу, яка включає акти законодавства 

Європейського Союзу (але не обмежується ними), прийняті в рамках Європейського співтовариства, 

Спільної зовнішньої політики та політики безпеки і Співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ [203]. 
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такими угодами між Україною та ЄС є суттєве збільшення сфер правового 

регулювання, що потребують адаптації законодавства України до acquis ЄС 

та закріплення деталізованих переліків законодавчих актів Євросоюзу, що 

підлягають запровадженню в Україні, із чітко визначеними строками їх 

прийняття [204, c. 159–160].  

Відповідно до ст. 157 цієї Угоди, взаємодія у сфері прав 

інтелектуальної власності націлена, зокрема, на спрощення створення і 

комерційного використання продуктів творчої діяльності та досягнення 

незалежного і ефективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної 

власності. Нагадаємо, що однією з загальних цілей угоди (п. d ч. 2 ст. 1) є 

запровадження умов до інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, що 

видається одним з пріоритетних напрямків економічної політики нашої 

держави у сучасних умовах.  

Глава 9 Розділу ІV Угоди цілком присвячена зобов’язання у сфері 

регулювання прав інтелектуальної власності, а підрозділ 1 ч. 2 цієї глави 

(тридцять одна стаття) регламентує зобов’язання в сфері авторського права 

та суміжних прав, включаючи низку положень, що безпосередньо пов’язані з 

комп’ютерними програмами. Більш того, частина 3 Глави 9 визначає 

стандарти щодо заходів та механізмів захисту прав інтелектуальної 

власності. Слід зазначити, що фахівці-юристи [205, c. 6–7] вже звернули 

увагу на необхідність реформ усього масиву національного законодавства 

для виконання зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію, в тому числі 

положення у сфері авторського права.  

Слід зазначити, що acquis communautaire в сфері захисту прав 

інтелектуальної власності налічує декілька десятків нормативно-правових 

актів, однак, з огляду на направленість даного дослідження, зосередимо 

увагу на обов’язках України по адаптації до актів, розглянутих у підрозділі 

2.3, котрі мають безпосереднє відношення до захисту комп’ютерних програм, 

тобто: Директива ЄС Про правову охорону комп’ютерних програм, у редакції 

23.04.2009, Директива ЄС Про забезпечення охорони прав інтелектуальної 
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власності від 29.04.2004 та Директива ЄС Про термін охорони авторського 

права та певних суміжних прав від 12.12.2006. 

Поряд із обов’язками, що випливають з багатосторонніх актів, існує 

певна кількість двосторонніх міжурядових та міжвідомчих міжнародних 

договорів України, норми яких мають відношення до стандартів захисту прав 

інтелектуальної власності, включаючи: Угоду про співробітництво у сфері 

інтелектуальної власності між Кабінетом Міністрів України і Урядом 

Китайської Народної Республіки [206], аналогічну угоду із Урядом 

Республіки Узбекистан [207] та угоду з Урядом Республіки Азербайджан у 

сфері авторського права та суміжних прав [208]. 

Зважаючи, з одного боку, на зростаючу роль транснаціональних 

корпорацій (ТНК) у міжнародному співробітництві, а з іншого – важливість 

співпраці у сфері охорони програм з великими міжнародними виробниками 

даних об’єктів, необхідно торкнутись і положень Меморандуму про 

співпрацю між Міністерством освіти і науки України та Представництвом 

Microsoft в країнах СНД (2001) [209] та Меморандуму про взаєморозуміння 

між Міністерством освіти і науки України та Корпорацією Microsoft (2003) 

[210]. Положення даних міжнародних документів, зокрема, передбачають 

обов’язки МОН України у сфері контролю використання програмного 

забезпечення та розробки заходів щодо дотримання легальності його 

використання. Віднесення цих договорів до джерел міжнародного публічного 

права є достатньо спірним питанням з огляду на суперечливе ставлення до 

міжнародної правосуб'єктності самих ТНК
44

. Отже зобов'язання за 

договорами України з ТНК доцільно, на нашу думку, розглядати виключно в 

площині міжнародного приватного права. 

Окремо, для цілей цього дослідження, слід стисло надати оцінку 

системі українського законодавства про інтелектуальну власність. 

Дослідження відповідності національного правового режиму охорони 
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Див. Тарасов О. В. Суб'єкт міжнародного права: проблеми сучасної теорії. Харків: Право, 2014. С. 325–335 

(512 с.) [211]. 
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комп’ютерних програм тому режиму, що запроваджений в Україні її 

міжнародно-правовими зобов'язаннями, можливе після встановлення чіткого 

переліку національних джерел права, котрі регулюють відносини у 

аналізованій сфері. Такий перелік слід почати з Конституції України [167], 

ст. 41 котрої передбачає права володіти, користуватися і розпоряджатися 

результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ст. 54, у свою чергу, 

прямо вказує на обов’язок держави захищати інтелектуальну власність, 

включаючи авторські права, моральні і матеріальні інтереси, що виникають у 

зв'язку з інтелектуальною діяльністю; забороняється використання або 

поширення результатів такої діяльності без згоди їх творця. Слід додатково 

виділити ч. 1 ст. 22 Конституції, котра приписує, що перелік прав і свобод, 

закріплених у її положеннях, не є вичерпним, дозволяючи доповнювати коло 

захищених інтересів з інших джерел, включаючи міжнародно-правові. 

Загалом система національного нормативно-правового регулювання прав 

інтелектуальної власності налічує декілька десятків актів [203; 212]. 

Зосередимось на тих, що мають відношення до охорони комп’ютерних 

програм з боку авторського права.  

Спеціальним законом у даній сфері виступає Закон України «Про 

авторське право і суміжні права» [65, Преамбула], направлений, зокрема, на 

охорону прав авторів, «пов’язаних із створенням та використанням творів 

науки, літератури і мистецтва – авторське право» [65], включаючи 

комп’ютерні програми (ст. 18). Ст. 5 Закону визнає так званий галузевий 

примат міжнародного права
45

, встановивши правило: «Якщо чинним 

міжнародним договором,  згода  на  обов'язковість якого  надана  Верховною 

Радою України,  встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в 

законодавстві України про авторське право і суміжні права, то 

застосовуються правила міжнародного договору». Зазначимо також, що саме 

у нормах цього Закону знаходять відображення принципи ст. 5 Бернської 
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 Про концепцію галузевого примату міжнародного права в українському законодавстві див.: Буроменський 

М. В. Українська доктрина співвідношення міжнародного і національного права/ Правова доктрина України: 

у 5 т. – Х: Право, 2013. Т. 2: Публічно-правова доктрина України. – 864 с. [174, c. 632– 662]. 
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конвенції, зокрема, це принцип національного режиму, передбачений ст. 6 

Закону, принцип автоматичного захисту – ч. 2 ст. 11, ч. 3 ст. 37, принцип 

незалежності захисту – ч. 3 ст. 3. З цієї точки зору видається дещо 

незрозумілою позиція О. Г. Германової, котра вважає, що дія цих трьох 

принципів відображена у ст. 6 Закону шляхом введення поняття «принцип 

взаємності» [213]. Не сперечаючись щодо обсягу цього поняття, наголосимо, 

що ст. 6 Закону імплементує шляхом трансформації лише принцип 

національного режиму, інші два встановлені зазначеними вище нормами. До 

того ж принцип всеохоплюючого захисту, котрий є взагалі основою надання 

комп’ютерним програмам авторсько-правового захисту (ч. 1 ст. 2 Конвенції), 

імплементований шляхом рецепції у ч. 1 та ч. 2 ст. 8 Закону. 

Відносини, пов’язані з охороною прав інтелектуальної власності, 

врегульовані також книгою четвертою Цивільного кодексу України, глава 36 

котрої, зокрема, присвячена саме авторському праву. Власну специфіку 

вносять до цього питання й положення глави 16 Господарського кодексу 

України – «Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної 

власності». У той самий час, принаймні у досліджуваній сфері прав 

інтелектуальної власності, приписи цих актів видаються похідними від норм 

Закону і не містять суттєвих відмінностей. 

Інша група кодексів – Цивільно-процесуальний, Господарсько-

процесуальний, Кримінальний, Кримінально-процесуальний, Кодекс України 

про адміністративні правопорушення, Кодекс адміністративного судочинства 

та Митний регулюють певні аспекти вчинення конкретних заходів, 

направлених на охорону авторських прав. Їх положення будуть більш 

детально розглянуті у наступному підрозділі. 

Дослідження рівня імплементації міжнародно-правових зобов'язань 

України в сфері охорони комп'ютерних програм необхідно проводити також 

з урахуванням положень Закону України «Про розповсюдження примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз 

даних» [214], «Правил роздрібної торгівлі, прокату примірників 
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аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм,  комп'ютерних програм, баз 

даних» [215], котрі визначають правові основи розповсюдження примірників 

зазначених творів, та Закону України «Про особливості державного 

регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з 

виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем 

зчитування», норми якого встановлюють правила виробництва та обігу даних 

засобів, а також передбачають ряд заходів, направлених на боротьбу з 

правопорушеннями. Розглядаючи останній акт, О. Г. Германова правильно 

звернула увагу на те, що прийняття Закону було стимульоване як бажанням 

законодавця наблизитись до режимів ВОІВ та СОТ, так і загрозою 

торговельних санкцій з боку США [213]. Однак положення цього Закону 

втрачають актуальність з огляду на «занепад» лазерних дисків як засобів 

передачі інформації, витиснення їх більш сучасними носіями. 

Національна імплементація міжнародно-правових зобов'язань з 

встановлення режиму захисту комп’ютерних програм неможлива без 

делегування повноважень у цій сфері окремій структурі. В Україні, подібним 

«регулятором» є Державна служба інтелектуальної власності України. 

Відповідно до Положення № 312 від 19 листопада 2014 [216] служба є 

центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у 

сфері інтелектуальної власності
46

. Серед функцій ДСІВ міжнародне 

співробітництво у сфері інтелектуальної власності (4.6), аналіз застосування і 

дотримання міжнародних договорів у сфері авторського права і суміжних 

прав (4.7), контроль за дотриманням вимог національного законодавства, 

включаючи зазначені вище Закони «Про авторське право і суміжні права», 

«Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, 

відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» і «Про особливості 

державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з 
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 Відмітимо, що уряд заявляє про майбутнє створення нового Національного органу інтелектуальної 

власності, з огляду, зокрема на «низьку ефективність» державного управління в цій сфері [220]. Реформи, 

котрі сьогодні запроваджуються в нашій Державі, пов’язані також і з започаткуванням нового спеціального 

суду – Вищого суду з питань інтелектуальної власності [219]. 



144 
 

виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» 

(4.17). 

Окремо слід звернути увагу на затверджену Кабінетом Міністрів 

України Концепцію легалізації програмного забезпечення та боротьби з 

нелегальним його використанням [219]. Цей акт 2002 року був, за словами М. 

Л. Стусенко [220, c. 80], реакцією на оприлюднену у тому ж році статистику 

про те, що використання неліцензійного програмного забезпечення 

становило 87% від загального ринку споживання в Україні. Концепцією 

зокрема визначаються заходи, направлені на встановлення ефективної 

системи правової охорони програмного забезпечення як об'єкта авторського 

права, а також відзначається, що такі міри відповідають курсу країни на 

європейську інтеграцію.  

Необхідно зауважити, що Україною вже був зроблений ряд кроків по 

імплементації міжнародно-правових обов’язків у сфері прав інтелектуальної 

власності. Серед них, зокрема, прийняття Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони 

інтелектуальної власності» № 850-IV 22.05.2003 [221], котрий удосконалює 

положення різних галузей права у відношенні до захисту таких прав, Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

правової охорони інтелектуальної власності стосовно виконання вимог, 

пов'язаних із вступом України до СОТ» № 1111-V від 31.05.2007 [222], 

котрий регламентує конкретні заходи захисту у цивільному та 

кримінальному праві, Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності» № 3423-IV 

09.02.2006 [223] (внесення ознак порушення до кримінального права), Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення відповідальності за порушення прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності» від 05.04.2001 № 2362-III (регулювання 

адміністративної відповідальності за порушення прав інтелектуальної 

власності), тощо [224]. 
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Розглянувши коло міжнародно-правових зобов’язань України у сфері 

захисту комп'ютерних програм та систему джерел національного права, котрі 

регулюють ці питання, перейдемо до безпосереднього аналізу імплементації 

міжнародно-правових зобов’язань у вітчизняному законодавстві.  
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3.2. Особливості національної імплементації міжнародно-правових 

зобов'язань України про охорону  комп'ютерних програм 

Загальновизнано, що держави самостійно вирішують, яким чином та за 

допомогою яких внутрішньодержавних процедур та практик вони будуть 

виконувати свої міжнародно-правові зобов’язання. Відповідно до принципу 

суверенної рівності держав (п. 1 ст. 2 Статуту ООН) кожна держава може 

вільно обирати і розвивати свою політичну систему, значить, і правову 

систему. Разом з тим Статут ООН передбачає, що кожна держава зобов’язана 

добросовісно виконувати свої міжнародні зобов’язання та підтримувати 

міжнародний мир та безпеку [225]. Ці аспекти принципу суверенної рівності 

держав сформульовані у Заключному Акті НБСЄ в тому сенсі, що держави 

поважають право одна одної «встановлювати свої закони і адміністративні 

правила». А в рамках міжнародного права вони мають рівні права і обов’язки 

[226]. Водночас згідно ст. 27 Конвенції про право міжнародних договорів 

1969 року держава-учасниця не може посилатися на положення свого 

внутрішнього права для виправдання невиконання нею міжнародного 

договору [227]. 

В. Н. Денисов зазначає, що «від того, наскільки держава морально і 

юридично готова до дії в його власному праві міжнародно-правових норм і 

який вона обере для цього правовий механізм, залежить багато в чому 

ступінь реалізації норм міжнародного права як таких в дійсне життя»       

[228, c. 7]. При цьому він вважає, що дуалістична чи моністична концепції в 

сучасних умовах не в змозі відображати взаємодію міжнародного і 

внутрішнього права [229, c. 604]. А. Л. Федорова погоджується з тим, що 

традиційні теорії співвідношення міжнародного і національного права взагалі 

мало відповідають реальності сучасних міжнародних відносин [230, c. 16]. 

Отже держави обирають змішані моделі, часом достатньо складні. За 

словами К. Економідеса, хоча правовий статус міжнародних договорів у 

правових системах держав суттєво відрізняється, лише у значній меншості 
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країн визнається їх примат над внутрішнім правом. Незначна група держав 

визнає примат визначеної в їх конституціях категорії договорів над законами. 

Але переважна більшість держав визнають рівність укладених міжнародних 

договорів з власними законодавчими актами [231]. Водночас, не визнаючи 

примата міжнародних договорів над своїм законодавством, такі країни 

застосовують різні заходи для уникнення колізій. Це забезпечує, у кінцевому 

випадку, належний рівень взаємодії міжнародного права з національним 

законодавством.  

Українська теорія і практика передбачає різні способи імплементації 

міжнародно-правових зобов’язань в національне законодавство, зокрема, 

трансформації, рецепції та відсилання [232, c. 68]. В досліджуваному питанні 

переважним засобом національної імплементації є трансформації. Водночас, 

зважаючи на той факт, що всі  досліджені в дисертації міжнародні договори 

України було ратифіковано Верховною Радою України, вони згідно ст. 9 

Конституції України можуть застосовуватися як частина національного 

законодавства (щодо Директив ЄС це в принципі неможливо). В сучасній 

теорії конституційного права поширеною є думка про віднесення таких 

договорів до самостійних джерел національного права [233, c. 100; 234,         

c. 36]. 

Такої ж думки дотримувався І. І. Лукашук [235, c. 54], і розвиваючи 

свою позицію зазначав: «Встановлюючи примат ратифікованих парламентом 

договорів по відношенню до звичайних законів, держава робить важливий 

крок на шляху до забезпечення нормальної взаємодії міжнародного і 

національного права. В результаті вирішується проблема, яку держави 

намагаються вирішити різного роду обхідними шляхами» [236, c. 133]. Про 

фактичне визнання за міжнародним договором статусу джерела 

національного права пишуть П. М. Рабінович і Н. М. Раданович [237, c. 43]. 

Водночас, як правильно вважає А. Л. Федорова: «зі статті 9 Конституції 

України безпосередньо не випливає, що у системі джерел національного 

права норми міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано 
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Верховною Радою України, повинні мати примат над національним 

законодавством. Про це іде мова у Законі України про «Міжнародні договори 

України», яким держава санкціонує розв’язання колізій між нормами 

національного законодавства» [230, c. 16]. Дослідження цього питання 

свідчать про існування достатньо складної правової моделі, в якій присутній 

частковий примат міжнародного права над правом України [174, c. 632–662]. 

Розглянемо докладніше рівень національної імплементації в Україні 

міжнародно-правових зобов’язань з охорони комп'ютерних програм. Перша 

група обов’язків, пов’язана з охороною комп’ютерних програм, відноситься 

до визнання їх охороноздатності взагалі і до встановлення конкретних її 

критеріїв. 

Загальний обов’язок надавати охорону комп’ютерним програмам з 

боку авторського права прослідковується у ряді положень Закону України 

«Про авторське право і суміжні права». Так, наприклад, перелік об’єктів 

авторського права (творів у галузі науки, літератури і мистецтва), викладений 

у ч. 1 ст. 8 Закону, включає і комп’ютерні програми (п. 3). Подібний перелік 

міститься і у ч. 1 ст. 433 Цивільного Кодексу [238], п. 2 котрої також 

відзначає досліджуваний об’єкт. Більш того, ст. 18 Закону та ч. 4 ст. 433 ЦК 

спеціально вказують, що комп’ютерні програми охороняються як літературні 

твори, тим самим встановлюючи, що національний режим охорони у цій 

частині узгоджений з відповідними обов’язками України за правом ВОІВ, 

СОТ та ЄС – надання охорони програмам, як літературним творам, у 

значенні Бернської конвенції.  

Нагадаємо, що норми ст. 3 Бернської конвенції викладають так звані 

«точки кріплення» (points of attachment, прив'язки), альтернативні критерії, 

відповідність котрим дозволяє встановити, що походження роботи вимагає її 

захисту. Пункт (а) ч. 1 статті вказує, що охорона надається творам, автори 

котрих є громадянами однієї з країн Бернського союзу (точка кріплення – 

«особистий критерій» [95, c. 26]), а ч. 2 статті уточнює, що особа, котра має 

своє звичайне проживання у одній з країн Союзу, прирівнюється до її 
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громадянина. Альтернативою особистого критерію є «географічний 

критерій»: твір випускається у світ вперше у країні Союзу (п. б ч. 1) чи 

одночасно (протягом 30 днів – ч. 4) у країні Союзу та іншій країні. 

Вбачається, що сукупність положень п. (а), п. (б) та п. (д) ч. 1 ст. 3 Закону 

України вказує на їх відповідність міжнародним зобов’язанням за Бернською 

конвенцією.  

Говорячи про форму вираження комп’ютерної програми як критерій 

її охороноздатності, слід зазначити, що вітчизняний законодавець у нормах 

ст. 1 Закону про авторське право поряд із іншими термінами надає 

визначення даного об’єкту: набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, 

символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для 

зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної 

мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і 

прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах). 

Таке визначення цілком відповідає міжнародно-правовому розумінню 

ознак комп’ютерної програми у розглянутих міжнародних договорах 

України: набір інструкцій, машиночитність, приведення у дію комп’ютера та 

досягнення певної мети чи результату (утилітарність). Представляється, що 

це визначення у певній мірі базується на нормах Типових положень (див. 

перший розділ), а також, з огляду на спеціальне зазначення видів програми – 

операційної системи та прикладної програми, є результатом впливу 

законодавств західних країн, зокрема США, котре використовувало саме таке 

формулювання, наприклад у ряді двосторонніх торгових угод 90-х років 

минулого сторіччя. 

Вказівка на вихідний чи об’єктний код програми дозволяє говорити 

про відповідність національного режиму положенням ТРІПС, а фраза «у 

будь-якому іншому вигляді», підкріплена положеннями ст. 18 Закону:         

«… охорона поширюється на комп’ютерні програми незалежно від способу 

чи форми їх вираження» – про узгодженість з приписами Договору ВОІВ та 

Директиви ЄС про комп’ютерні програми. Крім того, авторсько-правова 
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охорона творів незалежно від способу чи форми їх вираження передбачається 

ч. 2 ст. 433 ЦК. Можна додати, що подібне визначення форми вираження 

програми як критерію охороноздатності, котре міститься у ряді норм, є дещо 

громіздким, однак з іншого боку, дозволяє виконувати обов’язки усіх 

досліджених у попередніх розділах режимах, при цьому відповідаючи 

сучасним технічним реаліям. Втім, цілком можливо, що вказівку на 

об’єктний та вихідний коди, а також на види програми можна усунути без 

реального відхилення від обов’язків названих режимів (звісно, за відсутності 

політичного тиску з-за кордону). Варто наголосити, що названі положення 

ст.1 Закону можуть бути змінені лише з точки зору «технічних» вимог – 

узгодженості, системності та лаконічності національного регулювання, а не з 

поглядів невідповідності міжнародно-правовим обов’язкам чи покращення 

міжнародної співпраці України. 

Частина 3 ст. 8 Закону, у свою чергу, є втіленням загального авторсько-

правового принципу ідейновиразної дихотомії в українському 

законодавстві. Так, відповідно до цієї норми, авторсько-правова охорона 

поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які 

ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, 

концепції, відкриття. Аналогічний припис міститься і у ч. 3 ст. 433 ЦК, 

забороняючи авторсько-правову охорону ідей, процесів, методів діяльності 

або математичних концепцій як таких. 

Нагадаємо, що закріплення даного принципу є вкрай важливим саме 

для охорони комп’ютерних програм, оскільки програма являє собою форму 

вираження алгоритму – скінченного упорядкованого набору чітко 

визначених правил для вирішення проблеми, досягнення результату. 

Коментуючи дану особливість регулювання, К. В. Єфремова вказує, що 

авторським правом охороняється текст, код програми, а не функції, котрі 

вона виконує [239, c. 178], а О. Р. Полегенька уточнює цю позицію і вказує на 

неохороноздатність у вітчизняному авторському праві ідей чи алгоритмів, що 

стоять в основі програми [240, c. 3]. 
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Таким чином, національний режим авторсько-правової охорони 

відповідає у цій частині розглянутим міжнародно-правовим зобов'язанням 

України, а саме – охороні підлягає не алгоритм (ідея), а програма (форма 

вираження ідеї). У той же час для відсутності будь-яких суперечностей з 

цього приводу уявляється можливим доповнити законодавчий перелік 

неохороноздатних об’єктів (ідеї, теорії, принципи…) вказівкою 

безпосередньо на алгоритм. В цьому можна погодитися з О. Р. Полегенькою 

[240, c. 4], яка пов'язує таку пропозицію з комплексом заходів зі зменшення 

використання неліцензійного програмного забезпечення. Зазначимо, що п.11 

Преамбули Директиви ЄС про комп’ютерні програми є більш детальним, ніж 

положення всесвітніх актів, вказуючи на неохороноздатність конкретно 

алгоритму програми. 

Окремо слід звернути увагу на оригінальність твору. Як вже 

згадувалося, пряма вказівка на даний критерій відсутня в актах ВОІВ та СОТ, 

однак за думкою як фахівців даних організацій, так і сторонніх дослідників, 

оригінальність твору є основоположною вимогою для його авторсько-

правової охорони. Однак вказівка на оригінальність, а також визначення 

цього критерію (принаймні щодо програм) закріплена в ч. 3 ст. 1 Директиви 

про комп’ютерні програми. Щоправда, визначення, котре присутнє у праві 

ЄС, можна розглядати як мінімальний стандарт, тобто призначеного для 

цілей гармонізації національного законодавства. З огляду на те, що 

встановити єдине визначення оригінальності для усіх творів в усіх правових 

системах об’єктивно є неможливим, даний, європейський стандарт було б 

доцільним інкорпорувати до досліджуваних міжнародних договорів як 

мінімальний стандарт оригінальності. 

Маючи це на увазі, варто приділити увагу визначенню авторсько-

правового критерію оригінальності у вітчизняному законодавстві. Закон про 

авторське право також не містить пряму вказівку на даний критерій, однак 

аналіз його положень дозволяє зробити висновок про те, що цей критерій 

передбачається. Наприклад, ст. 1 вказує, що автор є особою, що своєю 
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творчою працею створила твір, таким чином під оригінальністю можливо 

розуміти властивість твору – результат власної творчої праці автора. Це  

узгоджується з визначенням ч. 3 ст. 1 Директиви про комп’ютерні програми 

щодо власного інтелектуального творіння автору
47

. Творчий характер як 

критерій охороноздатності програми в України називають і в правовій 

літературі [242, c. 9]. 

Наостанку, звернемо увагу на міжнародно-правові зобов’язання з 

охорони підготовчих матеріалів комп’ютерних програм. Це зобов’язання 

має регіональний характер. Воно передбачено у праві ЄС і не міститься у 

режимах ВОІВ та СОТ. Необхідність охорони даного об’єкту встановлена    

ч. 1 ст. 1 Директиви ЄС про комп’ютерні програми, а п. (7) її Преамбули 

конкретизує, що матеріали підлягають охороні у тому випадку, коли 

«природа підготовчих матеріалів така, що на більш пізньому етапі з них 

може бути створена комп'ютерна програма». 

Вітчизняне законодавство не містить прямої вказівки щодо охорони 

підготовчих матеріалів комп'ютерних програм, що може стати перепоною 

для гармонізації з режимом ЄС. Більш того, в українському законодавстві 

існують певні колізії з цього приводу. Зокрема, з одного боку, ч. 2 ст. 433 ЦК 

та ч. 2 ст. 8 Закону про авторське право вказують, що охороні підлягають 

незавершені твори, незалежно від їх призначення, що може включати 

підготовчі матеріали, а з іншого – ч. 3 цієї ж статті Закону забороняє охорону 

принципів, ідей, тощо, навіть якщо вони виражені у творі, що також може 

розповсюджуватись на підготовчі матеріали до комп’ютерної програми, 

котрі можна в принципі розглядати і як опис чи ілюстрацію алгоритму. 

Таким чином, з метою гармонізації українського законодавства з 

правом ЄС в рамках міжнародної співпраці з охорони комп'ютерних програм 

вважаємо за доцільне доповнити Закон про авторське право вказівкою на 

охороноздатність підготовчих матеріалів  програми, наприклад, шляхом 
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 У той же час у певних випадках правороз’яснюючі документи вказують на «результат творчої діяльності» 

та «оригінальність» як на дві різні, втім обов’язкові ознаки об’єкту авторського права [241]. 
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внесення до переліку  ч. 1 ст. 8 додаткового пункту «підготовчі матеріали до 

комп’ютерних програм». Аналогічною є відповідна вказівка, внесена за таких 

самих обставин у статтю 3.1 британського CDPA.  

Водночас слід зазначити, що навіть у разі доповнення ст. 1 Закону про 

авторське право визначенням підготовчих матеріалів, аналогічним 

європейському, щодо «природи матеріалів, котра дозволяє на більш пізньому 

етапі створити з них комп’ютерну програму», на нашу думку, така дефініція 

є дещо заширокою, може охопити занадто велике коло об’єктів, та 

недостатньо чітко відображає технічну природу твору. Аналіз, здійснений у 

підрозділі 1.2 цього дослідження, надає можливість більш чітко визначити 

підготовчі матеріали як результат одного з підготовчих етапів створення 

комп’ютерної програми (зазвичай, кодування чи проектування). У цьому 

сенсі варто звернутися й до дослідження М. В. Селіванова, хоча він і 

помилково, на нашу думку, відносить підготовчі матеріали до форм 

вираження програми, він також пропонує визначення цього об’єкту – «будь-

які матеріали розробки, деталізовані до ступеня, достатнього для визначення 

набору команд» [243, c. 4]. 

Необхідним вбачається проведення дослідження з залученням 

технічних спеціалістів щодо подальшої розробки цього визначення для 

внесення удосконалень до законодавства, котрі, з одного боку, забезпечать 

відповідність з режимом ЄС, а з іншого – забезпечать ефективність охорони 

такого об’єкту, зокрема, відображаючи у повній мірі його технічну природу.  

Підсумовуючи, відзначимо, що за винятком міжнародно-правових 

зобов’язань щодо охороноздатності підготовчих матеріалів, українське 

законодавство в цілому відповідає вимогам чинних для України міжнародних 

договорів у частині встановлення охороноздатності комп’ютерних програм 

та її критеріїв. Імплементованими видаються загальний обов’язок охороняти 

програми, як літературні твори, відповідно до вимог Бернської конвенції, 

критерії щодо походження творів, форми вираження програми. Вважаються 
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імплементованими визначення права ЄС щодо оригінальності. 

Імплементовано й принцип ідейновиразної дихотомії.  

Перейдемо до імплементації другої групи міжнародно-правових 

зобов’язань України – визнання та охорона ексклюзивних авторських 

прав на комп’ютерні програми. Почнемо з так званих «моральних прав». 

Законодавство України охороняє як майнові, так і немайнові (моральні) 

права авторів комп’ютерних програм. З одного боку, це вказує на 

розвиненість національного режиму охорони у порівнянні з рядом іноземних 

(а також режимом СОТ), а з іншого – на імплементованість в українське 

законодавство приписів 6bis Бернської конвенції та ч. 1 ст. 2 Директиви ЄС 

про охорону комп’ютерних програм.  

Так, п. (1) ч. 1 ст. 14 Закону про авторське право передбачається 

охорона морального права бути визнаним автором праці (paternity), зокрема 

визнання його шляхом зазначення належним чином імені автора на творі,     

п. (4) права вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому 

перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому 

посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора (integrity). 

Проте окремі дослідники вказують на те, що право на недоторканість твору 

не поширюється на комп’ютерні програми чи на твори, створені 

комп'ютером, у зв’язку з тим, що «останні нерідко мають потребу у змінах, 

доробках, лікуванні від вірусів та інших удосконаленнях, без яких програма 

не зможе успішно вирішувати поставлені перед нею задачі» [244]. На нашу 

думку, подібні дії не порушують права на недоторканість, оскільки не 

являють собою посягання на твір, що зашкоджують честі і репутації автора. 

Більш того, вони охоплюються виключенням з права адаптації, про котре 

дещо далі.  

Перелік майнових прав автора, що підлягають охороні, закріплений у 

ст. 15 Закону про авторське право. Цікавою є система викладення прав: в 
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основі стоять виключні права 
48

 на використання твору та на дозвіл/заборону 

використання твору (ч. 1, п. а та п. б), а використання, у свою чергу, 

складається з ряду конкретних авторських прав, викладених у ч. 3 названої 

статті. Подібна система відрізняється за конструкцією від досліджених 

раніше міжнародних та національних актів, однак за своїм змістом виглядає 

такою, що відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України. Майнові 

права інтелектуальної власності в цілому передбачені і ч. 1 ст. 424 ЦК. 

Так, до матеріальних авторських прав, що можуть розповсюджуватись 

на комп’ютерні програми, можна віднести права на: відтворення (п. 1 ч. 3   

ст. 15 Закону про авторське право); переробки, адаптації, аранжування та 

інші подібні зміни творів (п. 6); розповсюдження творів шляхом першого 

продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм 

чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників 

твору (п. 8); подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, 

що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у 

будь-який час за їх власним вибором (п. 9); здавання в майновий найм і (або) 

комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом 

оригіналу або примірників аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм, 

баз даних, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у 

фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує комп'ютер (п. 10); імпорт 

примірників творів (п. 11). До того ж, відповідно до останнього абзацу цієї 

статті, перелік прав не є вичерпним, що у поєднанні із ст. 5 Закону, котра 

вказує на примат норм міжнародного права над національним, та ч. 1 ст. 22 

Конституції України про невичерпність конституційних прав і свобод, 

дозволяє стверджувати, що навіть у разі відсутності безпосереднього 

закріплення виключних прав у законодавстві, це не становить порушення 

обов’язків України щодо режиму охорони програм, а є недоліком їх 

імплементації. 
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 Ст.1: «виключне право – майнове право особи, яка має щодо твору, виконання, постановки, передачі 

організації мовлення, фонограми чи відеограми авторське право і на видачу лише цією особою дозволу чи 

заборону їх використання іншим особам…» [65]. 
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Як вже зазначалося, основоположним авторським правом є право на 

відтворення. Зміст цього права розкривається у ст. 1 Закону України «Про 

авторське право» – виготовлення одного або більше примірників твору в 

будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи 

постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або 

іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер. А його охорона передбачена п.1 

ч. 3 ст. 15 Закону. Ст. 1 закріплює і поняття запису як фіксації за допомогою 

спеціальних технічних засобів (у тому числі за допомогою числового 

представлення) на відповідному матеріальному носії звуків і (або) рухомих 

зображень, яка дозволяє здійснювати їх сприйняття, відтворення або 

сповіщення за допомогою відповідного пристрою. Вважається, що охорона 

права відтворення передбачена у відповідності з режимами ВОІВ та СОТ, а 

його зміст співпадає із передбаченим згідно ст. 4.1(а) Директиви про 

комп’ютерні програми. Що стосується право на переробку (закріплене у п. 6 

ч. 3 ст. 15 Закону), то воно відповідає режимам досліджених міжнародних 

договорів, а його зміст виглядає аналогічним змісту ст. 4.1(b) Директиви. 

Необхідно звернути увагу і на питання виключень з ексклюзивних 

прав. Закон містить декілька загальних виключень із цих прав (ст. 21–25), 

включаючи спеціальні виключення щодо комп’ютерних програм (ст. 24). Тут 

також необхідно відзначити імплементацію трьохступеневої перевірки у 

положеннях національного законодавства, як по відношенню до виключень 

взагалі (за умови, що вони не завдаватимуть шкоди використанню твору і не 

обмежуватимуть безпідставно законні інтереси автора (ст. 15.6)), так і по 

відношенню до самих комп’ютерних програм (ст. 24.2). Щодо елементу 

трьохступеневої перевірки «у конкретних випадках», то відповідно до 

приписів Закону, перелік виключень у ст. 21–25 є вичерпним, тобто ця ознака 

також є узгодженою з приписами міжнародно-правових актів.  

Загальне правило щодо виключень із прав відтворення та адаптації 

встановлене у ч. 1 ст. 5 Директиви про комп’ютерні програми – такі дії не 

потребують дозволу правовласника, коли вони необхідні для використання 
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комп’ютерної програми «правомірним отримувачем», у відповідності для її 

цільового призначення. Звернемо увагу, що редакція названої статті не 

встановлює закритого переліку таких дій, а переліковує окремі із них: 

виправлення помилок (ч. 1), створення резервної копії (ч. 2) та вивчення 

принципів, що стоять в основі програми (ч. 3)
49

. Ч. 1 ст. 24 Закону України 

про авторське право містить в принципі аналогічну структуру, котра 

складається з загального правила та конкретних прикладів. 

Редакція ст. 5.2 Директиви про комп’ютерні програми ставить три 

умови для створення резервної копії: вона створюється особою, що має право 

на використання програми; у єдиному екземплярі; та якщо вона необхідна 

саме для резервних цілей. Виключення у разі створення резервної копії 

присутнє у п. 2 ч. 1 ст. 24 Закону про авторське право. В цілому його 

регламентація співпадає із вимогами права ЄС, хоча й видається дещо 

детальнішою.  

Відповідно до ч. 3 ст. 5 Директиви про комп’ютерні програми, під час 

правомірного завантаження, відображення, роботи, передачі чи зберігання 

програми особа має право спостерігати, вивчати чи досліджувати 

функціонування програми з ціллю визначити ідеї та принципи котрі лежать в 

основі будь-якого елементу програми. Як уявляється на цьому дозволі 

базується і виключення, пов’язане з декомпіляцією – відтворення та переклад 

програми, необхідні для отримання інформації для досягнення здатності її 

взаємодії з іншими програмами. Дане виключення, передбачене ч. 6.1 

Директиви, та умови його застосування, регламентовані п. (а), (б), (с) ч. 1 та 

ч. 2 ст. 6, вважаються в цілому відповідними положенням п. (4) та (3) ч. 1    

ст. 24 Закону України про авторське право. 

Водночас не співпадають категорії осіб (коло осіб), котрі можуть 

створювати резервну копію чи декомпілювати програму. Українське 

законодавство дозволяє вчиняти такі дії правомірному володарю правомірно 
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 Останні дві, до того ж, можуть вчинятись ширшою категорією – особами, котрі мають право 

користуватись програмою. 
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створеної копії, у той час як Директива вказує на правомірного користувача 

та, відповідно, ліцензіата чи іншу особу, котра має право користуватись 

програмою, чи за їх дорученням третьою особою. Вбачається, що говорячи 

про користувача, котрий не є володарем примірнику програми і котрий 

створює копію програми у резервних цілях, мається на увазі у першу чергу 

технічний персонал (персонал технічної підтримки, тощо), котрий виконує 

цю дію за дорученням володаря примірника програми.  

У зв’язку з цим для повноцінної імплементації Директиви доцільно 

було б ввести до ст. 24 Закону наступні зміни: 

"[1.] Особа, яка правомірно володіє правомірно виготовленим 

примірником комп'ютерної програми, має право без згоди автора або іншої 

особи, яка має авторське право на цю програму, вчинювати дії, пов'язані з 

функціонуванням комп'ютерної програми відповідно до її призначення, якщо 

інше не передбачено угодою з автором або іншою особою, яка має авторське 

право, зокрема: 1) запис і збереження в пам'яті комп'ютера; 2) внесення до 

комп'ютерної програми зміни (модифікації) з метою забезпечення її 

функціонування на технічних засобах особи, яка використовує ці програми; 

3) виправлення явних помилок [2]. Особа, яка правомірно користується 

примірником комп’ютерної програми, чи виконує дії за дорученням такої 

особи, має право: 1) виготовити одну копію …; 2) спостерігати, вивчати, 

досліджувати функціонування …" 

Охорона ексклюзивного права розповсюдження регламентована п. 8    

ч. 3 ст. 15 Закону про авторське право. Щодо права making available, з іншого 

боку, існує певна складність. З одного боку, п. 9 ч. 3 ст. 15 Закону виділяє 

право подання до загального відома, включаючи право making available як 

його форму, а з іншого – приписи ст. 1 визначають розповсюдження об'єктів 

авторського права як «будь-які дії, за допомогою яких такі об'єкти 

пропонуються публіці, в тому числі доведення цих об'єктів до відома публіки 

таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до цих об'єктів з 
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будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором» – виділяючи назване 

право making available як складову права розповсюдження.
50

 

Незважаючи на це, національне законодавство діє у відповідності з 

обов’язками досліджуваних режимів у частині охорони права 

розповсюдження та права на подання до загального відома. Слушним 

видається використання у міжнародних інструментах парасолькового 

рішення щодо права making available – хоча вітчизняна правова система не 

може чітко визначити, похідним від якого воно виступає, «розповсюдження» 

програм через мережі визнається охоронюваним авторським правом. 

Зазначимо також, що названа невизначеність видається проблематичною з 

точки зору системності охорони. Так, наприклад, Постанова ВСУ визначає 

розміщення в мережі Інтернет як реалізацію права подання до загального 

відома публіки (п. 31) [246], Оглядовий лист ВГСУ – взагалі як реалізацію 

права відтворення [247].  

Говорячи про розповсюдження примірників комп’ютерних програм у 

традиційному розумінні, необхідно звернути увагу на положення Закону 

України Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних [214], який дозволяє  

розповсюдження примірників на території України лише за умови їх 

маркування контрольними марками (ст. 3). А згідно ст. 2 Закону, контрольна 

марка є «самоклейким знаком одноразового використання». Отже, у цьому 

законі йдеться виключно про розповсюдження шляхом передачі маркованого 

матеріального носію, а не через цифрові мережі. З одного боку, це знов-таки 

вказує на вищезазначену незлагодженість щодо права making available, а з 

іншого – викликає питання щодо дотримання принципу автоматичного 

захисту, надання ексклюзивних прав без формальностей (ч. 2 ст. 5 Бернської 

конвенції).  

                                                             
50

 На це звертає увагу і  О. I. Харитонова: Харитонова О. I. Поняття піратства у сфері інтелектуальної 

власності//Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. Випуск 66. Одеса: «Юридична 

література». – 2012. С. 231 –238. [241, c. 235]. 
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Розглядаючи даний принцип, зазначимо також, що державна реєстрація 

авторського права, передбачена ч. 5 ст. 11 Закону про авторське право, не 

повинна розглядатись як формальність у цьому контексті, оскільки є правом 

особи, а не її обов’язком. Подібна реєстрація може навіть розглядатись як 

певна форма реалізації презумпції авторства – позначення свого імені на 

творі. Обидві дії виповнюють одну і ту ж функцію – дозволяють на 

практичному рівні встановити особу, на чию користь повинен надаватись 

захист. Відповідність припису Закону про авторське право щодо реєстрації 

принципу автоматичного захисту підкреслює і ВСУ, вказуючи, що реєстрація 

не носить правовстановлюючого характеру (п. 4) [256]. 

Відзначимо, що п. 8 ч. 3 ст. 15 Закону про авторське право вказує на 

розповсюдження «шляхом першого продажу», а ч. 7 ст. 15 приписує, що 

після такого введення у цивільний обіг повторне введення в обіг 

дозволяється без згоди правовласника. Це відповідає приписам угод ВОІВ та 

СОТ, крім того, адаптація положень для функціонування загального 

принципу вичерпання ЄС [87, c. 422], передбаченого, зокрема ст. 4.2 

Директиви про комп’ютерні програми, потребує мінімальних зусиль. 

П. 8 ч. 3 ст. 15 Закону про авторське право встановлює охорону 

ексклюзивного права розповсюдження шляхом здавання у майновий найм чи 

прокат. В  цілому це відповідає зобов’язанням за ст. 11 ТРІПС, ст. 7 

Договору ВОІВ та 4.1.(с) Директиви про комп’ютерні програми. Здавання у 

майновий найм визначається детальніше у ст.1 Закону про авторське право – 

передача права користування і (або) володіння оригіналом чи примірником 

твору на певний строк з метою одержання прямої чи опосередкованої 

комерційної вигоди. Нерозповсюдження вичерпання на право прокату 

передбачається, зокрема, ч. 7 ст. 15 Закону. Виключення, передбачене 

названими статтями Договору та ТРІПС щодо нерозповсюдження права 

прокату комп’ютерних програм на випадки, коли сама програма не є 

суттєвим об'єктом комерційного прокату, не відображені у вітчизняному 

законодавстві, однак зважаючи на відзначену у попередньому розділі 
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теоретичну неузгодженість у цьому питанні та відсутність цього обов’язку в 

системі ЄС, усунення цієї невідповідності не виглядає пріоритетним. 

Питання про міжнародно-правові зобов'язання щодо строку захисту 

комп’ютерної програми було розглянуто у розділі 2 цієї дисертації. В 

українському законодавстві воно відображене в ч. 2 ст. 28 Закону України 

про авторське право, і за загальним правилом для творів авторське право діє 

протягом усього життя автора і 70 років після його смерті. Це цілком 

відповідає обов’язкам України за ч. 1 та ч. 6 ст. 50 Бернської конвенції та 

вимогам ст. 1.1 Директиви 93/98/EEC по гармонізації авторського права та 

певних суміжних прав. Згідно ст. 28 Закону про авторське право, особисті 

немайнові права автора охороняються безстроково. З дослідженого кола 

джерел міжнародного права єдине міжнародно-правове зобов’язанням 

відносно цього строку міститься у ч. 2 ст. 6bis Бернської конвенції – охорона 

принаймні до припинення майнових прав, і українське законодавство не 

суперечить цій нормі. 

Щодо авторства, то відповідно до ч. 1 ст. 2 Директиви про 

комп'ютерні програми, автором програми може визнаватись фізична особа 

або група осіб чи юридична особа. У разі створення програми групою 

фізичних осіб спільно, дані особи спільно володіють і ексклюзивними 

правами на цю роботу (ч. 2. ст. 2 Директиви). У випадку створення програми 

співробітником у рамках виконання своїх обов’язків чи слідуючи 

інструкціям, що надаються його працедавцем, економічними правами, за 

відсутності договірних положень, повинен бути наділений останній (ч. 3 ст. 2 

Директиви). Вітчизняне законодавство, як вбачається, імплементувало ці 

вимоги. Вимога Директиви щодо наділення економічними правами особи, 

«працюючи» на котру фізична особа(и) створила програми, на нашу думку, 

імплементована у ч. 2 ст. 16 Закону про авторське право: виключне майнове 

право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено 

трудовими чи цивільно-правовими договірними відносинами. Службовий 

твір визначається ж приписами ст. 1 Закону про авторське право як твір, 
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створений автором у порядку виконання службових обов'язків відповідно до 

службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і 

роботодавцем. 

У той же час деякі автори [248, c. 8] вказують на існування протиріччя 

у нормативному регулюванні: положення ч. 2 ст. 429 Цивільного кодексу 

приписують, що майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, 

створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать 

працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де 

або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором. Нам 

уявляється, що у відношенні до комп’ютерної програми, з урахуванням 

цивільно-правового принципу lex specialis derogat generali, повинні 

використовуватись спеціальні норми ч. 2 ст. 16 Закону про авторське право, 

котрі за відсутності договірних відносин наділяють правами виключно 

роботодавця. У іншому випадку, закріплюючи набуття співавторства 

робітника та роботодавця, вітчизняне законодавство було б не у 

відповідності із ч. 3 ст. 2 Директиви про комп’ютерні програми.  

Ще одним питанням, пов’язаним з авторством, є так звана презумпція 

авторства – для визнання особи автором твору, достатньо (за відсутності 

доказів протилежного), щоб ім'я автора було позначено на творі звичайним 

чином. Даний обов’язок походить з ч. 1 ст. 15 Бернської конвенції і 

відображений також в ст. 5 Директиви ІВ щодо застосування заходів охорони 

прав. Презумпція імплементована у ч. 1 ст. 11 Закону України про авторське 

право – за відсутності доказів іншого автором визнається особа, зазначена як 

автор на оригіналі або примірнику твору. М. В. Селіванов відзначає, що для 

комп’ютерної програми ім'я автора може бути відображене у вихідному коді, 

в аудіовізуальних зображеннях, породжуваних комп'ютерною програмою, у 

супровідній документації і на упаковці носіїв екземпляра програми          

[243, c. 4].  

Встановлення механізмів охорони. Дана частина міжнародно-

правових зобов'язань є найскладнішою для аналізу рівня імплементації з 
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огляду на розмаїття механізмів охорони прав інтелектуальної власності, 

передбачених міжнародно-правовими актами. Оцінка імплементації цих 

зобов’язань має відбуватися не лише у площині законодавства про право 

інтелектуальної власності, а й тісно пов’язана з матеріальним та 

процесуальним цивільним, адміністративним, митним, кримінальним 

законодавством (ст. 51 Закону Про авторське право), а також відповідною 

судовою практикою.  

Здійснений аналіз міжнародних договорів свідчить, що у найбільш 

загальному вигляді обов’язки у цій сфері передбачені режимом ВОІВ. Ст. 16 

Бернської конвенції вимагає забезпечити засоби арешту контрафактної 

продукції, а ч. 2 ст. 14 Договору ВОІВ – передбачати наявність в 

законодавстві заходів щодо забезпечення прав, які дозволяють ефективно 

протидіяти будь-яким актам порушення прав, передбачених Договором, 

включаючи термінові заходи для запобігання порушень та заходи як 

стримуючий засіб від подальших порушень. Сукупність заходів, котра буде 

аналізована далі, включає у себе і механізми, передбачені п. а та п. б ч. 1 ст. 7 

Директиви про комп’ютерні програми, – заходи, направлені проти випуску в 

обіг, чи зберігання з комерційною метою копії комп’ютерної програми.  

З нашої точки зору, здійснити оцінку імплементації Україною 

міжнародно-правових зобов'язань щодо конкретних засобів охорони 

комп'ютерних програм було б доцільним, беручи за основу систему 

викладення в Угоді ТРІПС, як найбільш детальну у цьому сенсі. 

Ст. 44.1 ТРІПС передбачається право органів судової влади вимагати 

припинення порушення прав інтелектуальної власності, в тому числі 

запобігати введенню до комерційних каналів товарів (після проходження 

митного кордону). Даний обов’язок видається імплементованим у ст. 52.1.а 

Закону про авторське право: за захистом свого авторського права особи 

можуть звертатися до суду, вимагаючи визнання та поновлення своїх прав, у 

тому числі забороняти дії, що порушують названі права. Відповідне право 

суду закріплено у ст. 52.2.д Закону – постановити рішення про заборону ряду 
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дій, зокрема, опублікування творів, припинення їх розповсюдження. Але 

хоча останнє положення й передбачає дії проти протиправного 

розповсюдження комп’ютерних програм, його редакція не містить чіткої 

вказівки на цей об’єкт, як, наприклад, положення п. 10 ч. 3 ст. 14; п. б, п. г  

ст. 50; абз. 2 ч. 4 ст. 52; ч. 1 п. а, ч. 2, п. б ч. 3. ст. 53 Закону, у той же час 

конкретно відзначаючи ряд інших: фонограми, відеограми, виконання, 

постановки. На нашу думку, в такому вигляді норми Закону про авторське 

право можуть викликати складнощі у їх застосуванні. Тому пропонується 

доповнити дану норму вказівкою на комп’ютерні програми як на об’єкт, 

протиправні дії у відношенні до котрого можуть бути заборонені рішенням 

суду. 

Право судів встановлювати заборони на продовження правопорушення 

передбачається і ст. 11 Директиви ІВ. У цій частині даний обов’язок 

імплементований у ст. 52.1 та ст. 52.2 Закону України про авторське право. 

Однак названа Директива відзначає також право суду встановлювати 

заборону на дії осіб, чиї послуги використовують треті особи для порушення 

прав інтелектуальної власності. На національно-правовому рівні відсутня 

вказівка саме на такий обов’язок.  

Як вважається, що на даному етапі, на національному рівні 

правозастосування, для заборони діяльності таких осіб їх діяльність сперш 

необхідно віднести до правопорушень у сфері авторського права. Наприклад, 

шляхом внесення відповідних доповнень до ст. 50 Закону про авторське 

право. У той же час, для уникнення порушення балансу регулювання прав 

інтелектуальної власності, встановленого дослідженими у цій роботі 

міжнародно-правовими актами, перед внесенням таких змін до вітчизняного 

законодавства необхідно провести окреме, більш спеціалізоване 

дослідження. Його направленістю повинно бути визначення категорії осіб, 

що надають послуги, котрі використовуються при порушенні прав 

інтелектуальної власності, та регулювання їх діяльності у відповідності до 

міжнародно-правових обов’язків у цій сфері.  
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Арешт контрафактних примірників чи виведення їх із обігу як механізм 

охорони авторських прав базуються на положеннях Бернської конвенції     

(ст. 16) та відображені у нормах ТРІПС, котрі вимагають встановлення права 

судових органів вивести з комерційних каналів без будь-якої компенсації 

товари, стосовно яких були порушення, або, якщо це не суперечить існуючим 

конституційним вимогам, знищити такі товари (ст. 46). Аналогічними є 

вимоги ст. 10 Директиви ІВ та ч. 2 ст. 7 Директиви про комп’ютерні 

програми, котрі вказують на можливість арешту безпосередньо копій 

протиправних комп’ютерних програм. При цьому норми ТРІПС та 

Директиви ІВ містять вимоги щодо можливості виведення із комерційних 

каналів матеріалів та обладнання, які були значною мірою використані для 

виробництва товарів, що порушують права інтелектуальної власності. 

Щодо об’єктів авторського права, зазначені зобов'язання 

імплементовані у ч. 5 ст. 52 Закону України про авторське право: суд може 

постановити рішення про вилучення чи конфіскацію всіх контрафактних 

примірників творів (зокрема, комп’ютерних програм), щодо яких 

встановлено, що вони були виготовлені або розповсюджені з порушенням 

авторського права; також усіх інших предметів, за допомогою яких 

відтворюються примірники творів, а також матеріалів і обладнання, що 

використовуються для їх відтворення. Приписи цієї норми регламентують 

також подальше знищення чи інші дії з такими примірниками. 

Водночас ст. 46 ТРІПС та ч. 3 ст. 10 Директиви ІВ містять вимогу до 

даних заходів: при прийнятті рішення щодо їх застосування слід враховувати 

необхідність співвідношення між серйозністю порушення та призначених 

заходів усунення порушення прав інтелектуальної власності, а також 

інтересами третіх сторін. Ці зобов’язання є природними у державі з 

розвиненою системою цивільного права, на них вказує і Вищий 

господарський суд України: «перевірка відповідності цього способу 

допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов'язком 

суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних 
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вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до 

уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і 

необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення» (2.2) [249]. 

На жаль, ці міжнародно-правові зобов'язання не імплементовані у нормах 

Закону України про авторське право. Тому вважаємо за доцільне доповнити 

ч. 5 ст. 52 цього Закону словами: «при прийнятті рішення щодо їх 

застосування слід враховувати необхідність співвідношення між серйозністю 

порушення та призначених заходів усунення порушення прав 

інтелектуальної власності, а також інтересами третіх сторін». 

Ст. 45 ТРІПС містить зобов’язання щодо права судових органів 

вимагати від порушника сплатити правовласнику збитки у розмірі, 

достатньому для адекватної компенсації шкоди, якої зазнав власник прав 

через порушення. Відповідна норма Директиви ІВ містить ще й вимоги до 

розрахунку компенсації: а) з урахуванням втраченого прибутку, 

протиправного прибутку порушника, елементів моральної шкоди, тощо, чи, у 

певних випадках, може визначатись як б) стала сума, визначена на основі 

таких елементів, як сума комісій, котрі повинен був би сплатити порушник, 

якщо б використовував права інтелектуальної власності з дозволу 

правовласника (ч. 1 ст. 13). 

Імплементація цих положень здійснена у ст. 52.2 Закону України про 

авторське право шляхом наділення суду повноваженнями постановити 

рішення про а) відшкодування моральної шкоди, б) відшкодування збитків,  

завданих порушенням, в) стягнення із порушника неправомірного доходу. 

Абз. 7 цієї частини статті вказує, що для визначення розмірів збитків суд 

зобов'язаний виходити із суті порушення, майнової і моральної шкоди, 

завданої особі, яка має авторське право, а також із можливого доходу, який 

могла б одержати ця особа. Вважаємо, що в цій частині Закон в цілому 

імплементував зобов’язання за ТРІПС, а також вимоги Директиви ІВ щодо 

основного способу розрахунку компенсації. Однак дослідники вказують на 
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неефективність цього способу з огляду на проблеми у доведенні заподіяних 

збитків, особливо у випадку розповсюдження через Інтернет [250, c. 270]. 

 Пункт а) ст. 50.1 ТРІПС передбачено право судових органів вимагати 

вчинення негайних та ефективних тимчасових заходів з метою запобігання 

порушення прав інтелектуальної власності (після проходження митного 

кордону). Обов’язки щодо тимчасових та запобіжних заходів з запобігання 

чи припинення правопорушення передбачені і ст. 9 Директиви ІВ, відповідно 

до якої судові органи повинні мати повноваження а) виносити проміжну 

судову заборону, направлену на запобігання неминучого порушення права 

інтелектуальної власності чи на заборону продовження триваючого 

правопорушення, та б) вимагати затримання товарів, щодо котрих є підозра у 

порушенні прав інтелектуальної власності, для недопущення їх у обіг чи 

заборони їх подальшого обігу.  

Зазначені зобов'язання імплементовані у ст. 53 Закону України про 

авторське право – «способи забезпечення позову у справах про порушення 

авторського права і суміжних прав». Назва заходів, їх сутність та положення 

ст. 151.4 Цивільно-процесуального кодексу України [251] дають можливість 

стверджувати, що Законом врегульовано спеціальні заходи забезпечення 

позову у справах про порушення прав інтелектуальної власності, котрі, на 

відміну від загальних заходів, можуть здійснюватися не лише для 

забезпечення виконання рішення суду, а й з метою запобігання 

правопорушенню, чи відповідно до ч. 3 ст. 53 Закону – з метою забезпечення 

доказів. Проміжні заходи, направлені на запобігання правопорушенню, 

передбачені у ч. 1 цієї статті.  

У той же час необхідно звернути увагу на деякі розбіжності 

українського законодавства з вимогами Директив ЄС. По-перше, згадана 

вище остаточна судова заборона на проведення протиправних дій (ст. 11 

Директиви ІВ) у правовому просторі ЄС може стосуватися певної категорії 

осіб: третіх сторін, послуги котрих використовуються для порушення прав 

інтелектуальної власності. Крім того, затримання товарів чи передача їх 
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правовласнику (п. б ст. 9 Директиви ІВ) не передбачені Законом України про 

авторське право саме як механізми запобігання чи припинення порушення. 

Так, ст. 53.3.б Закону, котра регламентує арешт як тимчасовий засіб, 

приписує його використання лише у випадку відмови у доступі до інформації 

з боку відповідача, інших перешкод, або з метою збереження доказів. З 

іншого боку, ст. 53.1 вказує на тимчасову судову заборону володіння з метою 

введення в обіг, що в принципі може відповідати тимчасовому арешту, однак 

це є надлишково громіздкою юридичною конструкцією. Крім того, подібні 

заходи підпадають під цивільно-процесуальну категорію заходів по 

забезпеченню позову і регулюються також ст. 151–155 ЦПК. Одним з видів 

забезпечення позову є передача речі, яка є предметом спору, на зберігання 

іншим особам (152.1.7 ЦПК). Але щодо чіткої відповідності такого заходу 

арешту товарів можна сперечатись. Передача ж товарів, що порушують права 

інтелектуальної власності, правовласнику врегульована лише абз. 2 ч. 4 ст. 52 

Закону України як захід, котрий проводиться відповідно до остаточного 

рішення суду у справі, а не як проміжний захід. 

З метою подальшої гармонізації законодавства з режимом ЄС доцільно 

викласти ст. 53.1 Закону про авторські права у наступній редакції: «[1.] До 

завершення розгляду справи по суті суддя одноособово має право винести 

ухвалу: а) про заборону відповідачеві, щодо якого є достатні підстави 

вважати, що він є порушником авторського права і (або) суміжних прав, 

вчиняти до винесення рішення чи ухвали суду певні дії, а саме: 

виготовлення, відтворення, продаж, здавання в майновий найм, прокат, 

ввезення на митну територію України та інше передбачене цим Законом 

використання, а також транспортування, зберігання або володіння з метою 

введення в цивільний обіг примірників творів, у тому числі комп'ютерних 

програм і баз даних, а також записаних виконань, фонограм, відеограм, 

програм мовлення, щодо яких припускається, що вони є контрафактними, і 

засобів обходу технічних засобів захисту; б) про арешт зазначених у п. а 

примірників творів, у тому числі комп'ютерних програм і баз даних, а також 
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записаних виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення, щодо яких 

припускається, що вони є контрафактними, і засобів обходу технічних 

засобів захисту чи передачу їх особі, яка є суб'єктом авторського права і (або) 

суміжних прав і щодо прав якої припускається порушення, з метою 

недопущення їх введення чи розповсюдження у цивільному обігу». 

Пункт б) ст. 50.1 ТРІПС передбачає право судових органів вимагати 

вчинення негайних та ефективних тимчасових заходів з метою забезпечення 

доказів щодо інкримінованого правопорушення. Ст. 6.1 та ст. 7.1 Директиви 

ІВ вимагають наділення судових органів повноваженнями проводити заходи, 

направлені на забезпечення доказів: вимагати надання відповідачем названих 

правовласником доказів, котрі підтверджують заявлене правопорушення, чи, 

відповідно – вчиняти негайні та ефективні тимчасові заходи з ціллю 

забезпечити докази, пов’язані з заявленим порушенням. Аналогічні обов’язки 

щодо заходів по забезпеченню доказів відображені і у ч. 1 та ч. 2 ст. 43 

ТРІПС. 

Проміжні заходи, направлені на забезпечення доказів інкримінованого 

порушення, встановлені ч. 3 ст. 53 Закону про авторське право: суд має право 

за заявою заявника застосувати тимчасові заходи до пред'явлення позову або 

до початку розгляду справи за участю іншої сторони (відповідача) шляхом а) 

винесення ухвали про огляд приміщень, б) накладення арешту і вилучення 

примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), в) 

накладення арешту і вилучення рахунків та інших документів, які можуть 

бути доказом вчинення дій, що порушують або створюють загрозу 

порушення авторського права. Обов’язки ж щодо повноважень судових 

органів взагалі вимагати надання доказів відповідачем регламентуються 

загальними цивільно-процесуальними положеннями про забезпечення 

доказів та витребування доказів (ст. 133–142 ЦПК) та рядом інших. 

Взагалі ж комплекс національних заходів, передбачених ст. 53.3 

згаданого Закону України про авторське право, з огляду хоча б на 

направленість їх на порушення щодо будь-якого авторського права та 
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конкретизованих заходів по забезпеченню доказів, вказує на його 

ефективність, принаймні на правотворчому рівні. Вимога щодо їх негайності 

імплементована ст. 53.3 абз. 5 Закону – заява про  застосування тимчасових 

заходів розглядається у дводенний строк з дня її подання (у порівнянні з 

загальним п’ятиденним строком – ч. 2 ст. 135 ЦПК). 

Ч. 2 ст. 6 Директиви ІВ додатково встановлює вимогу щодо надання 

судовим органам повноважень вимагати, у разі заявленого порушення в 

комерційних масштабах, надання банківських, фінансових чи комерційних 

документів, що знаходяться у відповідача. Зважаючи на те, що в Україні 

кримінальна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності 

настає при вчиненні шкоди у значному розмірі
51

, вважаємо, що обов’язки, 

передбачені ст. 53.2 Закону про авторське право з вжиття заходів за наявності 

достатніх даних про вчинення порушення, за котре передбачена кримінально 

відповідальність (забезпечення розшуку і арешту творів, матеріалів, 

документів, рахунків та інших предметів, що можуть бути доказом вчинення 

протиправних дій), є відображенням обов’язків за ТРІПС та вимог  

Директиви ІВ. 

Приписи ч. 3 ст. 50 ТРІПС щодо доказів та застави, що підлягають 

подачі з боку заявника, відображені у абз. 7 ст. 53.3 Закону про авторське 

право. Абз.10 цієї статті, у свою чергу, відповідає положенням зазначеної 

статті ТРІПС у частині виплати компенсацій відповідачу, щодо котрого було 

здійснене зловживання. Два останні положення вітчизняного законодавства 

відповідають також і аналогічним (у частині застави і компенсації) вимогам 

ч. 6 та ч. 7 ст. 9; ч. 2, ч. 4 ст. 7 Директиви ІВ. 

Варто також звернути увагу на невідповідність редакції Угоди ТРІПС, 

що знаходиться на Офіційному веб-порталі Верховної Ради України [60], 

автентичному тексту Угоди [253]. При цьому варто зазначити, що українські 

правники переважно користуються саме офіційним перекладом. Цей 

                                                             
51

 Примітка до ст.176 КК: «… якщо її розмір у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний 

мінімум доходів громадян» [252]. 
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переклад використовувався також для цілей імплементації Угоди в 

українське законодавство. З точки зору міжнародного права недоліки 

неавтентичних текстів міжнародних договорів не можуть впливати на зміст 

міжнародно-правових зобов'язань держави-учасниці договору. Презумпція 

єдності всіх мовних текстів міжнародного договору, як зазначав В. І. Євінтов, 

має важливе значення для забезпечення стабільності і добросовісності 

тлумачення, але це не має відношення до неавтентичних текстів [254, c. 99]. 

Такий текст, відповідно до ст. 33 Конвенції про право договорів, «вважається 

автентичним лише у випадку, передбаченому договором, або якщо учасники 

договору домовилися про це» [255, c. 86–93]. Як відомо, українська мова не є 

автентичною мовою Угоди ТРІПС. З іншого боку, цікавою є вимога самої 

Угоди ТРІПС (ч. 1 ст. 63) про обов'язковість оприлюднення «законів і 

правил, остаточних судових рішень і адміністративних рішень загального 

застосування ... що мають відношення до предмету Угоди», що свідчить про 

значення, яке надається достовірній інформації про правове регулювання в 

сфері дії Угоди.  

Отже, відповідно до україномовної версії тексту ч. 6 ст. 50 ТРІПС: 

«Заходи підлягають скасуванню, або призупиненню, коли судовий розгляд 

по суті справи не почався протягом періоду … не більш тривалий ніж 20 

робочих або 31 календарний день». У автентичній англомовній версії Угоди 

йдеться про ініціювання судового розгляду по суті справи (initiation of 

proceedings leading to the merits of the case). Аналогічні зобов'язання 

передбачені і ч. 5 ст. 9 Директиви ІВ щодо заходів, спрямованих на 

запобігання правопорушенню або його припинення, та ч. 3 ст. 7 Директиви 

ІВ щодо заходів, спрямованих на забезпечення доказів – початок заявником 

розгляду по суті справи (…if the applicant does not institute, … proceedings 

leading to the merits of the case…).  

Нагадаємо, що відповідно до ст. 158 ЦПК розгляд судом справи 

відбувається в судовому засіданні, а процесуальна дія позивача, котра веде 

до початку такого розгляду, представляється поданням позовної заяви        



172 
 

(ст. 118 ЦПК), котра може вести до відкриття судового провадження (ст. 122 

ЦПК).  

Відповідно до ч. 5 ст. 151 ЦПК, за загальним правилом для заходів по 

забезпеченню позову, у разі подання заяви про забезпечення позову до подачі 

позовної заяви, остання подається протягом трьох днів з дня постановлення 

ухвали про забезпечення позову. Більш спеціальний обов’язок відносно 

заходів, передбачених абз. 1 ч. 3 ст. 53 Закону, встановлений абз. 8 цієї  

статті – подання позовної заяви не пізніше 15 календарних днів від дня 

застосування заходу. Таким чином, дані питання вбачаються врегульованими 

відповідно до режиму СОТ та ЄС. 

Слід зазначити, що вади у перекладах міжнародних договорів 

українською мовою непоодинокі. Найбільш відомою останньою помилкою 

був переклад Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 р. [256].  

Повертаючись до інших тимчасових заходів, передбачених 

Директивою, звернемо увагу на тимчасові заходи, котрі можна вчиняти у 

разі, коли існує загроза виплати шкоди з боку відповідача (ст. 9.2), тобто 

заходи забезпечення позову відповідно до загальної мети таких заходів (ч. 3 

ст. 153 ЦПК): арешт майна, банківських рахунків, тощо. Дані заходи 

передбачені у загальних положеннях ст. 152.1.1 ЦПК, котра передбачає 

накладання арешту на майно або кошти, як засіб забезпечення позову. 

Вимоги ст. 9.4 Директиви ІВ до тимчасових заходів, що проводяться з 

метою недопущення, припинення порушення та вимоги ч. 1 ст. 7 Директиви 

ІВ щодо заходів, направлених на збереження доказів, аналогічні загальним 

вимогам до тимчасових заходів ст. 50.4 ТРІПС. Ці вимоги, а також ряд 

інших, зокрема, передбачені, ч. 3 ст. 50 ТРІПС про надання усіх можливих 

доказів (ч. 3 ст. 50), інформації для ідентифікації товарів (ч. 5 ст. 50) 

врегульовані національним законодавством у положеннях відповідно ч. 2    

ст. 153 ЦПК, ч. 7 ст. 153 ЦПК, ч. 4 ст. 154 ЦПК, Закону України про 

авторське право, тощо. 
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Нормами ТРІПС та Директиви ІВ встановлюється ряд загальних вимог 

щодо механізмів захисту прав інтелектуальної власності. Відповідні вимоги 

встановлюються ч. 1 та ч. 2 ст. 41 ТРІПС, при цьому ч. 2 встановлює також 

обов’язки щодо «справедливості та рівності для всіх», ч. 3 щодо доступу 

сторін судочинства до названих рішень та до розгляду справ, ч. 4. щодо 

можливості перегляду судових рішень, тощо. Крім того ст. 42 ТРІПС 

встановлює обов’язок щодо наділення сторін цивільно-правового спору 

правом сторін розгляду на письмові повідомлення претензії, представництво 

адвокатами, підтвердження або спростування претензій, представлення 

відповідних доказів. Ст. 49 ТРІПС поширює названі вимоги і на 

адміністративно-правові процедури. Аналогічні вимоги містяться у ч. 1 ст. 3 

Директиви ІВ: заходи повинні бути справедливими і неупередженими, не 

повинні бути надмірно складними, або дорогими, чи бути пов'язаними з 

нерозумними термінами або невиправданими затримками. Також заходи, 

процедури і засоби правового захисту повинні бути ефективними, 

пропорційними та мати стримуючий вплив і застосовуються таким чином, 

щоб уникнути створення бар'єрів для законної торгівлі та забезпечити захист 

проти зловживань ними. 

Вважаємо, що у своїй масі дані обов’язки імплементовані у 

вітчизняному цивільно-процесуальному законодавстві, передусім у ст. 5,    

ст. 10, ст. 12, ст. 13, ст. 14 та підтверджені судовою практикою. Наприклад, 

Постанова Вищого господарського суду України (1.4.) [257] зазначає 

особливості призначення та проведення судових експертиз у сфері прав 

інтелектуальної власності. 

Ст. 61 ТРІПС встановлює міжнародно-правові зобов'язання держав 

щодо криміналізації порушень авторського права на комп'ютерні програми, а 

саме, навмисної фальсифікації товарного знаку або порушення авторських 

прав у комерційних масштабах. Такі заходи повинні включати ув’язнення 

та/або грошові штрафи та, у відповідних випадках, – накладення арешту, 

конфіскацію та знищення товарів, що порушують право, чи обладнання, що 
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використовується для вчинення порушення. При цьому заходи повинні бути 

достатні для того, щоб служити засобом стримування відповідно до рівня 

покарання, який застосовується у випадках злочинів відповідної тяжкості. 

Ця вимога статті 61 ТРІПС в загальному вигляді імплементована у     

ст. 176 КК України, що передбачає кримінально-правову відповідальність за 

порушення авторського і суміжних прав, зокрема, за незаконне відтворення, 

розповсюдження комп’ютерних програм, якщо це завдало матеріальної 

шкоди у значному розмірі. Однак практична сторона, судячи з наукового 

обговорення питання, лишається суперечливою. Так, формою вини цього 

злочину одні вчені визначають як прямий умисел [258, c. 343], інші 

допускають і непрямий [259, c. 9]. Окремі фахівці вказують на 

неефективність кримінально-правових заходів, пов’язану із закріпленням 

умисної форми вини [220, c. 83], інші звертають увагу на відсутність 

кримінально-правових заходів спрямованих саме на припинення 

протиправних дій, пов’язаних з програмами [260, c. 2], та на інші недоліки 

цієї галузі [261], однак детальніший розгляд цих питань не є предметом цього 

дослідження.  

Ст. 176 КК передбачає покарання у вигляді позбавлення волі чи 

штрафу, з конфіскацією та знищенням всіх примірників творів, матеріальних 

носіїв комп'ютерних програм, тощо та знарядь і матеріалів, які спеціально 

використовувались для їх виготовлення. І тут, на нашу думку, так само 

виникає питання повноти імплементації зобов'язань за ТРІПС щодо 

призначення покарань «згідно до рівня покарання, котрий застосовується у 

випадках вчинення злочинів відповідної тяжкості», виникають складнощі. 

По-перше, поняття ступеню тяжкості злочину залежить саме від виду та 

строку покарання, передбаченого за його скоєння (ст. 12 КК), і дану ознаку 

неможливо використовувати з очевидних причин. Вбачається, що тут вірніше 

говорити про ступінь і характер суспільної небезпеки, котру несе діяння, і 

співвіднесення покарання з покаранням за злочини із схожим характером та 

ступенем небезпеки. Однак навіть це видається проблематичним – права 



175 
 

інтелектуальної власності одночасно поєднують у собі як матеріальні, так і 

нематеріальні права, що приводить до питання, з суспільною небезпекою 

яких злочинів потрібно проводити порівняння: проти власності, проти 

певного кола особистих прав, тощо?  

Припустимо, що комерційний масштаб (значний розмір шкоди), як 

обов’язкова ознака об’єктивної сторони, вказує на порушення у першу чергу 

матеріальних прав. Для порівняння, злочин, передбачений ч. 1 ст. 185 КК – 

крадіжка, передбачає покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 

неоподаткованих мінімумів громадян, арешту до шести місяців, позбавлення 

волі до 3 років, тощо, або зберігання чи збут майна, одержаного злочинним 

шляхом (ст. 198 КК) – арешт на строк до шести місяців, обмеження чи 

позбавлення волі до 3 років. У той час, як ч. 1 ст. 176 передбачає штраф від 

200–1000 неоподаткованих мінімумів, позбавлення волі до двох років. Як 

можна побачити, визначення міри покарання виглядає непослідовним. Таким 

чином, відповідні положення КК потребують уточнення з огляду на 

міжнародно-правові зобов'язання України за Угодою ТРІПС. 

Звернемо увагу, що порушення прав на об’єкт інтелектуальної 

власності, включаючи незаконне використання об’єкта права власності 

(зокрема комп’ютерної програми), привласнення авторства, тощо, може 

тягнути за собою і адміністративну відповідальність відповідно до ст. 51
2
 

КУпАП. 

Ст. 51 угоди ТРІПС встановлює зобов'язання щодо надання митним 

органам повноважень по затриманню на кордоні товарів, щодо котрих є 

підозра у їх створенні з порушеннями авторських прав. До таких заходів 

встановлено вимоги, щодо: їх тривалості (ст. 55), заяви правовласника щодо 

їх проведення (ст. 52), застави або іншої гарантії з його боку (ст. 53), 

проведення дій компетентними органами ex officio (ст. 58), повідомлення 

сторін про вчинення заходу (ст. 54), наділення сторін правом на інформацію 

та інспекцію (ст. 55), відшкодування у разі виявленої незаконності заходу  

(ст. 56), знищення або вилучення товарів (ст. 59). 
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Ці міжнародно-правові зобов'язання імплементовані в Законі України 

про авторське право та в Митному кодексі України. В п. д ст. 52.1 названого 

Закону встановлено, що суб’єкти авторського права мають право звертатись 

до суду чи інших компетентних органів, вимагаючи припинення підготовчих 

дій до порушення авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі 

призупинення митних процедур, якщо є підозра, що можуть бути пропущені 

на митну територію України чи з її митної території контрафактні 

примірники творів, в порядку, передбаченому Митним кодексом України. 

Відповідні повноваження митних органів закріплені в ст. 397–403, ст. 476 

Митного кодексу [262]. З огляду на зазначене, українське законодавство 

імплементувало міжнародно-правові зобов'язання за ст. 51 ТРІПС щодо 

сприяння захисту прав інтелектуальної власності при проходженні товарами 

митного контролю України. 

Аналізуючи рівень національної імплементації міжнародних 

зобов'язань по охороні прав інтелектуальної власності, необхідно звернути 

увагу і на пов’язане з цією сферою право інформації. Найбільші вимоги 

містить Директива ІВ. Її ст. 8.1 вимагає наділити органи судової влади 

повноваженнями, у рамках справи про порушення прав інтелектуальної 

власності, за обґрунтованою та пропорційною заявою правовласника, 

здобувати інформацію щодо походження та мереж розповсюдження товарів 

та послуг, котрі порушують ці права. Подібні положення містить ст. 47 

ТРІПС, але як право, а не як обов’язок держави. Однак положення Директиви 

ІВ і в подальшому є більш детальними і вимогливими, ніж ТРІПС. В п. а–д її 

ст. 8.1 встановлено категорії осіб, котрі окрім безпосередніх 

правопорушників повинні надавати інформацію: особа, що володіє 

протиправними товарами у комерційних масштабах (а), особа, що 

використовувала протиправні послуги у комерційних масштабах (б), особа, 

що надавала послуги, що використовувались у протиправних діях, чи була 

вказана однією з осіб із п. а чи п. б як учасник виробництва, розповсюдження 

товарів, надання протиправних послуг (с). Ч. 2 називає види інформації, що 
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отримуються від протиправної діяльності: а) імена, назви та адреси 

виробників та постачальників, включаючи передбачуваних, б) кількість 

виготовлених та розповсюджених товарів, сума коштів. Ч. 3 вказує випадки, 

коли дане право на інформацію може обмежуватись. 

Згідно п. ж ст. 52.1 Закону України, правовласники можуть звертатись 

до суду з метою вимагати від осіб, які порушують авторське право, надання 

інформації про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні 

контрафактних примірників творів та про канали їх розповсюдження. Цьому 

відповідає аналогічний обов’язок суду, передбачений п. е ч. 2 ст. 52 Закону. 

Відповідно до ч. 3 ст. 53 Закону, відмова у доступі до інформації чи 

незабезпечення її надання у прийнятний строк є підставою для рішення суду 

щодо проведення описаних раніше заходів забезпечення позову, 

передбачених п. «а», «б» та «в» цієї статті. Таким чином, національне 

законодавство у цій частині імплементувало відповідні норми ТРІПС та 

значною мірою гармонізувало його з ч. 1 абз. 1 ст. 8 Директиви ІВ
52

. Втім, 

для досягнення повної гармонізації з правом ЄС було б доцільним 

удосконалити національний режим. Наприклад, хоча категорія порушників 

авторського права є доволі широкою відповідно до ст. 50 Закону (особливо 

ураховуючи «г) вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського 

права…»), не можна безумовно стверджувати, шо вона співпадає з 

категоріями осіб, передбачених п. (а), (б) і (с) ч. 1 ст. 8 Директиви ІВ. Також 

у законі відсутня і деталізація видів інформації, передбачена ч. 2 ст. 8 

Директиви.  

В цілому слід зазначити, що подальша імплементація міжнародно-

правових норм про право на інформацію в контексті охорони прав 

інтелектуальної власності буде відбуватися виключно в площині приведення 

українського законодавства у відповідність до Директив ЄС, оскільки 

                                                             
52

Можна відмітити існування конкретних механізмів забезпечення права на інформацію. Наприклад, 

Верховний Суд України  вказує, що дані про власника веб-сайта можуть бути витребувані відповідно до 

положень ЦПК в адміністратора системи реєстрації та обліку доменних назв та адреси українського 

сегмента мережі Інтернет (п. 31) [246]. 



178 
 

міжнародні договори України не містять вимог того рівня деталізації 

відносин, що є в Директивах. В державах ЄС реформування законодавства в 

цій сфері було достатньо складним, пов'язаним з збереженням балансу прав, 

зокрема щодо відносин конфіденційності, захисту права не нести 

відповідальність за відмову давати показання щодо себе чи близьких родичів, 

тощо. Аналіз дотримання права на інформацію у державах ЄС  виявив 

проблеми у його реалізації, пов’язані з неврегульованістю права інтернет-

провайдерів щодо розкриття інформації про осіб, пов’язаних з ІР адресою, 

котрі посилаються на захист персональних даних, відмовляючи у наданні 

інформації [163, c. 14]. Гармонізація українського законодавства з 

Директивами ЄС у цій сфері потребуватиме послідовного введення їх 

нормативів, чи принаймні вироблення національної системи норм, котрі 

нададуть можливість праву на інформацію ефективно функціонувати. 

Ст. 11 Договору ВОІВ зобов’язує забезпечити відповідну правову 

охорону та ефективні засоби правового захисту від обходу існуючих 

технічних засобів, які вживаються авторами у зв'язку із застосуванням їх 

авторських прав і обмежують дії, які не дозволені авторами або не 

допускаються законом по відношенню до їх творів. П. (с) ч. 1 ст. 7 Директиви 

про комп’ютерні програми, у свою чергу, вимагає від держав забезпечити 

відповідні заходи правового захисту щодо особи, яка вчиняє дії по введенню 

до обігу чи володіє з комерційною метою засобами, єдиним призначенням 

яких є сприяння неавторизованому видаленню чи обходу технічних 

пристроїв, котрі можуть бути застосовані для захисту комп’ютерної 

програми. Ч. 3 цієї статті також передбачає право держав-членів 

забезпечувати арешт таких засобів. 

 Ст. 1 Закону України про авторське право визначає технічні засоби 

захисту як технічні пристрої і (або) технологічні розробки, призначені для 

створення технологічної перешкоди порушенню авторського права і (або) 

суміжних прав при сприйнятті і (або) копіюванні захищених (закодованих) 

записів у фонограмах (відеограмах) і передачах організацій мовлення чи для 
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контролю доступу до використання об'єктів авторського права і суміжних 

прав. Хоча із тексту вбачається, що визначення технічних засобів захисту не 

пристосовано першочергово для засобів захисту комп’ютерних програм, 

доволі «широке» формулювання «засоби … для контролю доступу до 

використання об’єктів авторського права та суміжних прав» повинно 

розповсюджуватись і на засоби для захисту аналізованого об’єкту. 

Відповідно до п. (е) ст. 50 згаданого Закону, порушенням авторського права 

визнаються будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів захисту 

авторського права і (або) суміжних прав, зокрема виготовлення, 

розповсюдження, ввезення з метою розповсюдження і застосування засобів 

для такого обходу. Закріпивши такі дії поряд із усіма іншими порушеннями у 

сфері авторського права, законодавець розповсюджує на них і увесь 

розглянутий вище комплекс заходів по захисту авторських прав. Ряд 

положень Закону додатково конкретизує проведення заходів, пов’язаних з 

захистом технічних засобів захисту: вилучення чи конфіскація як рішення по 

суті справи (ст. 52.4), тимчасові та запобіжні заходи (ч. 1 та ч. 2 ст. 53), 

реалізація права на інформацію (ст. 52.2.е). 

З цього випливає, що в цілому щодо встановлення правової охорони та 

механізмів захисту технічних засобів захисту в українське законодавство 

належним чином імплементовані досліджувані міжнародно-правові договори 

України та Директива про комп’ютерні програми.  

Однак вимога Директиви поширювати механізми захисту виключно 

щодо пристроїв, єдиним призначенням яких є сприяння неавторизованому 

обходу засобів захисту, не вбачається імплементованою. Внесення такої 

ознаки пристрою до національного законодавства, на нашу думку, є 

необхідною для «стримування» авторських прав на комп’ютерні програми, 

попередження їх зловживанню. Водночас слід пам'ятати, що введення 

подібних конкретизуючих ознак може завдати суттєвих ускладнень в сфері 

правозастосування, як це було у справі Nintendo v PCBox. Тому внесенню 

змін до законодавства повинно передувати поглиблене дослідження, 
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пов’язане із виробленням концепції такої ознаки, її «місцем» у системі права 

інтелектуальної власності, та забезпеченням якісного правозастосування. 

Ст. 12 Договору ВОІВ встановлює зобов’язання держав-учасниць 

відносно інформації про управління правами. Так, в ч. 1 міститься 

обов’язок передбачати відповідні ефективні засоби юридичної 

відповідальності відносно особи, котра вчиняє: (і) усунення або зміну будь-

якої електронної інформації про управління правами чи (іі) поширення, 

імпортування для розповсюдження, передачу в ефір або розповсюдження 

серед широкої публіки творів або примірників творів, в котрих усунена або 

змінена така інформація. При цьому особа повинна діяти свідомо, знати або 

мати належні підстави знати, що її дії будуть спонукати, дозволяти, сприяти 

або приховувати порушення будь-якого авторського права. Вчиняючи 

названі дії, пов’язані з поширенням творів, особа повинна знати, що в них без 

дозволу усунена або змінена така інформація. Ч. 2 ст. 12 Договору ВОІВ, у 

свою чергу, надає визначення інформації про управління правами: 

інформація, «яка ідентифікує твір, автора твору, володаря будь-якого права 

на твір або інформацію про умови використання твору, а також будь-які 

цифри або коди, в яких подана така інформація, якщо будь-яка з цих 

складових інформації додана до примірника твору або фігурує у зв'язку із 

розповсюдженням твору серед широкої публіки». 

Імплементація цих вимог Договору ВОІВ знайшла відображення в п. є) 

та п. ж) ст. 50 Закону про авторське право, котрі називають порушенням 

авторських прав «підроблення, зміну чи вилучення такої інформації, та 

розповсюдження, ввезення з метою розповсюдження, публічне сповіщення, 

тощо об’єктів авторського права, з яких вилучена чи змінена інформація», і у 

поєднанні з нормами абз. 2 ч. 1 ст. 52 згаданого Закону, котрі надають 

правовласнику право звертатись за захистом, зокрема у разі використання 

творів з підробленням інформації про управління правами, передбачають 

застосування до таких дій усього комплексу заходів по захисту інформації 

про управління правами. 
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На нашу думку, визначення інформації про управління правами, 

закріплене у ст. 1 Закону України про авторське право: «інформація, в тому 

числі в електронній (цифровій) формі, що ідентифікує об'єкт авторського 

права і (або) суміжних прав і автора чи іншу особу, яка має на цей об'єкт 

авторське право і (або) суміжні права, або інформація про умови 

використання об'єкта авторського права і (або) суміжних прав, або будь-які 

цифри чи коди, у яких представлена така інформація, коли будь-який із цих 

елементів інформації прикладений до примірника об'єкта авторського права і 

(або) суміжних прав або вміщений у нього чи з'являється у зв'язку з його 

повідомленням до загального відома», цілком відображає визначення 

Договору ВОІВ. 
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Висновки до Розділу 3 

1. Обов’язки України перед ВОІВ у сфері охорони комп’ютерних 

програм передбачені відповідними положеннями Бернської конвенції та 

Договору про авторське право, Угодою про співробітництво між Кабінетом 

Міністрів України та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, 

Програмами співробітництва між ДСІВ України та ВОІВ, тощо. Джерелом 

обов’язків СОТ у досліджуваній сфері виступають відповідні провізії Угоди 

ТРІПС, Додатку 1С до Угоди про Світову організацію торгівлі.  

2. Особливої уваги потребує розгляд співробітництва України з ЄС у 

аналізованій сфері з огляду як на безумовний політичний курс, так і на 

обов’язки, що містяться в Угоді про асоціацію 2014 р. Основні зобов’язання 

ЄС по охороні програм знаходять свої джерела у нормах Директиви ЄС Про 

правову охорону комп’ютерних програм у редакції 23.04.2009, Директиви ЄС 

Про захист прав інтелектуальної власності від 29.04.2004 та Директиви ЄС 

Про термін охорони авторського права та певних суміжних прав від 

12.12.2006. Приведення національного законодавства у сфері прав 

інтелектуальної власності до відповідності з законодавством ЄС передбачено 

зокрема Загальнодержавною програмою адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського союзу (2004).  

3. Відносини, пов’язані з авторсько-правовою охороною комп’ютерних 

програм в Україні, в основному врегульовані положеннями Закону Про 

авторське право і суміжні права. Певні аспекти досліджуваних відносин 

врегульовані нормами Цивільного та Господарського кодексів України, 

Закону Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, 

відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, тощо. Особливості вчинення 

заходів по захисту авторського права регламентуються відповідними 

положеннями Цивільно-процесуального, Господарсько-процесуального, 

Кримінального, Кримінально-процесуального та Митного кодексів, Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, Кодексу адміністративного 
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судочинства. 

4. В цілому національне законодавство є у відповідності з обов’язками 

досліджуваних режимів у частині встановлення охороноздатності 

комп’ютерних програм та її критеріїв. Імплементований і авторсько-

правовий принцип ідейновиразної дихотомії, у той же час, зважаючи на його 

важливість при наданні охорони комп’ютерним програмам, для повної 

відповідності з режимом ЄС обґрунтовується доповнення законодавства 

вказівкою на алгоритм як неохороноздатний об’єкт. 

5. Відсутнє і передбачене Директивою ЄС пряме включення 

підготовчих матеріалів комп’ютерної програми до кола охороноздатних 

об’єктів. Пропонується внести відповідні доповнення до законодавства. У 

той же час для внесення до Закону про авторське право визначення цього 

об’єкту вбачається необхідним провести додаткове дослідження. 

6. Загальні обов’язки щодо охорони матеріальних прав автора 

програми також імплементовані у національному законодавстві.  

Виключення з ексклюзивних прав, передбачені українським законодавством, 

представлені у межах «трьохступеневої перевірки», приписаної 

дослідженими міжнародними актами. До того ж сама перевірка 

імплементована у ст. 15.6, ст. 24.2 Закону, ч. 2 ст. 424 ЦК, тощо.  

7. Хоча національне законодавство містить спеціальні виключення, 

передбачені режимом ЄС, резервне копіювання, спостереження та вивчення 

ідей та принципів програми і декомпіляція відрізняються за колом осіб, на 

діяльність котрих вони розповсюджуються. Для додержання обов’язків 

Директиви у цьому питанні, а також для більш системного викладення 

положень ст. 24, пропонується внести зміни в її редакцію.  

8. Існує певна складність, пов’язана з правом making available. 

Національне законодавство виділяє це право і як форму права 

розповсюдження, і як окреме право. Правороз’яснюючі акти вказують як на 

форму права подання до загального відому, так і, взагалі, на право 

відтворення. На проблемність цього аспекту регулювання звертається увага у 
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літературі. Незважаючи на вказане, Україна знаходиться в межах 

міжнародно-правових зобов’язань по охороні цього права, з огляду на 

передбачене у відповідних актах «парасолькове рішення». 

9. Вітчизняне законодавство охороняє як майнові, так і немайнові 

(моральні) права авторів комп’ютерних програм, зокрема право бути 

визнаним автором (paternity) та права протидіяти перекрученню (integrity). 

Це вказує на розвиненість національного режиму охорони у порівнянні з 

правом СОТ та рядом іноземних режимів, що, у свою чергу, вказує на 

активну позицію України у міжнародному співробітництві у даній сфері. 

Крім того, національне законодавство є у відповідності із приписами ст. 6bis 

Бернської конвенції та ч. 1 ст. 2 Директиви про комп'ютерні програми, котрі 

регулюють даний аспект.  

10. За приписами ч. 2 ст. 28 Закону України, за загальним правилом для 

творів, майнові авторські права діють протягом усього життя автора і 70 

років після його смерті. Це вбачається узгодженим із обов’язками ч. 1 та ч. 6 

ст. 50 Бернської конвенції та ст. 1.1 Директиви 93/98/EEC по гармонізації 

авторського права та певних суміжних прав. Відповідно до вітчизняного 

закону, особисті немайнові права автора охороняються безстроково, що є 

узгодженим з ч. 2 ст. 6bis Бернської конвенції.  

11. Спеціальне українське законодавство є у відповідності із 

обов’язками Директиви про комп’ютерні програми, котрі регулюють набуття 

авторських прав на програми, дозволяючи набуття немайнових прав 

фізичною особою чи у співавторстві, та набуття працедавцем майнових прав 

на службовий твір, за відсутності договірних обов’язків. У той же час з 

останнього питання у літературі відзначається неузгодженість між нормами 

Закону про авторське право та нормами Цивільного кодексу. На нашу думку, 

з урахуванням цивільно-правового принципу lex specialis derogat generali 

превалювати повинні положення спеціального Закону про авторське право, і 

Україна знаходиться у межах режиму ЄС. Все ж вважається за доцільне 

провести цивільно-правове дослідження цього питання. Крім того, у ч. 1     
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ст. 11 Закону про авторське право імплементована і презумпція авторства, що 

є відповідним ч. 1 ст. 15 Бернської конвенції та ст. 5 Директиви ІВ. 

12. В українському законодавстві регламентовані усі групи заходів 

(механізмів) по охороні прав на комп’ютерні програми, передбачені 

досліджуваними міжнародно-правовими обов’язками. До них відносяться 

заборони на вчинення/продовження протиправних дій; виведення товарів із 

обігу; виплата компенсації; тимчасові та запобіжні заходи; кримінально-

правові заходи. Втім існують певні незлагодженості, викладені далі. 

13. Відповідно до положень ст. 11 Директиви ІВ, судова заборона може 

бути направлена на дії осіб, чиї послуги використовують треті особи для 

порушення прав інтелектуальної власності. У той же час розробка та 

законодавче регулювання категорії осіб, що надають послуги, котрі 

використовуються при порушенні прав інтелектуальної власності, або 

поняття таких послуг потребують свого окремого дослідження. Після цього 

можна повернутись до питання відповідності національного режиму цьому 

європейсько-правовому обов’язку. 

14. Положення ст. 46 ТРІПС та ч. 3 ст. 10 Директиви ІВ ставлять 

вимогу до заходів по виведенню з обігу (арешту): при прийнятті рішення 

щодо їх застосування слід враховувати необхідність співвідношення між 

серйозністю порушення та призначених заходів усунення порушення прав 

інтелектуальної власності, а також інтересами третіх сторін. Ці обов’язки не 

мають прямої імплементації у нормах Закону України про авторське право, 

що може розцінюватись як невиконання міжнародно-правових зобов’язань – 

один з передбачених заходів не наділений обов’язковими властивостями на 

законодавчому рівні. З точки зору додержання названих обов’язків 

рекомендується внести відповідні доповнення. 

15. Поряд із основним способом розрахунку компенсації, що повинна 

бути стягнута на користь правовласника, п. b ч. 1 ст. 13 Директиви ІВ 

передбачає альтернативний спосіб – базуючись на сумі комісій, котрі 

повинен би сплатити порушник, якщо б використовував права з дозволу 
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власника. Цей спосіб не передбачений положеннями Закону України. У 

зв’язку з цим для додержання відповідності з європейсько-правовими 

обов’язками пропонується внести доповнення.  

16. Національне законодавство відповідає міжнародно-правовим 

обов’язкам у частині встановлення всіх груп тимчасових та запобіжних 

заходів: заходів, направлених на запобігання правопорушенню, заходів по 

забезпеченню доказів та заходів по забезпеченню виконання судового 

рішення. У той же час певні розбіжності існують у порівнянні з 

передбаченими режимом ЄС тимчасовими заходами, направленими на 

запобігання чи припинення порушення. По-перше, європейським правом 

серед таких заходів передбачається затримання товарів чи передача їх 

правовласнику, механізм, котрий не передбачений Законом про авторське 

право для досягнення саме цієї мети. Вноситься пропозиція щодо доповнення 

положень Закону. Крім того, у європейському правовому просторі 

регламентується вчинення цих заходів проти третіх сторін, послуги котрих 

використовуються для порушення прав. Названа неузгодженість є 

додатковим аргументом щодо зазначеного вище відповідного дослідження 

ознак цієї категорії осіб. 

17. Існує також певна незлагодженість між передбаченим положеннями 

ТРІПС і Директиви ІВ превалюванням відносин конфіденційності над 

відношеннями захисту прав інтелектуальної власності та українським 

режимом при регулюванні тимчасових заходів, направлених на забезпечення 

доказів. Однак перед включенням відповідного доповнення до вітчизняного 

законодавства необхідним вважається проведення спеціалізованого 

дослідження взаємодії регулювання відносин конфіденційності та захисту 

прав інтелектуальної власності. Подібна взаємодія є вкрай складним і 

комплексним питанням, на що вказують, щонайменше, відмічені у 

попередньому підрозділі проблеми у цій сфері у правовому полі ЄС. 

18. Вимоги належної правової процедури (due process requirements) до 

заходів по захисту авторських прав, передбачені ч. 1 ст. 3 Директиви ІВ та   
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ст. 41 і ст. 42 ТРІПС, в межах цієї роботи видаються імплементованими у 

спеціальному чи загальному законодавстві України.  

19. Вітчизняні кримінально-правові заходи, направлені на протидію 

порушенню авторських прав щодо комп’ютерних програм, в цілому є 

відповідними обов’язкам ст. 61 ТРІПС. В той же час ряд питань цієї сфери 

видаються дискусійними.  

20. Ст. 51 ТРІПС передбачає забезпечення прикордонних заходів 

захисту прав інтелектуальної власності. Можливість проведення таких 

заходів закріплена у п. д ч. 1 ст. 52 Закону України в порядку, 

регламентованому Митним кодексом. Тобто вітчизняне законодавство 

передбачає заходи подібні тим, що приписані ст. 51 ТРІПС, і містить групу 

норм, пов’язаних із сприянням захисту прав інтелектуальної власності при 

проходженні товарами митного контролю України. 

21. Режимом ЄС передбачається встановлення, у зв’язку з порушенням 

прав інтелектуальної власності, так званого права на інформацію. Його 

реалізація відбувається через наділення органів судової влади 

повноваженнями за обґрунтованою та пропорційною заявою правовласника 

здобувати інформацію щодо походження та мереж розповсюдження товарів 

та послуг, котрі порушують ці права. Подібні норми містяться і у 

положеннях ТРІПС, однак там вони виступають правом договірної сторони, а 

не обов’язком. Українське законодавство є у відповідності з обов’язками 

ТРІПС у цій частині та з основоположним зобов’язанням щодо права на 

інформацію, передбаченим ч. 1 абз. 1 ст. 8 Директиви ІВ. 

22. Втім існує декілька неузгодженостей національного режиму з 

спеціальними вимогами ЄС до цієї категорії заходів. По-перше, не можна 

безумовно стверджувати, що категорія порушників авторського права 

відповідно до ст. 50 Закону співпадає із конкретними категоріями осіб, 

передбачених п. (а), (б) і (с) ч. 1 ст. 8. Директиви ІВ. У положеннях Закону 

відсутня і деталізація видів інформації, котра може здобуватись, відповідно 

до ч. 2 ст. 8 Директиви ІВ. Крім того, на відміну від Закону України, у ч. 3  
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ст. 8 Директиви ІВ встановлюється перелік категорій відносин «вищої» 

юридичної сили, пов’язаних зокрема з використанням інформації у 

цивільному чи кримінальному провадженні, наданням інформації щодо себе 

чи близьких осіб та відносин конфіденційності. 

23. Вітчизняне законодавство відображає загальні міжнародно- та 

європейсько-правові обов’язки щодо встановлення правової охорони та 

забезпечення наявності механізмів захисту інформації по управлінню 

правами та технічних засобів захисту комп’ютерних програм. У той же час, 

конкретна вимога ЄС щодо направленості заходів лише на пристрої, єдиною 

призначеною метою котрих є сприяння неавторизованому обходу засобів 

захисту, не видається імплементованою. Внесення такої ознаки пристрою до 

національного законодавства представляється необхідною, до того ж, для 

«стримування» авторських прав на комп’ютерні програми, попередження їх 

зловживанню. 
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ВИСНОВКИ 

У висновках сформульовано найсуттєвіші результати та положення 

дослідження, які полягають у наступному: 

1. Міжнародно-правові зобов'язання держав щодо охорони 

комп'ютерних програм являють собою складний масив норм міжнародного 

права, що містяться в міжнародних договорах різного рівня, переважно 

універсального характеру, предметом яких є охорона авторських прав, а 

також в директивах Європейського Союзу, які або регулюють відносини 

охорони інтелектуальної власності, або безпосередньо спрямовані на охорону 

комп’ютерних програм. Зважаючи на те, що ряд цих нормативно-правових 

актів був укладений ще до появи комп'ютерних програм і з часом був 

пристосований до потреб їх охорони, міжнародні договори не мають єдиної 

термінології щодо нового об'єкту, містять неузгоджені норми, тощо. Це 

свідчить про незавершеність міжнародно-правового регулювання в 

досліджуваній сфері. 

2. Специфіка національної імплементації міжнародно-правових 

зобов'язань про охорону комп'ютерних програм полягає в необхідності 

узгодженого (скоординованого, взаємопов'язаного) внесення змін та 

доповнень до різних галузей матеріального і процесуального законодавства: 

цивільного, господарського, адміністративного, кримінального, митного.  

3. Дослідження змісту міжнародно-правових зобов'язань України та 

з'ясування рівня та якості національної імплементації міжнародно-правових 

норм про правове регулювання користування комп'ютерними програмами 

свідчить про достатньо високий рівень приведення національного 

матеріального і процесуального законодавства у відповідність з 

міжнародними договорами України. Переважно якісною є також 

гармонізація законодавства з директивами ЄС у досліджуваній сфері. 

Водночас слід звернути увагу на недоліки імплементації, у зв'язку з чим в 
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роботі запропоновані конкретні зміни або доповнення до чинного 

законодавства. 

4. Структура міжнародно-правових зобов'язань в сфері охорони 

комп'ютерних програм є багаторівневою і спирається на інституційні 

механізми міжнародного впливу на держави-учасниці міжнародних 

міждержавних організацій: договору ТРІПС – на механізми Світової 

організації торгівлі, Договору ВОІВ про авторське право – на Всесвітню 

організацію інтелектуальної власності, Директив ЄС – на інститути 

Європейського Союзу. Створення цих міжнародно-правових актів 

відбувалося незалежно один від одного і вони існують в відносно різних 

міжнародно-правових просторах. Вони не зобов'язують до взаємопов’язаного 

тлумачення одне одного. Набуття державами членства в цих договорах 

відбувалося незалежно від їх участі або неучасті в кожному з них. А 

Директиви ЄС взагалі мають інше правове походження та іншу міжнародно-

правову природу. Отже, всі ці міжнародно-правові акти не знаходяться в 

ієрархічній залежності. Це означає, що міжнародно-правові зобов'язання за 

кожним з них мають ознаки автономності, а звернення до спільних підходів у 

застосуванні двох чи більше з цих міжнародно-правових актів має переважно 

ситуативний характер. Водночас існує тенденція до певної систематизації 

міжнародно-правових зобов'язань. Автором наводиться аргументація щодо 

переваг редакції загального обов’язку по захисту програм Договору про 

авторське право ВОІВ над аналогічним обов’язком ТРІПС. 

5. Поява комп'ютерних програм як унікального феномена технологічної 

революції початку ХХ століття привела до необхідності швидкого вжиття 

заходів з міжнародно-правового регулювання їх використання. Міжнародна 

спільнота виявилася неготовою до таких кроків, що привело до 

пристосування існуючих міжнародних договорів до потреб, що виникали. 

Лише в Європейському Союзі акти внутрішнього права стосувалися 

безпосередньо нового предмету правового регулювання. Отже, проблема 

подальшого напрацювання узагальнених підходів до використання існуючих 
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міжнародних договорів про інтелектуальну власність для захисту 

комп'ютерних програм зберігає актуальність. Зокрема це стосується 

спільного розуміння в усіх правопорядках, заснованих на цих договорах, 

поняття комп'ютерної програми як об'єкту міжнародно-правового захисту та 

предмету міжнародно-правових зобов'язань держав-учасниць. В дисертації 

запропоноване визначення комп'ютерної програми – машиночитний набір 

інструкцій, що приводить в дію комп’ютер для вирішення певної задачі. 

6. Формування комплексу міжнародно-правових зобов'язань щодо 

захисту комп’ютерних програм відбувалось в декілька етапів, залежно від 

зростаючого впливу комп'ютеризації на суспільне життя. Перший етап 

(початок 50-х – початок 70-х) початок надання комп'ютерним програмам 

правової охорони, що відбувалось в межах існуючих обов’язків, а 

нормативно-правові акти не містили прямої вказівки на віднесення 

комп’ютерних програм до об’єктів авторського права. Другий (початок 70-х 

– початок 80-х) визначився спробами пошуку оптимального інструменту для 

міжнародно-правового захисту комп’ютерних програм як об’єктів прав 

інтелектуальної власності. Такі спроби, щонайменше на початку, велись у 

двох напрямках: відмова від патентно-правового захисту та пошуку нової 

форми захисту особливого виду. Третій (80-ті – початок 90-х) відбувалася 

подальша розробка міжнародно-правових інструментів на основі розуміння 

авторського права як домінуючої форми захисту комп’ютерних програм. 

Четвертий етап (початок 90-х – початок 2000-х) – тенденції щодо надання 

міжнародно-правової охорони комп'ютерним програмам були реалізовані у 

низці міжнародних договорів універсального характеру виявився найбільш 

визначальним для міжнародно-правового захисту комп’ютерних програм. 

П'ятий етап триває з початку 2000-х і характеризується новими спробами 

встановити міжнародну патентно-правову охорону та вдосконаленням 

інструментів авторсько-правового захисту комп'ютерних програм. Виділення 

цих етапів надало можливість побачити динаміку набуття механізмом 
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міжнародної авторсько-правової охорони комп’ютерних програм його 

сучасних складових. 

7. За результатами дослідження виявлено помилки в україномовному 

перекладі ч. 6 ст. 50 автентичного тексту Угоди ТРІПС. Відповідно до Угоди 

«if proceedings leading to a decision on the merits of a case are not initiated», що 

в українському перекладі повинно, на нашу думку, звучати як «якщо судове 

провадження, що веде до прийняття рішення…». Наявність помилково 

перекладеного неавтентичного тексту міжнародного договору не повинна 

створювати враження зміни міжнародно-правових зобов’язань держави. 

Тому такий помилковий текст не може бути використаний для національної 

імплементації, а офіційний текст перекладу слід уточнити. 

8. Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС українське 

законодавство про охорону комп'ютерних програм повинно бути 

гармонізованим з вимогами права ЄС. Дослідження ключових директив ЄС в 

цій сфері надало можливість виявити недоліки та переваги відповідного 

правового режиму ЄС. До недоліків можна віднести: а) відносно низький 

рівень критерію оригінальності у світовому масштабі створює регіон з 

низьким стандартом оригінальності, що негативно впливає на надання 

комп’ютерним програмам гармонізованого всесвітнього захисту; б) 

відсутність передбачених ВОІВ та СОТ виключень з ексклюзивного права 

прокату; в) непогодженість з режимом ВОІВ – відсутність права making 

available (ст. 8 Договору ВОІВ);  г) відсутність положень щодо технічних 

засобів захисту. Водночас перевагами слід вважати: а) охорона підготовчих 

матеріалів; б) встановлення підстав вичерпання прав; в) низка переваг перед 

режимами ВОІВ та СОТ у регулюванні відносин, пов’язаних з авторством 

комп’ютерної програми. 

9. Гармонізація українського законодавства з вимогами права ЄС в сфері 

охорони комп'ютерних програм повинна враховувати реальний стан 

імплементації цих вимог країнами ЄС, що свідчить про "рухливість" і 

незавершеність внутрішньоєвропейського регулювання цих питань. Так, 
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непоодинокими є порушення режиму Директиви про захист інтелектуальної 

власності, пов’язані з імплементацією у національне законодавство Данією, 

Фінляндією та Великобританією обов’язків по захисту підготовчих 

матеріалів, не завершено втілення принципу ідейновиразної дихотомії та 

концепції трьохетапної перевірки у регламентації виключення з 

ексклюзивних прав – декомпіляції, тощо. З іншого боку, для подальшої 

гармонізації потребують додаткового дослідження процесуально-правові 

аспекти реалізації зазначених прав та функціонування презумпції авторства в 

авторському праві країн ЄС. 

10. Водночас в дослідженні внесено пропозиції щодо вдосконалення 

європейського режиму охорони комп'ютерних програм, зокрема щодо 

охороноздатності складних об’єктів, котрі поєднують програму та 

аудіовізуальну інформацію; критеріїв оригінальності комп’ютерної 

програми; виключень з охорони права відтворення – створення резервної 

копії; ознак першої продажі копії як підстави вичерпання права 

розповсюдження. 

11. Враховуючи незавершеність міжнародно-правового регулювання питань 

охорони комп'ютерних програм, в роботі внесено пропозиції щодо 

необхідності доповнення міжнародних договорів про авторські права. 

Зокрема, пропонується доповнення ч. 3 ТРІПС вказівкою на підготовчі 

матеріали як охороноздатний об’єкт; зміна редакції ст. 4 Договору про 

авторське право ВОІВ для визнання підготовчих матеріалів охороноздатним 

об’єктом; доповнити положення ТРІПС визначенням критерію 

оригінальності із вказівкою на заборону використання певних ознак; 

доповнити Угоду ТРІПС обов’язком по наділенню авторів творів 

ексклюзивним правом розповсюдження; доповнити Угоду ТРІПС 

положеннями, аналогічними ст. 8 Договору, прямо розширивши ексклюзивне 

право на поширення серед широкої публіки для охоплення відносин у 

сучасних технічних реаліях.
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