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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ACTA – Антиконтрафактна торговельна угода (англ.: the Anti-Counterfeiting Trade 

Agreement) 

BASCAP – Бізнес-ініціатива Міжнародної торгової палати щодо зупинення 

підробок та піратства (англ.: ICC Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy) 

BDPI – Бюро інтелектуальної власності Франції (франц.: Le bureau de la propriété 

intellectuelle) 

BIRPI – Об’єднані міжнародні бюро із захисту інтелектуальної власності (франц.: 

Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle) 

CTM – Торговельна марка Співтовариства (англ.: Community Trade Mark) 

DMCA – Закон  про авторське право в цифрову епоху  США (англ.: Digital 

Millennium Copyright Act)  

OHIM – Офіс ЄС з питань гармонізації внутрішнього ринку (англ.: Office of 

Harmonization in the Internal Market) 

ВМО – Всесвітня митна організація 

ВОІВ – Всесвітня організація інтелектуальної власності  

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я  

ДЄС – Договір про Європейський Союз 

ДзЄС – Договір про заснування Європейської Спільноти  

ДСІВ – Державна служба інтелектуальної власності України  

ДфЄС – Договір про функціонування Європейського Союзу 

ЄС – Європейський Союз 

МОП – Міжнародна організація праці  

ОКУ – організації колективного управління  

СОТ – Світова організація торгівлі 

Суд ЄС – Суд  Європейського Союзу 

ТРІПС – Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 

УПС – Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими 

Співтовариствами та їх державами-членами 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. В умовах глобалізованого світу 

результати інтелектуальної діяльності відіграють визначальну роль в інноваційних 

стратегіях та є потужним невичерпним ресурсом і рушійною силою економічного 

зростання. Як свідчать нещодавні дослідження, майже 39 % усієї економічної 

активності в Європейському Союзі (приблизно 4,7 трильйона євро на рік) та 26 % 

зайнятості населення (56 мільйонів робочих місць) забезпечуються секторами з 

інтенсивним використанням прав інтелектуальної власності. Таким чином, успішні 

економічні показники перебувають у прямій залежності від ефективності правових 

механізмів захисту прав інтелектуальної власності.  

В епоху інформаційного суспільства й стрімкого розвитку технологій галузі, 

що базуються на використанні об’єктів авторського права, стали потужним 

інструментом для економічного, соціального і культурного зростання. Досвід 

Європейського Союзу, де сформувалася ефективна система захисту прав 

інтелектуальної власності та запроваджені надійні режими охорони авторського 

права й суміжних прав, надзвичайно важливий для реформування сфери 

інтелектуальної власності України. Своєчасна і повна імплементація актів ЄС у 

сфері інтелектуальної власності,  зокрема авторського права, набуває особливого 

значення в контексті виконання міжнародних зобов’язань України відповідно до 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Зазначені обставини свідчать про 

актуальність дисертаційного дослідження як з погляду теоретичного, так і з 

практичного. 

Успішне реформування сфери інтелектуальної власності, зокрема 

імплементація норм права ЄС у сфері авторського права відповідно до вимог Угоди 

про асоціацію стане свідченням переходу України на якісно новий рівень розвитку 

– від  країни з пострадянськими підходами до регулювання творчої діяльності до 

країни з економікою інноваційного типу, де правове регулювання адаптоване до 

сучасних ринкових моделей та базується на використанні ефективних і прозорих 

механізмів забезпечення авторського права й суміжних прав. 
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Теоретичну основу дослідження склали праці зарубіжних і вітчизняних 

правознавців у сфері міжнародного права, права Європейського Союзу, зокрема 

іноземних дослідників Дж. Борнкамма, В. Бенабу,  Д. Вейвера, М. Вівана, Ф. 

Готцена, Т. Десюрмона, А. Дітца, К. Карона, A. Kеревера, А. Кура, С. фон  Левінскі, 

Д. Ллевеліна, A. Лукаса, М. Ляйстнера, Д. Річарда, П. Самуелсон, Г. Сандро, В. 

Скордамалья, А. Строуелла, П. Торреманса, Г. Тріттона, E. Ульмера, М. Фічора, А. 

Франсона, П. Хугенхольца та ін.; російських учених: А. Абдулліна, М. Бірюкова, 

Н. Богданова, М. Богуславского, С. Грігоряна, М. Ентіна, А. Капустіна, С. Кашкіна, 

І. Лукашука, М. Марченка, А. Мінкова,  Г. Нєгуляєва,  Ю. Тіхомірова, К. Ханіної, 

С. Чернишевої. Серед вітчизняних науковців цю проблематику в різних аспектах 

досліджували Г. Андрощук, Н. Бочарова, О. Вдовиченко, А. Гавердовський, Л. 

Грицаєнко, В. Дроб’язко, Р. Дроб’язко, Р. Еннан, Ю. Капіца, В. Кисіль, Л. Комзюк, 

О. Крупчан, В. Лук’янець, В. Муравйов, О. Орлюк, К. Смирнова, С. Ступак, Н. Сюр, 

І. Тараненко, О. Шпакович, І. Яковюк. 

Попри актуальність теми та достатньо високий ступінь її розробки в науці 

міжнародного права у вітчизняній юридичній науці відсутні комплексні правові 

дослідження організаційно-правових засад регулювання авторського права на рівні 

ЄС. Відчутна потреба у вивченні джерел авторського права Європейського Союзу,  

інституційного механізму його забезпечення, особливостей імплементації 

директив ЄС у національні законодавства держав-членів та практики Суду ЄС у 

формуванні європейських стандартів захисту авторського права. Це дозволило б 

розробити рекомендації стосовно ефективної імплементації норм ЄС з авторського 

права та реформування національної сфери інтелектуальної власності. У цьому 

контексті дисертаційне дослідження набуває неабиякої актуальності. 

Особливу увагу в дослідженні надано аналізу та систематизації рішень Суду 

ЄС, завдяки яким було сформульовано доктринальні принципи «специфічного 

предмета» охорони, «вичерпання прав», а також надано тлумачення та роз'яснення  

положень директив ЄС  у сфері авторського права та суміжних прав. 

Зазначене свідчить про актуальність обраної теми дисертаційного 

дослідження та необхідність подальшого опрацювання й вивчення теоретичних 
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засад міжнародно-правового захисту авторського права в рамках Європейського 

Союзу.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана в рамках планового дослідження кафедри  європейського права 

факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені 

Івана Франка «Правові форми та механізми реалізації міжнародної 

правосуб’єктності України в європейській регіональній інституційній системі» 

(номер державної реєстрації 0113U005125). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є комплексна теоретична 

розробка цілісних уявлень про особливості міжнародно-правового регулювання 

авторського права, організаційно-правових засад його захисту в Європейському 

Союзі, а також з’ясування змісту й обсягу міжнародно-правових зобов’язань 

України щодо захисту авторського права відповідно до Угоди про асоціацію. 

Згідно із зазначеною метою в дослідженні поставлено такі завдання: 

- з’ясувати ґенезу, сучасний стан і перспективи розвитку інституту 

авторського права на національному та міжнародному рівнях; 

- проаналізувати особливості міжнародно-правового регулювання 

авторського права в рамках Всесвітньої організації інтелектуальної власності 

(ВОІВ), ЮНЕСКО та інших спеціалізованих установ ООН; 

- дослідити міжнародні договірні та інституційні механізми охорони 

торговельних аспектів прав інтелектуальної власності в рамках Світової організації 

торгівлі (СОТ); 

- розкрити особливості формування системи джерел авторського права ЄС 

та співвідношення відповідних актів вторинного права ЄС з нормами міжнародних 

договорів; 

- проаналізувати особливості функціонування інституційного механізму 

захисту авторського права в Європейському Союзі;  

- дослідити особливості процесу імплементації актів права ЄС у сфері 

інтелектуальної власності в національні законодавства держав-членів; 

- систематизувати практику Суду ЄС через призму формування 
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європейських стандартів захисту авторського права й суміжних прав; 

- проаналізувати договірно-правові основи співробітництва України та 

Європейського Союзу у сфері захисту інтелектуальної власності, зміст та обсяг 

міжнародних зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію; 

- запропонувати практичні рекомендації з реформування сфери 

інтелектуальної власності в Україні, зокрема щодо імплементації актів ЄС з 

авторського права й суміжних прав у національне законодавство. 

Об’єктом дослідження є правовідносини, які виникають у процесі 

здійснення міжнародно-правового захисту авторського права в рамках 

Європейського Союзу. 

Предметом дослідження є міжнародно-правові механізми захисту 

авторського права в рамках Європейського Союзу, їх співвідношення з 

універсальними механізмами в рамках ВОІВ та СОТ, а також міжнародні 

зобов’язання України з імплементації актів ЄС з авторського права та суміжних 

прав у національне законодавство.  

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного 

дослідження є система загальнонаукових, філософсько-світоглядних і спеціальних 

методів наукового пізнання, застосування яких забезпечує наукову об’єктивність і 

достовірність одержаних результатів, досягнення поставленої мети й завдань.  

У дослідженні застосовано історико-правовий метод – під час вивчення 

ґенези авторського права, особливостей формування системи джерел авторського 

права ЄС та еволюції прецедентного права ЄС у цій сфері; формально-юридичний 

метод – при з’ясуванні правової природи авторського права і юридичного змісту 

актів, що слугують основою міжнародно-правового регулювання авторського 

права й суміжних прав на міжнародному рівні та в рамках ЄС, а також договірно-

правових основ співробітництва України і Європейського Союзу. Порівняльно-

правовий метод дав можливість дослідити відмінності між континентальною та 

англо-саксонською концепціями авторського права, особливості імплементації 

актів ЄС з інтелектуальної власності в національні законодавства держав-членів та 

проаналізувати стан відповідності законодавства України з авторського права 
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актам ЄС. Своєю чергою, на основі структурно-функціонального методу 

досліджено інституційний механізм захисту авторського права в Європейському 

Союзі та визначено основні напрямки співпраці на міжнародному та регіональному 

рівнях у сфері охорони інтелектуальної власності, а також співпраці України та 

Європейського Союзу в питаннях імплементації норм права ЄС в національний 

правопорядок України. Крім цього, методи системного аналізу і класифікації 

використано для дослідження практики Суду ЄС з авторського права й суміжних 

прав та її систематизації, виходячи із  критерію їхніх цілей і напрямків правового 

регулювання. У роботі широко застосовано категорії і методи формальної логіки: 

поняття, визначення, доказ, спростування, аналіз, синтез, індукція, абстрагування 

тощо.    

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим у вітчизняній науці міжнародного права комплексним науково-

практичним дослідженням міжнародно-правового захисту авторського права в 

рамках Європейського Союзу. За результатами проведеного дослідження 

сформульовано такі положення, які містять елементи наукової новизни й 

виносяться на захист як особистий внесок дисертанта: 

уперше: 

- досліджено процес формування системи джерел авторського права 

Європейського Союзу. Окремо детально проаналізовано акти вторинного права, які 

є основною формою правотворчості інститутів ЄС у цій сфері, їх співвідношення з 

нормами міжнародних договорів, що діють у рамках ВОІВ і СОТ;   

- досліджено особливості функціонування інституційного механізму 

захисту авторського права в Європейському Союзі, ефективність якого полягає в 

добре скоординованій співпраці всіх інститутів ЄС на різних рівнях за активної 

участі національних парламентів, дорадчих органів та спеціальних агенцій ЄС, 

зокрема Офісу з питань гармонізації внутрішнього ринку (OHIM) (з 23 березня 2016 

року – Офіс інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO)); 

- обґрунтовано ключову роль Європейської Комісії в гармонізації 

авторського права в Європейському Союзі. Розглянуто такі види діяльності 
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Європейської Комісії як публікація зелених і білих книг, підготовка проектів 

директив, публікація звітів про результати дії директив, контроль над процесом їх 

імплементації в національні законодавства, звернення до Суду ЄС в разі 

невиконання державами-членами зобов’язань з імплементації; 

- встановлено залежність форм, засобів і строків імплементації актів ЄС у 

сфері авторського права в національні законодавства держав-членів від 

особливостей їхніх правових систем, культурних і правових традицій, а також від 

чіткості положень самих директив; досліджено правові техніки й процедури, які 

використовують держави-члени в процесі імплементації директив ЄС; 

- здійснено систематизацію рішень Суду ЄС з авторського права та 

суміжних прав, виходячи з критерію цілей і напрямків правового регулювання, у 

результаті весь масив рішень розділено на такі чотири групи: формування 

понятійного апарату, визначення  обсягів правової охорони, тлумачення положень 

директив, розмежування юрисдикції права ЄС та права держав-членів; 

- проаналізовано зміст і обсяг міжнародних зобов’язань України щодо 

захисту авторського права й суміжних прав у рамках Угоди про асоціацію, стан і 

перспективи співпраці України і Європейського Союзу в цій галузі; 

- узагальнено висновки експертів Європейського Союзу в рамках проекту 

Twinning, міжнародних експертів і на їх основі сформовано рекомендації щодо 

приведення національного законодавства з авторського права у відповідність до 

норм права ЄС та реформування сфери інтелектуальної власності в Україні; 

удосконалено: 

- теоретичні положення про розширення компетенції ЄС у сфері 

інтелектуальної власності з набранням чинності Лісабонським договором; 

- дослідження результатів гармонізації acquis communautaire у сфері 

авторського права, а також перспектив його кодифікації чи уніфікації; 

- обґрунтування особливої ролі й значення практики Суду ЄС у формуванні 

європейських стандартів захисту авторського права й суміжних прав; 

дістали подальшого розвитку: 

- висновки щодо обґрунтування необхідності пошуку нових підходів до 
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регулювання сфери захисту авторського права в умовах інформаційного 

суспільства й стрімкого поширення цифрових технологій;  

- результати порівняльно-правових досліджень класичної романо-

германської та англосаксонської концепцій авторського права; 

- аналіз правового статусу ВОІВ та її ролі в міжнародно-правовому 

регулюванні авторського права та суміжних прав; 

- результати наукових досліджень універсальних механізмів охорони 

торговельних аспектів прав інтелектуальної власності в системі СОТ. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає в тому, 

що основні положення й одержані результати дисертаційного дослідження можуть 

бути використані в роботі органів влади, громадських організацій, творчих і 

професійних спілок у процесі приведення національного законодавства у сфері 

авторського права й суміжних прав у відповідність до норм права ЄС, а також як 

теоретичний матеріал при розробці нормативно-правових актів, спрямованих на 

адаптацію законодавства України в цій галузі до правових стандартів ЄС.  

Результати дисертаційного дослідження, висновки та пропозиції можуть 

бути використані в подальших наукових теоретичних розробках стосовно 

дослідження джерел права ЄС, зокрема рішень Суду ЄС з авторського права, 

інституційного механізму захисту авторського права, особливостей імплементації 

актів вторинного права ЄС у національні законодавства держав-членів, 

міжнародно-правового регулювання охорони авторського права та суміжних прав 

у рамках системи ООН й універсальних механізмів охорони торговельних аспектів 

прав інтелектуальної власності. У навчальному процесі – при викладанні курсів 

«Міжнародне публічне право», «Право міжнародних організацій», «Право 

Європейського Союзу», «Право інтелектуальної власності»; для написання 

підручників, навчальних посібників, довідкової та методичної літератури з питань 

адаптації законодавства України у сфері авторського права до норм права ЄС.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконано 

здобувачем особисто. Усі положення, висновки, узагальнення й пропозиції 

обґрунтовано на основі особистого внеску здобувача та звернень до праць 
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зарубіжних і вітчизняних дослідників, на які обов’язково даються посилання. 

У співавторстві підготовлено статтю: Імплементація права ЄС у сфері 

інтелектуальної власності в рамках реалізації Угоди про асоціацію між Україною 

та Європейським Союзом // Право України. – 2015. –  №  8. – С. 65-74. Не менше 

половини її обсягу є науковим доробком дисертанта. 

Апробація результатів дослідження. Дисертація обговорювалася на 

засіданні кафедри європейського права Львівського національного університету 

імені Івана Франка. Основні положення дисертаційної роботи оприлюднені на 

міжнародній науково-практичній інтернет-конференції "Другі економіко-правові 

дискусії" (м. Львів, 14 травня 2014 року, матеріали опубліковано); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Нові завдання та напрями розвитку юридичної 

науки у ХХІ столітті» (м. Одеса, 6-7 лютого 2015 року, матеріали опубліковано); 

Міжнародній науковій конференції «Юридична наука та практика у третьому 

тисячолітті» (м. Кошице, Словацька Республіка, 27-28 лютого 2015 року, матеріали 

опубліковано); IV  Міжнародній науково-практичній конференції 

«Соціокультурні, політико-правові та економічні аспекти розвитку міжнародного 

середовища» (м. Львів, 16-17 квітня 2015 року, матеріали опубліковано). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження  

відображено в 6 наукових статтях у фахових виданнях України (5 одноособових та 

1 у співавторстві), 2 статтях у зарубіжних виданнях, а також 4 тезах доповідей на 

науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Структура дисертації обумовлена 

предметом, метою, завданнями та логікою дослідження й складається зі вступу, 

трьох розділів, розділених на дев’ять підрозділів, висновків та списку 

використаних джерел, який нараховує 312 найменувань. Загальний обсяг 

дисертації становить 220 сторінок, з яких 189 сторінок – основний текст та 

бібліографія на 31 сторінці.   
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РОЗДІЛ 1.  

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

АВТОРСЬКОГО ПРАВА 

  

1.1. Сутність, ґенеза та перспективи розвитку інституту авторського 

права   

Для правильного розуміння сутності авторського права розглянемо такі його 

характерні особливості як соціальна та особистісна складова, виключність, 

нематеріальна природа, територіальний характер, концептуальні відмінності у 

системах загального та континентального права, а також місце авторського права у 

системі соціальних явищ та правових дисциплін, зокрема інших інститутів права 

інтелектуальної власності. 

Авторське право в об'єктивному розумінні є інститутом цивільного права та 

ключовою галуззю права інтелектуальної власності, що регулює правовідносини, 

пов'язанні із створенням та використанням результатів творчої діяльності   людини  

у сфері науки, літератури та мистецтва.  В суб'єктивному розумінні авторське право 

є сукупністю  суб'єктивних виключних прав, які дозволяють авторам літературних, 

мистецьких та наукових творів отримати соціальні блага від результатів своєї 

творчої діяльності. 

В юридичній літературі нерідко можна зустріти посилання на виключний 

характер авторського права. Передусім йдеться про  винятковість особи автора, 

який наділений особливими правами на використання в будь-який не заборонений 

законом спосіб результату інтелектуальної діяльності. Крім того, виключність 

авторського права полягає у створенні винятків та обмежень із фундаментального 

принципу свободи торгівлі та підприємництва. Як відомо, авторське право є 

виключенням з цього принципу, оскільки воно надає авторові своєрідну монополію 

та виключні права, які можуть обмежувати права третіх осіб [90, c. 7]. Слід 

зазначити, що практика Суду ЄС свідчить про необхідність забезпечення 

справедливого балансу між правом інтелектуальної власності, з одного боку, та 

свободою підприємництва, правом особи на захист персональних даних та 
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свободою отримання або сповіщення інформації – з другого [Сase C-70/10].  

Однак основною особливістю  авторського права є його нематеріальна 

природа. На думку багатьох дослідників, зокрема М. Вівана та В. Бенабу, правове 

регулювання  було завжди спрямоване на захист нематеріальної складової, а не 

уречевленої  форми об’єкта [86, c. 53].  Авторське право посідає місце серед таких 

нематеріальних категорій як об’єкти права інтелектуальної власності, інформація, 

репутація, які останнім часом є джерелом отримання надприбутків. Якщо раніше 

значні цінності акумулювалися у нерухомому майні, то зараз ситуація стрімко 

змінилася в користь нематеріальних активів. Як дотепно зауважує К.Карон, 

найбільші прибутки  зосереджені навколо  торговельної марки Coca-Cola та 

програмного забезпечення Microsoft – об’єктів права інтелектуальної власності [90, 

c. 18]. Підхоплюючи цю думку,  інший французький дослідник М. Віван говорить 

про те, що сфери нематеріального права переживають значний підйом, свідченням 

чого є стрімкий розвиток права інтелектуальної власності [295, c. 441]. Пояснюючи 

цей феномен, К. Карон вказує на те, що нематеріальний об’єкт має здатність до 

безмежного відтворення, йому притаманна так звана «всюдисущість». На відміну 

від крадіжки матеріальної речі, підробка не призводить до тотального вилучення 

об’єкта у його власника. І крадіжка, і підробка є порушеннями права власності. 

Однак в силу нематеріальної природи  об’єктів інтелектуальної власності наслідки  

такого порушення  не є реально непоправними. Звичайно, це завдає серйозних 

майнових збитків, однак  підробки  не перешкоджають правовласникам і надалі 

здійснювати  авторські права, як, наприклад у випадку комп’ютерних програм [90, 

с. 18]. Однак, як зазначає К. Карон, нематеріальна природа авторського права є 

одночасно його «ахіллесовою п’ятою». В силу людської природи зважати 

передусім на те, що можна сприйняти фізично, спостерігається така 

закономірність: чим більше можливостей для відтворення має нематеріальний 

об’єкт, тим менше він є захищений. Як не парадоксально, у сучасному суспільстві 

права на нематеріальні активи, попри їх високу прибутковість,  порушуються 

значно частіше в порівнянні з матеріальними правами [89, с. 87]. За даними ООН, 

світовий оборот контрафактних продуктів становить 250 млрд. дол. на рік, а за 
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оцінками Міжнародної торгової палати щорічні негативні світові економічні і 

соціальні наслідки від споживання контрафактних товарів і піратства оцінені в 700 

млрд. євро. Своєрідною крайністю у легалізації піратських рухів є Місіонерська 

церква «копімізму» (Kopimism), що виступає за вільне розповсюдження 

інформації. Спільнота була заснована у 2012 році прихильниками «Піратського 

руху» Швеції, яка відома своїм ліберальним законодавством у галузі інформації, та 

зареєстрована як релігійна організація відповідно до Шведської Конституції [270].  

Зазначимо, що одним із основоположних принципів права інтелектуальної 

власності є принцип територіальності, суть якого  полягає в тому, що правова 

охорона об'єктів інтелектуальної власності, надана на території однієї держави, не 

діє на території інших держав. Особливість захисту об’єктів інтелектуальної 

власності, зокрема авторського права, полягає у регулюванні відносин щодо 

нематеріальних об’єктів, що не знають кордонів та можуть бути використані  в 

різних місцях одночасно. Відтак необхідно було локалізувати право, іншими 

словами ввести прив’язку до місця. Критерій прив’язки до місця традиційно 

виражається у формі "місце, де право  реалізується". Стосовно нематеріального 

об’єкта таким місцем є місце, діє право на нього. Як стверджує В. Скордамалья, 

одностайне прийняття такого правила правовими системами різних держав 

призвело до виникнення концепції про територіальний характер права 

інтелектуальної власності. Відповідно до цієї концепції національне законодавство 

діє лише на території, де діють повноваження законодавця, з чого випливає, що 

охорона, надана в одній державі, діє незалежно від охорони, що може існувати в 

іншій державі  (принцип незалежності паралельних прав інтелектуальної 

власності); та порушеннями прав вважаються лише дії, вчинені на тій території, де 

охорона цих прав гарантована державою [43, с. 13]. 

Практично усі правові дисципліни перебувають у нерозривному зв’язку з 

позаправовим середовищем. Цілком природно, що серед усіх соціальних явищ 

авторське право передусім асоціюється  з мистецтвом. Не випадково першим 

міжнародним документом у сфері авторського права була Бернська конвенція про 

охорону літературних і художніх творів, прийнята 09 вересня 1886 року.  Попри те, 
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що з моменту вступу в силу Конвенції минуло майже 130 років, вона і надалі 

вважається ключовим міжнародним документом у цій царині. Регулюючи суспільні 

відносини з приводу створення та використання творів мистецтва, авторське право 

встановлює загальні правила поведінки суб’єктів з метою оптимального захисту 

прав творця з мінімальним обмеженням інтересів інших членів суспільства [62].   

Зберігаючи тісний зв’язок з мистецтвом, авторське право одночасно 

перебуває під постійним впливом економічних чинників. Від початку свого 

існування авторське право було завжди у сфері залучення значних інвестицій: від 

книгарень у XVIII столітті до виробників фільмів та творців комп’ютерних програм 

у XXI. Правильний економічний підхід на основі вивчення відповідних ринків та 

застосування правил добросовісної конкуренції дозволяє оптимально  врегулювати 

сферу інтелектуальної творчості. На межі ХІХ та ХХ століть небувало зросла 

економічна значущість об’єктів інтелектуальної власності, пов’язаних з новими 

технологіями. Як зазначає вітчизняний дослідник Н. Бочарова, ці нові об’єкти 

складають один із найважливіших чинників сучасної економіки, тому в розвинених 

країнах, зокрема у США, відбулася докорінна переоцінка ролі інтелектуальної 

власності в успішній економіці та підприємництві [4, с. 40]. Вплив економічних 

чинників на здійснення авторських прав особливо відчутний у США. Дослідники 

практично одностайні в тому, що такий  прагматичний підхід притаманний 

американській доктрині авторського права, яка спирається на економічний тип 

мислення. Крім того, судова практика також свідчить про широке застосування 

економічної мотивації при розгляді спорів з авторського права судами США [280, 

с. 16]. 

Ще одним важливим елементом позаправового середовища, у якому існує 

авторське право, є технічний прогрес. Їх взаємовідносини завжди були непростими. 

У XVIII столітті були винайдені друкарські верстати, згодом – фотографія. На 

початку XX століття основною технічною новинкою став кінематограф, на зміну 

якому прийшли кабельне, супутникове та сучасне цифрове телебачення. Однак 

справжню революцію в авторському праві зробило інформаційне суспільство, яке 

у XXI столітті продовжує свій динамічний розвиток. Так, комп’ютерні програми як 
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інформаційні літературні твори, що спочатку сприймалися як нетрадиційні об’єкти 

в авторському праві, протягом 20 років посіли у ньому центральне місце. У 

цифрову епоху відбувається часткове переосмислення основних понять 

авторського права: його цілей, інститутів, обсягів охорони та винятків [226]. Як це 

не прикро, цифрове середовище ставить перед авторським правом багато викликів, 

наприклад через файлообмінні P2P (peer-to-peer) мережі, поширення творів у 

streaming [281]. З іншого боку, цифрова епоха надає авторському праву широкі 

можливості використання, про які кілька десятків років тому було годі мріяти. На 

думку К. Карона, авторське право проявляє унікальну здатність адаптуватися до 

нових  технологій шляхом поступових еволюційних змін, а не революційних 

стрибків [90, с. 7]. Прикладом цього слугує директива 2001/29/ЄС про гармонізацію 

певних аспектів авторського права та суміжних прав в інформаційному суспільстві, 

що регулює право на відтворення та право на сповіщення публіці, які понад два 

століття вважаються основними елементами реалізації авторського права.  

Епоха інформатики принесла нову термінологію та незворотні зміни: 

традиційному copyright (так званому «правому» авторському праву) протистоять 

copyleft («ліве» авторське право)  вільного програмного забезпечення, проект 

вільних ліцензій creative commons, які створюють суттєві виклики авторському 

праву. Обидві  течії зародилися у Сполучених Штатах та стрімко поширилися у 

світі, захоплюючи усі сфери інтелектуальної власності [282]. Наслідком цих 

тенденцій була бурхлива суспільна реакція в США на  внесення 12 травня 2011 

року до Сенату  проекту Акту про захист інтелектуальної власності  (англ. 

– PROTECT Intellectual Property Act, скорочена назва PIPA) та 26 жовтня 2011 року  

до Палати представників проекту Акту про припинення он-лайн піратства (англ. – 

the Stop Online Piracy Act, скорочена назва SOPA). Законопроекти розширюють 

можливості американських правоохоронних органів і правовласників у боротьбі з 

нелегальним контентом в Інтернеті, торгівлею захищеної авторським 

правом інтелектуальною власністю і контрафактом. В результаті масованої 

опозиції та протестів у січні 2012 робота над законопроектами була відкладена на 

невизначений час. Подібна доля спіткала і Антиконтрафактну торговельну угоду 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


17 
 

 

(англ. – the  Anti-Counterfeiting Trade Agreement, скорочено АСТА), підписану в 

Токіо 5 жовтня 2011 року США, Канадою, Японією, Марокко, Новою Зеландією, 

Сінгапуром, Кореєю, до якої 2 січня 2012 року приєдналися 22 держави-члени ЄС. 

Як відомо, угода викликала хвилю протестів у країнах ЄС та в результаті була 

відхилена Європейським Парламентом. Як зауважують французькі дослідники, 

подібні норми існували в національних законодавствах країн-членів ЄС і раніше, 

тому протести проти угоди АСТА мають радше ідеологічне, аніж правове підґрунтя 

[82, с. 13; 91, с. 5–6]. 

Як автономний інститут права інтелектуальної власності авторське право має 

тісні зв’язки з речовим, зобов’язальним правом, а також конституційним, 

цивільним, комерційним, конкурентним, податковим, кримінальним тощо. Як 

зазначає Пол Торреманс,  авторське право займає одне із найвищих місць в ієрархії 

правових норм та може гордо називатися фундаментальним правом [287, с. 173]. 

Так, у ст. 27 Загальної декларації прав людини, прийнятої 10 грудня 1948 року, 

зазначено:   «Кожна людина має право на захист її моральних і матеріальних 

інтересів, що є результатом наукових, літературних або художніх праць, автором 

яких вона є». Відповідно до ч. 1 ст. 15  Міжнародного пакту про економічні, 

соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 року «держави,  які беруть участь у 

цьому Пакті, визнають право кожної людини на … забезпечення захисту моральних 

і матеріальних  інтересів, що  виникають  у зв'язку з будь-якими науковими, 

літературними чи художніми працями, автором яких вона є». Згідно зі ст. 17 Хартії 

засадничих прав Європейського Союзу від 7 грудня  2000 року, яка в силу п. 1 ст. 

6  ДЄС має таку саму юридичну силу що і Договори, «інтелектуальну власність 

належить захищати». Ці положення прямо вказують на захист прав інтелектуальної 

власності, в тому числі авторського права. Тим часом існують й інші норми щодо 

непрямого захисту цих прав. Як відомо, авторське право є здебільшого майновим 

правом. Отже, на нього поширюється дія ст. 1 Протоколу № 1 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод, яка гарантує кожній особі право 

безперешкодно володіти своїм майном.  Право володіння майном безперечно 

поширюється і на немайнові активи, що було прямо підтверджено рішеннями 
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Європейського суду з прав людини, який чітко зазначив, що ст. 1 Протоколу № 1 

стосується інтелектуальної власності (справа Anheuser-Busch Inc. v. Portugal) [146], 

зокрема авторського права (справа Bălan v. Moldova) [147]. Отже, авторське право 

має важливе значення та користується посиленим захистом. З іншого боку, як 

підтверджує практика Суду ЄС (справа Scarlet Extended SA v SABAM Case C-70/10), 

це право не є абсолютним, воно повинно узгоджуватися з іншими правами та 

фундаментальними свободами [143].  

Аналізуючи зв’язки авторського права з конституційним варто зупинитися на 

унікальному  досвіді США, де права на результати інтелектуальної творчої 

діяльності зафіксовані як конституційний принцип. У ч. 8 Розділу 8 ст. 1 

Конституції США Конгресу надається право "заохочувати розвиток наук і 

корисних ремесл, забезпечуючи на певний строк авторам і винахідникам виключне 

право на їх твори і відкриття". Це положення отримало назву "клаузула 

інтелектуальної власності" (Intellectual Property Clause). Як справедливо зауважує 

Н. Бочарова, Конституція виявляє методологічні підходи до створення норм 

спеціального законодавства, визначає не тільки букву, але й дух, загальну 

спрямованість та концептуальний зміст законів. Тому, на думку дослідника,  

конституційне забезпечення права інтелектуальної власності в США сприяє 

ефективності правової охорони [4, с. 38-39]. 

Стосовно місця авторського права в системі інститутів права інтелектуальної 

власності, зауважимо, що авторське право підтримує найтісніші зв’язки з правом 

на промислові зразки (дизайни). Промислові зразки мають гібридний статус: їх 

образотворча сутність регулюється авторським правом, а юридичні процедури 

введення в господарський обіг здійснюється у відповідності з патентним правом. 

Особливістю цього подвійного статусу є те, що авторське право може існувати поза 

межами промислових зразків, а промислові зразки без авторського права – ні [38, 

с.15]. Однак у цьому випадку обсяг немайнових прав є набагато вужчим у 

порівнянні з творами мистецтва.  

Хоча авторське право і торговельні марки мають спільну юридичну природу, 

вони відрізняються способами набуття прав, строком охорони та виконуваними 
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функціями. Найчастіше суперечності виникають між зображувальними 

елементами торговельних марок  та такими об’єктами авторського права як твори 

живопису. Відмінності у сфері застосування зазначених об’єктів права 

інтелектуальної власності очевидні. Право на торговельну марку посвічується 

відповідним сертифікатом, строк дії якого становить 10 років, в той час, як 

виникнення авторського права, яке діє протягом усього життя автора і 70 років 

після його смерті, не потребує реєстрації твору та виконання будь-яких інших 

формальностей. Крім цього, власники торговельних марок не користуються такими 

ж широкими монопольними правами, як власники авторських прав.  

Хоча і авторське право, і патенти захищають творіння, відмінності у їх 

природі, функціях та сферах застосування суттєві. У патентному праві існує 

своєрідний суспільний договір між винахідником та суспільством: коротка 

монополія 20 років від дати подачі заявки надається для пропагування винаходу, 

компенсації затрат та отримання прибутків. При цьому патентовласник повинен 

активно впроваджувати свій винахід, інакше до нього можуть бути застосовані 

примусові ліцензії. Подібні обмеження відсутні у авторському праві, яке надає 

правовласникові довший період захисту, не зобов’язує його пропагувати твір і 

взагалі не покладає на нього жодних зобов’язань за винятком добросовісного 

здійснення права [90, с. 22]. Однак на практиці трапляється, що два права 

співіснують в рамках одного об’єкта, як, наприклад, у випадку комп’ютерних 

програм, які не зовсім вписуються у традиційне розмежування авторського та 

патентного права. 

Щодо зв’язків авторського права із суміжними правами зазначимо, що 

суміжні права є вторинними порівняно з авторським правом та можуть виникати і 

охоронятися лише за умови дотримання авторських прав на твори, які суб'єкти 

суміжних прав втілюють шляхом виконання, створення фонограм, відеограм тощо. 

Суб'єктів авторського права і суміжних прав поєднує творча діяльність, оскільки 

підґрунтям для виникнення суміжних прав є твір автора, який може бути 

розповсюджений шляхом виконання, транслювання тощо. Саме через тісний 

зв'язок з правами авторів ці права отримали  назву суміжних. Суміжні права не є 
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однорідними за своєю природою. Як вважає К. Карон, права артистів-виконавців 

по праву можна вважати квазіавторськими, оскільки вони дуже тісно межують з 

авторським правом. Спорідненість прав виробників з авторським правом не така 

очевидна передусім через те, що авторське право захищає сам твір, в той час 

виробники фонограм та відеограм – свої інвестиції, з допомогою яких 

розповсюджуються твори. Крім того, суміжним правам притаманні власні способи 

реалізації, зокрема через систему ліцензування [90, с. 21]. Однак попри перелічені 

відмінності дослідники практично одностайні в тому, що суміжні права слід 

розглядати у сукупності з авторським правом як його сателіти.  

Як відомо, існують концептуальні розбіжності між англосаксонською та 

континентальною системами  права у розумінні авторського права. Суть цих 

розбіжностей  полягає насамперед у тому, що країни англосаксонського права 

створили систему авторського права copyright, орієнтовану на  захист інвестицій та 

економічних прав, де авторське право виступає як різновид форми власності, 

створеної автором, яку можна використати з комерційною метою. В. Скордамалья 

порівнює їх з привілеями виключного типу [43, с. 10].  Як зазначає  В. Дроб’язко, 

правомочність авторського права у цій системі стосується виключно 

користуванням майновим потенціалом твору [13, с. 27]. У системі 

англосаксонського права авторське право зосереджувалося навколо захисту 

інвестицій, вважаючи, що це найкращий спосіб опосередкованого захисту самого 

автора; звідси – слабкі немайнові права та поняття work made for hire, яке надавало 

роботодавцеві права та твори, виготовлені найманими працівниками [83; 311, с. 3]. 

Розуміння авторського права як різновиду виду права власності та необхідності 

охорони майнових прав притаманне і країнам романо-германської системи права. 

Однак основна відмінність полягає в тому, що авторське право континентальної 

Європи droit d’auteur ґрунтується на філософській концепції, відповідно до якої 

твір є  втіленням особистості автора, яка вимагає такої ж охорони, що й майновий 

потенціал твору [там cамо]. У центрі цієї моделі авторського права стоїть особа 

автора-творця, який користується великим обсягом захисту, включно з 

немайновими правами. Тут, як бачимо, акценти зміщені в бік абсолютної природи 
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права: йдеться про заборону третім особам використовувати твір без згоди автора. 

Наголошуючи на нематеріальних правах автора твору, В. Скордамалья стверджує, 

що обмеженість  виключності в часі виправдана у європейському підході 

зацікавленістю суспільства у вільному використанні твору через певний період 

часу, коли він стане загальним надбанням. Саме з такого тлумачення у Німеччині 

народилася доктрина права на нематеріальні активи  «Immateralgütterechte», які 

складають третю категорію об’єктів права власності нарівні з рухомим та 

нерухомим майном [43, с. 11].  

Ці дві концепції авторського права розвиваються у постійному взаємозв’язку 

та взаємозалежності. Як стверджують компаративісти, на початку існувало багато 

спільних рис між класичним континентальним авторським правом  droit d’auteur та 

авторським правом copyright Великобританії, а відмінний тип регулювання 

спостерігався у США. З часом розбіжності між романо-германською системою, 

ключовою фігурою у якій була Франція, та системою загального права 

поглибилися, перетворившись на своєрідний ідеологічний розрив [279]. Окремі 

дослідники притримуються думки, що в наш час розбіжності поступово 

нівелюються. Наприклад, після приєднання США до Бернської конвенції про 

охорону літературних і художніх творів 1 березня 1989 року Конгрес вніс зміни до 

низки законів, тим самим наблизивши законодавство США до стандартів  

континентального авторського права, зокрема твори архітектури отримали статус 

об’єктів авторського права, запроваджено захист немайнових прав  авторів творів 

візуального мистецтва. Крім того, 28 жовтня 1998 року  в США набув чинності 

Закон  про авторське право в цифрову епоху (англ. Digital Millennium Copyright Act, 

скорочена назва DMCA) [215], аналогічний пізніше прийнятій у ЄС  директиві ЄП 

та Ради  2001/29/ЄС від 22 травня 2001 року про гармонізацію певних аспектів 

авторського права та суміжних прав в інформаційному суспільстві. Обидва 

нормативні документи були розроблені в цілях імплементації Договору про 

авторське право та Договору про виконання і фонограми ВОІВ та встановлюють 

відповідальність за виробництво і розповсюдження технологій, пристроїв або 

послуг, призначених для обходу заходів (широко відомих як управління 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
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цифровими правами або DRM), що контролюють доступ до об’єктів авторського 

права. У цьому контексті варто згадати і судову практику США, яка свідчить про 

винесення рішень, які узгоджуються з європейськими концепціями захисту 

авторських прав (зокрема у справі Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service 

Co., що стосувалася захисту баз даних [145], Верховний суд США виніс рішення, 

виходячи із критерію оригінальності аналогічно до вимог, запроваджених у ЄС). 

На переконання А. Строуелла, відмінності між класичним droit d’auteur та правом 

copyright невдовзі залишаться у минулому. Міжнародні договори, угода ТРІПС, а 

особливо право Європейського Союзу, що є симбіозом  різних правових традицій, 

призведе до виникнення нового авторського права [283]. Цю позицію не зовсім 

поділяють інші дослідники, які вважають, що суттєві розбіжності у підходах до 

врегулювання авторських прав на міжнародному рівні залишаються. Американська 

дослідниця П. Самуелсон вважає, що говорити про зближення авторського права 

США з класичним континентальним авторським правом говорити передчасно. 

Прагматична складова залишається дуже відчутною в авторському праві США, що 

проявляється у доктринах work for hire, fair use, дуже обмеженому захисті 

немайнових прав, відмінностях у захисті промислових зразків. Крім того, при 

ухваленні рішень щодо обсягів правової охорони Суди США застосовують 

економічну раціональну мотивацію, притаманну США, де виключні права авторів 

і винахідників закріплені конституційно [280, с. 16].     

Перейдемо до історії виникнення, формування та етапів розвитку 

авторського права.  Витоки авторського права знаходимо ще у Стародавній Греції 

та Римі, де авторам надавали можливість приймати рішення щодо оприлюднення 

своїх творів, а плагіат суворо засуджувався громадою [13, с. 24]. Дослідники 

практично одностайні в тому, що передумовою виникнення авторського права 

стало винайдення технології книгодрукування у XV столітті. Можливість 

розмножування літературних творів з допомогою друкарського устаткування  

зумовило потребу правової охорони друкованої продукції, яка почала складатися у 

формі привілеїв. Виробники вкладали великі кошти на придбання устаткування, 

паперу, робочу силу. Саме для захисту цих інвестицій від недобросовісної 
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конкуренції була запроваджена система привілеїв, які надавали виключні права на 

відтворення і розповсюдження та запроваджували примусові заходи у вигляді 

штрафів, арешту, відшкодування збитків та конфіскації підроблених примірників. 

Так формувалися окремі риси сучасного авторського права  [13, с. 25].   Очевидно, 

книгодрукування запустило в дію економічні чинники творчості, а поштовхом для 

виникнення авторського права стали торгівля та потреба захисту виробників 

друкованої продукції і продавців книг [38, с. 21]. 

Першим нормативним актом у сфері захисту авторських прав був Статут 

королеви Анни, прийнятий у 1709 році в Англії. Основним положенням Статуту 

було визнання за автором книги виключного права на її друкування впродовж 14 

років від дня першої публікації. Статутом також встановлювалася вимога 

реєстрації на депонування: опубліковані книги потрібно було зареєструвати в 

Центрі книговидавців, а примірники – депонувати для використання 

університетами та бібліотеками [13, с. 25]. Зазначимо, що подібні вимоги були 

характерні для Англії та США, законодавства інших країн не містили норм щодо 

обов’язкової реєстрації та депонування книг.  

Зупинимося детальніше на законодавстві Франції, яку вважають колискою  

авторського права. Сучасне авторське право бере свій початок від Великої 

французької революції, яка скасувала усі існуючі привілеї. Натомість 

Конституційна асамблея прийняла два декрети у 1791 та 1793 роках, які надавали 

авторам право на публічне виконання твору протягом усього життя та 5 років після 

його смерті  та виключне право на відтворення творів протягом життя автора та 10 

років після смерті. Вважають, що цими двома декретами були закладені основи 

авторського права, оскільки на відміну від Статуту королеви Анни в декретах 

основна увага приділяється авторам, а не видавцям. Хоча в Кодексі Наполеона 

немає згадок про авторське право, за часи його правління концепція виключності 

авторських прав поширилася на всю континентальну Європу і знайшла своє 

відображення в національних законодавствах, які впродовж ХІХ століття 

розвивалися паралельно [43, с. 10]. У часи між Імперією та IV Республікою були 

прийняті кілька важливих законів: 1866 року про встановлення строку охорони 50 
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років після смерті автора; 1902 року про фундаментальні принципи авторського 

права у мистецтві; 1910 року про матеріальну та нематеріальну складові 

авторського права. Окрім законодавчих реформ слід згадати юриспруденцію того 

часу, завдяки якій були сформульовані концепція особистих немайнових прав 

автора, яка стала символом французького авторського права, а також поняття 

авторства, оригінальності, колективних творів, контрактного авторського права 

тощо. Ще один напрямок розвитку авторського права – доктринальний. К. Карон 

відзначає, що впродовж XIX та першої половини XX століття трактати з 

авторського права писали в основному адвокати, письменники, судді. Особливістю 

та водночас перевагою французького авторського права є  тісний зв'язок теорії та 

практики [90, с. 30]. 

Авторське право Німеччини  перебувало під впливом німецької класичної 

філософії, зокрема моральної філософії Канта. Літературна та інша творча 

діяльність сприймалися як продовження та відображення особистості автора, на 

охорону якої він мав право через природну справедливість. Ці ідеї  мали значний 

впив на розвиток авторського права в континентальній Європі, зокрема призвели 

до появи концепції droit moral або особистих немайнових прав [13, с. 26]. 

Авторське право США майже триста років базувалося на первісних 

положеннях Статуту королеви Анни. Конституція США у 1787 році вперше у 

світовій конституційній практиці закріпила права на результати інтелектуальної 

творчої діяльності як конституційний принцип. У ч. 8 Розділу 8 ст. 1 Конституції 

США Конгресу надається право «заохочувати розвиток наук і корисних ремесел, 

забезпечуючи на певний строк авторам і винахідникам виключне право на їх твори 

і відкриття. Це положення отримало назву "клаузули інтелектуальної власності" 

(Intellectual Property Clause) [4, с. 38]. У 1976 році був прийнятий чинний нині Закон 

про авторське право, який надавав строк охорони впродовж життя автора та 50 

років після його смерті. Однак у цьому законі збереглися норми із Статуту Анни 

щодо обов’язково реєстрації та депонування книг. Ця вимога була скасована у 1989 

році з приєднанням США до Бернської конвенції. 28 жовтня 1998 року  в США 

набув чинності Закон  про авторське право в цифрову епоху (англ. Digital 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Millennium Copyright Act, скорочена назва DMCA), розроблений в цілях 

імплементації договорів ВОІВ про авторське право та про виконання і фонограми. 

У наш час завдяки винайденню інтернету продукти творчої діяльності   

швидко стають доступними у різних куточках світу. Як вважає  А. Франсон, 

авторське право доволі швидко стало міжнародним [240, с. 241]. Розвиваючи цю 

думку, К. Карон стверджує, що авторське право більше не може залишатися 

національним, воно інтернаціоналізується, при цьому розбіжності між 

законодавствами різних країн стираються у процесі правової глобалізації [90, с. 40].  

Першим міжнародним документом у сфері авторського права була Бернська 

конвенція про охорону літературних у художніх творів, підписана у 1886 році.  До 

вступу в дію Конвенції міжнародна охорона авторського базувалася на 

двосторонніх договорах, які на практиці були складні у застосуванні.  Завдяки 

передбаченому механізму перегляду до Конвенції вносилися численні зміни як 

реакція на технологічні виклики, тому вона не втрачає своєї актуальності і в наш 

час. Довший час Бернська конвенція залишалася нератифікованою такими 

крупними державами, як США, Китай, СРСР. У США спеціальним  федеральним 

органом у сфері захисту  авторських прав є Копірайт-Офіс (Copyright Office), який 

діє при Бібліотеці Конгресу. Тому з метою поширення мінімальних стандартів 

захисту авторського права на міжнародному рівні серед держав, які не приєдналися 

до Бернської конвенції, 06 вересня 1952 року під егідою ЮНЕСКО  була прийнята 

Всесвітня конвенція з авторського права. Тривалий час Всесвітня конвенція 

залишалася альтернативою Бернській конвенції, однак з приєднанням до останньої 

США та Росії відповідно у 1989 та 1995 роках вона  поступово втрачає своє 

значення. 

Міжнародне регулювання суміжних прав бере свій початок від Римської 

конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм та організацій 

мовлення.  Конвенція була реакцією на виклики, пов’язані з науково-технічним 

прогресом, який  призвів до масового безробіття артистів і музикантів. Виникнення 

якісного механізму механічного запису знизило потребу суспільства  у цих 

представниках творчих професій. Під впливом  професійних спілок міжнародне 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
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товариство  було змушене звернути увагу на проблеми виконавців  та розпочати 

пошук їх вирішення за аналогією з авторським правом [1, с. 201]. В результаті за 

ініціативи Міжнародної  організації праці, Міжнародного бюро Бернського Союзу 

та ЮНЕСКО  26 жовтня 1961 року в Римі  було підписано Міжнародну конвенцію 

про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення. 

Суттєвим доповненням до Бернської та Римської конвенцій було прийняття 20 

грудня 1996 року Договорів ВОІВ про авторське право та про виконання і 

фонограми, які покликані адаптувати авторське право та суміжні права до умов 

інформаційного суспільства.  

Паралельно з прийняттям міжнародних угод створювалися основні 

міжнародні інституції із захисту інтелектуальної власності, зокрема авторського 

права. Так, 14 липня 1967 року була створена Всесвітня організація інтелектуальної 

власності, розташована у Женеві, яка адмініструє міжнародні договори, спрямовує 

свою діяльність на здійснення арбітражу, медіації та позиціонує себе як глобальний 

форум з міжнародного співробітництва в галузі інтелектуальної власності. 

Особливо слід відзначити співпрацю ВОІВ з країнами, що розвиваються, завданням 

якої є становлення авторського права, яке спиралося б на національні традиції та 

надавало захист фольклору та народній творчості. Активну роботу у сфері захисту 

авторського права та суміжних прав проводять і  ЮНЕСКО, Всесвітня митна 

організація, Міжнародна організація праці. 

Останнім часом дуже популярною темою є процеси глобалізації у 

авторському праві, яку деякі дослідники, наприклад Сілке фон Левінскі, називають 

американізацією. Так, у 1994 році  була прийнята Угода про торговельні аспекти 

прав інтелектуальної власності  (скорочено ТРІПС). З цього моменту 

інтелектуальна власність стала предметом діяльності Світової організації торгівлі – 

провідної міжнародної економічної організації, членами якої є 161 країна, зокрема 

Європейський Союз, на долю яких припадає більше 96% обсягів світової торгівлі. 

Країни члени ЄС надають важливого значення угоді ТРІПС.  

Варто згадати і новий міжнародний інструмент, який напрацьовувався з 2006 

по 2010 роки певною мірою утаємничено, – Антиконтрафактну торговельну угоду 

http://iportal.rada.gov.ua/?nreg=995_770&print=1
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(англ. the Anti-Counterfeiting Trade Agreement, скорочено АСТА), яка встановлює 

міжнародні норми боротьби з підробками, зокрема у сфері авторського права. Як 

відомо, ця угода викликала бурхливу полеміку та хвилю протестів та в результаті 

була відхилена Європейським Парламентом.  

Останні події та тенденції змушують глибоко замислитися над майбутнім 

авторського права. На думку деяких дослідників, зокрема Б. Едельмана, А. 

Бенсамоуна, авторське право перебуває в стані глибокої кризи та його перспективи 

дуже невтішні [227, с. 371; 87, с. 3]. Натомість інші  закликають до революційних 

змін у авторському праві з тим, щоб запроваджувати гнучкі моделі на кшталт 

безкоштовного програмного забезпечення та вільних ліцензії creative commons. 

Цілковито погоджуємося з думкою К. Карона про те, що в даний час ми є свідками 

ґрунтовної еволюції  авторського права. Саме тому його вважають однією з 

найдинамічніших дисциплін приватного права. Парадоксально, але авторське 

право ніколи раніше не було таким потужним та не концентрувало навколо себе 

такі значні активи.  З іншого боку, авторське право ніколи не було таким 

оспорюваним. На фоні загального не зовсім приязного  ставлення до 

інтелектуальної власності авторському праву дорікають антиліберальністю, 

стримуванням творчості, порушенням індивідуальних прав та свобод. Ж. Уе вбачає 

причину такого неприхильного ставлення у загальному неприйнятті суспільством 

заборон та обмежень, які сприймаються як незручність на зразок штрафу за 

неправильне паркування та перевищення швидкості [251, с. 73]. З винайденням 

інтернету авторське право увійшло у приватне  життя індивіда. Достатньо увійти в 

мережу інтернет, щоб отримати доступ до безмежної кількості творів. Далеко не 

всі усвідомлюють, що неавторизований  обмін файлами через P2P (peer-to-peer) 

мережі вважається фальсифікатом.   Дослідники зауважують, що в часи цифрового 

суспільства почала змінюватися термінологія: твір стали називати файлом. 

Відійшла в історію епоха, коли підробку вважали тяжчим злочином в порівнянні із 

звичайною крадіжкою [там само, с. 100]. Тому суспільні упередження стосовно 

авторського права становлять для нього найбільшу небезпеку. Для будь-якого виду 

права є дуже тривожним сигналом, коли переважна більшість суспільства перестає 
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сприймати його за норму [90, с. 38]. Тому прогнози щодо майбутнього авторського 

права зробити нелегко. Однак більшість науковців та практиків висловлюють 

думку про необхідність пошуку компромісів. З одного боку, авторське право 

повинно відстоювати законні інтереси авторів, оскільки без авторів не було б 

творів. З іншого – авторському  праву слід зважати і на законні інтереси виробників, 

адже без них твори не знайшли б свою публіку. І нарешті – неможливо ігнорувати 

інтереси самої публіки або споживачів продуктів авторського права. На думку 

німецького дослідника А. Дітца, авторське право тільки тоді зможе витримати 

виклики сучасності, якщо підхід до правового регулювання здійснюватиметься на 

основі загальної концепції сучасного авторського правопорядку, покликаної 

забезпечити збалансованість різних інтересів [70, с. 17-18]. Підсумовуючи 

викладене, зазначимо, що новітні технології, зокрема винайдення інтернету 

створюють серйозні виклики авторському праву, і його доля залежить від того, 

наскільки вдало вдасться збалансувати інтереси авторів, виробників та 

користувачів.   

 

1.2. Міжнародно-правове регулювання захисту авторського права та 

суміжних прав у рамках системи ООН  

Історія Всесвітньої організації інтелектуальної власності бере початок у  

далекому 1883 році, коли Йоганнес Брамс створив свою відому Третю симфонію, а 

Джон та Емілі Роблінг завершували будівництво Бруклінського моста в Нью-Йорку 

[72, с. 54].  20 березня 1883 року була прийнята Паризька конвенція про охорону 

промислової власності, яка є першим міжнародним договором у сфері 

інтелектуальної власності.  Практично одночасно розпочався процес міжнародного 

регулювання авторського права, який ознаменувався прийняттям 09 вересня  1886 

року Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів – першого 

міжнародного документа у сфері авторського права. Як і у випадку Паризької 

конвенції, для виконання адміністративних завдань було створене Міжнародне 

бюро.  

У 1893 році ці два бюро об’єдналися в одну міжнародну організацію – 
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Об’єднані міжнародні бюро із захисту інтелектуальної власності, скорочена назва  

БІРПІ (від фр. Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété 

Intellectuelle BIRPI),  із штаб-квартирою в Берні. У 1960 році BIRPI переїхали до 

Женеви – місця розташування відділення ООН та інших міжнародних організацій. 

На дипломатичній конференції у Стокгольмі 14 липня 1967 року були переглянуті 

положення існуючих на той час міжнародних договорів, адміністрування яких 

виконували BIRPI, та проголошено створення нової міжнародної організації – 

Всесвітньої   організації інтелектуальної власності.  

Члени ВОІВ прагнули, щоб новостворена організація була незалежною від 

Уряду Швейцарії та набула такого ж статусу, який мали інші міжурядові 

організації, та в подальшому змогла стати спеціалізованою установою системи 

ООН. Відтак ВОІВ як правонаступник BIRPI підписала договір з ООН, що набув 

чинності 17 грудня 1974 року. В силу цього договору  ВОІВ стала однією із 

шістнадцяти спеціалізованих установ ООН, яка зберігає незалежність та має 

власний статут, членів, керівні органи, доходи, бюджет, програму та вид діяльності  

[79].  Як зауважує А. Мінков, членами спеціалізованих установ можуть бути і 

держави, які не є членами ООН. Прикладом цього є Швейцарія, яка стала  членом 

ВОІВ у 1970 році та лише у 2002 році приєдналася до ООН [72, с. 56]. 

Відповідно до ст. 5  Конвенції про заснування Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності членом організації може стати будь-яка держава, яка є 

членом одного із Союзів [191].  Станом на 01 листопада 2015 року 188 держав є 

членами ВОІВ.  

На відміну від інших структурних підрозділів ООН, ВОІВ має істотні 

джерела фінансування, що не залежать від внесків держав-членів. Головним 

джерелом доходів ВОІВ є збори та мита з фізичних та юридичних осіб, що 

скористалися міжнародними системами реєстрації об’єктів  інтелектуальної 

власності в рамках Договору про патентну кооперацію (англ.: Patent Cooperation 

Treaty, скорочено PCT) для патентів, Мадридської системи для торговельних марок 

та Гаазької системи для промислових зразків. Частка доходів від міжнародних 

систем реєстрації продовжує зростати. Якщо у 2004-2005 роках часка доходів від 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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мит та зборів становила 89,2 % від загальних доходів ВОІВ, то у 2014-2015 роках 

прогнозовані поступлення від міжнародних систем реєстрації становитимуть 93,8 

%. Для порівняння внески держав-членів у 2004-2005 роках становили  6,6 % від 

загальних доходів організації, а в 2012-2013 роках їх частка зменшилася до 5,1 % 

[303, с. 20]. Аналіз  доходів ВОІВ свідчить про наявність стабільної позитивної 

динаміки зростання. Якщо на початку 1990-х років доходи організації становили 

близько 180 млн. шв. франків, то у 2004-2005 роках розмір доходів зріс до 522,7 

млн. шв. франків, а в 2014-2015 роках очікуються надходження до бюджету в 

розмірі 713, 5 млн. шв. франків [там само].   

Відповідно до ст. 4 Конвенції про заснування Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності для досягнення поставлених цілей були розроблені 

основні функції організації, які полягають у формуванні глобальної політики у 

сфері інтелектуальної власності шляхом розробки та адміністрування відповідних 

міжнародних правових документів, гармонізації національних законів і процедур у 

цій царині; надання послуг міжнародним заявникам щодо отримання прав на 

об’єкти промислової власності; обмін інформацією; надання технічної, 

організаційної та консультативної допомоги країнам, що розвиваються, та країнам 

з перехідною економікою; сприяння у врегулюванні спорів у сфері інтелектуальної 

власності між суб’єктами приватного права тощо [191]. 

Первинна та найважливіша функція ВОІВ – адміністрування багатосторонніх 

міжнародних конвенцій, а саме: зберігання текстів договорів, їх офіційних 

перекладів, додаткових договорів, заяв держав про вступ , вирішення конфліктів, 

забезпечення процедури перегляду договорів, виконання реєстраційних функцій 

для договорів, які передбачають міжнародну реєстрацію об’єктів інтелектуальної 

власності. Якщо у 1898 році BIRPI здійснювало адміністративні функції щодо 

чотирьох міжнародних договорів, то її правонаступниця ВОІВ зараз адмініструє 26 

міжнародних договорів, включаючи Конвенцію про  заснування ВОІВ. 

До міжнародних договорів у галузі авторського права та суміжних прав, які 

адмініструє ВОІВ належать:  

- Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів 09 
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вересня 1886 року (в редакції Паризького акта 24 липня 1971 року) – 168 

(179) країн-учасниць; 

- Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників 

фонограм та організацій мовлення, 26 жовтня 1961 року – 92 країни-

учасниці;  

- Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від 

незаконного відтворення їхніх фонограм, 29 жовтня 1971 року – 78 країн-

учасниць; 

- Брюссельська конвенція про розповсюдження несучих програми сигналів, 

що передають через супутники, 21 травня 1974 року – 37 країн-учасниць; 

- Договір ВОІВ про авторське право, Женева, 20 грудня 1996 року – 93 

країни-учасниці;   

- Договір ВОІВ про виконання і фонограми, Женева, 20 грудня 1996 року – 

94 країна-учасниця;  

- Пекінський договір про аудіовізуальні виконання, 24 червня 2012 року, в 

силу станом на даний момент не вступив; 

- Марракеський договір про спрощення доступу до друкованих творів  

незрячим особам, особам з вадами зору або іншими обмеженими 

можливостями сприймати друковану інформацію 27 червня 2013 року, в 

силу станом на даний момент не вступив. 

Діяльність ВОІВ в основному ведеться у трьох напрямках: реєстраційна 

діяльність, забезпечення міжурядової співпраці з адміністративних питань 

інтелектуальної власності  та програмна діяльність.  

Реєстраційна діяльність включає прямі послуги заявникам та суб’єктам прав 

промислової власності відповідно до Договору про патентну  кооперацію (РСТ), 

Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, Гаазької угоди про 

міжнародну реєстрацію промислових зразків та Лісабонської угоди про захист 

зазначень місця походження виробів та їх міжнародної реєстрації. Зазначимо, що 

ця діяльність фінансується за рахунок мит та зборів, що сплачується заявниками, 

та станом на даний момент  складає понад 90 % бюджету ВОІВ. 

http://iportal.rada.gov.ua/?nreg=995_124&print=1
http://iportal.rada.gov.ua/?nreg=995_124&print=1
http://iportal.rada.gov.ua/?nreg=995_770&print=1
http://iportal.rada.gov.ua/?nreg=995_769&print=1
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Діяльність ВОІВ в галузі міжурядової співпраці з адміністративних питань 

інтелектуальної власності в основному зосереджена на керуванні роботою фондів 

патентних документів;  роботі з оновлення міжнародних класифікаційних систем; 

збору статистичних даних. ВОІВ постійно оновлює повний та загальнодоступний 

фонд законодавчих актів з інтелектуальної власності, витяги  якого публікуються у 

місячному Бюлетені ВОІВ [72, с. 59]. Крім цього, зусиллями організації розроблена 

електронна база даних  «WIPO Lex», яка забезпечує доступ до законів та договорів 

держав-членів ВОІВ, СОТ, ООН в галузі інтелектуальної власності.  

Однак основний об’єм роботи ВОІВ складає програмна діяльність, яка 

полягає у забезпеченні широкого визнання  існуючих договорів, їх оновленні 

шляхом перегляду, розробці нових договорів, організації співробітництва в цілях 

розвитку. Одним із аспектів програмної діяльності  організації є надання допомоги 

країнам, що розвиваються.   

Стокгольмською конвенцією про заснування ВОІВ передбачено створення 

чотирьох керівних органів: Генеральна асамблея, Конференція,  Координаційний 

комітет і Міжнародне бюро ВОІВ (Секретаріат). Вищим керівним органом ВОІВ є 

Генеральна асамблея, в повноваження якої входять призначення Генерального 

Директора; розгляд і затвердження звітів;  схвалення дворічного бюджету витрат 

[191]. Конференція ВОІВ є своєрідним форумом для обміну позиціями між 

державами-членами та напрацювання рекомендації з питань,  що становлять 

спільний інтерес у сфері інтелектуальної власності [там само]. Координаційний 

комітет є одночасно консультативним органом з питань, які становлять спільний 

інтерес, та виконавчим органом Генеральної асамблеї та конференції. Міжнародне 

бюро є Секретаріатом ВОІВ та виступає в якості депозитарію більшості угод, 

прийнятих під егідою ВОІВ.  Міжнародне бюро очолює Генеральний Директор, 

який призначається на визначений строк тривалістю не менше 6 років та може 

призначатися знову. З 01 жовтня 2008 року Генеральним директором ВОІВ є 

громадянин Австралії Френсіс Гарі – магістр міжнародного та арбітражного права 

Мельбурнського університету, доктор філософії Кембриджського університету. На 

Генеральній асамблеї 08 травня 2014 року Ф. Гарі був переобраний на другий строк 



33 
 

 

до вересня 2020 року.  

У ВОІВ існують спеціальні  комітети  експертів – так  звані постійні комітети, 

які створюються рішенням Генеральної асамблеї з спеціально визначеною метою. 

Станом на даний момент функціонують чотири постійні комітети: з патентного 

права; із законодавства в галузі товарних знаків, промислових зразків та 

географічних зазначень; з авторського права та суміжних прав та із стандартів 

ВОІВ. Крім цього, будь-який з керівних органів може в міру необхідності 

створювати так звані постійно діючі комітети. В даний момент діють  комітети із 

програми та  бюджету;  із розвитку та інтелектуальної власності; міжурядовий 

комітет з інтелектуальної власності, генетичних ресурсів, традиційних знань і 

фольклору та консультативний комітет із захисту прав.   

 За визначенням  ВОІВ дипломатична конференція – це зустріч держав членів 

на високому рівні,   єдиною метою якої є завершення переговорів щодо укладення 

нового договору. Дві останні дипломатичні конференції були скликані у зв’язку з 

новими міжнародними договорами у сфері авторського права. Йдеться про договір 

про аудіовізуальні виконання, прийнятий на  Пекінській конференції 24 червня 

2012 року, та  договір про полегшення доступу сліпих і осіб з вадами зору чи 

іншими обмеженими можливостями сприймати друковану інформацію  щодо 

опублікованих творів, прийнятий на Марракеській конференції  27 червня 2013 

року. 

Важливим напрямком діяльності ВОІВ є врегулювання комерційних спорів, 

пов’язаних з інтелектуальною власністю. З 1994 року при ВОІВ працює Центр з   

арбітражу та посередництва, який є нейтральним міжнародним некомерційним  

органом із врегулювання спорів. Центр пропонує ефективні з точки зору часових 

та фінансових  затрат варіанти альтернативного врегулювання спорів. Послуги 

ВОІВ з посередництва, арбітражу, прискореного арбітражу та винесення 

експертного висновку  дозволяють приватним особам в позасудовому порядку 

вирішувати свої внутрішні та транскордонні спори, які стосуються інтелектуальної 

власності та технологій. Центр ВОІВ також пропонує послуги із врегулювання 

спорів, що стосуються доменних імен.  За даними ВОІВ, у 2010-2011 роках доходи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1994
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від послуг з арбітражу і посередництва становили 3,3  млн. шв. франків [303, с. 19]. 

Важливо віхою в історії ВОІВ стало прийняття державами-членами у 2007 

році Порядку денного у сфері розвитку, який передбачає 45 рекомендацій, 

об’єднаних в шість кластерів. В рамках Порядку денного у сфері розвитку ВОІВ 

спрямовує свою діяльність як на реалізацію  практичних проектів, так і проведення 

комплексних досліджень у визначених сферах: інтелектуальна власність та 

конкуренція, інтелектуальна власність та  суспільне надбання, інфраструктура для 

підтримки передачі технологій тощо.     

У 2011 році була опублікована доповідь ВОІВ «Мінливе обличчя інновацій», 

у якій простежується, як  права інтелектуальної власності зайняли центральне місце  

в інноваційних стратегіях у всьому світі. В результаті цього політика у сфері 

інтелектуальної власності є авангардом інноваційної політики [308]. В результаті 

постійно зростаючого попиту на права інтелектуальної власності ринок знань на 

основі прав інтелектуальної власності знаходиться на підйомі. Компанії стали 

частіше торгувати правами інтелектуальної власності та ліцензувати їх. В 

міжнародному масштабі доходи від роялті та ліцензійних зборів зросли із 2,8 млрд. 

доларів США у 1970 році до 27 млрд. доларів США у 1990 році и приблизно до 180 

млрд. доларів США у 2009 році, випереджуючи за темпами ріст ВВП. Країни з 

високим рівнем доходу в наш час вкладають у нематеріальні активи більше коштів, 

ніж в матеріальні. Так, в Швеції та Сполученому Королівстві інвестиції в 

нематеріальні активи складають до 9,1% ВВП [там само].  

Будучи державою-засновницею ООН, Україна стала членом ВОІВ у 1970 

році. Восени 1992 року Уряд України заявив про продовження дії на території 

держави ряду основних міжнародних угод в сфері інтелектуальної власності і з 

цього часу співробітництво з ВОІВ розвивається і розширюється. З метою 

поглиблення співпраці з ВОІВ 28 травня 2002 року була підписана Угода про 

співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Всесвітньою організацією 

інтелектуальної власності. З цього часу періодично підписувалися Програми 

співробітництва між  Державною службою інтелектуальної власності України та 

ВОІВ. Остання Програма співробітництва, розрахована на 2014–2016 роки, була 
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підписана у Женеві 30 вересня 2014 року [51]. 

Під час 51-ї серії засідань Асамблей ВОІВ (23 вересня – 2 жовтня 2013 року) 

державами-членами прийнято консенсусне рішення про надання Державній службі 

інтелектуальної власності України статусів Міжнародного пошукового органу та 

Органу міжнародної попередньої експертизи відповідно до Договору про патентну 

кооперацію (РСТ) [там само]. Фахівці  очікують, що цей привілейований статус, 

який надано лише 19 державам-членам ВОІВ, сприятиме виходу національних 

винахідників і підприємств на світовий ринок технологій та посилить позиції 

національних виробників інноваційної продукції.  

У царині авторського права та суміжних прав важливо відзначити, що у 2003 

році Комітет розвитку та інтелектуальної власності ВОІВ розробив єдину методику 

розрахунку економічного внеску індустрій, що базуються на авторському праві. 

Упродовж років різні країни накопичили  чималий досвід проведення досліджень, 

однак через використання дослідниками різної методології було неможливо 

порівнювати результати, отримані в різних країнах. З метою створення єдиної 

методології проведення досліджень ВОІВ видала Путівник щодо оцінки 

економічного внеску індустрій, що базуються на авторському праві. Першими 

країнами, які вже у 2004 році провели дослідження відповідно до єдиної 

методології стали Сінгапур, Канада, США, Латвія та Угорщина [305]. В Україні 

дослідження «Економічний внесок індустрій, що базуються на авторському праві і 

суміжних правах» було проведено у  2007-2008 роках за ініціативою Державної 

служби інтелектуальної власності за підтримки ВОІВ.  Дослідження показало, що 

індустрії, які базуються на авторському праві і суміжних правах, у 2005 році 

характеризувалися внеском 2,85 % до ВВП України, що становило 12 583,54 млн. 

гривень або приблизно 2 500 млн. доларів США. [10, с. 131-132].  Результати 

проведеного дослідження дозволили  експертам дійти таких висновків: індустрії, 

що базуються на авторському праві і суміжних правах, є важливим сектором 

економіки, що швидко розвивається і потребує адекватного державного 

регулювання та підтримки; стрімкий розвиток інформаційного суспільства вимагає 

постійного вдосконалення законодавства та механізмів його реалізації; 
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правопорушення у сфері авторського права і суміжних прав є одним із головних 

факторів, які заважають розвитку цих  індустрій та становленню національної 

культури [10, с. 135]. Як бачимо, більшість зазначених рекомендацій залишаються 

актуальними і на сьогоднішній день.  

Крім цього, у  2008 році Відділ країн Європи і Азії опублікував  Посібник з 

розроблення стратегії в галузі інтелектуальної власності в країнах з перехідною 

економікою, на підставі якого Молдова, Грузія, Казахстан вже розробили свої 

національні стратегії. Процес розробки Стратегії розвитку сфери інтелектуальної 

власності в Україні триває [306]. 

12 грудня 2013 року Асамблеями держав-членів ВОІВ була схвалена  

Програма і бюджет ВОІВ на дворічний період 2014-2015 рр. У передмові 

Генерального директора зазначено, що попит на охоронні документи у сфері 

інтелектуальної власності, які складають основу доходів ВОІВ, випереджує темпи 

росту світової економіки. За попередніми оцінками очікується, що у 2014-2015 

роках  загальні доходи ВОІВ виростуть на 4,5 відсотки та становитимуть 713, 3 млн. 

шв. франків [303, с. 7]. Програма і бюджет ВОІВ на 2014-2015 рр. забезпечує 

планування на дворічний період Середньострокового стратегічного плану. У 

контексті планування програми розвитку авторського права та суміжних прав 

відзначено, що з появою цифрових технологій та інтернету сфера культури та 

творчих галузей зазнала незворотних змін, в результаті чого авторське право 

постало перед серйозними викликами. Стратегія реалізації програми з авторського 

права та суміжних прав  відбуватиметься за такими трьома напрямками: 

нормотворча та пов’язана з розробкою політики робота; технічна допомога 

країнам, що розвиваються, та найменш розвиненим країнам; послідовний розвиток 

авторсько-правової інфраструктури [303, с. 45-46]. 

Як зазначено у Програмі зовнішніх зв'язків  та партнерства, впродовж  

дворічного періоду 2014–2015 рр. міжнародне співтовариство вирішуватиме низку 

глобальних завдань, які стосуються ВОІВ. Серед останніх ініціатив слід згадати 

зусилля ООН, спрямовані на прискорення досягнення Цілей розвитку тисячоліття 

(ЦРТ); розробку Рамкової програми у сфері розвитку на період після 2015 року і 
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виконання рішень конференції з питань сталого розвитку  «Ріо+20»; переговори 

про підготовку   нового юридично значущого документа до Рамкової  конвенції 

ООН про зміну клімату  (РКЗК) для підписання у Парижі в 2015 році;  а також  

огляд   Всесвітньої зустрічі на вищому рівні з питань інформаційного суспільства. 

Серед стратегічних підходів на наступний дворічний період слід виділити 

зміцнення відносин ВОІВ з ООН та іншими ключовими партнерами, такими як 

Світова організація торгівлі (СОТ), Всесвітня організація охорони 

здоров'я (ВООЗ), Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), Програма 

ООН  з навколишнього середовища   (ЮНЕП), Рамкова   конвенція ООН про зміну 

клімату (РКЗК), Організація ООН з промислового розвитку (ЮНІДО), 

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО), Організація 

Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Департамент ООН 

з економічних і соціальних питань  (ДЕСП ООН) [303, с. 168]. 

Розпочнемо аналіз міжнародних договорів у галузі авторського права і 

суміжних прав під егідою ВОІВ з Бернської конвенції про охорону літературних 

та художніх творів,  яка була підписана 09 вересня 1886 року завдяки спільним 

зусиллям Міжнародної літературної і художньої асоціації (l’Association littéraire 

artistique et internationale), заснованої у 1878 відомим французьким письменником 

Віктором Гюго. До вступу в дію Конвенції міжнародна охорона авторського права 

базувалася на двосторонніх договорах, які на практиці були складні у застосуванні. 

У преамбулі Бернської конвенції проголошується її мета: охороняти настільки 

ефективно і однаково, наскільки це можливо, права авторів на їхні літературні і 

художні твори [88].  

У ст. 2 Конвенції зазначено, що термін  "літературні і художні твори" 

охоплює всі твори в галузі літератури, науки і мистецтва, яким би способом і в якій 

би формі  вони  не  були  виражені. Перелік творів не є вичерпним та може 

розширюватися у зв’язку з науково-технічним прогресом, надаючи правової 

охорони новим об’єктам авторського права. Відповідно до ч. 1 ст. 7 Конвенції 

Термін  охорони,  надаваний  цією  Конвенцією,  становить весь час життя автора і 

50 років після його смерті [там само]. 
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Конвенція ґрунтується на трьох принципах: 1) принцип національного 

режиму, відповідно до якого твори, створені в одній із держав-членів конвенції, 

одержують у всіх інших державах-членах таку саму охорону, яку ці країни надають 

власним громадянам; 2) принцип автоматичної охорони, відповідно до якого 

охорона надається автоматично і не зумовлюється формальними умовами 

реєстрації, депонування тощо (саме цей принцип довший час був причиною 

неприєднання до Конвенції США); 3) незалежності охорони, відповідно до якого 

права іноземного автора із держави-члена Союзу охороняються в іншій державі-

члені Союзу, незалежно від того, чи вони охороняються на батьківщині 

походження твору [32, с. 109].   

Довший час каменем спотикання для приєднання до Конвенції держав із 

загальною системою права була ст. 6bis Конвенції, яка стосується немайнових або 

так званих «моральних» прав автора, а саме права вимагати визнання свого 

авторства  на   твір   і   протидіяти   будь-якому   перекрученню, спотворенню чи 

іншій зміні цього твору,  а також будь-якому іншому на твір,  здатному завдати  

шкоди  честі  або  репутації автора [88].  

Відповідно до ст. 19 Конвенції держави-учасниці можуть надавати вищий 

рівень захисту відповідно до національного законодавства. Згідно зі ст. 20 

Конвенції «уряди країн Союзу залишають за собою право вступати між собою в 

спеціальні угоди,  коли ці угоди будуть надавати авторам більш широкі права,  ніж 

встановлені цією Конвенцією, або будуть містити інші положення, які не 

суперечать цій Конвенції» [88]. Це положення є дуже важливим з огляду на 

прогресивний розвиток системи міжнародної охорони авторського права. Воно 

було використане для розробки Угоди ТРІПС 1994 року, договорів ВОІВ про 

авторське право та про виконання і фонограми 1996 року.  

Первинна редакція Бернської конвенції зазнала значних змін. Перший 

перегляд відбувся в Берліні у 1908 році, далі – в Берні у 1914 році, Римі у 1928 році, 

Брюсселі  у 1948 році, Стокгольмі у 1967 році та Парижі 1971 році.   Завданням 

Паризької конференції  1971 року з перегляду Конвенції було забезпечити її 

універсальний характер. Оскільки країни з низьким рівнем економіки неспроможні 
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забезпечити високі стандарти захисту авторського права, Паризьким актом 

передбачені спеціальні пільги, які дозволяють за певних умов не виконувати 

вимоги мінімального рівня охорони, встановлені Конвенцією  [72, с. 127]. Як 

бачимо, завдяки передбаченому механізму перегляду до Конвенції вносилися 

численні зміни як реакція на технологічні виклики, відтак вона не втрачає своєї 

актуальності і в нас час. Учасниками Бернської конвенції є 168 країн світу. 

Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і 

організацій мовлення була прийнята 26 жовтня 1961 року та є першим міжнародно-

правовим документом у сфері суміжних прав. Римська конвенція була реакцією на 

виклики, пов’язані з науково-технічним прогресом, який  призвів до масового 

безробіття артистів і музикантів. Під впливом  професійних спілок міжнародне 

товариство  було змушене звернути увагу на проблеми виконавців  та розпочати 

пошук їх вирішення. Конвенція забезпечує охорону прав виконавців стосовно 

виконань, здійснених, переданих в ефір або вперше записаних на її території; 

виробників фонограм стосовно фонограм, вперше записаних або вперше 

опублікованих на її території та організацій мовлення щодо телерадіомовлення 

здійснюваного за допомогою передавачів, розташованих на її території [256]. 

Станом на 01 листопада 2015 року учасниками Римської конвенції є 92 країни. 

Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від 

незаконного відтворення їхніх фонограм, прийнята 29 жовтня 1971 року, стосується 

лише однієї категорії суб’єктів суміжних прав – виробників фонограм. Відповідно 

до ст. 2 кожна держава-учасниця зобов'язується охороняти інтереси виробників 

фонограм, які є громадянами інших країн-учасниць, від виробництва та 

розповсюдження серед публіки копій фонограм без згоди виробника [192]. 

Адміністративні функції Римської та Женевської конвенцій здійснюються ВОІВ 

спільно з МОП та ЮНЕСКО. Станом на 01 листопада 2015 року учасниками 

конвенції є 78 країн.   

Брюссельська конвенція про розповсюдження несучих програми сигналів, що 

передаються через супутники була прийнята 21 травня 1974 року. Конвенція 

передбачає обов’язок кожної із договірних держав вживати відповідних заходів по 
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запобіганню несанкціонованому поширенню на своїй або зі своєї території  будь-

якого  сигналу,  що  несе  програми. Станом на 01 листопада 2015 року учасниками 

Брюссельської конвенції є 37 країн [195]. 

Договір ВОІВ з авторського права укладено в Женеві 20 грудня 1996 року, 

вступив в силу 06 березня 2002 року; станом на 01 листопада 2015 року учасниками 

є 93 країни. Договір є спеціальною угодою, прийнятою у відповідності зі ст. 20 

Бернської конвенції з метою врегулювання охорони авторського права у 

цифровому середовищі. В договорі зазначені два охоронювані авторським правом  

об’єкти:  комп’ютерні програми незалежно від способу чи форми їх виразу 

та  компіляції даних чи іншої інформації («бази даних») в будь-якій формі, які  в 

силу підбору або організації їх змісту є результатом інтелектуальної творчості. 

Окрім прав, визначених Бернською конвенцією, договір передбачає права автора 

на розповсюдження, прокат та публічне сповіщення [304]. 

Подібно до договору ВОІВ з авторського права, договір ВОІВ про виконання 

та фонограми  є спеціальною угодою, прийнятою на основі Римської конвенції з 

метою врегулювання охорони суміжних прав у цифровому середовищі. Договір 

укладено в Женеві 20 грудня 1996 року, вступив в силу 20 травня 2002 року; станом 

на 01 листопада 2015 року учасниками є 94 країни. Договір стосується виконавців 

і виробників  фонограм та передбачає чотири види майнових прав, а саме: право на 

відтворення, розповсюдження, прокат та публічне сповіщення [307]. 

Пекінський договір про аудіовізуальні виконання прийнятий на 

Дипломатичній конференції з охорони аудіовізуальних виконань  24 червня  2012 

року в Пекіні [84]. Загалом у роботі Дипломатичної конференції взяли участь 156 

держав-членів та більше 50 міжнародних організацій. Пекінський договір зміцнює 

майнові права кіноакторів та інших виконавців, забезпечує їм додатковий прибуток 

та наділяє їх особистими немайновими правами. Крім цього,  договір встановлює 

чіткіші міжнародно-правові рамки для охорони прав виконавців в аудіовізуальній 

індустрії та вперше передбачає захист  прав у цифровому середовищі. Станом на 

01 листопада 2015 року Пекінський договір підписали 77 країн та лише 9 

ратифікували. Договір відкритий для держав-членів ВОІВ та ЄС і вступить в силу 
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через три місяці після здачі на зберігання 30 правомочними сторонами своїх 

ратифікаційних грамот.    

Марракеський договір про полегшення доступу сліпих і осіб з вадами зору чи 

іншими обмеженими можливостями сприймати друковану інформацію  щодо 

опублікованих творів  прийнятий на Дипломатичній конференції  27 червня 2013 

року в Марракеші (Марокко). У роботі конференції взяли участь 186 держав-

членів. Такий рівень участі у двох останніх дипломатичних конференціях 

вважають безпрецедентно високим за всю історію ВОІВ. За даними ВООЗ, у світі 

налічується більше 285 млн. сліпих та осіб з порушеннями зору, з яких 90% 

проживає в країнах, що розвиваються.  Договір, прийнятий після тривалих дебатів  

на Дипломатичній конференції, називають історичним, адже він розширює доступ 

до книг сотням мільйонів осіб з вадами зору та осіб з обмеженими здібностями у 

таких форматах, як брайлівський друк, тексти, надруковані великим шрифтом, і 

аудіокниги. Станом на 01 листопада 2015 року Марракеський договір підписали 82 

країни, в тому числі ЄС, та лише 11 ратифікували. Договір відкритий для держав-

членів ВОІВ та ЄС і вступить в силу через три місяці після здачі на зберігання 20 

правомочними сторонами своїх ратифікаційних грамот або документів про 

приєднання [268]. Cитуація з ратифікацією договору викликала несподіване 

протистояння між Радою Європейського Союзу та Європейською Комісією. 20 

березня 2015 року Рада прийняла незвично жорстку заяву, у якій звинуватила 

Європейську Комісію у зволіканнях з ратифікацією Марракеського договору та 

закликала Комісію відповідно до ст. 241 ДфЄС невідкладно внести відповідний 

законопроект [271].  

Активну роботу у напрямку захисту авторського прав на міжнародному рівні 

проводить ЮНЕСКО. Як відомо, ЮНЕСКО є однією із шістнадцяти 

спеціалізованих установ ООН, що займається питаннями освіти, науки та культури.  

Організація була створена 16 листопада 1945 року, штаб-квартира розташована у 

Парижі. Станом на 1 січня 2015 року ЮНЕСКО налічує 195 держав-членів та 8 

асоційованих членів.  Як зазначено на сайті ЮНЕСКО, захист авторського права та 

суміжних прав є невід’ємною умовою розвитку індивідуальної творчості, 
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культурних індустрій та пропагування культурного розмаїття.  Високий рівень 

піратства в поєднанні з низьким рівнем захисту авторських прав знищує стимули 

до творчості та поширення  культурних здобутків в усіх країнах світі та свідчить 

про потребу об’єднання зусиль з метою пропагування творчості та заохочення 

сталого розвитку. Від самого початку ЮНЕСКО послідовно провадить політику 

захисту авторського права. Після прийняття Всесвітньої конвенції про авторське 

право у 1952 році ЮНЕСКО продовжує спрямовувати зусилля на забезпечення 

поваги до авторського права в усіх сферах творчості та індустрій культури [286]. 

Кілька років тому ЮНЕСКО заснувала Всесвітню обсерваторію боротьби з 

піратством – онлайн платформу з відкритим доступом, яка містить інформацію про 

національну політику держав-членів ЮНЕСКО з боротьби з піратством.   

Як будо зазначено вище, у 1952 році під егідою ЮНЕСКО була прийнята 

Всесвітня конвенція про авторське право, яка майже чотири десятилітня 

відігравала важливу роль у врегулюванні захисту авторського права на 

міжнародному рівні. У 2003 році була прийнята Конвенція про охорону 

нематеріальної культурної спадщини, а в 2005 році – Конвенція про охорону та 

заохочення розмаїття форм культурного самовираження, які стосуються 

здійснення авторського права та суміжних прав. Крім того, ЮНЕСКО разом з ВОІВ 

та МОП виконує адміністративні функції двох спеціалізованих конвенцій із 

захисту суміжних прав: Римської конвенції про охорону інтересів виконавців, 

виробників фонограм і організацій мовлення та Женевської конвенції про охорону 

інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм. 

Всесвітня конвенція про авторське право  прийнята 06 вересня 1952 року на 

Міжурядовій конференції з авторського права у Женеві. Завданням цієї конвенції з 

урахуванням надто високих стандартів Бернської конвенції та, відповідно, 

неохочого вступу до неї держав всередині XX століття, стало включення нових 

держав до міжнародної системи авторського права. За твердженням д-ра С. фон 

Левінскі, Всесвітня конвенція про авторське право була створена з тим,  щоб надати 

низці країн, у тому числі США та колишньому СРСР, можливість приєднатися до 

багатостороннього міжнародного договору про охорону авторського права та 
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забезпечити міжнародну охорону на всесвітньому рівні. Існуюча на той період 

Бернська конвенція була неприйнятною для цих та інших країн через те, що 

встановлений нею мінімальний рівень охорони був надто високим у порівнянні з 

відповідними національними законодавствами. Так, для прикладу, деякими з 

перешкод, які заважали США приєднатися до Бернської конвенції, були моральні 

права, принцип "жодних формальностей" та її мінімальний строк, який становив 50 

років після смерті автора [71, с. 4]. М. Богуславський, у свою чергу, зауважує, що 

за своїм змістом конвенція носить більш універсальний характер, що уможливлює 

участь у ній країн з різними правопорядками [67, с. 361]. 

Відповідно до ст. IV Всесвітньої конвенції строк охорони твору  визначається  

законом   Договірної Держави, однак  не може бути коротшим за період, що 

охоплює  час  життя автора і 25 років після його смерті [291]. 

Станом на 01 травня 2015 року її учасниками є 100 держав, з яких 65 зв’язані 

текстом 1971 року. Однак починаючи з кінця 1980-х років  значення Всесвітньої 

конвенції почало зменшуватися через приєднання до Бернської конвенції США та 

більшості країн, які виникли на пострадянському просторі. Станом на 2006 рік була 

лише одна держава, пов’язана виключно Всесвітньою конвенцією – Лаос. У наш 

час існують близько двох десятків країн, які не беруть часті у жодному 

міжнародному договорі з авторського права – Афганістан, Ефіопія, Ірак, Іран, 

Маршаллові острови, Палау, Сейшельські острови, Сан-Марино, Сомалі та ін.   

Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини була прийнята  

Парижі 17 жовтня 2003 року. Станом на 01 листопада 2015 року учасниками 

Конвенції є 163 держави. Конвенція визначає нематеріальну  культурну спадщину 

як ті звичаї, форми показу  та вираження, знання та навички, що проявляються в 

усній традиції,  зокрема  в  мові; традиційній  музиці, танцях, театрі; звичаях, 

обрядах, святкуваннях; знаннях і практиці, які стосуються природи та всесвіту; 

традиційних ремеслах, а також пов'язані з ними  інструменти, предмети, артефакти  

й  культурні простори,  які  визнаються  спільнотами як  частина їхньої культурної   

спадщини, передаються з покоління  в покоління, постійно відтворюються, 

формують почуття самобутності і наступництва, а також узгоджуються з 
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міжнародно-правовими   актами з прав  людини. З метою забезпечення 

життєздатності нематеріальної культурної спадщини держави-члени повинні 

вживати заходів з ідентифікації,  документування,  дослідження, збереження,  

захисту,  популяризації,  підвищення ролі та передачі нематеріальної культурної 

спадщини [193].   

Конвенція про охорону та заохочення розмаїття форм культурного 

самовираження від 20 жовтня 2005 року є ще одним документом, прийнятим під 

егідою ЮНЕСКО, який стосується  охорони авторського та суміжних прав. Станом 

на 1 листопада 2015 року учасниками Конвенції є 140 держав та Європейський 

Союз. За визначенням Т. Десюрмона, Конвенція є найважливішим інструментом 

для існування і розвитку потужного та диверсифікованого виробництва якісних 

культурних благ, спрямованим на захист культури та сприяння її розвитку через її 

різноманітність, який перебуває в гармонії з охороною літературної та художньої 

власності [69, с. 22].  Зазначимо, що Конвенція викликала певне занепокоєння у 

зв’язку з тим, що окремі держави, мотивуючи потребами захисту власної культури,  

можуть використати Конвенцію як підставу для того, щоб поставити під сумнів 

охорону авторських прав і свої зобов’язання за міжнародними договорами щодо їх 

захисту. Однак на думку більшості дослідників, підстав для стурбованості немає. 

Передусім в п. 17 преамбули чітко зазначено важливість  прав   інтелектуальної   

власності   для забезпечення   підтримки   тих,   хто  бере  участь  у  культурній 

творчості [194]. По-друге, авторське право не входить у сферу дії Конвенції, яка 

була прийнята з тим, щоб захистити культурне розмаїття від зростаючого впливу 

економічного лібералізму, який відкриває шлях до культурної гегемонії 

наймогутніших держав [69, с. 25]. Таким чином, держави-члени не можуть 

апелювати до Конвенції для послаблення зобов’язань із захисту авторського права, 

покладених на них за міжнародними договорами, зокрема прийнятих в рамках 

ВОІВ та СОТ [там само].  

У системі ООН є спеціалізовані установи, конференції, комісії, науково-

дослідні інститути, діяльність яких безпосередньо не стосується права  

інтелектуальної власності, однак  вони тією чи іншою мірою пов’язані з реалізацією 
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та захистом цього права. Згадаємо деякі з них. 

Міжнародна організація праці (МОП) займається регулюванням трудових 

відносин на міжнародному рівні. МОП була заснована в 1919 році та стала першою 

спеціалізованою агенцією ООН у 1946 році. МОП об’єднує 186 держав-членів та 

відповідає за розробку міжнародних стандартів у сфері праці, зайнятості, 

професійної підготовки та соціального забезпечення. МОП є унікальною 

тристоронньою організацією, яка об’єднує представників урядів, організацій 

працівників та роботодавців задля спільної розробки політики і програм.  У 

контексті захисту інтелектуальної власності зупинимося на ролі МОП у прийнятті 

та адмініструванні двох міжнародних конвенцій в галузі  авторського права та 

суміжних прав: Римської конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників 

фонограм і організацій мовлення та Женевської конвенції про охорону інтересів 

виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм. Як було 

зазначено вище, Римська конвенція була реакцією на виклики, пов’язані з науково-

технічним прогресом, оскільки винайдення якісного механічного запису призвело 

до масового безробіття артистів і музикантів. Під впливом  професійних спілок 

міжнародне товариство було змушене розпочати пошук вирішення проблем 

виконавців. Так,  26 жовтня 1961 року в Римі була прийнята Конвенція про охорону 

інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення. Женевська 

конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення 

їхніх фонограм, прийнята 29 жовтня 1971 року, стосується лише однієї категорії 

суб’єктів суміжних прав – виробників фонограм. Адміністративні функції Римської 

та Женевської конвенції також здійснюють МОП спільно з ВОІВ та ЮНЕСКО. 

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) є спеціалізованою установою 

ООН, яка відіграє провідну роль у вирішенні проблем глобальної охорони здоров'я. 

Заснована у 1948 році, ВООЗ об’єднує 194 країни світу, штаб-квартира знаходиться 

у Женеві. Запланований бюджет організації на 2014-2015 рр. складає майже 4 

мільярди доларів США  [301]. ВООЗ розглядає права інтелектуальної власності не 

як ціль, а як засіб, який інколи  призводить до викликів у сфері охорони суспільного 

здоров’я.  14 листопада 2001 року в м. Доха, Катар, була ухвалена Декларація про 
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Угоду ТРІПС та охорону суспільного здоров’я (Doha Declaration on the TRIPS 

Agreement and Public Health). У п. 4 Декларації вказано, що Угода ТРІПС не 

повинна перешкоджати прийняттю державами-членами заходів з охорони 

суспільного здоров’я [213].  

У травні 2003 року на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я  держави-члени 

ВООЗ прийняли рішення про створення спеціальної Комісії з прав інтелектуальної 

власності, інновацій та охорони суспільного здоров’я. Задля сприяння інноваціям 

та покращення доступу до охорони здоров’я людей у країнах, що розвиваються (за 

даними ВООЗ в країнах, що розвиваються, проживають 4,8 мільярдів людей, що 

становить 80 % населення світу) у травні 2008 року Всесвітня асамблея охорони 

здоров’я прийняла резолюцію WHA61.21, а через рік – резолюцію WHA62.16 про 

глобальну стратегію та план дій у сфері охорони здоров’я, інновацій та 

інтелектуальної власності [300]. Ще одним аспектом діяльності ВООЗ, який 

стосується сфери інтелектуальної власності, є боротьба з фальсифікованими 

лікарськими засобами. Зростання міжнародної торгівлі лікарськими засобами і їх 

продаж через мережу Інтернет призвело до створення в 2006 році Міжнародної 

цільової групи по боротьбі з контрафактною медичною продукцією IMPACT 

(International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce). На 65-й сесії 

Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я була прийнята резолюція WHA65.19, яка 

заснувала новий механізм боротьби з  поширенням некондиційної, підробленої, 

неправильно маркованої та фальсифікованої медичної продукції.  Детальніше про 

боротьбу з виготовленням та поширенням фальсифікованих лікарських засобів 

йтиметься у наступному підрозділі. 

 

1.3. Універсальні механізми охорони торговельних аспектів прав 

інтелектуальної власності   

Світова організація торгівлі була заснована 01 січня 1995 року з метою 

лібералізації міжнародної торгівлі та регулювання торговельно-політичних 

відносин держав-членів, замінивши ГАТТ (Генеральну угоду з тарифів та торгівлі). 

Станом на 01 листопада 2015 року 161 країн є членами СОТ, в тому числі всі 
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держави ЄС та сам ЄС. Штаб-квартира СОТ розташована у Женеві. У 2014 році 

бюджет СОТ становив 197 млн. шв. франків.  

СОТ приєдналася до міжнародної охорони інтелектуальної власності шляхом 

укладення Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. Угода 

відома під назвою ТРІПС (TRIPS – англійський  акронім від Agreement on Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights) та є Додатком 1 до  Марракеського 

договору про заснування СОТ. Слід зазначити, що діяльність попередника СОТ – 

ГАТТ  охоплювала сферу відносин у галузі міжнародної торгівлі тільки 

матеріальними об’єктами, не включаючи права на продукти інтелектуальної 

діяльності. Переговори про створенню СОТ в рамках ГАТТ вперше включали 

обговорення аспектів прав інтелектуальної власності, що впливають на міжнародну 

торгівлю.  Економічними причинами для цього стала висока частка у світовій 

торгівлі товарів з інтелектуальним компонентом, а також наявність значного за 

обсягом сектора контрафактної продукції.   Перед початком Уругвайського раунду 

переговорів з питань багатосторонньої торгівлі в 1986 році лише компанії США 

втрачали біля  50 млрд. дол. в рік через недостатній рівень захисту інтелектуальної 

власності. 15 квітня 1994 року були прийняті Угода про заснування СОТ та її 

невід’ємна частина Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, 

яка доповнила систему світової торгівлі інтелектуальною складовою, розширивши 

сферу правового регулювання на об’єкти права інтелектуальної власності. На 

думку Д. Жерве, така незвична назва Угоди була вибрана з таких міркувань: щоб 

не загострювати і без того очевидну конкуренцію з ВОІВ у нормотворчому процесі, 

було вирішено, що ГАТТ регулюватиме питання охорони права інтелектуальної  

власності лише у зв’язку з її торговими аспектами [242]. Цей принцип 

задекларований у преамбулі, яка, зокрема, зазначає, що Угода укладена з метою 

зменшити  викривлення  і  перешкоди   в   міжнародній торгівлі,  беручи  до  уваги  

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 [81]. З іншого боку, як вважає А. Мінков, акцент на 
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торговельних аспектах прав інтелектуальної власності є відображенням  

традиційного несприйняття США охорони немайнових прав [72, с. 153]. 

Стосовно місця, яке займає Угода ТРІПС у системі міжнародних норм, що 

регулюють питання інтелектуальної власності, зауважимо, що В. Скордамалья 

вважає, що причина, яка спонукала держави обрати інший, аніж ВОІВ, форум для 

переговорів, полягала у зростаючому невдоволенні існуючим контрастом між 

точністю, елегантністю та вишуканістю договорів, які адмініструє ВОІВ, і 

недосконалістю засобів для забезпечення практичної реалізації та однакового 

тлумачення цих договорів у різних країнах. Крім того, прийняття у сфері 

міжнародної торгівлі угоди, яка охоплює, крім товарів, послуги та комерційні 

аспекти інтелектуальної власності, дозволило створювати дієві механізми 

вирішення спорів між договірними сторонами, а також передбачати ефективні 

санкції проти сторін у разі порушення зобов’язань. І нарешті – ця глобальна угода 

спрощувала переговори з країнами, що розвиваються, оскільки спроби залучити їх 

до участі у конвенціях ВОІВ виявися безрезультатними [43, с. 20-21].  

Підтримуючи цю думку, А. Мінков зауважує, що прийняття Угоди ТРІПС у 1994 

році сприймалося як перехоплення ініціативи у ВОІВ. На той час для багатьох 

країн, що розвиваються, Угода ТРІПС стала уособленням вершини міжнародної 

охорони прав інтелектуальної власності. Така точка зору продовжує існувати і 

сьогодні попри те, що ВОІВ були прийняті договори про авторське право та про 

виконання і фонограми, ведеться розробка інших документів [72, с. 154]. 

Д. Жерве стверджує, що у роботі над текстом Угоди ТРІПС думки  

розробників розділилися: одні пропонували наново переписати усю систему 

охорони інтелектуальної власності, інші вважали, що необхідно виходити з наявної 

міжнародно-правової бази. Крупні виробники фармакологічної, харчової 

промисловості, шоу-бізнесу та програмного забезпечення вищою мірою залежні 

від надійного захисту їх інтелектуальної власності. Повна заміна системи охорони 

привнесла б хаос у міжнародні економічні відносини [242]. Відтак було погоджено, 

що лише невелику кількість прав необхідно змінити, ввівши при цьому деякі нові 

правила (наприклад, принцип найбільшого сприяння) та скасувавши деякі винятки 
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та обмеження за існуючими міжнародними договорами. Крім цього, необхідно 

встановити  ефективний механізм вирішення спорів між державами-членами  у 

сфері інтелектуальної власності [72, с. 155].   

Угода ТРІПС регулює широкий спектр прав інтелектуальної власності: 

авторське право та суміжні права, право на товарні знаки, географічні зазначення, 

промислові зразки, патенти, типології інтегральних мікросхем, однак не стосується 

корисних моделей. В Угоді розглядаються п’ять блоків питань, зокрема  

основоположні принципи торговельної системи; мінімальні стандарти реалізації 

прав інтелектуальної власності; заходи щодо забезпечення прав та порядок 

вирішення спорів. 

Основоположними принципами, викладеними  першій частині Угоди ТРІПС, 

є принцип національного режиму та принцип режиму найбільшого сприяння. 

Принцип національного режиму встановлювався у попередніх  міжнародних 

договорах, зокрема у Бернській конвенції. Принцип найбільшого сприяння не був 

традиційним для міжнародних угод, які регулювали  здійснення права 

інтелектуальної власності. Він задекларований у  ст. 4 Угоди ТРІПС та полягає в 

тому, що будь-яка перевага,  сприяння,  пільга або  імунітет,  що  надається  

державою-членом громадянам будь-якої іншої країни,  повинні бути негайно і 

безумовно надані громадянам всіх інших держав-членів [81]. Нерідко  принципи 

національного режиму та режиму найбільшого сприяння розглядають  у сукупності 

як дві форми загального принципу  запобігання дискримінації як відносно 

громадян однієї держави-члена та громадян інших держав-членів, так і відносно 

усіх торговельних партнерів членів СОТ [43, с. 21]. Щодо співвідношення Угоди 

ТРІПС та інших міжнародних угод щодо інтелектуальної власності, у ст. 2 

проголошено, що держави-члени повинні дотримуватися положень Паризької, 

Бернської та Римської конвенцій.  

У другій частині Угоди ТРІПС викладені мінімальні норми щодо існування, 

обсягу та здійснення прав інтелектуальної власності. Частина складається із восьми 

розділів, які стосуються авторського права та суміжних прав, товарних знаків 

(торговельних марок), географічних зазначень, промислових зразків, патентів, 
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компонування (топографії) інтегральних мікросхем, захисту конфіденційної 

інформації на зразок комерційної таємниці, ноу-хау та контролю за 

недобросовісною конкуренцією у сфері договірних  ліцензій. 

Охороні авторського права та суміжних прав присвячені ст. 9-14 Угоди. 

Угода встановлює, що захист  авторського права не поширюється на ідеї, 

процедури, способи дії або математичні концепції. Наведемо основні положення 

Угоди ТРІПС з авторського права: комп'ютерні  програми  у  вихідному  або  

об'єктному  коді захищаються авторським правом подібно до літературних творів 

за Бернською конвенцією; держави-члени не мають зобов’язань за ст.  6-bis 

Бернської конвенції щодо охорони моральних (немайнових) прав; якщо строк 

захисту твору (за винятком фотографічних та ужиткових творів) обчислюється на 

основі, іншій, ніж тривалість життя людини, такий строк повинен становити не 

менше 50 років від їх опублікування; автори    комп'ютерних    програм  і 

кінематографічних  творів  та   їх правонаступники отримали право дозволяти  або  

забороняти комерційний прокат оригіналів або копій своїх творів. 

У третій частині Угоди ТРІПС містяться положення щодо  забезпечення 

дотримання прав інтелектуальної власності. Держави-члени повинні передбачити 

у внутрішніх законодавствах правозастосовні процедури, які дозволили б вживати 

ефективних заходів з протидії порушенням права інтелектуальної власності. Такі 

процедури повинні бути  неупередженими та справедливими, і водночас не повинні 

бути складними та коштовними, а також призводити до невиправданих затримок. 

У випадку виявлення правопорушення санкції повинні бути достатньо 

обтяжливими. Угодою ТРІПС передбачені цивільно-правові та адміністративні 

процедури та засоби захисту, тимчасові заходи, особливі вимоги щодо митних 

заходів, а також кримінальні процедури захисту права інтелектуальної власності. 

В Угоді ТРІПС використовується процедура вирішення спорів, передбачена 

СОТ. За висловом В. Скордамальї, йдеться про наріжний камінь світової 

торговельної системи, яка гарантує виконання договірних положень та передусім 

спрямована на врегулювання суперечок у позасудовому порядку. Майже дві 

третини із 300 справ, відкритих у 1995-2004 роках, можна було вирішити ще на 
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етапі консультацій [43, с. 24]. Отже, механізм вирішення спорів в рамках СОТ 

спрямований на зближення позицій сторін та пошук взаємоприйнятного рішення, 

що є виразом  принципу суверенної рівності держав. Домовленістю про правила і 

процедури вирішення суперечок, яка є невід’ємною  частиною Угоди про 

створення СОТ, встановлені чіткі строки та етапи процесу врегулювання спорів. 

Перша стадія – консультації (добрі послуги, узгоджувальні процедури) між 

сторонами триває 60 днів. Друга стадія передбачає розгляд питання в експертних 

групах, призначених Органом врегулювання суперечок (англ.: Dispute Settlement 

Body). Група  експертів працює впродовж 6 місяців, після чого передає свої 

висновки або рекомендації Органу врегулювання суперечок. Третя стадія не є 

обов’язковою та  полягає в оскарженні рішення до постійного Апеляційного 

органу, який складається з осіб, що мають великий авторитет в галузі права, 

міжнародної торгівлі і не пов’язані з національними урядами. Строк апеляційної 

процедури не може перевищувати 2-3 місяців. Орган врегулювання суперечок 

схвалює рішення Апеляційної інстанції або відхиляє його  на умовах консенсусу.  

Після прийняття остаточного рішення, стороні, яка визнана винною, 

надається 30 днів для повідомлення СОТ про свій намір виконати рішення. Після 

цього їй зазвичай надається «розумний» строк для приведення внутрішнього 

законодавства у відповідність з рішенням СОТ. Якщо сторона не вживає 

відповідних заходів, позивач може звернутися до СОТ з проханням про накладення 

на порушника санкцій. Перш за все санкції повинні застосовуватися у  тому секторі, 

в якому встановлені порушення, однак у випадку значних порушень санкції можуть 

поширюватися на інші сектори. Як зауважує В. Скордамалья, цілком ймовірно, що 

у випадку значних порушень Угоди ТРІПС можуть бути застосовані тарифні або 

секторальні санкції [43, с. 25].  

Починаючи з моменту свого заснування у 1967 році впродовж майже 

тридцяти років ВОІВ залишалася єдиним центром міжнародних переговорів з 

питань інтелектуальної власності. Ситуація змінилася з  появою на світовій арені у 

1995 СОТ, яка позиціонувала себе як новий міжнародний форум з інтелектуальної 

власності. Цілком природно виникла проблема координації дій двох міжнародних 
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організацій, діяльність яких стосувалася однієї і тієї самої сфери суспільних 

відносин. Проблема такої «двоголовості» була вирішена шляхом підписання 22 

грудня 1995 року у Женеві Угоди між ВОІВ та СОТ, відповідно до якої сторони 

взяли на себе зобов’язання із взаємної допомоги та взаємного співробітництва у 

сфері охорони інтелектуальної власності [214, c. 5]. У преамбулі Угоди між ВОІВ 

та СОТ чітко зазначено, що сторони   прагнуть налагодити співпрацю та встановити 

відносини на основі  взаємної підтримки. Відтак Угода визначає такі напрямки 

співпраці: інформування, доступ  та переклад національних законів та нормативних 

актів, а також технічна співпраця.  Міжнародне бюро ВОІВ, Секретаріат СОТ і Рада 

з питань ТРІПС повинні взаємно гарантувати один одному доступ до копій 

нормативних актів, інструкцій, перекладів та комп’ютерних баз даних [80]. 

Таким чином, Угода ТРІПС узагальнила та об’єднала існуючі міжнародні 

документи із захисту прав інтелектуальної власності, зробивши акцент  на 

економічній складовій. Натомість у сфері регулювання ВОІВ залишаються 

розвиток науки, моральні права та консультативні функції. На перший погляд може 

скластися враження про певну конкуренцію юрисдикцій двох організацій. Однак 

укладення важливих міжнародних документів у сфері охорони інтелектуальної 

власності під егідою ВОІВ впродовж 1996-2000 років промовисто засвідчує, що 

створення нового центру інтересів СОТ не обмежило діяльність ВОІВ. На 

переконання В. Скордамальї, критерієм наділення компетенцією тієї чи іншої 

організації слугують відмінності у предметі регулювання: інтелектуальна власність 

як така чи пов’язані з нею торговельні аспекти. Наприклад, пошуки вирішення 

проблеми патентів на фармацевтичні вироби, пов’язані з охороною здоров’я 

населення в країнах, що розвиваються, краще проводити в рамках СОТ, а не ВОІВ, 

у зв’язку із наслідками для торгівлі. Натомість питання патентоспроможності 

живих істот, програмного забезпечення комп’ютерів на міжнародному рівні 

повинні належати до компетенції ВОІВ [43, с. 25]. 

Інтерпол (International Criminal Police Organisation, ICPO) – міжнародна  

організація, основним завданням якої є об’єднання зусиль 

національних правоохоронних органів країн-учасниць у сфері боротьби з 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B
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кримінальною злочинністю. Заснована у 1923 році як Міжнародна комісія 

кримінальної поліції, зараз є другою за розміром міжнародною міжурядовою 

організацією після ООН. До складу Інтерполу входять 190 країн світу, штаб-

квартира знаходиться в Ліоні, Франція. Інтерпол має сім регіональних офісів у 

світі, а також представництва при ООН у Нью-Йорку та при ЄС у Брюсселі. У 

кожній із  країн-учасниць є національні центральні бюро Інтерполу. Відповідно до 

фінансових звітів, доходи від основної діяльності Інтерполу у 2014 році становили 

79, 6 млн. євро, 67 % з яких складали внески країн-учасниць [257].  

Ще на початку 1990-х років країни-члени Інтерполу висловлювали 

занепокоєння зростаючими масштабами злочинів проти інтелектуальної власності. 

Починаючи від 2000 року Інтерпол розгорнув діяльність з протидії  підробкам та 

піратству у тісній співпраці з ВОІВ, ВМО, Європолом, власниками брендів та 

правовласниками. Розроблена Інтерполом Програма захисту інтелектуальної 

власності встановлювала такі основні цілі: спрямування діяльності міжнародної 

кримінальної поліції у сфері протидії злочинам проти інтелектуальної власності; 

підвищення рівня обізнаності про масштаби транснаціональної організованої 

злочинності у сфері інтелектуальної власності; забезпечення ефективного обміну 

даними; функціонування Коледжу детективів, які спеціалізуюся на міжнародних 

злочинах в сфері інтелектуальної власності (International Intellectual Property Crime 

Investigators College (IIPCIC); проведення комплексних тренінгів та оперативна 

підтримка [258, с. 6]. У серпні 2012 року сфера застосування  програми захисту 

інтелектуальної власності була значно розширена. Зараз вона має назву Програма 

протидії незаконному обігу товарів та підробкам (Trafficking in Illicit Goods and 

Counterfeiting (TIGC) Programme). Попри зміну назви переслідування підробок та 

піратів залишається наріжним каменем діяльності міжнародної поліції. Інтерпол 

підтримує та розвиває стратегічне та оперативне міжнародне партнерство з метою 

створення потужного альянсу  проти злочинності. Він є основним  орієнтиром для 

різних інститутів та агентств, зокрема національної поліції, митних і 

адміністративних органів, національних служб інтелектуальної власності, ВОІВ, 

ВМО, торговельних організацій та 40 галузей промисловості, у яких мають місце 
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порушення прав інтелектуальної власності.   

 У 2014 році був опублікований Посібник  Інтерполу з Незаконної торгівлі та 

підробок, який є першим публічним дослідженням актуальних питань протидії 

порушенням інтелектуальної власності.  Серед найбільших масштабних операцій, 

проведених Інтерполом  в останні роки, варто згадати операцію Юпітер, в 

результаті якої у 2011 році було вилучено вісім мільйонів контрафактних продуктів  

на суму 200 млн. доларів та затримано 1000 осіб;  операцію Чорний Посейдон, 

проведену  у 2012 році за підтримки Європейської Комісії в Білорусі, Грузії, 

Молдові, Туреччині та Україні, під час якої було здійснено проведено 1700 

оперативно-слідчих дій, вилучено 7,3 млн. контрафактних товарів на суму 122 млн. 

євро, затримано та допитано понад 1400 осіб;  операцію Пангея, в результаті якої  в 

червні 2013 року спільними зусиллями Інтерполу, ВМО, Постійного Форуму 

боротьби з міжнародною фармацевтичною злочинністю (the Permanent Forum of 

International Pharmaceutical crime) було конфісковано 10.1 мільйонів 

контрафактних медикаментів на загальну суму  36 млн дол. США, припинено 

діяльність більше 13.700 веб-сайтів [258, с. 10-12].  

Заснована у 1952 році як Рада митного співробітництва, Всесвітня митна 

організація (ВМО) є незалежною міжурядовою організацією, першочерговим 

завданням якої є підвищення ефективності діяльності митних адміністрацій у 

цілому світі. Сьогодні ВМО об’єднує митні адміністрації 180 країн світу, що 

регулюють 98 % світової торгівлі, штаб-квартира розташована у Брюсселі. Питання 

захисту прав інтелектуальної власності входять до компетенції Директорату з 

питань відповідності та сприяння, в рамках якого розроблена спеціальна програма 

захисту інтелектуальної власності, охорони здоров’я та безпеки. Щороку ВМО 

розробляє Стратегічний план, який є основою її діяльності на наступний рік. 

Відповідно до Стратегічного плану на 2013/2014 – 2015/2016 рр.. в рамках 

стратегічної цілі із захисту суспільства, охорони здоров’я та безпеки передбачені 

завдання, спрямовані на боротьбу з незаконною торгівлею та підробками [298].   

Окремо варто наголосити на ролі ВМО у діяльності Глобального конгресу по 

боротьбі з контрафакцією і піратством, який впродовж більше десяти років є 
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провідним міжнародним форумом для вироблення практичних стратегій боротьби 

з виготовленням та поширенням контрафактної продукції. Конгрес проводиться за 

принципом ротації ВМО, Інтерполом і ВОІВ за участі Міжнародної торгової палати 

(ICC), Міжнародної асоціації товарних знаків (INTA). Сьомий Глобальний конгрес 

по боротьбі з контрафакцією і піратством пройшов у квітні 2013 року у Стамбулі 

під егідою ВМО. Конгрес зібрав 850 делегатів з понад 100 країн, його основною 

метою став пошук інноваційних відповідей незаконному поширенню 

контрафактної та піратської продукції. 

З метою координації зусиль митних органів, спрямованих на припинення 

незаконної торгівлі продуктами інтелектуальної власності, ВМО були розроблені 

стандарти уніфікованої правової діяльності для використання митницями, відомі 

як S.E.C.U.R.E. (Standards to be Employed by Customs for Uniform Rights 

Enforcement). Крім цього, з липня 2000 року діє постійно оновлювана база даних  

вилучених товарів та правопорушень CEN  (Customs Enforcement Network), яка є 

унікальним інструментом для глобального та регіонального аналізу тенденцій і 

закономірностей. Серед останніх новацій ВМО згадаємо запроваджений у 2010 

році он-лайн та мобільний додаток IPM (Interface Public Members),  який забезпечує 

швидкий зв'язок та оперативний обмін інформацією між працівниками митниці та 

представниками приватного сектору задля перехоплення контрафактної продукції. 

Починаючи з 2004 року ВМО друкує щорічні звіти з порушень прав 

інтелектуальної власності та незаконної торгівлі. У звіті  за 2014 рік відзначено, що 

впродовж 2013 року було вилучено  понад 3 мільярди одиниць товарів  за підозрою 

порушення прав інтелектуальної власності на загальну суму 1 мільярд доларів.  

Особливістю 2013 року є те, що більше половини вилучених товарів становили 

фармацевтичні продукти, а також електронні прилади та харчові продукти,  що несе 

пряму загрозу здоров’ю та безпеці споживачів.  Це дуже небезпечні тенденції  в 

порівнянні з 2012 роком, де переважну більшість вилучених товарів становили 

аксесуари, одяг і фармацевтичні продукти, що займали третє місце у переліку [296].  

Серед останніх успішних операцій ВМО  варто згадати операцію  Бієла (Operation 

BIYELA), проведену ВМО спільно з Інститутом по боротьбі з контрафактними 
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медикаментами (the Institute of Research Against Counterfeit Medicines (IRACM))  в 

червні 2013 року у 23 країнах Африки, в результаті якої за 10 днів було вилучено 

більше 1 мільярда нелегальної продукції, половину якої становили медикаменти. 

Окрім співпраці на рівні ВОІВ, СОТ, Інтерполу та ВМО, питання 

інтелектуальної власності входять до сфери діяльності численних неурядових 

організацій на міжнародному, регіональному та національному рівнях. Варто 

згадати і суспільні інститути: організації колективного управління, об’єднання 

правовласників, виразників інтересів певних секторів економіки, інші інститути 

громадянського суспільства, які  відіграють важливу роль  у виробленні політики у 

сфері інтелектуальної власності та розробці законодавства. До таких організацій 

належать  Міжнародна асоціація із захисту інтелектуальної власності International 

Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI), Міжнародний альянс 

інтелектуальної власності International Intellectual Property Alliance (IIPA), 

Міжнародна асоціація власників торговельних марок International Trademark 

Association (INTA), Бізнес-ініціатива Міжнародної торгової палати щодо 

зупинення підробок та піратства ICC Business Action to Stop Counterfeiting and 

Piracy BASCAP, Міжнародна федерація виробників фонограм  International 

Federation of the Phonographic Industry (IFPI), Асоціація торговельних марок 

Європейської Спільноти European Communities Trade Mark Association ECTA, 

Асоціація власників європейських брендів Association des Industries de Marques 

AIM, французька асоціація протидії підробкам Union des Fabricants (UNIFAB) та ін.  

  

Висновки до розділу 1 

 

Зазначимо, що стрімкий розвиток новітніх технологій та виникнення 

інформаційного суспільства призвели до переоцінки ролі інтелектуальної 

власності, зокрема авторського права. З винайденням інтернету, який значно 

спростив доступ до продуктів інтелектуальної творчості, авторське право постало 

перед серйозними викликами. Склалося багато суспільних упереджень, з’явилися 

прихильники вільного програмного забезпечення copyleft, вільних ліцензій creative 
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commons, які вважають, що авторське право обмежує особисті права та свободи. Це 

призвело до суперечностей у правовому регулюванні авторського права, яке, 

одного боку, користується посиленим захистом, з іншого – змушене узгоджуватися 

з іншими правами та фундаментальними свободами. Яскравим прикладом цього 

стали хвиля протестів в січні 2012 року в США проти прийняття Акту про захист 

інтелектуальної власності PIPA (англ. – the PROTECT Intellectual Property Act) та 

Акту про припинення он-лан піратства SOPA (англ. – the Stop Online Piracy Act), а 

також масовий суспільний спротив в державах-членах ЄС у зв'язку з 

Антиконтрафактною торговельною угодою АСТА (англ. – the Anti-Counterfeiting 

Trade Agreement), яка в результаті була відхилена Європейським парламентом 04 

липня 2012 року. На наше переконання, для вирішення цих суперечностей 

необхідні нові підходи до регулювання сфери інтелектуальної творчості, які 

полягають у  пошуку компромісу між посиленим захистом авторського права, з 

одного боку, та забезпеченням фундаментальних прав на інформацію, освіту, 

доступ до культурної спадщини, захист персональних даних – з іншого.  

Видається доцільним звернути увагу на концептуальні розбіжності між 

англосаксонською та континентальною правовими системами у розумінні 

авторського права. Для англосаксонської системи характерне  авторське право 

copyright, орієнтоване на захист економічних прав та інвестицій, де авторське право 

виступає як різновид створеної автором форми власності, яку можна використати з 

комерційною метою. Натомість авторське право континентальної Європи droit 

d’auteur (власне авторське право) ґрунтується на філософській концепції, 

відповідно до якої твір є втіленням особистості автора  і потребує такої самої 

охорони, що  й майновий потенціал твору. Зауважимо, що континентальна модель 

авторського права поєднує французьку та німецьку правові традиції, великий вплив 

на її розвиток мали Велика французька революція та німецька класична філософія, 

зокрема в частині droit moral (особистих немайнових прав). Важливо наголосити, 

що вперше права на результати інтелектуальної творчої діяльності були закріплені 

як конституційний принцип в США. Так, у Конституції США 1787 року вперше у 

світовій практиці була закріплена норма щодо "заохочення розвитку науки і 
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корисних ремесел шляхом надання на певний строк авторам і винахідникам 

виключного права на їх твори і відкриття", яка пізніше отримала назву "клаузули 

інтелектуальної власності". 

Результати проведеного дослідження дають підстави стверджувати, що 

розбіжності між  двома концепціями авторського права поступово згладжуються: 

міжнародні договори, що діють  під егідою ВОІВ, угода ТРІПС, прийнята  в рамках 

СОТ, а особливо відповідні норми права Європейського Союзу, які є симбіозом 

правових традицій держав-членів, свідчать про виникнення міжнародного  

авторського права. Однак, розбіжності  у згаданих вище концепціях та, відповідно, 

підходах до врегулювання авторського права, залишаються суттєвими. Зокрема, 

йдеться про прагматичну складову, яка є відчутною в авторському праві США, що 

проявляється у доктринах work for hire, fair use, дуже обмеженому захисті 

немайнових прав, на відміну від класичного авторського права більшості країн ЄС, 

де немайнові права користуються максимальним захистом.   

Безперечно, провідну роль в міжнародній системі охорони інтелектуальної  

власності відіграє Всесвітня організація інтелектуальної власності, одна із 

шістнадцяти спеціалізованих установ ООН, створена 14 липня 1967 року, яка 

позиціонує себе як глобальний форум з надання послуг, розробки політики, обміну 

інформацією і налагодження співробітництва в галузі інтелектуальної власності, 

зокрема авторського права. В даний час під егідою ВОІВ прийнято 26 міжнародних 

договорів у сфері інтелектуальної власності, з них 8 – у сфері авторського права. 

Особливе місце серед них займають  Бернська конвенція про охорону літературних 

і художніх творів від 09 вересня 1886 року, яка поклала початок міжнародному 

регулюванню авторського права, та Римська конвенцію про охорону інтересів 

виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення від 26 жовтня 1961 року, 

яка започаткувала міжнародне регулювання суміжних прав. Аналіз діяльності 

ВОІВ дає підстави стверджувати, що організація своєчасно реагує на виклики 

авторському праву, пов'язані з технічним прогресом та розвитком інформаційного 

суспільства. Так, 20 грудня 1996 року під егідою ВОВ були прийняті Договір про 

авторське право та Договір про виконання і фонограми, які піднесли міжнародний 



59 
 

 

захист авторського права та суміжних прав на сучасний рівень. До останнього 

доробку ВОІВ слід віднести прийняття Пекінського договору про аудіовізуальні 

виконання від 24 червня 2012 року та Марракеського  договору про полегшення 

доступу сліпих і осіб з вадами зору чи іншими обмеженими можливостями 

сприймати друковану інформацію  щодо опублікованих творів від 27 червня 2013 

року. Як свідчить затверджена ВОІВ Стратегія реалізації програми з авторського 

права та суміжних прав на 2014-2015 рр., першочерговими завданнями організації 

є забезпечення  ефективного використання системи авторського права, зокрема 

колективного управління правами, у цифровому середовищі та надання технічної 

допомоги країнам, що розвиваються, з метою реалізації економічного потенціалу, 

закладеного в їх культурі. Зазначимо, що Україна стала членом ВОІВ у 1970 році.  

Крім цього, важливо згадати такі напрацювання  ВОІВ як розробку в 2003 

році Комітетом з розвитку та інтелектуальної власності Єдиної методики 

розрахунку економічного внеску індустрій, що базуються на авторському праві, на 

підставі якої 43 держави-члени, в тому числі Україна, здійснили внутрішні 

національні дослідження; та опублікування у 2008 році Відділом країн Європи і 

Азії Посібника з розроблення стратегії в галузі інтелектуальної власності в країнах 

з перехідною економікою, на підставі якого Молдова, Грузія, Казахстан вже 

розробили свої національні стратегії. Процес розробки Стратегії розвитку сфери 

інтелектуальної власності в Україні триває. 

Зазначимо, що від самого початку свого заснування у 1945 році послідовну 

політику захисту авторського права проводить ЮНЕСКО. У 1952 році під егідою 

ЮНЕСКО була прийнята Всесвітня конвенція про авторське право, яка майже 

чотири десятиліття відігравала важливу роль у врегулюванні захисту авторського 

права на міжнародному рівні. Однак з кінця 1980-х років  її значення почало 

зменшуватися через приєднання до Бернської конвенції США та більшості країн, 

які виникли на пострадянському просторі. У контексті захисту авторського права 

та суміжних прав важливо назвати останні міжнародні договори, прийняті під 

егідою ЮНЕСКО – Конвенцію про охорону нематеріальної культурної спадщини 

від 17 жовтня 2003 року та Конвенцію про охорону та заохочення розмаїття форм 
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культурного самовираження від 20 жовтня 2005 року. Видається доречним згадати 

інші спеціалізовані установи ООН, які в силу специфіки своєї діяльності  беруть 

участь у  прийнятті міжнародних документів, що включають норми стосовно 

різних аспектів інтелектуальної власності. Йдеться про Міжнародну організацію 

праці (МОП), яка спільно з ВОІВ та ЮНЕСКО виконує адміністративні функції 

Римської   та Женевської конвенцій. Крім цього, відзначимо Всесвітню організацію 

охорони здоров’я (ВООЗ), яка спрямовує зусилля на боротьбу з фальсифікованими 

і контрафактними лікарськими засобами та послідовно займається питаннями 

інтелектуальної власності, інновацій в контексті охорони суспільного здоров’я.  

Зауважимо, що 15 квітня 1994 року до міжнародної охорони інтелектуальної 

власності приєдналася СОТ, яка доповнила систему світової торгівлі 

інтелектуальною складовою шляхом укладення Угоди про торговельні аспекти 

прав інтелектуальної власності (скорочено – ТРІПС).  Передусім значення Угоди 

ТРІПС полягає у запровадженні базових норм щодо існування, обсягу та 

забезпечення захисту прав інтелектуальної власності. Крім цього, на наше 

переконання, ефективність Угоди полягає у використанні процедури вирішення 

спорів, передбаченої для СОТ, яку вважають наріжним каменем світової 

торговельної системи. Важливо згадати, що проблему своєрідної «двоголовості» у 

сфері міжнародно-правового регулювання відносин інтелектуальної власності, яка 

виникла з появою на світовій арені СОТ, була вирішена шляхом підписання 22 

грудня 1995 року Угоди між ВОІВ та СОТ.    

На завершення зауважимо, що важливу роль у забезпеченні захисту прав 

інтелектуальної власності  на міжнародному рівні відіграють Інтерпол та Всесвітня 

митна організація (ВМО), які підтримують та розвивають стратегічне і оперативне 

партнерство з низкою міжнародних організацій та приватним сектором з метою 

створення потужного альянсу проти організованої злочинності у сфері 

інтелектуальної власності.  
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РОЗДІЛ 2.  

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ  

АВТОРСЬКОГО ПРАВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 

 

2.1. Особливості формування джерел авторського права Європейського 

Союзу 

Впродовж понад півстолітню історію існування Європейського Союзу як 

унікальної, якісно нової форми інтеграції держав, сформувалася власна система 

джерел права. Унікальність та своєрідність джерел права ЄС полягає насамперед в 

тому, що право Європейського Союзу склалося внаслідок взаємозв’язку та 

взаємодії міжнародного та національного права. Джерела права Євросоюзу 

складають динамічну систему, яка перебуває в  постійному русі, оновлюється 

кількісно та якісно, забезпечуючи  стабільність та ефективність функціонування 

цього інтеграційного об’єднання. Джерелами права Європейського Союзу у 

широкому розумінні вважають усі форми зовнішнього вираження норм права, що 

прямо або опосередковано породжують юридичні права та обов’язки та формують 

поведінку суб’єктів права ЄС. Складна правова природа Європейського Союзу 

зумовлює гнучкість та різноманітність способів формування правових норм, а 

також способів їх вираження та фіксації у формі джерел права [64, с. 212]. 

Джерела права ЄС беруть свій початок з національних правових систем 

держав-членів та міжнародного публічного права. З національних правопорядків 

вони запозичують правові концепції, принципи та юридичні конструкції. Тісний 

зв'язок з міжнародним правом обумовлений тим, що міжнародні публічні договори 

є основою функціонування ЄС, вони мають вищу юридичну силу та визначають 

правовий статус інших джерел права ЄС. Однак, як влучно зауважує І. Яковюк, на 

відміну від права традиційної міжнародної організації праву ЄС притаманна 

відносна вичерпність переліку джерел, їх ієрархічність, внаслідок чого це право є 

добре організованим, систематизованим і внутрішньо узгодженим [64, с. 213]. 

У цьому дисертаційному дослідженні ми притримуватимемося традиційної 

класифікації, яка відображає загальноприйнятий в юридичній науці поділ на 
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джерела первинного та вторинного права. В цілях максимально повного аналізу 

всього масиву джерел права Європейського Союзу у сфері авторського права та 

суміжних прав дослідженням будуть охоплені ще кілька груп джерел, зокрема 

міжнародні договори, прецедентне право ЄС, спеціальні принципи права, правові 

звичаї, акти національного законодавства держав-членів та норми необов'язкового 

характеру або так звані акти "м’якого права". 

Стосовно актів  первинного права, зазначимо, що установчі договори як 

правова основа для функціонування всієї структури Євросоюзу формують 

міжнародний договірний механізм інтеграції, що являє собою систему 

міжнародних угод, за допомогою яких спрямовується розвиток інтеграційних 

процесів. Установчі договори  посідають найвище ієрархічне місце серед інших 

джерел права ЄС [52]. 

Варто наголосити, що перші установчі документи ЄС не містили положень  

щодо врегулювання питань інтелектуальної власності. Натомість у ст. 295 ДзЄС,  

підписаному 21 березня 1957 року, закріплена така норма: «Цей Договір у жодному 

разі не порушує норм держав-членів, що регулюють систему права власності». Цю 

загальну норму поширювали і на право інтелектуальної  власності, яке мало 

очевидний територіальний характер і регулювалося внутрішніми законодавствами 

держав-членів. Цікавою з цього приводу є думка італійського дослідника В. 

Скордамалья, який вважає, що країни-засновники свідомо уникали положень, які б 

наділяли новоутворені інституції повноваженнями у сфері інтелектуальної 

власності, з одного боку, не вважаючи за доцільне дублювати роботу на той час 

існуючого у ВОІВ Центру міжнародного співробітництва й паралельно створювати 

новий центр переговорів, а з іншого – щоб уникнути ризику перерозподілу влади 

між національними адміністративними органами та наднаціональними 

інституціями [43, c. 27]. 

Статтями 28–29  ДзЄС були заборонені кількісні обмеження та еквівалентні 

дії між державами-членами, які створюють перешкоди для вільного пересування 

товарів у межах спільного ринку. Однак ст. 30 Договору визначає, що заборона 

кількісних обмежень між державами-членами  «не виключає заборон чи обмежень 
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на імпорт, експорт і транзит товарів відповідно до принципів … захисту 

промислової та комерційної  власності». Цей виняток опосередковано підтверджує 

наведену думку про те, що держави-засновниці мали намір вивести інтелектуальну 

власність, зокрема авторське право та суміжні права, поза межі компетенції 

інституцій Співтовариства [43, с. 28]. 

Такий підхід до регламентації цих специфічних правовідносин на практиці 

призвів до  невідповідності між принципами спільного ринку і правами 

інтелектуальної власності, що в результаті створило обмеження у вільному русі 

товарів та свободі конкуренції  [1, с. 19]. Вагому роль у заповненні цієї прогалини 

відіграв Суд ЄС, який у своїх рішеннях надав визначення «специфічного предмета 

охорони», «вичерпання прав», про що йтиметься далі. 

З другої половини 1980-х років починається процес гармонізації 

національних законодавств держав-членів в галузі авторського права. В установчих 

договорах Європейського Союзу поступово починають запроваджувати норми, які 

створюють передумови для зближення законодавств. Так, у 1992 році у ДзЄС була 

введена ст. 151 (ст. 167 ДфЄС) про співпрацю держав-членів у сфері культури, а 

саме: «Союзові належить сприяти розквітові культур держав-членів, шануючи 

їхнє національне та регіональне розмаїття», та спрямувати свою діяльність на 

«заохочування співпраці держав-членів і, в разі потреби, підтримування та 

доповнювання їхніх дій у сферах … збереження й захисту культурної спадщини 

європейського значення, … сприяння  мистецькій та літературній творчості, 

зокрема в аудіовізуальному секторі».   

Як зазначалося вище, із набранням чинності Лісабонським договором 01 

грудня 2009 року компетенція ЄС у сфері інтелектуальної власності значно 

розширилася, а саме у ДфЄС була введена  стаття 118, яка визначає спеціальну 

компетенцію Європейського Союзу для європейських прав інтелектуальної 

власності: «в контексті запровадження  і функціонування внутрішнього ринку 

Європейському  Парламентові та Раді, діючи згідно зі звичайною законодавчою 

процедурою, належить запроваджувати заходи щодо утворення європейських 

прав інтелектуальної власності з метою забезпечення однакового захисту прав 
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інтелектуальної власності у всьому Союзі та створення централізованих 

загальносоюзних дозвільних, координаційних та наглядових режимів». Окрім цієї 

ключової статті, були врегульовані й інші питання щодо прав інтелектуальної 

власності. Зокрема, Лісабонським договором внесені певні зміни до ст. 133 ДзЄС 

(ст. 207 ДфЄС), у новій редакції якої зазначено, що спільна торговельна політика 

повинна ґрунтуватися на однакових принципах стосовно «змін тарифних ставок, 

укладання тарифних і торговельних угод, пов’язаних з торгівлею товарами та 

послугами, а також стосовно торговельних аспектів інтелектуальної власності, 

прямих іноземних інвестицій, досягнення однаковості заходів лібералізації та 

захисних заходів». 

У світлі захисту авторського права цікавою є нова редакції ст. 262 ДфЄС (ст. 

229а ДзЄС), згідно з якою Рада  уповноважена надавати Судові ЄС юрисдикції у 

спорах щодо застосування актів, що створюють європейські права інтелектуальної 

власності. Нагадаємо, що в попередній редакції йшлося про юрисдикцію суду у 

спорах, пов’язаних із застосуванням актів стосовно прав промислової власності. 

Завершуючи аналіз актів первинного права ЄС у сфері інтелектуальної 

власності,  окремо слід відзначити Хартію засадничих прав Європейського Союзу 

від 07 грудня 2000 року, яка після вступу в дію Лісабонського договору має 

юридично обов’язковий  характер та наділена такою ж самою юридичною силою, 

що й  установчі Договори. Статтю 17 Хартії, яка гарантує особі захист права на 

власність, доповнили спеціальною нормою, за якою «інтелектуальну власність 

належить захищати». Це свідчить про особливу увагу інституцій Європейського 

Союзу до охорони інтелектуальної власності, зокрема авторського права, яка є 

невід’ємним елементом успішного функціонування внутрішнього ринку, сприяння 

інноваціям та творчості. 

Щодо актів вторинного права, як справедливо зазначає професор С. 

Кашкін, попри своє "другорядне" положення в ієрархії джерел права ЄС, ці акти 

слугують найдинамічнішим компонентом правової системи Європейського Союзу" 

[73, с. 51]. Саме з допомогою регламентів, директив, резолюцій наднаціональні 

органи Союзу здійснюють регулювання суспільних відносин з питань авторського 
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права та суміжних прав, що належать до їхньої компетенції.  

Як відомо, правове регулювання авторського права та суміжних прав в ЄС 

відбувається шляхом гармонізації, тобто через прийняття директив, які покликані 

подолати найістотніші розбіжності в правових системах держав-членів та зблизити 

їхні законодавства у визначених сферах. Директива є актом ЄС, який, попри свою  

обов’язковість для держав-членів, не має прямої дії, в результаті чого форму та 

методи його імплементації покладають на держави-члени [12, с. 92]. Тим часом у 

сфері промислової власності правове регулювання на рівні ЄС полягає здебільшого 

у виданні регламентів – актів уніфікації,  роль яких полягає, за твердженням Р. 

Еннана, в запровадженні однакових правил поведінки та об’єктів виключних прав 

інтеграційного характеру [14, с. 112]. 

Початок гармонізації законодавства ЄС у галузі авторського права та 

суміжних прав пов’язують з опублікуванням 07.06.1988 року Зеленої книги 

«Авторське право та виклик технологій – питання авторського права, що 

вимагають невідкладних дій» [245]. Це своєрідна точка відліку, від якої 

починається процес гармонізації, спрямований на усунення в державах-членах 

розбіжностей у набутті та реалізації прав інтелектуальної власності з метою 

утворення єдиного ринку товарів та послуг, захищених авторським правом, зняття 

правових бар’єрів для торгівлі, захисту  творчості та інвестицій. Правовою 

підставою для гармонізації слугували статті  94–97  ДзЄС щодо зближення 

законодавства. Зокрема, у ст. 95 (1) визначено повноваження Ради з ухвалення 

заходів «щодо  зближення законодавчих, підзаконних чи адміністративних норм 

держав-членів, спрямованих на запровадження та функціонування внутрішнього 

ринку». 

На цьому етапі прийняті п'ять важливих директив ЄС у галузі авторського 

права та суміжних прав. 

Директива 91/250/ЄЕС від 14 травня 1991 року про правову охорону 

комп’ютерних програм [198] (кодифікована версія 2009/24/ЄС) [221] 

започаткувала процес гармонізації законодавств держав-членів у сфері авторського 

права.  В результаті прийняття директиви комп'ютерні програми отримали охорону 
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як літературні твори у відповідності з Бернською конвенцією. Крім цього, 

важливим досягненням директиви було закріплення критерію оригінальності як 

умови надання охорони комп'ютерній програмі як об'єкту авторського права.   

Директива 92/100/ЄЕС від 19 листопада 1992 року про право на прокат, 

право на позичку та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності [199] 

(кодифікована версія 2006/115/ЄС) [219]  стала першим міжнародним документом, 

який дав визначення понять "прокат" і "позичка". Особливої уваги заслуговує 

введення абсолютно нового правового режиму невідчужуваності права на 

"справедливу винагороду", відповідно до якого право авторів і виконавців на 

отримання справедливої винагороди за прокат не може бути предметом відмови.   

Директиву 93/83/ЄЕС від 27 вересня 1993 року про координацію деяких 

положень авторського права і суміжних прав та застосування їх до супутникового 

мовлення та кабельної ретрансляції [200]  слід розглядати у нерозривному зв'язку 

з раніше прийнятою 03 жовтня 1989 року директивою 89/552/ЄЕС "Телебачення 

без кордонів" [197] та Європейською Конвенцією про транскордонне телебачення 

від 05 травня 1989 року № 132 [229]. З огляду на все ще існуючі розбіжності між 

законодавствами держав-членів у сфері мовлення, публічного сповіщення та 

кабельної ретрансляції зараз Європейська Комісія працює над внесенням змін і 

доповнень до директиви 93/83/ЄЕС.   

Директивою Ради 93/98/ЄЕС від 29 жовтня 1993 року про гармонізацію 

строку охорони авторського і деяких суміжних прав [201] (кодифікована версія 

2006/116/ЄС) [220] встановлено строк чинності авторського права на літературні і 

художні твори, а також кінематографічні твори  та самобутні фотографії протягом 

життя автора та 70 років після його смерті. Строк чинності прав виконавців, 

виробників фонограм, виробника першого запису фільму спливає через 50 років від 

дати здійснення виконання, вироблення запису або першого правомірного 

опублікування/першого публічного сповіщення. Директивою 2011/77/ЄС від 27 

вересня 2011 року [222] строк охорони виключних прав виробників фонограм був 

збільшений до 70 років. З урахуванням світових тенденцій можна зробити прогноз 

про збільшення строків охорони в ЄС насамперед об'єктів суміжних прав. 
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Директива 96/9/ЄС від 11 березня 1996 року про правову охорону баз даних 

[225] встановлює критерій оригінальності, відповідно до якого авторським правом 

охороняться бази даних, які є творчим результатом інтелектуальної діяльності 

автора. Поряд з цим директива  встановлює право особливого виду – sui generis зі 

строком дії 15 років, яке поширюється на неоригінальні бази даних та захищає їх 

від неправомірного вилучення або повторного використання. Положення 

директиви були значною мірою розвинені Судом ЄС, який дав тлумачення 

поняттям "вилучення", "повторне використання", "істотне інвестування", "суттєва 

та несуттєва частина" бази даних.   

Наступні зміни в авторському праві Європейського Союзу пов’язані з 

викликами авторському праву та суміжним правам в умовах інформаційного 

суспільства, адже поширення мережі Інтернет змусило шукати рішення щодо 

особливостей регулювання авторського права в нових умовах. Так, на 

міжнародному рівні в рамках ВОІВ 20 грудня 1996 року прийняті Договори про 

авторське право та про виконання і фонограми. ЄС є стороною обох договорів на 

підставі рішення Ради № 2000/278/ЄС від 16 березня 2000 року про приєднання від 

імені Європейської спільноти до Договору ВОІВ про авторське право та Договору 

ВОІВ про виконання та фонограми. Саме з метою виконання міжнародних 

зобов’язань за цими договорами, які піднесли захист авторського права та 

суміжних прав на новий рівень, була  прийнята директива 2001/29/ЄС від 22 травня 

2001 року про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав 

в інформаційному суспільстві [216], яка посідає особливе місце серед актів ЄС у 

сфері авторського права та суміжних прав. На відміну від попередніх директив, які 

стосувалися окремих видів прав, вона поширює гармонізацію на весь обсяг acquis 

у цій царині. Тому британські дослідники (зокрема, Г. Тріттон) вважають 

інформаційну директиву найбільшим горизонтальним правовим актом та 

попередником Європейського кодексу авторського права [212, с. 488]. У директиві 

отримали подальший розвиток положення угоди ТРІПС щодо дозволених винятків 

та обмежень, а також удосконалені положення договорів ВОІВ щодо прав на 

відтворення, розповсюдження та сповіщення публіці. Директива встановлює 
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ідентичні правові підходи до регулювання авторського права і суміжних прав у 

цифровому середовищі, надаючи державам-членам можливості досягти єдиного 

результату, виходячи з національних правових традицій.  

Причиною прийняття директиви 2001/84/ЄС від 27 вересня 2001 року про 

право слідування на користь автора  оригінального твору мистецтва [217] були 

розбіжності в державах-членах щодо застосування права слідування (droit de suite), 

які негативно позначилися на внутрішньому ринку обігу творів  мистецтва. 

Значним досягненням директиви було визначення невідчужуваності права 

слідування, від якого  автор оригінального твору мистецтва не може відмовитися 

навіть заздалегідь, і яке передбачає сплату роялті від ціни продажу за будь-який 

перепродаж твору після першого здійсненого автором відчуження твору.  

В останні роки процеси гармонізації законодавства ЄС у галузі авторського 

права та суміжних прав суттєво уповільнилися.  25 жовтня 2012 року була прийнята 

директива 2012/28/ЄС про деякі випадки дозволеного використання сирітських 

творів [223], яка визначає сирітський твір як твір чи фонограму, суб'єкт прав на які 

невідомий або відомий, але не встановлений після проведення належного пошуку. 

Механізм проведення сумлінного належного пошуку передбачає дослідження 

джерел, визначених у Додатку до директиви для кожної категорії творів. Директива 

надає право здійснювати дії з відтворення і надання доступу до сирітських творів 

виключно некомерційним культурним закладам – бібліотекам, освітнім  установам 

і музеям, архівам, фільмофондам та організаціям суспільного мовлення – для 

досягнення ними своїх цілей, пов'язаних з суспільними інтересами, зокрема для 

збереження, реставрації, забезпечення культурного і освітнього доступу до творів. 

З 24 жовтня 2014 року Офіс з питань гармонізації внутрішнього ринку адмініструє 

базу даних сирітських творів.  

Нещодавно була прийнята остання директива  2014/26/ЄС від 26 лютого 2014 

року про колективне управління авторським правом і суміжними правами та 

мультитериторіальне ліцензування прав на музичні твори для використання он-

лайн на внутрішньому ринку [224]. Сфера колективного управління  авторськими 

правами в Європі має трьохсотлітню історію та регулюється як нормами 
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національних законодавств держав-членів, так і звичаєвого права.   Прийняття 

Директиви ЄС є важливим кроком на шляху гармонізації законодавств держав-

членів у цій сфері з метою визначення єдиного механізму збору, розподілу та 

виплати винагороди суб’єктам авторського права і суміжних прав за використання 

їх творів в мережі Інтернет через організації колективного управління. Заходи, що 

запроваджуються директивою, спрямовані на поліпшення ліцензування прав і 

доступу до цифрового контенту. Директивою встановлені термін імплементації до 

10 квітня 2016 року та подачі Європейською Комісією звіту про застосування 

директиви до 10 квітня 2021 року.  

Окрім матеріальних норм права інтелектуальної власності Європейського 

Союзу, активно впроваджують і процесуальні норми, спрямовані на правову 

охорону об’єктів інтелектуальної власності, способи забезпечення та захисту прав 

на результати інтелектуальної творчої діяльності [14, с. 115]. 29 квітня 2004 року 

була прийнята директива 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав 

інтелектуальної власності [218], яка є провідним документом уніфікації цивільно-

правових способів захисту інтелектуальної власності та важливим інструментом 

боротьби з піратством. Директива стала компромісом між пропозицією 

Європейської Комісії щодо встановлення жорстких засобів захисту інтелектуальної 

власності та обережнішою позицією Європейського Парламенту в частині 

застосування санкцій і обмежень особистих прав користувачів. Залишаючи 

питання кримінально-правових засобів захисту в компетенції держав-членів, 

директива поширила на терени ЄС способи і механізми захисту, які раніше успішно 

використовувалися в окремих державах-членах: тимчасові і застережні заходи, 

заходи із  забезпечення доказів, право на отримання інформації про товари і 

послуги, що порушують права інтелектуальної власності, можливість застосування 

судом виправних, альтернативних заходів та судової заборони.  

Окрім цього, варто згадати і митні засоби захисту інтелектуальної власності, 

які успішно впроваджують шляхом прийняття регламентів, зокрема регламент 

Ради (ЄЕС) № 3842/86 від 01 грудня 1986 року про заходи щодо запобігання випуску 

для вільного обігу контрафактних товарів [210]; регламент Ради (ЄЕС) № 3295/94 
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від 22 грудня 1994 року про заходи щодо запобігання випуску для вільного обігу, 

експорту, реекспорту або призупинення випуску контрафактних чи піратських 

товарів (зі змінами, внесеними Регламентом Ради (ЄЕС) №  241/1999 від 25 січня 

1999 року) [204]; та регламент ЄП та Ради (ЄС)  № 608/2013 від 12 червня 2013 року 

про митний контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності [273]. 

Як зазначалося вище, відповідно до установчих договорів сфера 

інтелектуальної власності знаходилася поза межами компетенції інституцій ЄС. 

Відтак, правові відносини, пов'язані із захистом  інтелектуальної власності, зокрема 

авторського права, в перші десятиліття існування Європейського Союзу 

перебували поза компетенцією ЄС та регулювалися в основному нормами 

міжнародних договорів і рішеннями Суду ЄС, який намагався узгодити потреби 

спільного ринку з територіальним за своїм характером правом інтелектуальної 

власності. Отже,  до кінця 1980-х років до системи джерел авторського права у 

Європейському Союзі відносилися окремі норми установчих договорів, практика 

Суду ЄС, міжнародні договори та принципи права.  

З початком гармонізації ситуація докорінно змінилася: почали формуватися 

джерела вторинного права ЄС, які є основною формою правотворчості інститутів 

ЄС у сфері авторського права і суміжних прав. Аналіз прийнятих директив свідчить 

про постійний взаємовплив, взаємозалежність і  взаємодію міжнародних норм та 

норм права ЄС у цій царині. Таким чином, усі директиви ЄС у сфері авторського 

права і суміжних прав можна розділити на три групи. Перша  група директив 

базується на основних міжнародних договорах у сфері авторського права, як 

правило, Бернській, Римській конвенціях і Угоді ТРІПС, положення яких 

розвиваються та деталізуються відповідно до вимог внутрішнього ринку та потреб 

ЄС.  Так, вперше в міжнародній практиці бази даних отримали правову охорону в 

Угоді ТРІПС; однак у пізніше прийнятій директиві 96/9/ЄС про правову охорону 

баз даних були врегульовані питання обсягів охорони, авторства,  обмежень, 

винятків. Аналогічна ситуація склалася з правовим регулюванням права 

слідування, яке було закріплене у ст. 14ter Бернської конвенції в редакції 1948 року, 

однак гнучкість та невизначеність положень цієї статті призвели до потреби більш 
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точних та чітких норм на рівні ЄС: відтак була прийнята директива 2001/84/ЄС про 

право слідування на користь автора оригінального твору мистецтва.  

Другу групу директив складають директиви, які вперше в міжнародній 

практиці запровадили норми щодо регулювання правової охорони певних об'єктів 

авторських прав, які знайшли своє подальше відображення в міжнародних 

договорах. Так, директива 91/250/ЄЕС про правову охорону  комп'ютерних 

програм вперше надала охорону комп'ютерним програмам як літературним творам 

відповідно до Бернської конвенції. Пізніше це положення було закріплене в Угоді 

ТРІПС та Договорі ВОІВ про авторське право.  Інша директива 92/100/ЄЕС про 

право на прокат, позичку та деякі суміжні права була першим міжнародним 

документом, що дав визначення поняттям "позичка" і "прокат", яких не було в 

Римській конвенції 1961 року, і лише згодом в Угоді ТРІПС та Договорі ВОІВ про 

авторське право з'явилися окремі норми щодо право на комерційний прокат. Крім 

цього, нещодавно прийнята директива 2012/28/ЄС про деякі випадки дозволеного 

використання сирітських творів вперше в міжнародній практиці дала визначення 

сирітського твору та порядку його використання некомерційними культурними 

закладами для досягнення цілей, пов'язаних виключно з суспільними інтересами.  

Аналогів цього документа у світовій практиці на даний час не існує.  

Остання група складається з директив, які прийняті з метою виконання 

зобов’язань ЄС за міжнародними договорами. Так, 20.12.1996 року в рамках ВОІВ 

були прийняті Договори про авторське право та про виконання і фонограми, 

стороною яких є ЄС на підставі рішення Ради № 2000/278/ЄС від 16.03.2000 року. 

Саме з метою виконання міжнародних зобов'язань за цими договорами була  

прийнята директива 2001/29/ЄС  про гармонізацію певних аспектів авторського 

права та суміжних прав в інформаційному суспільстві. Іншим прикладом може 

слугувати директива 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав 

інтелектуальної власності, яка була прийнята з метою виконання зобов'язань за 

Угодою ТРІПС на підставі рішення Ради 94/800/ЄС в частині запровадження 

цивільно-правових способів захисту, зокрема стосовно тимчасових заходів, 

забезпечення доказів, судової заборони, права на інформацію.    
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Як відзначають деякі дослідники, впродовж останнього десятиліття в праві 

Європейського Союзу помітна тенденція до консолідації нормативно-правових 

актів. Підтвердженням цього факту є прийняття та вступ в дію Лісабонського 

договору, консолідована версія якого увібрала себе тексти установчих договорів зі 

змінами, включаючи додатки та протоколи.  

На рівні вторинного законодавства можна також спостерігати цю тенденцію, 

яка відображається в прийнятті консолідованих директив та регламентів. Як 

зазначено у робочій доповіді Комісії від 19 липня 2004 року по перегляду 

законодавства ЄС в галузі авторського права та суміжних прав, консолідація  acquis  

проводитиметься у найавторитетнішій формі – у формі кодифікації, суть якої 

полягає у прийнятті  нових правових актів, які інкорпорують в єдиному тексті 

попередні базові документи з наступними змінами, не змінюючи їх суті. Ці нові 

правові акти замінюють та відміняють попередні базові акти. На переконання 

Європейської Комісії, ефективний доступ до законодавства ЄС полягає в тому, що 

акти з усіма наступними змінами та доповненнями повинні бути доступні в єдиній 

консолідованій формі [177, c. 5]. В результаті проведеної роботи були успішно 

кодифіковані три директиви: про право на прокат, право на позичку та деякі 

суміжні права у сфері інтелектуальної власності (92/100/ЄЕС – кодифікований 

текст 2006/115/ЄС); про гармонізацію строку охорони авторського і деяких 

суміжних прав (93/98/ЄЕС – кодифікований текст 2006/116/ЄС); про правову 

охорону комп’ютерних програм  (91/250/ЄЕС – кодифікований текст 2009/24/ЄС). 

Тим часом питання ширшої гармонізації авторського права у Європі було 

підняте у повідомленні Комісії «Єдиний ринок для прав інтелектуальної власності. 

Підтримка творчості та інновацій для забезпечення економічного зростання, 

високоякісної праці та першого рівня виробів та послуг в Європі» від 24 травня 

2011 року. На думку Європейської Комісії, ефективної, масштабної та всебічної 

гармонізації авторського права і суміжних прав на європейському рівні можна було 

б досягти шляхом прийняття Європейського кодексу авторського права на основі  

повної та всебічної кодифікації чинних директив ЄС. Це, в свою чергу, дозволило 

б оцінити необхідність зміни чи гармонізації існуючих винятків та обмежень дії 
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авторського права згідно з директивою 2001/29/ЄС. Європейська Комісія поставила 

перед собою амбітне завдання, яке полягає в можливості запровадження 

«унітарних» авторських прав на підставі ст. 118 ДфЄС та їх потенційного впливу 

на єдиний ринок [185, c. 11]. 

Інший підхід до здійснення кодифікації застосовано у проекті Європейського 

кодексу авторського права, який розробляється групою експертів Wittem Group 

починаючи з 2002 року. Серед розробників проекту увійшли провідні європейські 

науковці: Л. Бентлі, Т. Дрейєр,  Б. Хугенхольц, Р. Гілті, А. Строуел, Д. Віссер  та 

інші. Як зазначено у преамбулі, метою проекту є сприяння узгодженості та 

прозорості європейського авторського права, а також забезпечення охорони 

моральних та економічних інтересів авторів нарівні з дотриманням суспільних 

інтересів [230, c. 7]. Автори визнають, що попри двадцятирічний досвід 

гармонізації авторського права  шляхом прийняття директив  та зростаюче 

значення прецедентів Суду  ЄС, національні законодавства держав-членів з 

авторського права все ще суттєво відрізняються. Розробники  висловлюють  

сподівання, що проект Європейського кодексу авторського права може стати 

моделлю та реферативним посібником майбутньої гармонізації авторського права 

на європейському рівні. Водночас автори висловлюють думку про недоцільність 

запровадження уніфікованої європейської правової бази [230, c. 5].  

Новизна проекту полягає насамперед  у суттєвому акценті на моральних 

правах авторів та системному підході до виключень щодо використання майнових 

прав і випадків вільного використання. Аналізуючи новаторський підхід 

розробників проекту Європейського кодексу авторського права, Ю. Капіца 

приходить до висновку, що проект має суттєве значення для надання більш 

системного розвитку законодавства з авторського права ЄС [1, c. 40]. Подібну 

позицію займає і Л. Комзюк, зазначаючи, що проект став  першою успішною 

спробою розробки концептуальних засад кодифікації та феноменальним явищем у 

розвитку та зближенні доктринальних засад європейського авторського права [26, 

c. 46].   Водночас дослідник звертає увагу на те, що проект не охопив проблематику 

суміжних прав, прав на бази даних, питань забезпечення захисту авторських прав, 
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що дещо знижує його цінність.      

Нарівні із загалом позитивними оцінками фахівців можна зустріти і відверто 

критичні думки  щодо проекту Європейського кодексу авторського права. 

Наприклад, Міхалі Фічор, колишній асистент Генерального Директора ВОІВ, 

вважає ідею створення проекту передчасною, а сам проект недоцільним, оскільки 

(і) він знижує рівень охорони авторського права, (іі) окремі його положення не 

узгоджуються з існуючим  acquis  та (ііі) на практиці швидше призведуть до 

дегармонізації, аніж до зближення законодавств [237]. 

 Підсумовуючи викладене, зазначимо, що наведені напрямки кодифікації 

законодавства ЄС з авторського права мають принципові відмінності у підходах. 

Позиція Європейської Комісії полягає в обмеженій кодифікації винятково в рамках 

прийнятих директив, в той час, як  науковці Wittem Group   пропонують ширший 

підхід з визначенням моральних прав та систематизацією обмежень  майнових 

прав. Однак заслуговує на увагу думка Ю. Капіци щодо того, що і одна, і друга 

позиція не передбачають вирішення базової проблеми розвитку авторського права 

і суміжних прав – визначення прав користувачів щодо використання об’єктів 

авторського права і суміжних прав з некомерційною метою та, в широкому 

розумінні, пошуком балансу інтересів авторів, користувачів, споживачів та 

економічних чинників [1, c. 41-42].  

Дослідники Інституту інформаційного права Амстердамського університету 

пропонують в якості альтернативи кодифікації авторського права прийняття 

Регламенту ЄС про авторське право та суміжні права. У своєму звіті 

«Реформування авторського права та суміжних прав в економіці знань», 

підготованому на замовлення Європейської Комісії у 2006 році, голландські вчені 

зазначають, що такий регламент дозволив би сформувати уніфіковане правове 

середовище із захисту об’єктів авторського права і суміжних прав та створити  

єдиний ринок товарів та послуг. Шляхом прийняття регламенту можна було б 

мінімізувати різнорідні підходи держав-членів до правового регулювання у цій 

царині, зокрема  в частині винятків та обмежень з вільного використання. В такий 

спосіб вдалося б усунути наявний дисбаланс та виправити асиметрію чинного 
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acquis [252, c. 219]. Правовою підставою для прийняття регламенту могла б стати 

ст. 118 ДфЄС, яка прямо передбачає здійснення заходів щодо утворення 

європейських прав інтелектуальної власності для забезпечення єдиного захисту 

прав інтелектуальної власності  у всьому Союзі. Однак на заваді формування 

єдиного правового середовища може стати  ст. 345 ДфЄС (колишня ст. 295 ДзЄС) 

щодо невтручання ЄС у норми держав-членів, що регулюють систему права 

власності. Поділяючи думку голландських колег,  Ю. Капіца вважає, що 

конфліктність цих норм установчих договорів можна подолати, виходячи із 

принципу субсидіарності та пропорційності, шляхом закріплення на рівні ЄС лише 

тих норм, що прямо пов’язані із функціонуванням внутрішнього ринку товарів та 

послуг, які підпадають під охорону авторським правом При цьому норми, які 

мають незначний впив на внутрішній ринок, доцільно залишити за державами-

членами [21, c. 117]. Водночас представники наукових кіл висловлюють серйозні 

сумніви щодо готовності держав-членів до суттєвого, що зачіпає культурні та 

правові традиції, реформування внутрішнього авторського права та суміжних прав, 

не кажучи вже про заміну національної моделі на пан’європейську [250, c. 325]. 

Як відомо, більшість держав-членів ЄС є учасниками численних 

міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності, зокрема авторського та 

суміжних прав. Окрім того, учасником кількох договорів є власне Європейський 

Союз. Як стверджує Р. Є. Еннан, ця участь зумовлює зовнішній вплив на 

комунітарне законодавство у сфері авторського права [14, с. 115].  

Здебільшого, міжнародні договори прийняті під егідою ВОІВ – 

спеціалізованої установи ООН, головною метою якої є заохочення творчої 

діяльності та забезпечення захисту інтелектуальної власності в усьому світі. 

Наведемо перелік цих конвенцій та договорів: 

 Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів, 09 вересня 

1886 року (в редакції Паризького акта 24 липня 1971 року); 

 Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм 

та організацій мовлення, 26 жовтня 1961 року;  

 Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://iportal.rada.gov.ua/?nreg=995_124&print=1
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незаконного відтворення їхніх фонограм, 29 жовтня 1971 року; 

 Брюссельська конвенція про розповсюдження несучих програми сигналів, 

що передають через супутники, 21 травня 1974 року; 

 Договір ВОІВ про авторське право, Женева, 20 грудня 1996 року; 

ратифікований ЄС 14.12.2009, в дії з 14 березня 2010 року; 

 Договір ВОІВ про виконання і фонограми, Женева, 20 грудня 1996 року; 

ратифікований ЄС 14.12.2009, в дії з 14 березня 2010 року; 

 Пекінський договір про аудіовізуальні виконання, 24 червня 2012 року, 

підписаний ЄС 19 червня 2013 року; в силу не вступив; 

 Марракеський договір про спрощення доступу до друкованих творів  

незрячим особам, особам з вадами зору або іншими обмеженими 

можливостями сприймати друковану інформацію 27 червня 2013 року, 

підписаний ЄС 30  квітня 2014 року; в силу не вступив. 

Окремо слід згадати міжнародні договори, прийняті під егідою ЮНЕСКО:  

Всесвітню конвенцію про авторське право від 06 вересня 1952 року, Конвенції про 

охорону нематеріальної культурної спадщини від 17 жовтня 2003 року та охорону 

і заохочення розмаїття форм культурного самовираження від 20 жовтня 2005 року. 

Оскільки усі держави ЄС і власне Європейський Союз є членами Світової 

організації торгівлі, на них поширюється дія Угоди про торговельні аспекти прав 

інтелектуальної власності (ТРІПС) від 15 квітня 1994 року, що запроваджує 

базовий рівень охорони прав інтелектуальної власності, заходи щодо забезпечення 

охорони та порядок вирішення спорів. У цьому контексті важливою є позиція  Суду  

ЄС з приводу  співвідношення Угоди ТРІПС та директив ЄС у сфері авторського 

права. Так, відповідно до рішення Суду ЄС від 14 грудня 2000 року в об’єднаних 

справах Parfums Christian Dior SA v TUK Consultancy BV та Assco Gerüste GmbH and 

Rob van Dijk v Wilhelm Layher GmbH & Co. KG and Layher BV, держави-члени ЄС  

можуть безпосередньо посилатися на угоду ТРІПС у питаннях, не гармонізованих 

на рівні ЄС [Joint Cases C-300/98 and C-392/98]. У наступному рішенні у справі 

Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos Ldª v Merck & Co. Inc. and Merck Sharp & 

Dohme Ldª Суд ЄС постановив, що навіть при наявності відповідної директиви чи 

http://iportal.rada.gov.ua/?nreg=995_124&print=1
http://iportal.rada.gov.ua/?nreg=995_770&print=1
http://iportal.rada.gov.ua/?nreg=995_769&print=1
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регламенту національні суди повинні при можливості тлумачити внутрішнє 

законодавство, виходячи з його відповідності угоді ТРІПС [Cases C-431/05]. 

Наведені рішення свідчать про важливість міжнародних договорів та 

запроваджуваних ними універсальних механізмів регулювання відносин 

інтелектуальної власності в системі джерел авторського права і суміжних прав ЄС.   

Щодо джерел  прецедентного права, як уже зазначено, установчі договори 

Європейського Союзу не містили спеціальних норм щодо прав інтелектуальної 

власності. При цьому окремі положення ДзЄС були спрямовані на те, щоб 

захистити право інтелектуальної власності від втручання з боку інститутів 

Європейського Союзу. На практиці територіальний характер права інтелектуальної 

власності та відмінності у національному регулюванні створювали серйозні 

перешкоди функціонуванню спільного ринку та свободі конкуренції. На цьому 

етапі неврегульованості  відносин інтелектуальності власності, в тому числі 

авторського права, впродовж перших трьох десятиліть існування Європейського 

Співтовариства визначальна роль відводилася джерелам прецедентного права.  Як 

влучно зауважив Р. Еннан, за відсутності відповідної гармонізації на рівні 

Європейського Співтовариства цей перший етап правозастосування суто 

прецедентного характеру дав змогу виявити прогалини у правовому врегулюванні, 

окреслити шляхи розв’язання головних проблем, та на основі вироблених Судом 

ЄС принципів почало розвиватися вторинне право ЄС  [14, с. 112]. 

Без сумніву, рішення Суду ЄС, тлумачення ним окремих статей установчих 

договорів, формулювання засадничих принципів "специфічного предмета 

охорони", "вичерпання прав", стали передумовою та своєрідним стартовим 

майданчиком для комплексної діяльності інституцій ЄС з гармонізації та уніфікації  

законодавств держав-членів у сфері інтелектуальної власності.  

Прецедентне право продовжує посідати важливе місце серед джерел 

авторського права та суміжних прав у Європейському Союзі. Особливо це відчутно 

у тих сферах, які ще не повністю гармонізовані на рівні ЄС – колективному  

управлінні майновими правами, приватному копіюванні, репрографічному 

відтворенні тощо. Окремо варто звернути увагу на важливості рішень Суду ЄС 
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стосовно тих інститутів авторського права, які до прийняття акту гармонізації 

регулювалися у державах-членах по-різному.  Зазвичай відмінності у правових 

традиціях та, відповідно, підходах до регулювання неминуче призводять до 

інтенсивної роботи Суду ЄС. Так, директива 96/9/ЄС про правову охорону баз 

даних через  відмінності у законодавствах держав-членів щодо захисту баз даних, 

критерію оригінальності та права sui generis потребувала значної кількості 

тлумачень та роз’яснень з боку Суду ЄС. Особливо активну роботу Суду ЄС 

спричинила  і директива 2001/29/ЄС про гармонізацію певних аспектів авторського 

права та суміжних прав в інформаційному суспільстві, яка містила доволі широке 

формулювання щодо винятків, обмежень, засобів захисту технологічних заходів та 

залишила низку питань на розгляд національних органів.   

Детальніше про значення практики Суду ЄС у формуванні європейських 

стандартів авторського права та суміжних прав йтиметься у наступних підрозділах.  

Під принципами права розуміють приписи основоположного характеру, 

основні засади, орієнтири, які визначають сутність, зміст і порядок застосування 

інших норм ЄС. За узагальненням Н. Саглаєвої, значення принципів права полягає 

насамперед в тому, що вони слугують методологічною основою для формування 

гармонійної, цілісної та внутрішньо узгодженої системи права. Крім цього, ці 

концентровані вирази основних ідей певної системи чи галузі права є надійним  

інструментом заповнення прогалин у правовому регулюванні [50, c. 347]. 

Зауважимо, що у праві ЄС сформувалась власна сукупність принципів права 

інтелектуальної власності. До спеціальних принципів авторського права слід 

передусім віднести принцип охороноздатності (об'єкт повинен  відповідності 

встановленим  критеріям правової охорони); надання авторові виключних прав; 

невідчужуваності особистих немайнових прав автора; всебічної охорони; пошуку 

компромісу між  захистом прав автора та інтересами суспільства. Крім цього, 

зазначимо принципи національного режиму, автоматичної охорони та 

незалежності охорони, передбачені Бернською конвенцією, та сформульований в 

Угоді ТРІПС принцип режиму найбільшого сприяння, який в сукупності з 

принципом національного режиму розглядають як дві форми загального принципу 
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запобігання дискримінації. Без сумніву, варто згадати спеціальні принципи, 

розроблені практикою Суду ЄС – принцип  специфічного предмета охорони та 

принцип вичерпання прав на різні об'єкти права інтелектуальної власності. 

Норми рекомендаційного характеру або так звані акти "м’якого права" 

відіграють особливу роль в Європейському Союзі, розвивають правопорядок 

об’єднання, заповнюють наявні прогалини, а також слугують інструментом 

перспективного розширення компетенції Євросоюзу. Цікаво, що установчі 

договори не містять  положень про прийняття таких "нетипових" актів. Жодної 

згадки про них немає і в Лісабонському договорі. Прийняття і систематизація актів 

sui generis випливає з практики права Євросоюзу [75, c. 48]. Відповідно до 

Резолюції Європейського Парламенту від 07 вересня 2007 року про інституційні та 

правові особливості використання актів "м’якого права" до цієї категорії слід 

відносити рекомендації, повідомлення, білі та зелені книги, висновки, кодекси 

поведінки, резолюції тощо [234]. 

Впродовж останніх десятиліть сформувався важливий масив актів "м’якого 

права" ЄС  у сфері інтелектуальної власності, які слугують інструментом швидкого 

реагування на соціальні, економічні, технологічні та інноваційні виклики та 

окреслюють основні напрямки діяльності європейських інституцій у цій царині. 

Серед таких необов'язкових актів ЄС в галузі авторського права та суміжних прав 

назвемо:  

 Зелена книга «Авторське право та виклик технологій – питання авторського 

права, що вимагають невідкладних дій» від 07 червня 1988 року, яка поклала 

початок гармонізації законодавств держав-членів у цій сфері; з подальшим 

повідомленням Комісії «Продовження Зеленої книги. Робоча програма 

Комісії в галузі авторського права та суміжних прав» від 17 січня 1991 року; 

 Зелена книга «Про авторське право та суміжні права в інформаційному 

суспільстві» від  19 липня 1995 року з подальшим повідомленням Комісії 

«Продовження Зеленої книги про авторське право та суміжні права в 

інформаційному суспільстві» від 20 листопада 1996 року; 

 Зелена книга «Боротьба з підробками та піратством в Єдиному ринку» від 15 
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жовтня 1998 року з подальшим повідомленням Комісії «Продовження 

Зеленої книги про боротьбу з підробками та піратством в Єдиному ринку» 

від 30 листопада 2000 року; 

 повідомлення Комісії «Оновлення та спрощення community acquis» від 11 

лютого 2003 року; 

 робоча доповідь Комісії по перегляду законодавства ЄС в галузі авторського 

права та суміжних прав від 19 липня 2004 року; 

 повідомлення Комісії «Про єдиний ринок для Європи ХХІ століття» від 20 

листопада 2007 року; 

 Зелена книга «Авторське право в економіці на основі знань» від 16 липня 

2008 року; 

 Повідомлення Комісії  «Цифровий порядок денний для Європи» від 19 травня 

2010 року, метою якого є стимулювання цифрової економіки та реагування 

на соціальні виклики; 

 повідомлення Комісії «Єдиний ринок для прав інтелектуальної власності. 

Підтримка творчості та інновацій для забезпечення економічного зростання, 

високоякісної праці та першого рівня виробів та послуг в Європі» від 24 

травня 2011 року, яку характеризують як стратегію розвитку та програму 

модернізації європейського  права інтелектуальної власності; 

 Зелена книга «Щодо розповсюдження онлайн аудіовізуальних творів в 

Європейському Союзі: можливості та виклики у напрямі створення єдиного 

цифрового ринку» від 13 липня 2011 року; 

 меморандум Комісії щодо модернізації авторського права в умовах цифрової 

економіки від 05 грудня 2012 року. 

Зазначимо, що оцінка актів "м’якого права" Європейського Союзу в 

юридичній науці доволі неоднозначна. З одного боку, зелені та білі книги, 

повідомлення, робочі доповіді, програми, мають рекомендаційний характер, однак 

в окремих випадках вони можуть містити обов’язкові для виконання положення. 

На переконання К. Смирнової, наявність таких обов’язкових положень або 
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посилань, а також можливість оспорювання цих актів у Суді ЄС вказує на їх 

особливу роль в інтеграційних процесах [75].  

Стосовно правових звичаїв зауважимо, що у Європейському Союзі 

формуються певні міжнародно-правові звичаї, які мають дуже обмежене 

застосування у правовому регулюванні процесів європейської інтеграції та 

займають один з найнижчих ступенів в ієрархії джерел права ЄС. До особливостей 

звичаю слід віднести менший ступінь формальної визначеності і узгодженості 

позицій держав, та важливість практики у процесі його формування [33, с. 6-8].   

Міжнародно-правові звичаї, сформовані у процесі європейської інтеграції, 

практично не знайшли свого застосування у сфері авторського права. Натомість, 

оскільки ця сфера дуже чутлива до національних культурних та правових традицій, 

особливе місце у ній посідають правові звичаї держав-членів. З одного боку, звичаї 

відіграють важливу роль  в процесі  гармонізації, яка спирається на найбільш вдалі   

моделі та способи правового регулювання, що існують у державах-членах. Так, в 

основі нещодавно прийнятої директиви 2014/26/ЄС про колективне управління 

авторським правом і суміжними правами лежать не лише найкращі норми 

національних законодавств держав-членів, але й правові звичаї захисту ринку 

музичних та літературних творів за допомогою громадських механізмів впливу, які 

формувалися впродовж майже трьох століть.  З іншого боку, правові звичаї можуть 

створювати перешкоди у запровадженні однакових стандартів охорони на усій 

території ЄС. Як відомо, директива 91/250/ЄЕС про правову охорону комп'ютерних 

програм закріпила критерій оригінальності як умову надання охорони цим об'єктам 

авторського права. Однак  Великобританія  всупереч прийнятій директиві 

традиційно застосовує нижчий поріг охорони – критерій вмінь, навичок особи та 

затраченої праці, а також надає правову охорону комп'ютерним творам [274].    

Стосовно актів національного законодавства, нагадаємо, що процес 

гармонізації авторського права і суміжних прав у Європейському Союзі 

здійснюється шляхом прийняття директив, які в подальшому проходять процес 

імплементації у національні правопорядки держав-членів. Отже, директивам 

повинні кореспондувати відповідні нормативно-правові акти внутрішнього 
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законодавства держав-членів. Імплементація директив у національні законодавства 

шляхом прийняття внутрішніх правових актів є другим етапом правотворчого 

процесу з прийняття та впровадження директив, що здійснюється шляхом 

прийняття нових та зміни або відміни діючих законів та підзаконних актів залежно 

від предмету  директиви та особливостей правової системи окремої держави [74]. 

Так, у Франції та Бельгії з метою впровадження директив ЄС на законодавчому 

рівні приймаються закони (Loi), в Італії – законодавчі  декрети (Decreto legislativo), 

а в Нідерландах, де діє Акт про авторське право 1912 року (Auteurswet, van 23 

september 1912) – зміни до цього Акта.  

Окрім вказаних нормативних актів, до джерел авторського права і суміжних 

прав держав-членів слід зарахувати й акти у сферах правовідносин, не 

гармонізованих на рівні ЄС. Це стосується, зокрема, особистих немайнових 

(моральних) прав; публічного використання фонограм і відеограм, опублікованих 

з комерційною метою; приватного копіювання; репрографічного відтворення тощо. 

Наприклад, питання особистих немайнових прав регулюється у Франції статтями 

L.121-1–L.121-9 Кодексу інтелектуальної власності (Le code de la propriété 

intellectuelle), в Італії – Розділом ІІ Книги ІІІ  Закону 633/41 про захист авторського 

права та суміжних прав  (Legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto 

d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), в Польщі – ст. 16 Закону про 

авторське право та суміжні права (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych), 

у Великобританії – Розділом IV Акту про авторське право, дизайни та патенти 1988 

року (The Copyright, Designs and Patents Act 1988), в Ірландії – Розділом 7 Частини 

ІІ Акту про авторське право і суміжні права (Copyright and Related Rights Act, 2000), 

в Голландії – ст. 25 вже згадуваного Акта про авторське право 1912 року.    

 

2.2. Інституційний механізм захисту авторського права в Європейському 

Союзі 

Інституційна структура Європейського Союзу зазнала значного 

реформування із набранням чинності Лісабонським договором 01 грудня 2009 

року, який визначив основні напрямки розвитку права ЄС. Реформи, запроваджені 
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Лісабонським договором, мали на меті  головним чином спрощення внутрішньої 

будови Європейського Союзу; підвищення ефективності прийняття рішень та 

демократизацію процесу функціонування Європейського Союзу шляхом 

розширення повноважень Європейського Парламенту та активнішого залучення 

парламентів держав-членів [73, с. 36]. 

Найбільші новели безпосередньо стосуються інституційного механізму. 

Відповідно до ст. 13 ДЄС, інституційна структура спрямована на те, щоб 

«поширювати вартості Союзу, реалізовувати його цілі, служити інтересам 

Союзу, його громадян та держав-членів, а також гарантувати узгодженість, 

ефективність та послідовність політик та дій Союзу».  

Варто зазначити, що Лісабонський договір значно розширив компетенцію ЄС 

у сфері інтелектуальної власності. Так, у Розділ VІІ «Спільні правила щодо 

конкуренції, оподаткування та зближення законодавств» ДфЄС була введена 

окрема стаття 118: «В контексті запровадження і функціонування внутрішнього 

ринку Європейському  Парламентові та Раді, діючи згідно зі звичайною 

законодавчою процедурою, належить запроваджувати заходи щодо утворення 

європейських прав інтелектуальної власності з метою забезпечення однакового 

захисту прав інтелектуальної власності у всьому Союзі та створення 

централізованих загальносоюзних дозвільних, координаційних та наглядових та 

наглядові режимів». Таким чином, як слушно зауважує Ю. Капіца, була визначена 

спеціальна компетенція спільноти для європейських прав інтелектуальної 

власності [1, с. 22]. 

У сфері захисту авторського та суміжних прав насамперед слід виділити 

діяльність таких інститутів ЄС як Європейська Рада, Європейський Парламент, 

Рада Європейського Союзу, Європейська Комісія та Суд Європейського Союзу.  

Європейська Рада є вищим органом політичної координації ЄС, яка після 

набрання чинності Лісабонським договором  отримала статус повноправного 

інституту ЄС. Відповідно до ст. 15 ДЄС «Європейська Рада надає Союзові потрібні 

для його розвитку імпульси та визначає його загальні політичні орієнтири та 

пріоритети».  



84 
 

 

Реалізовуючи роль вищого органу політичної координації ЄС, Європейська 

Рада схвалила 26 березня 2010 року та формально затвердила 17 червня 2010 року 

запропоновану Комісією стратегію соціально-економічного розвитку Євросоюзу 

на період до 2020 року «Європа 2020: стратегія розумного, сталого та 

всеохоплюючого росту». «Нова стратегія концентрується на ключових сферах, 

щодо яких потрібно діяти: знання та інновації, більш стала економіка, вища 

зайнятість та соціальне залучення», — йдеться у висновках Європейської Ради. Для 

досягнення встановлених цілей Стратегією передбачено низку пріоритетних  як для 

ЄС, так для держав-членів напрямків діяльності, так званих семи флагманських 

ініціатив, серед яких центральне місце посідає створення Інноваційного союзу [56, 

с. 74]. Саме в рамках цієї ініціативи передбачені завдання, які стоять перед 

Європейським Союзом у сфері захисту інтелектуальної власності, зокрема 

"покращити основні умови для бізнесу та інновацій (створити Єдине Патентне 

Бюро ЄС, спеціалізований Патентний Суд, модернізувати загальні положення про 

авторське право та товарні знаки, збільшити можливість використання захисту 

інтелектуальної власності малими та середніми підприємствами, прискорити 

прийняття взаємопов’язаних стандартів" [228].  

Зберігаючи статус  найбільш демократичного інституту  Союзу, який 

обирається безпосередньо його громадянами, Європейський Парламент значно 

посилив свій вплив із набранням чинності Лісабонським договором. Згідно зі ст. 14 

ДЄС Парламент виконує законодавчу та бюджету функції разом з Радою. Раніше у 

законодавчому процесі більш вагома роль відводилася Раді Європейського Союзу 

[6, с. 120]. 

Як відомо, правове регулювання авторського права та суміжних прав в ЄС 

відбувається шляхом гармонізації, тобто через прийняття директив, які покликані 

подолати  найістотніші розбіжності в правових системах держав-членів та зблизити 

їх законодавства у цій сфері. Аналіз ініціатив Європейського Союзу з гармонізації 

законодавств держав-членів у царині авторського та суміжних прав свідчить про 

послідовне посилення ролі Європейського Парламенту. Так, з набранням чинності 

Лісабонським договором значно розширилася сфера застосування  звичайної 
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законодавчої процедури згідно зі ст. 294 ДфЄС. На нашу думку, заслуговує на увагу 

позиція професора С. Кашкіна, який вважає, що ця процедура є своєрідним 

компромісом між демократизацією законодавчого процесу в Європейському Союзі 

через посилення ролі Парламенту та збереженням традиційної ролі Ради як 

основного законодавчого органу [73, с. 121]. У відповідності із звичайною 

законодавчою процедурою (попередня назва – процедура  спільного прийняття 

рішень) були прийняті директиви 2001/29/ЄС про гармонізацію певних аспектів 

авторського права та суміжних прав в інформаційному суспільстві; 2001/84/ЄС про 

право слідування на користь автора  оригінального твору мистецтва; 2004/48/ЄС 

про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності; а також останні 

директиви 2012/28/ЄС про деякі випадки дозволеного використання сирітських 

творів та 2014/26/ЄС про колективне управління авторським правом і суміжними 

правами. У цьому контексті викликає інтерес директива 2001/84/ЄС про право 

слідування, яка пройшла три читання та повну законодавчу процедуру, в результаті 

Європейським парламентом та Радою був прийнятий спільний текст, ухвалений 

Погоджувальним комітетом 06 червня 2001 року. 

Варто зупинитися  на ролі Європейського Парламенту у здійсненні контролю 

над належним застосуванням законодавства ЄС. На запит Європейського 

Парламенту та держав-членів Європейська Комісія щороку готує звіт за 

результатами моніторингу застосування законодавства ЄС. На підставі цих річних 

звітів Європейський Парламент готує власний звіт з метою здійснення політичного 

контролю над діяльністю Європейської Комісії.  Зокрема, заслухавши 21 та 22 річні 

звіти Єврокомісії,  Європейський Парламент у 2007 році  наголосив на необхідності 

ефективнішої імплементації директив ЄС у національні законодавства держав-

членів та закликав до посилення співпраці з національними парламентами, які 

відіграють ключову роль у моніторингу належного застосування законодавства ЄС 

[189, с. 2]. 

09 червня 2015 року Європейський Парламент прийняв резолюцію "На шляху 

до оновленого консенсусу щодо посилення захисту інтелектуальної власності на 

внутрішньому ринку: План дій ЄС". У контексті виконання директиви 2004/48/ЄС 
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про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності Парламент звернув 

увагу на важливість таких складових у боротьбі з порушеннями прав 

інтелектуальної власності як активна позиція та сприяння з боку усіх суб'єктів, 

задіяних у сфері поставок, зокрема в онлайн режимі; підвищення рівня обізнаності 

й інформованості споживачів; розвиток нових інноваційних моделей; врахування 

інтересів малих і середній підприємств;  роль митних органів та міжнародної 

співпраці [232].   

Вагомість ролі Європейського Парламенту у регулюванні суспільних 

відносин з питань авторського права та суміжних прав стала особливо відчутною в 

процесі ратифікації Антиконтрафактної торгівельної  угоди АСТА. Як відомо, дана 

міжнародна угода була  підписана в Токіо 05 жовтня 2011 року США, Канадою, 

Японією, Марокко, Новою Зеландією, Сінгапуром, Кореєю. 26 січня 2012 року її 

підписали 22 держави-члени ЄС. Угода викликала масові протести у країнах 

Європейського Союзу, а також різку критику з боку науковців та правозахисників. 

Я зазначали фахівці в галузі права інтелектуальної власності,  текст Угоди містить 

суттєві відмінності від acquis та потенційні загрози фундаментальним правам, 

зокрема праву на інформацію та освіту, особисте життя, захист персональних 

даних.  В результаті 04 липня 2012 року Європейський парламент 478 голосами 

проголосував проти схвалення АСТА. Відповідно до ст. 207 та ст. 218 ДфЄС 

Парламент може лише схвалити або відмовити у схваленні міжнародної угоди без 

права внесення  доповнень. За таких обставин ані ЄС, ані держави-члени не можуть 

бути стороною такої угоди  [1, с. 50-53]. 

Рада Європейського Союзу формується з представників урядів держав-

членів. Згідно зі ст. 16 ДзЄС «Рада разом з Європейським Парламентом здійснює 

законодавчу та бюджетну функції. Вона здійснює функцію з розробки політики та 

координаційну функцію».  

На відміну від Європейського Парламенту члени Ради є виразниками та 

захисниками інтересів своїх держав та зв’язані вказівками національних урядів. 

Рада є єдиним з інститутів ЄС, який не має фіксованого складу членів та визначених 

строків їх повноважень. Однак, на думку професора С. Кашкіна, така своєрідність 
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суттєво підвищує професійність та компетентність цього «міжурядового» 

інституту Європейського Союзу [73, с. 71]. 

Відповідно до установчих договорів ЄС Рада засідає в різних конфігураціях, 

перелік яких ухвалюється згідно зі ст. 236 ДфЄС. Станом на даний момент в Раді 

функціонують десять конфігурацій. Питання захисту прав інтелектуальної 

власності належать до компетенції конфігурації Ради з питань 

конкурентоспроможності (англ. – Competitiveness Council configuration 

(COMPET)), яка була створена в червні 2002 року шляхом злиття трьох попередніх 

конфігурацій: внутрішнього ринку, промисловості та наукових досліджень.   

Діяльність Ради є дуже важливою у царині захисту прав інтелектуальної 

власності, зокрема авторських прав, особливо щодо впровадження процесуальних 

норм, спрямованих на правову охорону об’єктів інтелектуальної власності та 

запровадження єдиних стандартів забезпечення дотримання прав. 

Окрім прийнятої спільно з Європейським Парламентом  директиви від 29 

квітня 2004 року про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності  

(2004/48/ЄС), яка є провідним документом уніфікації цивільно-правових способів 

захисту інтелектуальної власності в Європі, Радою успішно  впроваджуються дієві 

процесуальні засоби захисту інтелектуальної власності шляхом прийняття 

відповідних регламентів. Найважливішими серед них є регламент Ради (ЄЕС) № 

3842/86 від 01 грудня 1986 року про заходи щодо запобігання випуску для вільного 

обігу контрафактних товарів; регламент Ради (ЄЕС) № 3295/94 від 22 грудня 1994 

року про заходи щодо запобігання випуску для вільного обігу, експорту, реекспорту 

або призупинення випуску контрафактних чи піратських товарів (зі змінами, 

внесеними регламентом Ради (ЄЕС) №  241/1999 від 25 січня 1999 року); регламент 

ЄП та Ради (ЄС) № 608/2013 від 12 червня 2013 року про митний контроль за 

дотриманням прав інтелектуальної власності. 

Зазначені регламенти були прийняті Радою за пропозицією Комісії після 

консультації з Європейським Парламентом відповідно до ст. 133 ДзЄС в рамках 

здійснення спільної торговельної політики. Лісабонським договором були внесені 

певні зміни до ст. 133 ДзЄС (ст. 207 ДфЄС). У новій редакції зазначено, що спільна 
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торгівельна політика повинна ґрунтуватися на однакових принципах стосовно 

«змін тарифних ставок, укладання тарифних і торговельних угод, пов’язаних з 

торгівлею товарами та послугами, а також стосовно торговельних аспектів 

інтелектуальної власності, прямих іноземних інвестицій, досягнення однаковості 

заходів лібералізації та захисних заходів». Таким чином, Лісабонський договір 

розширив компетенцію ЄС у здійсненні спільної торгівельної політики на нову 

сферу відносин – забезпечення прав інтелектуальної власності.  

Однією з останніх ініціатив Ради було затвердження Плану дій митних 

органів ЄС в цілях боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності на 

2013-2017 роки. У Плані дій подано вражаючу статистику: у 2011 році було 

вилучено 115 млн  одиниць контрафактних товарів на суму 1,3 млрд євро; завдяки 

інтернет-продажам трафік контрафактних товарів з 2009 до 2011 рік зріс втричі. 

Відповідно до останнього Плану дій стратегічними цілями визначено ефективну 

імплементацію і моніторинг застосування нових актів ЄС щодо митних засобів 

забезпечення прав інтелектуальної власності; аналіз основних тенденцій торгівлі 

товарами, що порушують права інтелектуальної власності; відстеження торгівлі 

контрафактними товарами через міжнародні канали поставок; зміцнення співпраці 

Європейської обсерваторії протидії порушенням прав інтелектуальної власності з 

правоохоронними органами [211]. 

Європейська Комісія відіграє ключову роль серед усіх інститутів 

Європейського Союзу у процесах правового регулювання авторського права та 

суміжних прав на комунітарному рівні. Відповідно до ст. 17 ДЄС Європейська 

Комісія «обстоює загальний інтерес Союзу». Вона забезпечує дотримання 

Договорів та актів, що ухвалюють інституції ЄС на їх підставі. Під  контролем Суду 

ЄС Комісія  наглядає за застосуванням права Союзу. Вона забезпечує виконання 

бюджету Союзу  та здійснює координаційну, виконавчу та управлінську  функції.  

Традиційно Комісія виступає монополістом законодавчої ініціативи у 

Європейському Союзі. Відповідно до ч. 2 ст. 17 ДЄС «ухвалення законодавчих 

актів можливе лише на підставі пропозиції Комісії, якщо в Договорах не 

обумовлено інше». Відповідно до установчих договорів Європейського Союзу 
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Комісія повинна діяти в абсолютно незалежний спосіб відносно національних 

інтересів і одностайно просувати загальні інтереси та інтереси Союзу. Таким 

чином, незалежність Комісії полягає у делегованій державами-членами владі, що 

забезпечує якомога ефективніше виконання її функцій. 

Європейської Комісія – дуже своєрідна інституція. На думку деяких 

дослідників, однією з особливих та суперечливих властивостей Комісії є те, що 

вона виконує подвійну функцію забезпечення стабільності та динамізму системи 

Союзу. З одного боку, Комісія завдяки своєму праву на ініціативу вважається 

двигуном європейської інтеграції. З іншого – Комісія  повинна залишатися 

нейтральною та безсторонньою, забезпечуючи успішне просування справ 

Спільноти та дотримання її права [7].  

Європейська Комісія відіграла та продовжує відігравати провідну роль  у 

процесах уніфікації та гармонізації законодавства у сфері інтелектуальної 

власності в Європейському Союзі. Цілковито поділяємо позицію А. Абдулліна, 

який вважає, що саме завдяки цьому інституту були визначені конкретні сфери, 

механізми та способи комунітаризації правової охорони інтелектуальної власності, 

зокрема авторського права, в рамках Європейського  Союзу. Діяльність 

Європейської Комісії в цій царині була пов’язана передусім з прийняттям низки 

документів, які окреслили, з одного боку, шляхи подальшого удосконалення 

зближення національних законодавств держав-членів у сфері авторського права та 

промислової власності в ЄС, а з другого –  перспективи введення єдиних 

інструментів правової охорони інтелектуальної власності в рамках цього 

інтеграційного утворення [66, с. 11]. 

Питання захисту інтелектуальної власності входять до компетенції 

Генерального директорату внутрішнього ринку, промисловості, підприємництва та 

малих і середніх підприємств (в англійському варіанті – DG Internal Market, 

Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW)) – одного із 33 департаментів, 

утворених в структурі Європейської Комісії. Як зазначено на сайті Комісії, одним 

із ключових завдань генерального директорату GROW є розробка політики з 

охорони і забезпечення дотримання прав промислової власності, визначення 
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позиції ЄС  в міжнародній системі захисту прав інтелектуальної власності та 

підтримка інновацій.  

Перші кроки  уніфікації та гармонізації законодавства в галузі авторського 

права в Європейському Союзі пов’язують з опублікуванням Європейською 

Комісією  Зеленої книги «Авторське право та виклик технологій – питання 

авторського права, що вимагають невідкладних дій» від 07 червня 1988 року. У 

Зеленій книзі Комісія визначила питання, що вимагають негайних заходів, та 

запропонувала прийняття директив для гармонізації законодавства в питаннях, які 

негативно впливають на функціонування внутрішнього ринку [245]. З урахуванням 

обговорення Зеленої книги 17 січня 1991 року Комісія прийняла повідомлення 

«Продовження Зеленої книги. Робоча програма Комісії в галузі авторського права 

та суміжних прав» з визначенням шести запланованих директив (щодо охорони 

комп’ютерних програм, права та прокат та позичку, супутникового мовлення та 

кабельної ретрансляції, строку охорони, охорони баз даних та права слідування). 

На виконання цієї програми Комісії усі директиви, визначені Комісією, були 

прийняті та імплементовані у законодавства держав-членів.  

Наступні зміни в авторському праві Європейського Союзу пов’язані з 

викликами авторському праву та суміжним правам в умовах інформаційного 

суспільства. У зв’язку  цим 19 липня 1994 року було опубліковане Повідомлення 

Комісії «Шлях Європи до інформаційного суспільства: план дій» [179], а через рік 

– 19 липня 1995 року – Зелена книга «Про авторське право та суміжні права в 

інформаційному суспільстві» [246].  Акценти були розставлені на необхідності 

адаптації законодавства у контексті появи нових видів послуг та продуктів, 

притаманних інформаційному суспільству, а також забезпечення 

конкурентоспроможності європейської економіки в галузях, пов’язаних з 

авторським правом. Відповідно до повідомлення Комісії «Продовження Зеленої 

книги про авторське право та суміжні права в інформаційному суспільстві» від 20 

листопада 1996 року були визначені чотири пріоритетні напрямки гармонізації 

національних законодавств: щодо права відтворення, повідомлення публіці, 

захисту інформації з управління правами та права розповсюдження. Водночас на 
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міжнародному рівні рамках ВОІВ були прийняті Договір про авторське право та 

Договір про виконання і фонограми 20 грудня 1996 року. З метою виконання 

міжнародних зобов’язань за цими договорами, а також реалізації стратегії Комісії, 

окресленій у Зеленій книзі та повідомленні, була прийнята директиви 2001/29/ЄС  

про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав в 

інформаційному суспільстві, яку вважають найбільшим горизонтальним правовим 

актом у цій царині та попередником Європейського кодексу з авторського права 

[212, с. 488]. 

Окрім гармонізації матеріальних норм права інтелектуальної власності, 

Європейська Комісія активно займалася розробкою єдиних процесуальних норм, 

спрямованих на правову охорону і впровадження єдиних стандартів забезпечення 

дотримання прав інтелектуальної власності. Десятилітні зусилля Європейської 

Комісії завершилися прийняттям директиви 2004/48/ЄС про забезпечення 

дотримання прав інтелектуальної власності, якій передували Зелена книга 

«Боротьба з підробками та піратством в Єдиному ринку» від 15 жовтня 1998 року 

[244]. 

У 2003-2004 роках Європейською Комісією була проведена значна робота з 

оцінки стану та напрямків удосконалення законодавства з авторського права з 

метою покращення узгодженості acquis та забезпечення функціонування 

внутрішнього ринку ЄС (повідомлення Комісії «Оновлення та спрощення 

community acquis» від 11 лютого 2003 року [180] та робоча доповідь Комісії по 

перегляду законодавства ЄС в галузі авторського права та суміжних прав від 19 

липня 2004 року [177]). Цей період ознаменувався початком кодифікації права ЄС 

у сфері авторського та суміжних прав. В результаті були успішно кодифіковані три 

директиви: про право на прокат, право на позичку та деякі суміжні права у сфері 

інтелектуальної власності (92/100/ЄЕС – кодифікований текст 2006/115/ЄС); про 

гармонізацію строку охорони авторського і деяких суміжних прав (93/98/ЄЕС – 

кодифікований текст 2006/116/ЄС); про правову охорону комп’ютерних програм  

(91/250/ЄЕС – кодифікований текст 2009/24/ЄС). 

У відповідності з повідомленням Комісії «Про єдиний ринок для Європи ХХІ 
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століття» від 20 листопада 2007 року [186] у зв’язку з необхідністю створення умов 

для розповсюдження знань як передумови вільного розвитку економіки у межах 

єдиного ринку Європейська Комісія опублікувала 16 липня 2008 року Зелену книгу 

«Авторське право в економіці на основі знань» [187], яка  ознаменувала новий етап 

у розвитку авторського права ЄС у зв’язку  із запровадженням певних обмежень і 

виключень з авторського права. Відповідно до цієї стратегії була прийнята 

директива 2012/28/ЄС про деякі випадки дозволеного використання сирітських 

творів. 

Серед нещодавніх ініціатив Європейської Комісії слід зазначити Зелену 

книгу «Щодо розповсюдження онлайн аудіовізуальних творів в Європейському 

Союзі: можливості та виклики у напрямі створення єдиного цифрового ринку» від 

13 липня 2011 року [248]. Крім цього, у повідомленні Комісії «Єдиний ринок для 

прав інтелектуальної власності. Підтримка творчості та інновацій для забезпечення 

економічного зростання, високоякісної праці та першого рівня виробів та послуг в 

Європі» від 24 травня 2011 року [185] аналізуються основні питання і виклики, що 

стосуються майбутнього розвитку авторського та суміжних прав у ЄС. Питанням 

розробки основних напрямків планованої модернізації авторського права ЄС 

присвячений меморандум Комісії MEMO/12/950 від 5 грудня 2012 року [269].  

У контексті забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності 

зазначимо, що 1 липня 2014 року Європейська Комісія опублікувала повідомлення 

"На шляху до оновленого консенсусу щодо забезпечення дотримання прав 

інтелектуальної  власності: План дій ЄС" [182], яким передбачено такі 

першочергові завдання у цій сфері як підвищення рівня обізнаності споживачів 

щодо наслідків порушення прав інтелектуальної власності; встановлення надійних 

і безпечних каналів поставок товарів, особливо при онлайн продажах; сприяння 

малим і середнім підприємствам в належному захисті прав інтелектуальної 

власності; поглиблення співпраці з національними органами; аналіз тенденцій, 

моніторинг та розробка політики у сфері захисту прав інтелектуальної власності у 

співпраці з Обсерваторією протидії порушенням прав інтелектуальної власності. 

Крім того, 1 липня 2014 року Європейська Комісія опублікувала ще одне 
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повідомлення "Торгівля, зростання та інтелектуальна власність – Стратегія  для 

захисту і забезпечення дотримання  прав інтелектуальної власності у третіх 

країнах" [183]. Розроблена Комісією стратегія передбачає такі ключові завдання: 

налагодження співпраці між правовласниками, органами влади, громадянським 

суспільством та інститутами ЄС; отримання достовірних даних щодо наслідків 

порушення прав інтелектуальної власності; впровадження та розширення діалогів 

щодо захисту прав інтелектуальної власності з третіми країнами; розробка окремих 

розділів в торговельних угодах з третіми країнами з урахуванням рівня їх розвитку 

та уразливих місць у системі захисту прав інтелектуальної власності; розширення 

програм технічної допомоги.  

Посилюючи заходи із забезпечення дотримання прав інтелектуальної 

власності, Європейська Комісія ініціює створення спеціалізованих установ на 

основі існуючих підрозділів із залученням провідних експертів, громадськості, які 

слугують платформами для досліджень та обміну досвідом. Так, у квітні 2009 року 

в рамках Генерального директорату з внутрішнього ринку і послуг була створена 

Європейська обсерваторія з питань боротьби з контрафактною продукцією, яка 

пізніше отримала назву Обсерваторії протидії порушенням прав інтелектуальної 

власності, що спрямовувала свої зусилля на боротьбу з поширенням контрафактної 

продукції та піратства.  

Крім цього, рішенням Європейської Комісії від 16 вересня 2014 року була 

створена група експертів із забезпечення дотримання прав інтелектуальної 

власності.  Завданням групи є налагодження співпраці між Комісією та державами-

членами з метою їх залучення до розробки та реалізації послідовної політики ЄС із 

захисту прав інтелектуальної власності в широкому сенсі, а також обмін досвідом, 

зокрема в міжнародному контексті на основі здобутків Обсерваторії протидії  

порушенням прав інтелектуальної власності [157]. 

Окрім підготовки проектів директив, регламентів, опублікування 

повідомлень та Зелених книг, консультативної та координаційної роботи, 

Європейська Комісія оцінює результати дії директив та контролює процес 

імплементації директив у національні законодавства. Європейська Комісія 
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регулярно звітує перед Європейським Парламентом, Радою та Економічно-

соціальним комітетом про результати дії та застосування директив, їх 

імплементацію в національні законодавства. У разі невиконання державами-

членами своїх зобов’язань з повної, своєчасної та коректної імплементації Комісія 

ініціює процеси у Суді ЄС, як це мало місце у 2006-2007 роках у випадку позовів 

до  Ірландії, Італії, Люксембургу, Іспанії,  Португалії, Греції, Бельгії, Франції та 

Швеції за неналежну імплементацію директив про право на прокат, позичку та 

право слідування.  

Стосовно Суду Європейського Союзу  зазначимо, що з перших років свого 

існування Європейський Союз має у своєму розпорядженні самостійну і 

авторитетну гілку судової влади, яку очолює Суд ЄС. Із вступом в дію 

Лісабонського договору юрисдикція Суду ЄС зростатиме. Відповідно до ст. 19 ДЄС 

Суд ЄС забезпечує дотримання права у тлумаченні та застосуванні договорів. Із 

визнанням Хартії засадничих прав Європейського Союзу 2000 року юридично 

обов’язковим джерелом права юрисдикція Суду ЄС розширилася.   

У світлі захисту авторського права цікавою є нова редакції ст. 262 ДфЄС (ст. 

229а ДзЄС), згідно з якою Рада уповноважена надавати Судові ЄС юрисдикції у 

спорах щодо застосування актів, що створюють європейські права інтелектуальної 

власності. Нагадаємо, що в попередній редакції йшлося про юрисдикцію суду у 

спорах, пов’язаних із застосуванням актів стосовно прав промислової власності. 

Упродовж перших десятиліть існування Європейського Співтовариства 

рішення Суду ЄС відігравали надзвичайно важливу роль у регулюванні 

авторського права та суміжних прав, та були спрямовані на вирішення конфлікту 

між потребами спільного ринку та правами інтелектуальної власності. Так були 

сформульовані доктринальні принципи «специфічного предмета охорони», 

«вичерпання прав», «міжнародного вичерпання прав», які мали вирішальне 

значення для відшукання компромісу між інтересами правовласників та потребами 

вільного руху товарів, послуг та добросовісної конкуренції. За відсутності 

відповідної гармонізації на рівні ЄС цей перший етап правозастосування суто 

прецедентного характеру дозволив виявити прогалини у правовому регулюванні та 
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окреслити шляхи розв’язання головних проблем  [14, с. 112]. 

Суд Європейського Союзу і надалі продовжує відігравати важливу роль у 

забезпеченні здійснення авторського права та суміжних прав ЄС. Особливо це 

відчутно у тих сферах, які ще не повністю гармонізовані на рівні ЄС – 

колективному  управлінні майновими правами, приватному копіюванні, 

репрографічному відтворенні тощо. Крім цього, після прийняття актів гармонізації 

про охорону окремих об’єктів авторських прав, щодо яких у державах-членах були 

різні підходи до врегулювання, виникає ціла низка судових процесів. Таке мало 

місце у випадку директиви про правову охорону баз даних (96/9/ЄС), яка через  

відмінності у законодавствах держав-членів щодо захисту баз даних, критерію 

оригінальності та права sui generis, а також  невизначеність окремих важливих 

понять призвела до інтенсивної роботи Суду ЄС з надання тлумачень та роз’яснень.  

Немало рішень суд ЄС прийняв і у зв’язку з директивою  про гармонізацію певних 

аспектів авторського права та суміжних прав в інформаційному суспільстві 

(2001/29/ЄС), яка містила доволі широке формулювання щодо винятків, обмежень, 

засобів захисту технологічних заходів та залишила низку питань на розгляд 

національних органів.  

Значення практики Суду ЄС формуванні європейських стандартів  захисту 

авторського права та суміжних прав розглядатиметься детальніше у наступному 

підрозділі. Натомість коротко зупинимося на судовому механізмі захисту 

торговельних марок в Європейському Союзі, зокрема особливостях співпраці 

національних судів держав-членів та Суду ЄС. 

Систему торговельних марок Співтовариства (CTM – Community Trade Mark) 

адмініструє Офіс з питань гармонізації внутрішнього ринку (OHIM), розташований 

в місті Аліканте. На рішення OHIM та Апеляційної ради можуть подаватися 

апеляційні скарги до Загального Суду, а також в подальшому щодо тлумачення та 

застосування права до Суду ЄС. Крім цього, в процесі реєстрації, скасування або 

порушення прав на національні торговельні марки або порушення прав на CTM  

національні суди, в тому числі суди, які були створені як спеціалізовані суди з 

вирішення спорів, пов’язаних з торговельними марками ЄС, можуть скеровувати 
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преюдиційні запити до  Суду ЄС відповідно до ст. 267 ДфЄС.  

Варто зазначити, що відповідно до ст. 95 регламенту  Ради (ЄС) № 40/94 про 

торговельну марку Співтовариства держави-члени можуть формувати на своїй 

території обмежену кількість національних судів та трибуналів першої та другої 

інстанцій, які мають виключну компетенцію на вирішення спорів, пов’язаних 

порушеннями прав на CTM, а також зустрічних позовів щодо недійсності та спорів 

щодо оголошення відсутності порушень прав. Особливістю цих судів є те, що 

фактично виконуючи функції комунітарних судових органів у таких процесах, суди 

з розгляду спорів, пов’язаних з торговельними марками Співтовариства, 

підпорядковуються національній юрисдикції та керуються у своїй діяльності 

національними процесуальними нормами [263, c. 773].  

Як зазначає німецька дослідниця А. Кур, у разі подання  преюдиційного 

запиту Суд ЄС може лише відповісти на запитання, поставлені національним 

судом; він не розглядає спір по суті, це залишається в межах юрисдикції 

національного суду. На відміну від цього при апеляційному розгляді Суд ЄС 

наділений повноваженнями вирішити спір. Однак в обох випадках Суд ЄС дає 

тлумачення норм права [263, c. 774].   

Із вступом в дію Лісабонського договору посилилася роль національних 

парламентів, які отримали право участі в процесі прийняття рішень в 

Європейському Союзі. Національні парламенти наділені можливістю здійснювати 

моніторинг законодавчих пропозицій Комісії. Відповідно до ст. 12 ДЄС  

«національні парламенти активно сприяють належному функціонуванню Союзу», 

зокрема  через отримання від інституцій Союзу інформації та проектів 

законодавчих актів Союзу та через нагляд за дотриманням принципу 

субсидіарності. Механізм залучення  національних парламентів до правотворчого 

процесу регламентується Протоколом щодо ролі національних парламентів в 

Європейському Союзі, який значно розширив та деталізував їх повноваження у 

порівнянні з попередніми ревізійними договорами. Як слушно зауважує М. Ентін, 

за парламентами закріплюється роль певної противаги Європейській Комісії у її 

відносинах з державами-членами. Надані їм повноваження полягають в тому, щоб 
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блокувати небажані на їх погляд ініціативи Комісії. Важливим є сам по собі факт 

їх реального  залучення до справ ЄС [78]. 

У галузі авторського права та суміжних прав посилення ролі національних 

парламентів можна спостерігати на прикладі останніх директив 2012/28/ЄС про 

деякі випадки дозволеного використання сирітських творів та 2014/26/ЄС про 

колективне управління авторським правом і суміжним правами, проекти яких, на 

відміну від попередніх, були скеровані національним парламентам для 

ознайомлення. 

Щодо дорадчих органів, зауважимо, що впродовж свого існування 

Європейський Союз сформував велику кількість спеціалізованих консультативних 

органів, компетенція яких охоплює окремі види діяльності. Найважливішими та 

найавторитетнішими органами дорадчого характеру є Комітет регіонів та 

Економічно-соціальний комітет. Відповідно до ст. 300 ДфЄС жодні вказівки не 

зобов’язують членів Комітету регіонів та Економічно-соціального комітету. Вони 

повинні бути цілком незалежними у виконанні своїх обов’язків, діючи задля 

загального інтересу Союзу.  

У сфері захисту авторського та суміжних прав особливе місце посідає  

Економічно-соціальний комітет, який шляхом підготовки консультативних 

висновків щодо законопроектів ЄС впливає на політику Євросоюзу в цій царині. 

Як відомо, до складу Економічно-соціального комітету входять представники 

організацій працедавців та інших інститутів громадянського суспільства, особливо 

в соціально-економічній, громадянській, професійній та культурній сферах. 

Представляючи позицію організованого громадянського суспільства у діалозі 

з  Європейською Комісією, Радою  та Європейським Парламентом, Економічно-

соціальний комітет виконує роль посередника  між Європейським Союзом та його 

громадянами в питаннях, пов’язаних із здійснення прав інтелектуальної  власності, 

зокрема авторського та суміжних прав. 

При прийнятті актів гармонізації законодавства у сфері захисту авторського 

права та суміжних прав передбачена обов’язкова консультація з Економічно-

соціальним комітетом. Усі без винятку директиви ЄС, які регулюють дану сферу 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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правовідносин, були прийняті з урахуванням висновку Економічно-соціального 

комітету, а директива 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав 

інтелектуальної власності була прийнята після консультацій  як з Економічно-

соціальним комітетом, так і з Комітетом регіонів.  

Стосовно агенцій Європейського Союзу зауважимо, що розширення і 

ускладнення завдань, які виконує Європейський Союз, призвело до появи в його 

інституційному механізмі  особливих автономних підрозділів, спрямованих на 

здійснення окремих видів діяльності. Мова йде про так звані "децентралізовані" 

агенції, які створюються відповідно до актів вторинного законодавства Союзу, 

мають статус окремої юридичної особи, відносну адміністративно-фінансову 

самостійність та виконують специфічні технічні, наукові, адміністративні та 

регуляторні завдання.  Станом на даний момент в Європейському Союзі 

функціонують біля 40 агенцій. 

Спеціальною агенцією Європейського Союзу у сфері регулювання прав 

інтелектуальної власності є Офіс з питань гармонізації внутрішнього ринку 

(OHIM), який здійснює функції з надання правової охорони торговельним маркам 

та дизайнам, що діють на території 28 країн-членів ЄС. Офіс було створено на 

підставі Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 від 20 грудня 1993 року про торговельні 

марки Співтовариства. До OHIM подаються заявки на реєстрацію торговельних 

марок ЄС, заперечення проти їх реєстрації та заяви про скасування та визнання 

недійсними торговельних марок. На рішення OHIM та Апеляційної ради можуть 

подаватися апеляційні скарги до Загального Суду, а також в подальшому щодо 

тлумачення та застосування права до Суду ЄС.  Офіс з питань гармонізації 

внутрішнього ринку розташований в м. Аліканте (Іспанія), наділений юридичною, 

адміністративною та фінансовою самостійністю. Станом на 2014 рік річний дохід 

OHIM становив 197 млн. євро.   

Відповідно до регламенту ЄП та Ради (ЄС) № 386/2012 від 19 квітня 2012 

року про виконання Офісом з питань гармонізації внутрішнього ринку завдань, 

пов’язаних із забезпечення прав інтелектуальної власності, компетенція Офісу була 

розширена  на всі інститути інтелектуальної власності, в тому числі авторське 
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право та суміжні права. Як зазначено у Регламенті, Офіс за рахунок використання 

власних бюджетних коштів виконує завдання, спрямовані на оптимізацію співпраці 

національних державних органів, приватного сектора і установ Союзу із 

запобігання порушенням прав інтелектуальної власності. Відповідно до нещодавно 

прийнятого регламенту № 2015/2424 Офіс з питань гармонізації внутрішнього 

ринку з 23 березня 2016 року отримає нову назву – Офіс інтелектуальної власності 

Європейського Союзу (European Union Intellectual Property Office (EUIPO)).  

Ще однією важливою новелою, введеною регламентом № 386/2012, є 

передача в підпорядкування OHIM вже згадуваної Європейської обсерваторії 

протидії порушенням прав інтелектуальної власності (попередня назва – 

Обсерваторія з питань боротьби з контрафактною продукцією та піратством). 

Обсерваторія була створена у квітні 2009 року в рамках Генерального директорату 

Європейської комісії з внутрішнього ринку і послуг та спрямовувала свої зусилля 

на боротьбу з поширенням контрафактної продукції та піратства. В квітні 2011 року 

OHIM започаткував співпрацю з Обсерваторією  на підставі Меморандуму про 

взаєморозуміння. Обсерваторія спирається  на   професійні знання, досвід і  ресурси 

OHIM  та позиціонує себе як інформаційний центр par excellence. Безпосередніми 

завданнями Обсерваторії є отримання, систематизація та зберігання інформації і 

баз даних з метою розробки ефективної політики ЄС у сфері захисту прав 

інтелектуальної власності, підтримки інновацій і творчості; розробка навчальних 

програм; допомога новаторам, авторам і бізнесу; сприяння підвищенню обізнаності 

про значення прав інтелектуальної власності та негативні наслідки їх порушення. 

У зв’язку з розширенням функцій та потребою в більших ресурсах і технічному 

забезпеченні Обсерваторію передано в підпорядкування Офісу з питань 

гармонізації внутрішнього ринку, який повністю здійснюватиме її фінансування. 

У вересні 2013 року Офіс з питань гармонізації внутрішнього ринку у 

співпраці з Європейським патентним відомством спільно опублікували результати 

дослідження "Сектори з інтенсивним використанням прав інтелектуальної 

власності: внесок до економічного розвитку та зайнятості в Європі", яке 

переконливо свідчить про високу економічну значущість захисту цих прав. Основні 
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результати  дослідження вражаючі – майже 39 % усієї економічної активності у 

Європейському Союзі (приблизно 4,7 трильйона євро на рік) та 26 % зайнятості 

населення (56 мільйонів робочих місць) забезпечуються секторами з інтенсивним 

використанням прав ІВ. Середня заробітна плата у цих секторах на 40 % вище в 

порівнянні з іншими  галузями економіки. Наведені дані переконливо свідчать, що  

інтелектуальна власність є основою конкурентоздатної європейської економіки, 

створення робочих місць, залучення інноваційних продуктів і послуг [284]. 

Додатково зазначимо, що відповідно до п. 6 ст. 3  директиви 2012/28/ЄС про 

деякі випадки дозволеного використання сирітських творів  з 24 жовтня 2014 року 

Офіс з питань гармонізації внутрішнього ринку адмініструє загальнодоступну 

онлайн базу сирітських творів, які зберігаються у фондах бібліотек, освітніх 

установ, музеїв, архівів, фільмофондах та організаціях суспільного мовлення.  

 

2.3. Особливості імплементації актів вторинного права ЄС з 

інтелектуальної власності в національні законодавства держав-членів  

 З цілковитою певністю можна стверджувати, що ефективність норм права 

ЄС перебуває у прямій залежності від того, наскільки повно, коректно та своєчасно 

держави-члени забезпечують їх імплементацію на національному рівні. 

Очевидно, для формування належного розуміння імплементації директив та 

регламентів Європейського Союзу у сфері авторського права та суміжних прав в 

національних правопорядках необхідно з’ясувати суть правового терміну 

імплементації загалом та його специфіку в контексті правової системи 

Європейського Союзу. За визначенням А. Гавердовського, імплементацією норм 

міжнародного права є цілеспрямована організаційно-правова діяльність держав з 

метою своєчасної всесторонньої та повної реалізації прийнятих ними міжнародних 

зобов’язань. [68, c. 18]. Під імплементацією права ЄС слід розуміти сукупність 

правових та інституційних засобів, котрі забезпечують реалізацію норм права ЄС у 

національні правопорядки держав-членів [5, c. 75]. Оскільки Європейський Союз 

не має власних правозастосовчих структур для впровадження актів ЄС у державах-

членах, повноваження з імплементації норм ЄС перенесене на рівень національних 
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органів. Таким чином, виконання норм права ЄС покладається насамперед на 

відповідні інституції держав-членів.  

Як відомо, правове регулювання промислової власності на рівні ЄС полягає 

здебільшого у виданні регламентів – актів уніфікації,  роль яких полягає у 

запровадженні однакових правил поведінки та об’єктів виключних прав 

інтеграційного характеру. Тим часом у царині авторського права та суміжних прав 

правове регулювання на рівні ЄС відбувається шляхом гармонізації, тобто через 

прийняття директив, які покликані подолати найістотніші розбіжності в правових 

системах держав-членів та зблизити їхні законодавства. 

Розглянемо суть регламенту як правового акта ЄС.  Відповідно до ст. 288 

ДфЄС (колишня ст. 249 ДзЄС) «регламент має пряму дію. Він є обов’язковим в 

повному об’ємі та підлягає прямому застосуванню в усіх державах-членах». Як 

правовий акт Європейського Союзу, регламент має загальний нормативний 

характер, його основна функція полягає у створенні однакового правового поля в 

рамках ЄС. Регламенти здійснюють величезний вплив на розвиток та 

функціонування правових систем держав-членів. Вони наділені однаковою 

юридичною силою на усій території ЄС та приймаються повністю в усіх державах-

членах, не трансформуючись у національні законодавства. Завдяки прямій 

безпосередній дії та здатності створювати однакові правила поведінки учасників 

суспільних відносин регламент по праву вважають інструментом уніфікації права 

Європейського Союзу, який за своєю природою прирівнюється до закону, а відтак 

– найефективнішим засобом інтеграційного будівництва [77, c. 82]. 

Як відомо, з допомогою регламентів здійснюється правове регулювання у 

сфері промислової власності на рівні ЄС. Активна робота по прийняттю 

регламентів у цій царині розпочалася на початку 1990-х років. Наведемо перелік 

найважливіших документів: регламент Ради  (ЄС) № 40/94 від 20 грудня 1993 року 

про торговельну марку Співтовариства з останніми змінами згідно з Регламентом 

Ради (ЄC) № 807/2003; регламент Ради (ЄC) № 2100/94 від 27 липня 1994 про права 

на сорти рослин Співтовариства з останніми змінами згідно з Регламентом Ради 

(ЄC) № 807/2003; регламент  Ради (EC) № 6/2002 від 12 грудня 2001 року про 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994R0040:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:003:0001:0024:EN:PDF
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промислові зразки Співтовариства;  регламент Ради ЄС № 510/2006 від 20 березня 

2006 року про захист географічних зазначень та зазначень походження 

сільськогосподарської продукції та продуктів харчування. 

Окрім сфери захисту промислової власності, шляхом прийняття регламентів 

в Європейському Союзі впроваджуються дієві процесуальні засоби забезпечення 

захисту інтелектуальної власності. Найважливішими серед них є регламент Ради 

(ЄЕС) № 3842/86 від 01 грудня 1986 року про заходи щодо запобігання випуску для 

вільного обігу контрафактних товарів; регламент Ради (ЄЕС) № 3295/94 від 22 

грудня 1994 року про заходи щодо запобігання випуску для вільного обігу, 

експорту, реекспорту або призупинення випуску контрафактних чи піратських 

товарів; регламент ЄП та Ради (ЄС) № 608/2013 від 12 червня 2013 року про 

митний контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності. 

 Як згадувалося вище, регламенти мають безпосередню дію, вони не 

потребують прийняття спеціальних нормативних актів у державах-членах. 

Регламенти Ради є обов’язковими в повному обсязі, що само по собі унеможливлює 

прийняття державами-членами будь-яких змін та доповнень, а також заходів з 

імплементації, оскільки такі дії можуть призвести до спотворення їх змісту, що є 

неприпустимим з огляду на дотримання вимоги безпосередності та прямої дії [5, c. 

85].  Однак на практиці нерідко трапляються випадки, коли виникає потреба в 

імплементаційних заходах. У такому разі питання, пов’язані з імплементацією 

регламентів, вирішуються не на рівні держав-членів, а покладаються на 

Європейську Комісію, яка й спрямовує свої зусилля на імплементацію регламентів, 

прийнятих  Радою. Найчастіше правова робота Європейської Комісії виражається 

у прийнятті нових додаткових регламентів, які встановлюють порядок і правила 

імплементації. Прикладами таких імплементаційних актів є регламент Комісії 

(ЄЕС) № 1367/1995  від 16 червня 1995 року щодо імплементації регламенту Ради 

(ЄЕС) № 3295/94 від 22 грудня 1994 року про заходи щодо запобігання випуску для 

вільного обігу, експорту, реекспорту або призупинення випуску контрафактних чи 

піратських товарів; регламент Комісії (EC) № 2245/2002 від 21 жовтня 2002 року 

щодо імплементації  Регламенту Ради (EC) № 6/2002 від 12 листопада 2001 року 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:003:0001:0024:EN:PDF
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про промислові зразки Співтовариства; регламенти Комісії (ЄС) № 2868/95 від 13 

грудня 1995 року та № 1041/2005 від 29 червня 2005 року з імплементації 

Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 про торговельну марку Співтовариства.  

Нерідко при імплементації регламентів виникає потреба в застосуванні  

комплексних заходів, які потребують більшої деталізації. За таких обставин 

Європейська Комісія може приймати декілька імплементаційних документів, як це 

мало місце у випадку з регламентом  Ради (ЄС) № 510/2006 від 20 березня 2006 

року про захист географічних зазначень та зазначень походження 

сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, з метою імплементації 

якого були прийняті регламенти Комісії № 1898/2006 від 14 грудня 2006 року, № 

417/2008 від 08 травня 2008 та № 628/2008 від 02 липня 2008 року. Однак 

рекордною кількістю імплементаційних актів супроводжувався регламент Ради 

(ЄC) № 2100/94 від 27 липня 1994 року про права на сорти рослин Співтовариства. 

З моменту набрання ним чинності Комісією були прийняті біля десяти актів з 

імплементації, зокрема регламенти Комісії № 1238/95 від 31 травня 1995 року, № 

329/2000 від 11 лютого 2000 року та № 569/2003 від 28 березня 2003 року щодо 

зборів, які належить сплачувати Бюро Співтовариства з питань сортів рослин; 

регламенти Комісії  № 1239/95 від 31 травня 1995 року, № 2181/2002 від 06 грудня 

2002 року та № 874/2009 від 17 вересня 2009 року щодо процедур, які розглядає 

Бюро Співтовариства з захисту прав на сорти рослин; регламент Комісії № 1768/95 

від 24 липня 1995 року та № 2605/98 від 03 грудня 1998 року, що запроваджують 

правила застосування сільськогосподарського винятку; регламент Комісії № 

637/2009 від 22 липня 2009 року щодо особливостей присвоєння назв сортам 

рослин. 

На відміну від промислової власності правове регулювання сфери 

авторського права та суміжних прав, яка є дуже чутливою до національних 

культурних  і правових традицій,  відбувається шляхом гармонізації, тобто через 

прийняття директив, які покликані подолати найістотніші розбіжності в правових 

системах держав-членів та зблизити їхні законодавства. Відповідно до ст. 288 

ДфЄС (колишня ст. 249 ДзЄС) «директива є обов’язковою для кожної держави-



104 
 

 

члена, якій її адресовано, щодо результатів, що їх треба досягти, однак залишає 

національним органам влади вибір форми та засобів». Вже сам по собі аналіз 

наведених положень дозволяє виділити основні ознаки, якими наділені директиви 

як правові акти Європейського Союзу: виступають як інструмент гармонізації; 

покликані подолати найістотніші розбіжності та зблизити законодавства держав-

членів; не мають прямої дії; не можуть безпосередньо створювати права та 

обов’язки фізичним та юридичним особам ЄС; потребують імплементації – 

прийняття  спеціальних нормативних актів з боку держав-членів; вибір форм та 

засобів імплементації залишається за національними органами влади; діють лише 

тоді, коли буде прийнятий відповідний нормативно-правовий акт національного 

законодавства. 

Отже, на відміну від регламентів, директиви не створюють  однакове правове 

поле, вони покликані зблизити законодавства держав-членів, подолали 

найсуттєвіші розбіжності, які створюють перешкоди функціонуванню 

внутрішнього ринку. Правотворчий процес із прийняття директив проходить дві 

стадії. Спочатку   Європейський Парламент та/або Рада приймають директиву 

відповідно до встановлених процедур та зобов’язують держави-члени у 

передбачені строки ухвалити необхідні закони, підзаконні акти та адміністративні 

положення, а на другому етапі держави-члени забезпечують належну 

імплементацію директив у національні законодавства шляхом прийняття 

внутрішніх правових актів. Як справедливо зауважує Л. Ентін, на цьому етапі 

головну роль відіграє внутрішній національно-правовий механізм імплементації, 

завдяки якому відбувається впровадження директив у національні правопорядки 

[15, c. 92]. Іншими словами, директиви діятимуть лише тоді, коли будуть прийняті 

кореспондуючі їм акти національного законодавства.  

У червні 2007 року Європейський Парламент ініціював проведення 

порівняльного дослідження різних правових технік, які використовуються в 

державах-членах з метою імплементації норм ЄС у національні правопорядки. Як 

зазначено у дослідженні, заходи з імплементації базуються на двох основних 

процедурах: звичайній законодавчій процедурі, відповідно до якої підготовані 
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урядом законопроекти приймаються парламентом, або шляхом делегування 

повноважень національному уряду. У 12 країнах, зокрема Великобританії, Данії, 

Естонії, Німеччині, Ірландії, Іспанії, Італії, Польщі, Португалії, Румунії, Франції, 

національні парламенти делегують повноваження з імплементації уряду. 

Відповідно до практики Суду ЄС, "кожна держава-член може на власний розсуд 

делегувати повноваження національним органам та імплементувати директиви 

шляхом прийняття актів регіональними та місцевими органами влади, однак такий 

розподіл повноважень не звільняє її від відповідальності за належну та своєчасну 

імплементацію директив у національні правопорядки" [Cases  227-230/85].  

Аналіз практики реалізації актів ЄС у національних правопорядках дозволяє 

виділити індивідуальну та глобальну імплементацію. При індивідуальній 

імплементації директива ЄС вводиться в національну правову систему шляхом 

прийняття або зміни одного, рідше – декількох правових актів. У разі так званої 

глобальної  імплементації одним правовим актом реалізуються відразу кілька 

директив. Така правова техніка застосовується у Греції та Італії. Так, у Греції 

Законом № 1338/1983 про імплементацію комунітарного законодавства 

передбачені правові засади та загальні принципи введення актів ЄС в національне 

законодавство. В Італії імплементація законодавства ЄС здійснюється відповідно 

до   Закону № 11 від 04 лютого 2005 року  «Загальні положення щодо участі Італії 

у законотворчому процесі Європейського Союзу та процедуру виконання 

зобов’язань перед Спільнотою» [189, с. 13-15]. 

Згідно з практикою Суду ЄС відтворення положень актів ЄС у внутрішньому 

законодавстві не є обов’язковим. Так у рішенні у справі Commission v Germany Суд 

ЄС постановив: «транспозиція директиви у внутрішнє законодавство не 

обов’язково вимагає формального та дослівного перенесення її положень в акти 

національного законодавства; ... виходячи із загального правового контексту 

транспозиція повинна гарантувати повне застосування директиви в достатньо 

чіткий та точний спосіб з тим, щоб особи, яких вона стосується, усвідомлювали 

обсяг своїх прав та при необхідності могли посилатися на неї в національних 

судах» [Case C-131/88].   
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Основні труднощі, з якими стикаються держави-члени в процесі 

імплементації директив ЄС, пов’язані насамперед з федеративним та 

децентралізованим устроєм окремих держав (Німеччина, Бельгія, Австрія, Італія), 

в силу якого впровадження актів ЄС нерідко відбувається із затримками в силу 

спільної компетенції з імплементації федерального (центрального) та місцевого 

(регіонального, обласного) уряду. Крім цього, на своєчасній імплементації актів ЄС 

негативно позначається обов’язок проводити консультації з різними  соціально-

економічними групами  у Бельгії, Франції та на Кіпрі. Для Португалії характерний 

тривалий процес підготовки законопроектів із транспозиції актів ЄС. Особливістю 

Великобританії та Швеції є тенденція до прийняття норм національного 

законодавства, що містять ширші або вужчі тлумачення в порівнянні з вихідною 

директивою ЄС  (так звана техніка «позолочення» (gold plating). Ще одним 

суттєвим недоліком, на який звернули увагу парламенти Естонії та Греції, є 

відсутність ефективної координації між адміністративними органами, які 

відповідають за імплементацію [189, с. 22-23]. 

Щодо особливостей імплементації директив ЄС з авторського права у 

національні законодавства окремих держав-членів, зазначимо, що зазвичай в Італії 

з метою імплементації директив Європейського Парламенту та Ради приймаються 

так звані законодавчі декрети. У сфері авторського права та суміжних прав була 

прийнята ціла низка таких декретів: Законодавчий декрет № 685 від 16 листопада 

1994 року "Про імплементацію Директиви 92/100/ЄЕС щодо права на прокат, право 

на позичку та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності"; Законодавчий 

декрет  № 154 від 26 травня 1997 року "Про імплементацію директиви 93/98/ЄС про 

гармонізацію строків охорони авторського та деяких  суміжних прав"; 

Законодавчий декрет № 118 від 13 лютого 2006 року "Про імплементацію 

директиви 2001/84/ЄС про право слідування на користь автора оригінального твору 

мистецтва".  

Тим часом у Франції на законодавчому рівні з метою імплементації директив 

91/250/ЄЕС про правову охорону комп’ютерних програм та  96/9/ЄС про правову 

охорону баз даних були прийняті Закон № 94-361 від 10 травня 1994 року "Про 
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імплементацію Директиви 91/250/ЄЕС про правову охорону комп’ютерних 

програм та внесення відповідних змін до Кодексу інтелектуальної власності" та 

Закон № 98-536 "Про включення до Кодексу інтелектуальної власності положень 

Директиви 96/9/ЄС від 11 березня 1996 року про правову охорону баз даних". 

Також приймаються підзаконні акти на зразок Декрету Міністерства культури № 

2007-756 від 09 травня 2007 року про внесення змін до ст. L. 122-8 Кодексу 

інтелектуальної власності щодо права  слідування. 

У Нідерландах, де діє Акт про авторське право від 1912 року (Copyright Act 

1912), імплементація директив ЄС відбувається шляхом прийняття спеціальних 

законів про внесення змін до нього:   21 грудня 1995 року були прийняті Акти «Про 

внесення змін до Акту "Про авторське  право" 1912 року та Акту "Про суміжні 

права" з метою приведення їх у відповідність з директивами 92/100/ЄЕС про право  

на прокат, право на позичку та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної 

власності та 93/98/ЄС про гармонізацію строків охорони авторського та деяких  

суміжних прав". Одночасно приймаються нові закони щодо нових об’єктів 

авторських прав: Закон від 08 липня 1999 року "Про адаптацію датського 

законодавства до директиви 96/9/ЄС про правову охорону баз даних".   

Щодо національних органів, задіяних в імплементації директив, для 

прикладу зазначимо, що у Франції завдання з імплементації покладені на відповідні 

міністерства, діяльність який координує Генеральний секретаріат у європейських 

справах (франц. – Le Secrétariat général des affaires européennes (SGAE)) та Постійне 

Представництво  Франції  в Європейському Союзі (франц. – la Représentation 

Permanente de la France auprès de l'Union Européenne (RP)). Питання авторського 

права і суміжних прав входять до компетенції Бюро інтелектуальної власності 

(франц. – Le bureau de la propriété intellectuelle (BDPI)), заснованого при 

Міністерстві культури та комунікацій Франції. Зауважимо, що BDPI представляє 

Францію на рівні ЄС та ВОІВ в рамках переговорів, дискусій щодо прийняття  та 

виконання директив ЄС і міжнародних договорів ВОІВ у сфері авторського права і 

суміжних прав. Крім цього, BDPI спільно з Міністерством закордонних справ 

розробляють позицію Уряду Франції у разі, якщо він має намір подати письмові 
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зауваження в рамках скерування преюдиційного запиту до Суду ЄС.  

У Франції склалася практика, відповідно до якої ще в момент опублікування 

проектів директив у сфері авторського права створюються так звані "проектні 

групи" (équipe projet), які здійснюють попередню оцінку директив в контексті їх 

майбутньої імплементації. З офіційним опублікуванням директиви розпочинається 

завершальна стадія імплементації. Проектна група розробляє план транспозиції, 

складає порівняльні таблиці із зазначенням положень, які необхідно прийняти, а 

також обов'язкових консультацій. За офіційними оцінками, з метою імплементації 

директив ЄС у право Франції у 20% випадків приймаються акти законодавчого 

характеру, а у 80% випадках – підзаконні акти. Після вступу в силу відповідних 

законів чи декретів BDPI слідкує за процесом впровадження внутрішньодержавних 

заходів з метою виявлення труднощів імплементації, а також внесення змін і 

доповнень до директив. Зауважимо, що 27 вересня 2004 року Прем'єр Міністр 

Франції видав Циркуляр щодо підвищення ефективності процедури транспозиції 

директив ЄС в національне законодавство. 

Важливо зазначити, що важливу роль в процесі імплементації директив 

відіграє строк, протягом якого держави-члени повинні ухвалити необхідні закони, 

підзаконні акти та адміністративні положення. Термін імплементації зазначається 

в самих директивах як правило в прикінцевих положеннях або в окремій статті 

«імплементація/транспозиція». Саме цей термін визначає момент, з якого на 

державу-члена покладається відповідальність за приведення норм національного 

законодавства у відповідність до положень директиви, у зв’язку  з чим можна 

робити висновки про своєчасність імплементаційних заходів. Як правило, на 

імплементацію директив у галузі авторського права та суміжних прав відводиться 

півтора-два роки, однак у випадках суттєвих розбіжностей у національних  

законодавствах щодо регулювання певного виду правовідносин та правових 

традиціях держав-членів, строк імплементації директиви може бути збільшеним. 

Так, директивою 2001/84/ЄС від  27 вересня 2001 року про право слідування на 

користь автора оригінального твору мистецтва встановлений термін імплементації 

01 січня 2006 року, тобто державам-членам надано більше чотирьох років для 
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прийняття відповідних внутрішніх актів. 

При імплементації директив на національному рівні внутрішньодержавні 

закони, підзаконні акти чи адміністративні  положення повинні містити посилання 

на директиву або ж супроводжуватися таким посиланням у випадку їх офіційного 

опублікування. Регламентація таких посилань визначається державами-членами. 

Крім цього, держави-члени зобов’язані інформувати Комісію про тексти положень 

національного права, що вони ухвалюють у сфері застосування директиви. Такі 

вимоги містяться в текстах самих директив  як правило у прикінцевих положеннях.  

Окремо слід наголосити на ролі Європейської Комісії в процесі імплементації 

директив ЄС у сфері авторського права і суміжних прав державами-членами. Як 

відомо, Європейська Комісія оцінює результати дії директив та контролює процес 

їх  імплементації у національні законодавства. Так, 10 квітня 2000 року Комісія 

підготувала та представила на розгляд Ради, Європейського Парламенту та 

Економічно-соціального комітету доповідь про імплементацію директиви 

91/250/ЄЕС про правову охорону комп’ютерних програм, позитивно оцінивши 

результати її застосування та зазначивши, що  рівень піратства у Західній Європі 

знизився з 78% у 1990 році до 36 % у 1998 році [274].  

Аналогічні звіти підготовані Комісією стосовно застосування інших 

директив з авторського права та суміжних прав:  

- 12 вересня 2002 року Європейському Парламенту, Раді та Економічно-

соціальному комітету представлено звіт щодо імплементації директиви 

92/100/ЄЕС про право на прокат, право на позичку та деякі суміжні права 

у сфері інтелектуальної власності. Комісія дійшла висновку, що досягнуто 

лише часткової гармонізації у цій царині, а законодавчі заходи, які 

застосовували держави-члени, все ще сильно відрізняються [275];  

- 12 грудня 2005 року Європейська Комісія спільно з Директоратом 

внутрішнього ринку та послуг опублікувала «Першу оцінку директиви 

96/9/ЄС про правову охорону баз даних». Оцінка проводилася на основі 

двох інформаційних джерел: з одного боку, он-лайн аналізу європейської 

індустрії баз даних, здійсненого Європейською Комісією в серпні та 
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вересні 2005 року; з іншого – директорії баз даних Gale (the Gale Directory 

Databases GDD), що є найбільшою існуючою директорією баз даних та 

містить статистику росту глобальної  індустрії баз даних починаючи з 

1970 року. Згідно з оцінкою Комісії, економічний внесок права sui generis 

у виробництво баз даних не є доведеним [238]; 

- 30 листопада 2007 року представлено звіт щодо застосування директиви  

2001/29/ЄС про гармонізацію певних аспектів авторського права та 

суміжних прав в інформаційному суспільстві. У звіті особлива увага 

зосереджена на аналізі імплементації  ст. 5 (винятки та обмеження), ст. 6 

(зобов’язання, пов’язані з технологічним заходами) та ст. 8  (санкції та 

способи оскарження) інформаційної директиви державами-членами та 

застосування цих норм національними судами [278]; 

- 22 грудня 2010 року Раді, Європейському Парламенту, Економічно-

соціальному комітету та Комітету регіонів представлено звіт щодо 

імплементації директиви 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав 

інтелектуальної власності. Звіт супроводжується постатейним аналізом 

застосування директиви державами-членами [277]; 

- 14 грудня 2011 року Комісією опубліковано звіт про імплементацію та дію 

директиви 2001/84/ЄС про право слідування на користь автора 

оригінального твору мистецтва. Комісія запропонувала розпочати Діалог 

між зацікавленими сторонами з метою вироблення рекомендацій щодо 

покращення системи збору та виплати роялті в ЄС. В результаті 17 лютого 

2014 року представники організацій колективного управління, автори, 

арт-дилери, галереї, колекціонери підписали "Ключові принципи та 

рекомендації щодо управління правом слідування" [276]. 

Як правило, термін подачі Комісією на розгляд Європейського Парламенту, 

Ради, Економічно-соціального комітету звіту щодо застосування директиви та при 

необхідності пропозицій щодо змін та доповнень зазначений в текстах самих 

директив. Нерідко мова йде не лише про окремий підсумковий звіт, а про регулярні 

звіти кожні 3-4 роки, як це мало місце у випадку директив  96/9/ЄС про правову 
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охорону баз даних,  2001/29/ЄС про гармонізацію певних аспектів авторського 

права та суміжних прав в інформаційному суспільстві та 2001/84/ЄС про право 

слідування на користь автора  оригінального твору мистецтва. 

Особливими заходами, до яких може вдаватися Європейська Комісія з метою 

здійснення контролю над процесами гармонізації національних законодавств у 

сфері захисту авторського та суміжних прав, є звернення з позовом до Суду ЄС у 

випадку, коли держава-член не здійснила імплементацію директиви або ж 

неналежно імплементувала її. При цьому під неналежною імплементацією 

розуміють несвоєчасну, неповну або некоректну транспозицію положень директив 

у внутрішньонаціональні законодавства держав-членів. Так, у 2004-2005 роках 

Комісія звернулася до Суду ЄС з позовами до Бельгії, Швеції, Фінляндії, 

Великобританії, Франції, Іспанії, Чехії   у зв'язку з невиконанням ними зобов'язань 

з імплементації директиви 2001/29/ЄС про гармонізацію певних аспектів 

авторського права та суміжних прав в інформаційному суспільстві; у 2006-2007 

роках Комісія ініціювала позови проти Ірландії, Італії, Люксембургу, Іспанії,  

Португалії, Бельгії за невиконання цими державами своїх зобов’язань з 

імплементації директиви 92/100/ЄЕС про право на прокат, право на позичку та 

деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності. Водночас низку судових 

справ було порушено Європейською Комісією на початку 2007 року з приводу 

невиконання Іспанією, Грецією, Бельгією, Францією та Швецією зобов’язань з 

повної імплементації директиви 2001/84/ЄС про право слідування на користь 

автора оригінального твору мистецтва. Практично в усіх випадках Суд ЄС виніс 

рішення на користь Європейської Комісії, встановив факт невиконання зобов'язань 

з імплементації зазначених директив окремими державами-членами та зобов'язав 

їх внести відповідні зміни до законодавств. 

Аналіз підготованих Європейською Комісією звітів з імплементації та рішень 

Суду ЄС дозволяє зробити висновок, що вибір форм та засобів з імплементації 

директив ЄС з авторського права залежить від особливостей правової системи 

держав-членів, а головним чином від того, наскільки чинний рівень охорони 

відрізняється від запроваджуваного директивою. За нашим спостереженням, 
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основні труднощі, які виникають в процесі імплементації директив, пов’язані з 

відмінностями у правових традиціях держав-членів та підходах до правового 

регулювання. Трапляється, що навіть у випадках чітких та досконалих положень 

директив на практиці не завжди вдається досягти єдиного підходу у 

правозастосуванні на національному рівні  в силу різних правових традицій 

держав-членів. Яскравим прикладом цього є імплементація директиви 91/250/ЄС 

про правову охорону комп’ютерних програм Великобританією, яка всупереч 

прийнятій директиві інтерпретувала вимогу щодо оригінальності у відповідності 

до національних правових традицій, застосувавши нижчий поріг охорони – 

критерій вмінь, навичок особи та затраченої праці. Однак особливе занепокоєння 

Комісії викликало неправильність імплементації  директиви 92/100/ЄЕС про право 

на прокат, позичку і деякі суміжні права. За даними Комісії, право на позичку у 

державах-членах ЄС не застосовується неналежному рівні: у національних 

законодавствах залишаються розбіжності щодо суб'єктів та об’єктів права на 

позичку, а також справедливої винагороди. На жаль, попри судові процеси, 

ініційовані Європейською Комісією, держави-члени продовжують по-різному 

трактувати виключне право на публічну позичку; відтак процес гармонізації у 

сфері прокату та позички не можна вважати завершеним. 

Крім цього, до труднощів в імплементації директив державами-членами  

призводить і нечіткість окремих положень директив. Як зазначає А. Франсон, 

директива ЄС є симбіозом різних традицій: романо-германських, економічно 

орієнтованого copyright, французького та німецького підходів до врегулювання 

авторського права. Всі ці традиції, які існують в Європі, яскраво проявляються  як 

під час підготовки директив, так і в їх офіційних текстах [240].  Так, наприклад, ст. 

5 (2) та ст. 5 (3) інформаційної директиви (2001/29/ЄС) встановлюють понад 

двадцять винятків та обмежень щодо прав на відтворення, публічне сповіщення та 

надання доступу для загального відома. Така правова невизначеність не лише 

спричинює труднощі з імплементацією, але й суттєво знижує гармонізаційний 

ефект директив.  

Одночасно зазначимо, що за нашим спостереженням  причиною технічних 
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затримок у впровадженні актів ЄС нерідко є федеративний і децентралізований 

устрій окремих держав (Бельгія, Італія). Так, Європейська Комісія тричі подавала 

позови проти Бельгії у зв'язку з невиконанням зобов'язань з імплементації директив 

92/100/ЄЕС про право на прокат, позичку і деякі суміжні права, 2001/84/ЄС про 

право слідування  на користь автора оригінального твору мистецтва та 2001/29/ЄС 

про гармонізацію певних аспектів авторського права в інформаційному суспільстві. 

 Аналіз опублікованих Європейською Комісією звітів про імплементацію 

директив з авторського права та суміжних прав свідчить про загальну позитивну 

оцінку результатів гармонізації. Першим важливим чинником, на який звертає 

увагу Європейська Комісія, є те, що положення директив ЄС в багатьох випадках 

перевищують стандарти охорони, передбачені Бернською і Римською конвенціями, 

а також чинними на той час національними законодавствами держав-членів. 

Другим очевидно прогресивним моментом є запровадження нових об’єктів 

авторського права: комп’ютерних програм, баз даних, сирітських творів, а також 

посилення правової охорони вже існуючих інститутів, зокрема розширення обсягу 

майнових прав та збільшення строків охорони. Процеси гармонізації дозволили 

сформувати значний масив правових документів ЄС щодо майнових прав, строків, 

винятків, обмежень, технічних засобів захисту. Отримані результати, без сумніву, 

є свідченням прогресивних змін у правовому регулюванні авторського права і 

суміжних прав, які призвели до формування однорідного правового середовища на 

території всього Європейського Союзу, забезпечення правової визначеності, 

прозорості і передбачуваності [21, с. 115].  

Вже традиційно доктрині притаманні більш критичні оцінки результатів 

гармонізації у сфері авторського права і суміжних прав. Науковці, зокрема, 

наголошують, що програма впроваджувалася впродовж 20 років за рахунок 

значних фінансових та організаційних затрат Європейської Комісії. На практиці 

строки імплементації директив у національні законодавства становили понад п’ять 

років, що поклало велике навантаження на законодавчі апарати держав-членів. 

Особливу проблему при застосуванні інструменту гармонізації створює нечіткість 

положень директив, яка залишає державам-членам широкі можливості вільного 
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тлумачення та вибору правових засобів. Така правова невизначеність поряд із 

широким діапазоном регуляторних можливостей держав-членів дали підставу 

деяким дослідникам називати подібні підходи до зближення законодавств 

«вдаваною» гармонізацією [там само].    

Професор Амстердамського університету Др. Б. Хугенхольц приходить до 

висновку, що прийняття директив не призвело до утворення єдиного авторського 

права ЄС. Натомість правовий простір ЄС розділений на 28 різних юрисдикцій у 

регулюванні авторського права і суміжних прав, які продовжують залишатися 

національними за своєю природою. У своєму огляді «Майбутнє авторського права 

ЄС і глобальна реформа авторського права» дослідник зазначає, що інструмент 

гармонізації не виправдав себе як механізм  швидкого реагування в умовах нових 

технологічних викликів, зокрема з огляду на сучасні швидкі  способи поширення 

інформації. На його переконання, відсутність конституційно закріпленої 

політичної мети у поєднанні традиційним домінуванням у праві  ЄС економічних 

чинників  призводять до того, що в системі актів ЄС важко прослідкувати чітку 

стратегію розвитку авторського права [253, с. 5].  

Французькі дослідники, зокрема К. Карон, А. Франсон, теж притримуються 

позиції, що авторське право гармонізується окремими  штрихами за відсутності 

єдиної глобальної стратегії, наголошуючи на нечіткості окремих положень 

директив та суміщенні авторського  права із суміжними правами  [90, с. 43; 234].   

У рамках дискусій про можливість гомогенізації і консолідації існуючих 

директив з авторського права на рівні ЄС німецький дослідник А. Дітц наголошує 

на необхідності подолання "зяючих конституційно-правових прогалин" у цій 

царині та пропонує цікаву концепцію сучасної європейської системи авторського 

права, яка базується на п’яти стовпах або підсистемах, взаємозв’язок і 

взаємообумовленість яких покликані забезпечити збалансованість інтересів 

творців, виробників, споживачів, культури, економіки та широкої громадськості 

[70, с. 17-18]. Запропонована А. Дітцом 5-стовпова модель сучасного авторського 

права включає матеріальне авторське право, суміжні права, авторське договірне 

право, право організацій колективного управління та систему здійснення прав.  
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2.4. Практика Суду ЄС у формуванні європейських стандартів захисту 

авторського права та суміжних прав  

Формування та розвиток права інтелектуальної власності в ЄС відбувалися 

достатньо довго і складно з огляду перш за все на територіальний характер цього 

права, відмінності у стандартах правової охорони та особливості правозастосовчої 

практики держав-членів.  Про важливість практики Суду ЄС впродовж перших 

десятиліть існування Європейського Співтовариства у регулюванні правовідносин, 

пов’язаних із реалізацією авторського права та суміжних прав, вже йшла мова 

вище. В цей період, коли ще не були прийняті відповідні директиви та регламенти,  

рішення Суду ЄС нарівні з установчими договорами були по суті єдиними 

ефективними правовими регуляторами у даній сфері правовідносин.   

Як справедливо зауважують деякі дослідники, головним чинником, який 

започаткував процеси уніфікації та гармонізації права інтелектуальної власності, 

зокрема авторського права в Європейському Союзі, стала активна позиція Суду ЄС, 

який у своїх рішеннях у низці справ, пов’язаних з існуванням та здійсненням прав 

інтелектуальної власності в рамках Європейського Союзу de facto та de jure вивів 

право інтелектуальної власності із сфери внутрішньодержавного регулювання на 

комунітарну орбіту, спираючись при цьому на елементи наднаціональності у його 

компетенції та загальнообов’язковість рішень Суду ЄС [66].  

Аналіз юриспруденції ЄС у цій царині дає підстави дійти висновків про те, 

що впродовж перших десятиліть існування Європейського Союзу діяльність Суду 

ЄС мала нормотворчий характер. По суті практика Суду ЄС визначила основні 

напрямки, форми та способи уніфікації та гармонізації правової охорони 

інтелектуальної власності, зокрема авторського права та суміжних прав.  

Проаналізуємо ситуацію з точки зору установчих документів, відповідно до 

яких першочерговою метою заснування Європейського Співтовариства була 

необхідність створення єдиного економічного простору на основі принципів 

вільного руху товарів, послуг, капіталів, робочої сили, обмеження монопольної 

діяльності та  недобросовісної конкуренції. Однак у ст. 345 ДфЄС (ст. 295 ДзЄС),  
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підписаного 21 березня 1957 року шістьма країнами-засновниками, була закріплена 

така норма: «Цей Договір у жодному разі не порушує норм держав-членів, що 

регулюють систему права власності». Ця загальна норма стосувалася і права 

інтелектуальної  власності, яке мало очевидний  територіальний характер та 

регулювалося внутрішніми законодавствами держав-членів. Положення ст. 295 

ДзЄС чітко вказують на те, що країни-засновники ЄС не мали на меті поширити 

компетенцію новоствореного наднаціонального утворення на сферу 

інтелектуальної власності. 

В результаті, територіальне за своєю природою право інтелектуальної 

власності вступило в протиріччя з цілями та завданнями Європейського 

Співтовариства, стримуючи досягнення головної мети, задля якої воно по суті було 

створене – формування  повномасштабного єдиного економічного ринку. Так, з 

одного боку, ст. ст. 34-35 ДфЄС (ст. ст. 28–29 ДзЄС) забороняють кількісні 

обмеження та еквівалентні дії між державами-членами, які створюють перешкоди 

для вільного пересування товарів у межах спільного ринку; з  іншого – ст. 36 ДфЄС 

(ст. 30 ДзЄС) визначає, що заборона кількісних обмежень між державами-членами  

«не виключає заборон чи обмежень на імпорт, експорт і транзит товарів 

відповідно до принципів … захисту промислової та комерційної власності». 

Остання норма є ще одним опосередкованим підтвердженням наміру держав-

членів виокремити інтелектуальну власність від галузей, на які поширюється 

компетенція інституцій ЄС.  Отже, ст. 35 ДфЄС (ст. 29 ДзЄС) забороняє кількісні 

обмеження  на експорт та еквівалентні дії між державами-членами.  Однак з цього 

принципу примату права Європейського Союзу є винятки, перелічені у ст. 36 ДфЄС 

(ст. 30 ДзЄС), які уможливлюють заборони та обмеження на експорт, імпорт та 

транзит товарів з різних міркувань: суспільної моралі, громадської безпеки, захисту 

здоров’я тощо. Іншими словами, виявляється можливим відступити від примату 

верховенства права Європейського Союзу, якщо це виправдано вищими 

імперативами, в силу яких національні законодавства можуть бути використані для 

заборони вільного руху товарів або імпорту [90, с. 44].  

Отже, постала дилема, яка об’єктивно ускладнювалася небажанням держав-
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членів поступитися частиною своїх повноважень у сфері охорони інтелектуальної 

власності. Цю дилему на першому етапі існування Європейського Союзу 

вирішував Суд ЄС, намагаючись  примирити територіальні за своєю природою 

права інтелектуальної власності з принципами єдиного ринку та вільного руху 

товарів та послуг.  Як було зазначено, перша частина ст. 36 ДфЄС (ст. 30 ДзЄС) 

вказує на захист "промислової та комерційної власності", який по суті паралізує 

вільний рух товарів. Ще у 1966 році у справі  Consten and Grundig v Commission 

[Cases 56/64 and 58/64] Суд ЄС зазначив, що в цілях захисту промислової та 

комерційної власності можливо відступити від фундаментальних принципів права 

Європейського Союзу, таких як вільний рух товарів та вільна конкуренція. Хоча у 

тексті нічого не згадується про авторське право, наступна юриспруденція 

заповнила цю прогалину спочатку доволі обережно у сфері суміжних прав у справі  

Deutsche Grammophon v Metro [Case 78/70], а потім впевнено та чітко у царині  

авторського права у справі Music Vertrieb  Membran v GEMA [Cases 55/80 and 57/80. 

Однак не слід сприймати таку позицію Суду ЄС як висновок про те, що авторське 

право та суміжні права абсолютно не підпадають під юрисдикцію дії права 

Європейського Союзу.   

  Важливе місце в розробці доктринальних підходів займає концепція 

розмежування категорій існування прав, яке регулюється нормами національних 

законодавств та дозволяє державам-членам самостійно встановлювати об’єкти 

охорони, та їх здійснення, яке знаходиться в площині застосування права ЄС. Мова 

йде про так звану дихотомію права інтелектуальної власності. Ця теорія, яка мала 

значний впив на правове регулювання промислової власності, знайшла своє 

відображення і в авторському праві: так, у справі Magill [Cases С-241/91 P, C-242/91 

P] Суд ЄС постановив, що лише ірландський суд може надати захист телевізійним 

програмам як об’єктам авторського права. Однак право Європейського Союзу 

може контролювати здійснення цього права правовласником та зобов’язати його 

видавати дозвіл на відтворення третім особам.  

Такий підхід спонукав Суд ЄС визначити «специфічний предмет охорони» 

для кожного об’єкта права інтелектуальної власності. Зокрема, для патентів 
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специфічним предметом є забезпечити власникові патенту  гідну винагороду за 

винахід, і з цією метою надати йому виключне право використовувати цей винахід 

у виробництві шляхом безпосереднього використання або надання ліцензій третім 

особам, а також оскаржувати в суді будь-яку підробку (рішення у справі Centrafarm 

BV and Adriaan de Peijper v Sterling Drug Inc.) [Case 15/74]. Для товарного знаку 

специфічним предметом є забезпечити власникові свідоцтва виключне право 

використовувати знак під час першого продажу продукції, захищаючи таким чином 

право власника від конкурентів (рішення у справі Centrafarm BV and Adriaan de 

Peijper v Winthrop BV) [Case 16/74; 43, с. 32-33]. 

Перейдемо до основної функції та специфічного об’єкта авторського права. 

У першому судовому рішенні у справі Coditel, винесеному у 1980 році,  був 

застосований дуже вузький підхід та визначено, що основна функція авторського 

права дозволяє «вимагати сплати зборів за будь-які покази фільму», що означає, що 

із специфічного об’єкта випливають положення, які дозволяють досягти цієї мети 

[Case 62/79]. Другим рішенням у справі RTE Суд ЄС деталізував, що основна 

функція права інтелектуальної власності полягає в тому, щоб винагородити «творчі 

зусилля», що наближало авторське право до патентного права [Case T-69/89]. У 

наступному вже згадуваному рішенні у справі Music Vertrieb  Membran було чітко 

зазначено, що «комерційне використання авторського права піднімає ті ж самі 

проблеми, що й використання іншого виду права промислової та комерційної 

власності» [Cases 55/80 and 57/80]. Іншим рішенням у справі Coditel I було 

встановлено, що право на показ фільму є складовою частиною специфічного 

об’єкта авторського права, на яке не поширюється вичерпання прав [Case 62/79]. 

Вслід за визначенням специфічного предмета охорони була сформульована 

доктрина вичерпання прав на території Співтовариства, яка усунула потенційну 

загрозу для спільного ринку внаслідок згаданих тлумачень ст. 36 ДфЄС. Проблема 

була вирішена шляхом розширення дії територіально обмеженого права 

інтелектуальної власності на терени всього Європейського Союзу через 

закріплення так званого принципу комунітарного «вичерпання прав». Відповідно 

до цього принципу, правовласник охоронюваного  інтелектуального продукту в 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61979J0062:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61979J0062:EN:HTML
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момент першого введення належного йому об’єкта в комерційний оборот шляхом 

продажу на території Європейського Союзу втрачає право на контроль за його 

подальшим розповсюдженням в ЄС. Таким чином, охоронюваний об’єкт 

інтелектуальної власності вільно циркулює на теренах ЄС без будь-яких обмежень. 

Доктрина вичерпання прав була вперше запроваджена та розвинута у вже 

згадуваних рішеннях Суду ЄС від 31 жовтня 1974 року у справах Centrafarm BV 

and Adriaan de Peijper v Sterling Drug Inc. [Case 15/74] щодо патентів та Centrafarm 

BV and Adriaan de Peijper v Winthrop BV [Case 16/74] щодо товарних знаків.  Пізніше 

ця доктрина знайшла своє підтвердження у великій кількості судових рішень і 

сьогодні вважається загальноприйнятою для всіх інститутів інтелектуальної 

власності. Суть цієї доктрини полягає у наступному. Як тільки власник вперше 

випустив у торговельний обіг охоронювану продукцію, він користується 

гарантіями, що їх надає специфічний предмет охорони, не тільки в державі, де його 

право зареєстроване, а й  в усіх інших державах-членах.  Якщо дозволити 

власникові вдруге використати перевагу, надану специфічним предметом охорони, 

це призведе до ізоляції національних ринків та  введення обмежень на рух товарів, 

які не могли б більше виправдовуватися необхідністю  охорони інтелектуальної 

власності. Таким чином, Суд ЄС запровадив доктрину  «вичерпання прав на 

території Співтовариства» [43, с. 33]. Як слушно зауважує В. Дроб’язко, принцип 

вичерпання є судовим і політичним компромісом, що усуває перешкоди на шляху 

переміщення об’єктів авторського права і суміжних прав у межах ЄС та дозволяє 

ліквідувати розриви в єдиному ринковому просторі, що виникають під дією 

національних за своїм характером прав інтелектуальної власності [12, с. 4].  

Як і доктрина специфічного предмета охорони, концепція вичерпання прав 

була деталізована у великій кількості рішень Суду ЄС. Стосовно авторського права 

та суміжних прав варто згадати рішення у справі Warner Brothers Inc. and 

Metronome Video ApS v Erik Viuff Christiansen  [Case 158/86]. Відповідно до  позиції 

Суду,  не можна посилатися на вичерпання права у випадку відеокасети, законно 

придбаної в одній із держав-членів (Великобританії), де чинне законодавство не 

визнавало за автором твору право на прокат, якщо ця відеокасета надається в 
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прокат в іншій державі-члені (Данії), яка надає авторові таке право, адже охорона 

права прокат є складовою специфічного предмета авторського права [Case 158/86]. 

Хоча доктрина вичерпання прав розроблена доволі давно, Суду ЄС все ще 

доводиться роз’яснювати деякі аспекти та незрозумілі позиції.  У рішенні Суду ЄС 

у справі Silhouette International Schmied GmbH [Case C-355/96] зазначено, що 

кодифікація цієї доктрини  у подальших директивах та регламентах висловлює 

політичне прагнення законодавця виключити, принаймні на деякий час, принцип 

міжнародного вичерпання прав на інтелектуальну власність і зберегти контроль за 

будь-яким випадком розширення вичерпання прав Співтовариства за його межами.  

Саме в такий спосіб вичерпання прав у Співтоваристві було поширено на треті 

держави, що входили до Європейського економічного простору – Ісландію, 

Норвегію та Ліхтенштейн [43, с. 35-37].       

Нарівні з доктринами специфічного предмета охорони та вичерпання прав 

варто згадати і концепцію моральних прав, притаманну країнам континентальної 

Європи, якої послідовно дотримується Суд ЄС. У важливому рішенні у справі Phil   

[Cases C-92/92, C-326/92] було прямо зазначено: «Специфічний об’єкт цих прав, які 

регулюються національними законодавствами, полягає у забезпеченні захисту 

моральних та майнових прав їх власників». У цьому контексті право Європейського 

Союзу в повній мірі визнає, що ядро авторського права на рівні з виключними 

майновими правами складають моральні права [90, с. 47].  

Зупинимося детальніше на основних тенденціях практики Суду ЄС останніх 

років. У даний час правова база ЄС з авторського права складається з десяти  

директив, центральне  місце у якій посідає директива 2001/29/ЄС про гармонізацію 

певних аспектів авторського права та суміжних прав в інформаційному суспільстві. 

Ще десять років тому зростаюча кількість прийнятих директив значною мірою не 

впивала на практику Суду ЄС. Із прийняттям інформаційної директиви ситуація 

почала кардинально  змінюватися. Після п’ятирічного періоду імплементації 

директиви державами-членами та з надходженням преюдиційних запитів від 

національних судів, практика Суду ЄС у цій царині почала невпинно  зростати. На 

думку німецького дослідника М. Ляйстнера, цей феномен пояснюється тим, що Суд 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-92/92&language=en


121 
 

 

ЄС тлумачив директиву як справжній горизонтальний акт, покликаний 

гармонізувати важливі концептуальні поняття авторського права [264, c. 560]. На 

додаток до основних економічних прав, достатньо добре гармонізованих у 

директиві, завдяки практиці Суду ЄС вдалося досягти доволі ефективної 

гармонізації таких  важливих сфер, як загальні умови надання захисту авторським 

правом, винятки з авторського права, зокрема концепції справедливої компенсації 

за приватне копіювання. Окремі справи на зразок Murphy [Cases C-403/08 and C-

429/08] та UsedSoft  [Case C-128/11] мають фундаментальне значення з огляду на 

тлумачення Судом ЄС основоположних прав та свобод.   

Можливо, найбільш показовим прикладом активної ролі Суду ЄС у розвитку 

системи авторського права ЄС є автономне тлумачення Судом загальних умов 

захисту об’єктів  авторських прав. Початок цьому напрямку поклало рішення у 

справі Infopaq [Case C-5/08], за яким слідувала низка рішень в аналогічних справах, 

пов’язаних із визначенням європейської концепції охоронюваного твору. 

Традиційно країни континентальної Європи застосовували вищий поріг захисту  – 

критерій оригінальності, в  той час, як Великобританія та Ірландія надавали захист 

самим інвестиціям. У директивах ЄС був застосований критерій «власного 

інтелектуального творіння» як компроміс між двома підходами. Однак така 

гармонізація стосувалася лише певних об’єктів: комп’ютерних програм, 

фотографій та баз даних. У справі Infopaq [Case C-5/08] Суд ЄС вперше 

запропонував єдиний підхід до визначення загальних умов надання захисту 

авторським правом для всіх творів, поширивши принцип власного 

інтелектуального творіння на інші об’єкти авторського права. Така позиція Суду 

ЄС була розвинена у наступних рішеннях. Попри критичні зауваження, цілі 

інформаційної директиви – запобігання  обмеженням вільного руху товарів та 

послуг, зокрема у цифровому середовищі шляхом визначення обсягу основних 

економічних прав суб’єкта авторського права, підтверджують правильність  

позиції Суду. Якщо у справі Infopaq Суд ЄС визначив основну умову для 

отримання захисту – об’єкт повинен бути  власним інтелектуальним творінням, то 

у наступних рішеннях (справа Painer [Case C-145/10]) цей критерій доповнився ще 
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й вимогою відображення особистості автора. Передбачається, що у творі автор 

реалізує свої вільні творчі можливості. Технічні та функціональні характеристики 

об’єкта не вписуються у критерій  творчої свободи. Відтак, технічні та 

функціональні елементи були винесені за межі захисту авторським правом. Таку 

аргументацію знаходимо у справі SAS [Case C-406/10], де Суд ЄС, зокрема, 

зазначає, що поширення захисту авторським правом на функціональні параметри 

може призвести до монополізації ідей та завдати суттєвої шкоди технологічному 

прогресу та індустріальному розвитку. Як вважають деякі дослідники, такий підхід 

більш наближений до традиційного європейського droit d’auteur, якому 

притаманний вищий поріг захисту [264, с. 565].  

Виходячи із практики Суду ЄС, гармонізацію виключних економічних прав  

на підставі  статей 2, 3 та 4 інформаційної директиви можна вважати повною, 

оскільки  на європейському рівні були сформовані незалежні, однотипні та чіткі 

визначення понять права на відтворення  (ст. 2 директиви – справи  Infopaq [Case 

C-5/08] та  Murphy [Cases C-403/08 and C-429/08]),  права на сповіщення публіці (ст. 

3 директиви – справи  SGAE v Rafael Hotels [Case C-306/05], Circul Globus Bucureşti 

[Case C-283/10], Airfield [Joined Cases C431/09 and C-432/09], SCF [Case C-135/10], 

PPL [Case C-162/10] та ITV [Case C-607/11]) та  права на розповсюдження (ст. 4 

директиви – справи Donner [Case C-5/11] та Peek & Cloppenburg [Case C-456/06]). 

Найчастіше  предметом преюдиційних запитів ставало право на сповіщення 

публіці. Вже у першому рішенні, винесеному у 2006 році  у справі  SGAE v Rafael 

Hotels SA [Case C-306/05], Суд ЄЄ демонструє індивідуальний гнучкий та 

економічно орієнтований підхід до питання економічного використання прав. У 

цьому рішенні Суд постановив, що поширення сигналів у номерах готелів з 

допомогою телевізорів є публічним сповіщенням, тому готелі повинні сплачувати 

винагороду організаціям колективного управління. Наступна справа Airfield [Joined 

Cases C431/09 and C-432/09] стосувалася публічного сповіщення через супутник. 

Суд вирішив, що дозвіл правовласника обов’язковий у разі, якщо користувач 

умисно розширює доступ до охоронюваного твору на нове коло осіб, в тому числі 

з метою одержання прибутку. М. Ляйстнер звертає увагу на зміщення акцентів від 
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особи автора до особи користувача та індивідуального економічного характеру 

використання. Таке дистанціювання від особистості автора та увага до економічних 

параметрів використання охоронюваного твору перед новою публікою 

спостерігається і в наступних рішеннях Суду ЄС у справах SCF [Case C-135/10], де 

мова йшла про використання фонограм у приватній стоматологічній практиці, та 

ITV [Case C-607/11], яка стосувалася інтернет-стрімінгу – потокового онлайн 

мовлення. Одне із останніх рішень, які стосувалися права на публічне сповіщення, 

було винесене у справі Svensson [Case C-466/12]. Суд постановив, що створення 

гіперпосилань на охоронюваний твір, який розмішений в інтернеті у вільному 

доступі та на законних підставах, не вважається публічним сповіщенням та не 

вимагає дозволу автора чи виплати винагороди [264, c. 572-573].  

Особливої уваги заслуговує рішення Суду ЄС у справі UsedSoft [Case 

C-128/11], винесене в липні 2012 року, яке справедливо вважають 

фундаментальним у розумінні підходу Суду ЄС до збалансування інтересів 

суб’єктів  авторських прав, з одного боку, та потреб внутрішнього ринку в онлайн 

середовищі – з другого.  Виробник програмного забезпечення Oracle подав позов 

до компанії UsedSoft за порушення авторських прав при вторинному перепродажі 

програм Oracle. Справа по суті стосувалася нових бізнес моделей продажу так 

званого вторинного програмного забезпечення, в основі яких лежить частковий 

перепродаж ліцензій на використання комп'ютерних програм на певну кількість 

робочих місць. Перед Судом постало завдання визначення принципу вичерпання у 

випадках он-лайн розповсюдження комп’ютерних  програм  в рамках директиви 

про правову охорону комп’ютерних програм, яка розроблялася для випадків 

розповсюдження матеріальних носіїв.  Суд ЄС підтвердив, що право на 

розповсюдження може бути вичерпане в результаті он-лайн розповсюдження копії 

комп’ютерної програми [264, с. 577]. В економічній перспективі продаж цифрового 

товару у вигляді CD-ROM чи DVD та шляхом скачування з інтернету рівноцінні, 

оскільки он-лайн передача є функціональним еквівалентом поставки матеріального 

носія. Відтак Суд дійшов до переконання, що європейський законодавець мав намір 

застосовувати однакові підходи до матеріальних та нематеріальних копій 
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комп’ютерних програм [236, с. 5].  

Поширивши доктрину першого продажу на нематеріальні копії, які 

скачуються з інтернету, Суд ЄС по суті сформулював нову концепцію, яка 

отримала назву «доктрини першого скачування». Суд ЄС дійшов висновку, що 

другий покупець копії комп’ютерної програми вважається «законним набувачем»,  

відтак покупці вторинного програмного забезпечення можуть в повній мірі  

використовувати програмне забезпечення так само, як і перший покупець. Фахівці  

висловлюють сподівання, що доктрина першого скачування  буде застосовуватися 

більш універсально до інших об’єктів авторських прав, тим самим сприяючи 

розвитку вторинного ринку охоронюваних цифрових товарів [236, с.12]. 

Ще одна категорія справ, по яких поступали преюдиційні запити до Суду ЄС 

впродовж останнього періоду, стосувалася винятків та обмежень, передбачених ст. 

5 інформаційної директиви. У більшості випадків розглядалися  обов’язкові 

винятки відповідно до ст. 5 (1) директиви щодо тимчасового відтворення, яке є 

складовою частиною технологічного процесу (справи Infopaq I [Case C-5/08] та 

Infopaq II [Case C-302/10]). Щодо факультативних винятків, передбачених ст. 5 (2) 

та ст. 5 (3) директиви, поле можливостей держав-членів щодо їх запровадження не 

є безмежним, а підпорядковується принципу пропорційності та трьохступеневому 

тесту відповідно до ст. 5 (5) директиви: застосування винятків у певних конкретних 

випадках, які не суперечать нормальному використанню твору та не завдають 

невиправданої шкоди законним інтересам суб’єкта права.  Тут варто згадати  

справу Painer [Case C-145/10], яка стосувалася винятків та обмежень щодо права 

на відтворення в інтересах громадської безпеки або гарантування правильного 

розвитку адміністративних, парламентських або судових процедур відповідно до 

ст. 5 (3) (e) директиви; та справу DR & TV 2 Danmark [Case C-510/10] щодо 

короткочасних записів творів, здійснених організаціями мовлення своїми засобами 

та для власних передач згідно зі  ст. 5 (2) (d) директиви. Справа Painer викликає 

особливий інтерес, оскільки у ній Суд ЄС вперше звернув увагу на вплив 

основоположних прав та свобод на тлумачення винятків з авторського права, 

зазначивши, що права користувачів на свободу самовираження мають перевагу над 
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інтересами автора. Зовсім нещодавно Суд ЄС закінчив розгляд ще однієї цікавої 

справи TU Darmstadt [Case C-117/13], де йшлося про винятки та обмеження щодо 

права на відтворення для публічних бібліотек, освітніх закладів, музеїв та архівів, 

які не мають наміру отримати економічну чи комерційну вигоду, а також надання 

доступу до творів, що містяться в їхніх фондах, з метою дослідження та особистого 

вивчення (ст. 5 (2) (с) та ст. 5 (3) (n) інформаційної директиви). Суд ЄС підтвердив 

право публічних бібліотек оцифровувати твори з їхніх фондів без згоди 

правовласника, якщо це необхідно для надання доступу до них користувачам  через 

спеціалізовані термінали, розміщені на їх території. Однак, на думку Суду, це не 

надає публічним бібліотекам  право оцифровувати усі фонди. 

Підсумовуючи аналіз практики Суду ЄС за останній період, зазначимо, що 

рішення Суду із тлумачення директив, передусім інформаційної директиви, 

суттєво поповнили правову базу ЄС з авторського права. Активна роль Суду ЄС у 

тлумаченні директив  з авторського права нерідко стає предметом критики 

правників. Однак, виходячи з інтересів спільного ринку та основоположних свобод, 

підхід Суду є здебільшого виправданим та послідовним. Юриспруденція Суду ЄС 

впродовж останніх років була спрямована головним чином на формування єдиного 

ринку використання охоронюваних об’єктів авторського права у цифровому 

середовищі. Одночасно Суд намагався віднайти баланс між цією ціллю та 

інтересами правовласників на основі раніше розробленої концепції специфічного 

об’єкта авторського права. Оцінюючи значення сучасної практики Суду ЄС в 

процесах, пов’язаних із реалізацією авторського права та суміжних прав, М. 

Ляйстнер вдається до порівняння із «гідравлічним підсиленням», у якому активна 

роль Суду є результатом недостатніх політичних та законодавчих зусиль, 

спрямованих на створення ефективної правової бази для забезпечення 

використання охоронюваних об’єктів  умовах  єдиного ринку, зокрема у цифрових 

та інших пан’європейських мережах. Ще один важливий висновок, до  якого 

приходить німецький дослідник,  є недостатня активність національних судів у 

правовому регулюванні авторського права та напрацюванні майбутніх стандартів 

ЄС у цій царині. На думку М. Ляйстнера, активна роль національних судів є 
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необхідним корелятом сучасної інтенсивної та предметної інтерпретації 

фундаментальних концепцій авторського права Судом ЄС [264, c. 598-600].  

На важливості співпраці з національними судами   акцентувала і Європейська 

Комісія. Зокрема, аналізуючи судову практику держав-членів у сфері правової 

охорони баз даних, Комісія дійшла висновку про те, що роз’яснення Суду ЄС дали 

можливість  національним судам приймати рішення у зв’язку із застосуванням 

директиви 96/9/ЄЕС про правову охорону баз даних, зокрема в частині положень 

щодо критеріїв охорони, вилучення, суттєвого змісту баз даних, істотного 

інвестування тощо. Так Вищий суд Німеччини визнав, що телефоні довідники не 

захищаються авторським правом, їх захист як  неоригінальних баз даних 

здійснюється на основі права sui generis.  Вищий Суд Австрії надав частині 

австрійських «Жовтих сторінок» охорону правом sui generis.  Французький 

апеляційний суд у Версалі встановив, що компанія не може протидіяти вилученню, 

які кількісному, так і якісному, несуттєвої частини баз даних. Вищий суд 

Нідерландів зазначив, що суттєве інвестування у створення баз даних є достатнім 

критерієм для надання охорони незалежно від мотиву інвестування [1, с. 236].  

Завершивши ретроспективний аналіз прецедентного права ЄС з авторського 

права та суміжних прав у хронологічному викладі, пропонуємо змінити метод 

дослідження та продовжити вивчення практики Суду ЄС, розділивши весь масив 

рішень на окремі групи. Це дозволить розглядати окремі рішення Суду ЄС 

системно в межах певних груп, виділених на основі критерію їх цілей та напрямків 

правового регулювання.  

Отже, з огляду на конкретно визначені цілі щодо правового регулювання у 

кожній окремій справі, весь масив рішень Суду ЄС з авторського права та суміжних 

прав можна умовно розділити на такі групи: 

- формування понятійно-категоріального апарату; 

- визначення обсягу правової охорони; 

- тлумачення положень директив та роз’яснення щодо їх застосування; 

- розмежування юрисдикції національного права та права ЄС. 

Виходячи із запропонованої класифікації, перейдемо до аналізу практики 
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Суду ЄС з авторського права та суміжних прав.  

Формування понятійно-категоріального апарату. 

В основному рішення Cуду ЄС, якими було сформовано понятійний апарат, 

стосувалися нових об’єктів авторських прав, таких як бази даних та комп’ютерні 

програми.   

Рішенням у справі The British Horseracing Board Ltd and Others v William Hill 

Organization Ltd. [Case C-203/02] Суд ЄС надав тлумачення таких важливих понять 

як «вилучення», «повторне використання», «інвестування», концепцій «суттєва 

частина» та «несуттєва частина». Так, відповідно до ст. 7 (1) директиви, під 

інвестиціям в одержання змісту баз даних, які можуть кваліфікуватися за правом 

sui generis, слід розуміти ресурси, які використовуються для відшукання існуючих 

незалежних матеріалів та зібрання їх у базі даних. Щодо інвестицій у перевірку 

змісту бази даних за правом sui generis, йдеться про ресурси, які використовуються 

для забезпечення надійності інформації, що міститься в базі даних, та нагляду за 

точністю зібраних матеріалів за час створення бази даних та її експлуатації.  На 

підставі рішення Суду ЄС Апеляційний суд Великої Британії  визначив, що 

керівний  орган британської індустрії BHB (The British Horseracing Board) може 

вимагати захисту за  правом sui generis лише за умови, якщо зроблене суттєве 

інвестування в отримання існуючих матеріалів та їх перевірку. Одночасно Судом 

ЄС були визначені такі важливі поняття як «вилучення» та «повторне 

використання» баз даних [Case C-203/02]. Аналогічні за змістом рішення були 

прийняті ще у трьох справах: Fixtures Marketing Ltd v Svenska Spel AB [Case C-

338/02], Fixtures Marketing Ltd v Organismos prognostikon agonon podosfairou AE 

(OPAP) [Case 444/04] та Fixtures Marketing Ltd v Oy Veikkaus Ab [Case 46/02]. 

Через декілька років Суд ЄС уточнив концепцію «вилучення змісту» бази 

даних у справі Directmedia Publishing GmbH v Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

[Case C-304/07]. Предметом судового розгляду став спір між компанією 

Directmedia, яка у 2002 році випустила продаж СD «1000 поем, що повинен мати 

кожен» (1 000 Gedichte, die jeder haben muss) та фундацією Albert-Ludwigs-

Universität Freiburg, яка впродовж двох з половиною років працювала над 



128 
 

 

антологією німецької поезії з 1720 по 1933 роки.  У своєму диску компанія 

Directmedia використала 856 поезій з переліку 1100 поетичних творів, 

попереднього розміщеного професором Knoop в інтернеті. У своєму рішенні Суд 

ЄС спирався на концепції «вилучення», «суттєвої частини змісту баз даних», 

«несуттєвої частини», розроблені в попередній справі, та постановив, що 

використання матеріалів із захищеної бази даних  із зазначенням першої бази даних 

та власною оцінкою підпадає під поняття вилучення у значенні ст. 7 директиви 96/9 

про правову охорону баз даних, якщо таке використання здійснено стосовно 

суттєвої частини бази даних, визначеної кількісно або якісно, або несуттєвих 

частин, що у разі повторюваного або систематичного характеру вилучення може 

призвести до відбудови суттєвої частини його змісту [Case C-304/07].    

У контексті формування концепції «справедливої винагороди» викликає 

інтерес справа Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA) v Nederlandse 

Omroep Stichting (NOS) [Case C-245/00]. У своєму рішенні Суд ЄС приходить до 

висновку, що   поняття справедливої винагороди є частиною законодавства ЄС, а 

відтак повинно тлумачитися однаково усіма державами-членами відповідно до 

директиви 92/100/ЄЕС про право на прокат та позичку. Тому для кожної держави-

члена у межах її території важливо визначити відповідні критерії дотримання цієї 

концепції, а саме: збалансованість інтересів виконавців та виробників фонограм 

при отриманні  винагороди, з одного боку, та третіх осіб, що повинні мати 

можливість транслювати фонограми. Лише визначивши ступінь важливості 

використання фонограми у кожній конкретній сфері, можна встановити, чи є 

винагорода справедливою. За будь-яких обставин   під справедливою винагородою 

слід розуміти таку, що компенсує авторам та виконавцям втрачену винагороду від 

використання їх творів способом прокату або публічної позички через бібліотеки 

та інші установи [Case C-245/00; 1, с. 167]. 

Концепція «справедливої винагороди» отримала свій подальший розвиток у 

справі за участю вже згадуваної іспанської організації колективного управління 

Padawan SL v Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) [Case C-

467/08]. Аналізуючи питання винагороди за приватне копіювання, Суд ЄС 
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зазначає,  що «справедлива винагорода» у світлі ст. 5 (2) (b) директиви   2001/29/ЄС 

про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав в 

інформаційному суспільстві повинна однаково розумітися усіма державами-

членами. Розмір справедливої винагороди повинен вираховуватися виходячи із 

збитку, якого зазнає суб’єкт права від впровадження приватного копіювання. Суд 

зайняв позицію, що відповідальними  за сплату справедливої винагороди є особи, 

які володіють цифровим копіювальним обладнанням та надають послуги з 

копіювання, оскільки саме вони впливають на ціноутворення та можуть закласти 

розмір справедливої винагороди у собівартість продукту. Це рішення мало велике 

значення для напрацювання концепції справедливої винагороди у контексті 

приватного копіювання та викликало значний резонанс в Іспанії та інших 

державах-членах [Case C-467/08; 1, с. 267].    

 Визначення обсягів правової охорони     

 Яскравим прикладом діяльності Суду ЄС в напрямку визначення обсягу 

охорони об’єктів авторського права та суміжних прав може слугувати  рішення у 

справі Bezpečnostní softwarová asociace - Svaz softwarové ochrany v Ministerstvo 

kultury [Case C-393/09], яке стосувалося комп’ютерних програм.  Розглядався спір 

між чеською Асоціацією безпеки програмного забезпечення  BSA та Міністерством 

культури Чехії, яке відмовлялося надати BSA право збирати авторську винагороду 

за використання інтерфейсу комп’ютерних програм. Відповідаючи на 

преюдиційний запит Вищого адміністративного суду Чехії, Суд ЄС роз’яснив, що 

графічний інтерфейс не є формою виразу комп’ютерної програми у розумінні ст. 1 

(2) директиви про правову охорону комп'ютерних програм та на нього не 

поширюється захист як на вид комп’ютерної програми. Натомість графічний 

інтерфейс підлягає  захисту авторським правом як інтелектуальне творіння автора  

відповідно до директиви 2001/29/ЄС про гармонізацію певних аспектів авторського 

права та суміжних прав в інформаційному суспільстві [Case C-393/09]. 

Концепція  обсягу правової охорони комп’ютерної програми знайшла свій 

подальший розвиток у рішенні Суду ЄС у справі SAS Institute Inc. v World 

Programming Ltd. [Case C-406/10]. Предметом судового розгляду став спір про 
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порушення авторського права на популярне програмне забезпечення  аналізу 

статистичних даних Base SAS. WPL досліджував функціональні особисті версії 

програмного забезпечення Base SAS  без доступу до вихідного коду з тим, щоб 

використати аналогічну мову програмування  та формат даних у своїх розробках. 

Функції вихідного коду були відтворені максимально близько, що дало підставу 

SAS звернутися з позовом про непряме копіювання комп’ютерної програми. При 

цьому SAS зазначав, що вивчення WPL функціональності Learning edition для 

недотримання умов ліцензії, пов’язаної з цієї комп’ютерною програмою,  становить 

порушення авторського права. Суд ЄС виніс важливе рішення, яким постановив, 

що ані функціональні можливості комп’ютерної програми, ані мова 

програмування, ані формат використаних у програмі  даних  не становлять форму 

виразу такої програми у розумінні ст. 1 (2) директиви 91/250/ЄЕС про правову 

охорону комп’ютерних програм. Відтак, такі елементи комп’ютерної програми 

знаходяться поза межами захисту авторським правом. Директива дозволяє авторам 

вільно реалізовувати свої творчі можливості, створюючи схожі або навіть ідентичні 

комп’ютерні програми за умови, що вони не вдаються до копіювання вихідного або 

об’єктного коду, або його частини.  В протилежному випадку це призвело б до 

монополізації ідей, що в результаті мало б негативний впив на технологічний 

прогрес та індустріальний розвиток [Case C-406/10; 1, с. 139].   

У справі Football Dataco Ltd and others v Yahoo! UK Ltd and others [Case C-

604/10] Суд ЄС торкнувся питання охорони бази даних як суб’єкта авторського 

права. Апеляційний Суд Великої Британії звернувся до Суду ЄС із запитом щодо 

критеріїв віднесення баз даних до об’єктів охорони авторського права у справі, що 

стосувалася комп’ютерних каталогів футбольних матчів.  Розвиваючи положення 

ст. 3 (1) директиви ЄП та Ради від 11 березня 1996 року про правову охорону баз 

даних (96/9/ЄС), Суд зазначив, що база даних охороняться авторським правом, 

якщо відбір або розміщення матеріалів, що складають базу даних, становить 

оригінальний вираз творчої свободи її автора.  З цього випиває, що для оцінки 

можливості охорони баз даних авторським правом визначальне значення має 

критерій оригінальності. Також заслуговує на увагу позиція Суду ЄС щодо 
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необхідності керуватися на національному рівні критеріями охорони баз даних, 

закріпленими в директиві у разі, якщо національне законодавство передбачає 

охорону авторським правом, яка відрізняється від положень директиви [Case C-

604/10].  

Тлумачення положень директив та роз’яснення щодо їх застосування  

Питання тлумачення окремих положень директив  найчастіше є предметом 

судового розгляду. Відтак ця категорія справ є найбільш чисельною та становить 

основу практики Суду ЄС.  

Дуже актуальні питання для багатьох держав-членів були вирішені у справах 

Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) v Rafael Hoteles SA [Case 

C-306/05] та Organismos Sillogikis Diakhirisis Dimiourgon Theatrikon kai 

Optikoakoustikon Ergon v Divani Acropolis Hotel and Tourism AE [Case C-136/09].  

Перша справа стосувалася спору між іспанською організацією колективного 

управління прав авторів та видавців SGAE та мережею готелів Rafael Hoteles. 

Спираючись на ст. 3 (1) директиви Суд ЄС постановив, що поширення сигналів у 

номерах готелів з допомогою телевізорів є публічним сповіщенням. Відтак, готелі 

повинні сплачувати організаціям колективного управління винагороду за 

користування телевізорами гостями готелю. У другій справі розглядався спір між 

грецькою організацією колективного управління театральних та аудіовізуальних 

творів Organismos Sillogikis Diakhirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon 

Ergon  та готельною мережею  Divani Acropolis Hotel and Tourism. Суд підтвердив 

свою позицію, викладену у попередній справі, та додатково роз’яснив, що готелі, 

які мають у номерах телевізори, підключені до центральної антени, здійснюють 

публічне сповіщення в розумінні ст. 3 (1) директиви. Справа набула широкого 

резонансу у Греції, на завдяки рішенню Суду ЄС організації колективного 

управління розпочати збір винагороди з готелів [Cases C-306/05, C-136/09].  

Варте уваги рішення у справі по спору щодо обробки персональних даних 

між двома іспанськими організаціями Productores de Música de España (Promusicae) 

v Telefónica de España SAU [Case C-275/06]. Справа стосувалася відразу чотирьох 

директив ЄС, а саме: директиви 2000/31/ЄС про деякі правові аспекти 
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інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку; 

директиви 2001/29/ЄС про гармонізацію певних аспектів авторського права та 

суміжних прав в інформаційному суспільстві; директиви 2004/48/ЄС про 

забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності; директиви 2002/58/ЄС 

про обробку персональних даних та захист таємниці конфіденційності в секторі 

електронних засобів зв’язку.  Суд ЄС у своєму рішенні зазначив, що жодна з 

перелічених директив не зобов’язує держав-членів встановлювати обов’язок 

повідомляти персональні дані задля забезпечення ефективного захисту авторського 

права.  В результаті імплементації директив відповідні органи влади та судові 

органи держав-членів повинні тлумачити свої закони в порядку, що узгоджується з 

цими директивами, при цьому застосовуване тлумачення не повинно в жодний 

спосіб порушувати фундаментальних прав та базових принципів права 

Європейського Союзу [Case C-275/06; 1, с. 265]. 

 Аналізуючи судову практику, пов’язану з директивою 93/83/ЄЕС, неможливо 

залишити поза увагою рішення у справі Uradex SCRL v Union Professionnelle de la 

Radio et de la Télédistribution (RTD) and Société Intercommunale pour la Diffusion de 

la Télévision (BRUTELE) [Case C-169/05]. Цей спір між організацією колективного 

управління суміжними правами Uradex та товариствами користувачів прав у сфері 

телебачення та радіомовлення RTD та BRUTELE набув широкого резонансу у 

Бельгії. Лише завдяки роз’ясненням Суду ЄС вдалося врегулювати ситуацію та 

роз'яснити користувачам прав, що організації колективного управління правомочні 

надавати дозвіл кабельному оператору на ретрансляцію об’єктів авторського права 

і суміжних прав або відмовляти в наданні такого дозволу, виходячи із презумпції, 

що вони діють від імені усіх суб’єктів авторського права та суміжних прав, навіть 

тих, що не передали їм права на колективне управління [Case C-169/05]. 

У рішенні Суду ЄС у справі Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke 

Auteurs (VEWA) v Belgische Staat [Case C-271/10] були надані практичні роз’яснення 

щодо розрахунку справедливої винагороди на підставі  директиви про право на 

прокат, право на позичку та деякі суміжні права. Суд роз’яснив, що ст. 5 (1)  

директиви не дозволяє запроваджувати норми, відповідно до яких винагорода, яка 
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сплачується авторам за публічну позичку, розраховується  виключно відповідно до 

кількості позичальників, зареєстрованих в одній публічній установі, на основі суми 

фіксованої ставки за одного позичальника на рік [Case C-271/10].   

За завершення розглянемо цікаву справу щодо застосування директиви  

96/9/ЄС про правову охорону баз даних, яка розглядалася Судом ЄС у 2011-2012 

роках. Відповідаючи на преюдиційний запит Верховного суду Австрії  у справі 

Compass-Datenbank GmbH v Republik Österreich [Case C-138/11], Суд ЄС чітко 

визначив, що орган державної влади має право забороняти іншим особам 

використання змісту  бази даних, яка була ним створена та надана для доступу 

публіці, на підставі права sui generis відповідно до ст. 7 директиви 96/9/ЄС про 

правову охорону баз даних. При цьому Суд визначив, що дії державного відомства  

з ведення бази даних Firmenbuch не є економічною діяльністю, та це відомство не 

може бути визначено як суб’єкт підприємництва згідно зі ст. 102 ДфЄС [Case C-

138/11]. Вже сам по собі аналіз судом реалізації права sui generis через призму 

здійснення підприємницької діяльності є дуже актуальним з огляду на сучасні 

дискусії щодо статусу баз даних. Зазначимо, що погляди деяких європейських 

фахівців на право sui generis є доволі критичними. Ставлячи під сумнів економічну 

ефективність  введення права sui generis, а також наголошуючи на його 

«експериментальному» характері, окремі дослідники висловлюють думку про 

доцільність введення нового права промислової власності відповідно до Паризької 

конвенції про охорону промислової власності і застосування до нього норм, які 

поширюються на захист інвестицій. Цікавим у пошуку правових засобів охорони 

неоригінального змісту баз даних є досвід США, де немає інституту sui generis. 

Натомість правова охорона змісту баз даних забезпечується на підставі 

контрактного права, інститутів захисту від недобросовісної конкуренції та 

незаконного привласнення (trespassing) [1, с. 243-244]. 

  Розмежування юрисдикцій національного права та права ЄС 

 Нерідко на розгляд Суду ЄС надходять запити, які стосуються розмежування 

юрисдикцій національного права та права ЄС у регулюванні певного виду 

авторського права та суміжних прав.  У спорі між іспанською мережею готелів 
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Hostelería Asturiana SA та організацією колективного управління Entidad de Gestión 

de Derechos de los Productores Audiovisuales  [Case C-293/98] мова йшла про 

отримання готельними закладами супутникових або наземних телевізійних 

сигналів та їх подальшу передачу в номери готелю.  Суд ЄС вирішив, що ці питання 

не регулюються директивою 93/83/ЄЕС та повинні вирішуватися, виходячи із норм 

національного законодавства.    

Інша цікава справа з категорії конфлікту юрисдикцій пов’язана з директивою 

Ради 93/98/ЄЕС про гармонізацію строку охорони авторського і деяких суміжних 

прав. У зв’язку  з імплементацією директиви у законодавство Італії та 

продовженням строків охорони до 50 років, виникли дискусії щодо застосування 

нових строків охорони в часі. Відповідаючи на преюдиційний запит  Цивільного та 

кримінального окружного суду Мілана у справі  Butterfly Music Srl v Carosello 

Edizioni Musicali e Discografiche Srl (CEMED) [Case C-60/98], Суд ЄС постановив, 

що ст. 10 (3) директиви  93/98/ЄЕС не суперечить внутрішньому законодавству 

держав-членів, зокрема Італії.  

Завершуючи розгляд юрисдикційних питань, звернемося до справи   

Fundación Gala-Salvador Dalí and Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos 

(VEGAP) v Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) and 

Others [Case C-518/08], яка становить інтерес  не лише з точки зору застосування 

колізійних прив’язок, а й в  культурологічному аспекті. Розгляд справи тривав з 

2005 року та набув неабикого резонансу в Європі, адже мова йшла про позов 

іспанської Фундації Гала-Сальвадор Далі та організації колективного управління 

VEGAP до французької організації колективного управління ADAGP. Справа 

стосувалася винагороди від права слідування за продаж творів Сальвадора Далі. 

Організація колективного управління ADAGP перераховувала винагороду, 

отриману на території Франції від права слідування, спадкоємцям Далі, попри 

заповіт митця, за яким права інтелектуальної власності переходили до Королівства 

Іспанії. На підставі аналізу директиви 2001/84/ЄС про право слідування на користь 

автора оригінального твору мистецтва Суд ЄС прийшов до висновку, що ст. 6 (1) 

директиви не забороняє державам-членам у національних законах передбачати 
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норму про виплату винагороди від права слідування після смерті автора лише його 

спадкоємцям за законом, навіть якщо це суперечить умовам заповіту. Суд вирішив, 

що французьке законодавство, яке відстоює в питаннях здійснення права 

слідування інтереси найближчих родичів, відповідає європейському законодавству 

[Case C-518/08; 2]. Таким чином, спадкоємці за законом, а не Іспанія будуть в 

майбутньому отримувати  винагороду, зібрану на території Франції від кожного 

перепродажу витворів Сальвадора Далі. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Зауважимо, що перші установчі договори ЄС лише частково торкалися 

питань інтелектуальної власності. Ця сфера знаходилася поза межами компетенції 

ЄС. Національно-правове регулювання інтелектуальної власності знайшло 

відображення у ст. 295 ДзЄС: "Цей Договір у жодному разі не порушує норм 

держав-членів, що регулюють систему права власності". Крім цього, ст. 30 ДзЄС 

дозволяла державам-членам встановлювати кількісні обмеження на імпорт, 

експорт та  транзит товарів в цілях захисту промислової та комерційної власності. 

Таким чином, виник конфлікт між принципами спільного ринку та правами 

інтелектуальної власності, який в перші десятиліття існування Європейського 

Союзу успішно вирішував Суд ЄС. Важливо зазначити, що ситуація докорінно 

змінилася лише з набранням чинності  Лісабонським договором у 2009 році. По-

перше, у ДфЄС була введена нова ст. 118, яка визначає спеціальну компетенцію 

Євросоюзу для європейських прав інтелектуальної власності, уповноважуючи 

інституції ЄС запроваджувати заходи щодо утворення європейських прав 

інтелектуальної власності з метою забезпечення однакового рівня захисту у всьому 

Союзі. По-друге, нова редакція ст. 262 ДфЄС та ст. 53 Протоколу № 3 про Статут 

Суду ЄС визначили порядок розширення юрисдикції Суду ЄС  в спорах щодо 

застосування актів, що створюють європейські права інтелектуальної власності. 

По-третє, ст. 17 Хартії основних прав Європейського Союзу, що має силу 

установчих договорів, доповнено спеціальною нормою, за якою інтелектуальну 
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власність належить захищати. Ці обставини свідчать про особливу увагу ЄС до 

охорони інтелектуальної власності, яка є невід’ємним елементом успішного 

функціонування внутрішнього ринку, сприяння інноваціям та творчості. 

Щодо актів вторинного права Європейського Союзу, зазначимо, що процес 

гармонізації національних законодавств держав-членів в галузі авторського права 

розпочався у другій половині 1980-х років. З того часу прийнято десять директив, 

які по суті є основними джерелами вторинного права ЄС у сфері авторського права 

та суміжних прав. Завдяки прийнятим директивам було сформовано єдиний 

понятійний апарат (введено поняття бази даних, прокату, позички, фільму, права 

слідування, сирітського твору), визначені предмети та обсяги правової охорони, 

гармонізовані строки охорони, що дозволило усунути розбіжності, що мали 

негативний вплив на функціонування внутрішнього ринку, та запровадити 

однотипний рівень охорони авторського права і суміжних прав на всій території 

ЄС. Зазначимо, що останніми в доробку актів вторинного прав ЄС з авторського  

права та суміжних прав є директиви 2012/28/ЄС про деякі випадки дозволеного 

використання сирітських творів та 2014/26/ЄС про колективне управління 

авторським правом і суміжними правами. Вважаємо, що в найближчій перспективі 

авторське право ЄС розвиватиметься в напрямках перегляду директиви 93/83/ЄЕС 

щодо супутникового мовлення і кабельної ретрансляції;  модернізації ключових 

положень авторського права ЄС з метою їх приведення у відповідність до вимог і 

реалій єдиного цифрового ринку; а також ратифікації Пекінського та 

Марракеського  договорів ВОІВ. 

Важливим етапом на шляху становлення авторського права ЄС є розробка 

Європейського кодексу авторського права, як на рівні Європейської Комісії, так і 

зусиллями провідних європейських науковців, об'єднаних в робочу експертну 

групу Wittem Group. Зауважимо, що розробники застосовують принципово 

відмінні підходи до здійснення кодифікації: зокрема, позиція Європейської Комісії 

полягає у повній та всебічній кодифікації чинних директив ЄС, в той час як 

експерти Wittem Group виходять з необхідності зближення доктринальних засад. 

Крім цього, на нашу думку, заслуговує на увагу позиція окремих дослідників щодо 
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прийняття регламенту ЄС про авторське право і суміжні права на підставі ст. 118 

ДфЄС в якості альтернативи кодифікації авторського права. Однак, вважаємо, що 

ця пропозиція може бути актуальною лише в довгостроковій перспективі з огляду, 

по-перше, на вже згадану ст. 345 ДфЄС (колишня ст. 295 ДзЄС) щодо невтручання 

ЄС у норми держав-членів, що регулюють систему права власності; по-друге, на 

відчутні розбіжності в підходах держав-членів до регулювання авторського права. 

Таким чином, оскільки сфера охорони інтелектуальної власності  є дуже чутливою 

до національних  культурних і правових традицій,  говорити про готовність держав-

членів замінити національні моделі охорони авторського права на європейську, а 

відтак, доцільність прийняття  регламенту ЄС про авторське право і суміжні права 

на даному етапі видається передчасним.     

Слід додати, що зовнішній влив на розвиток авторського  права  ЄС мають 

численні міжнародні договори, учасниками яких є держави-члени ЄС та сам 

Європейський Союз. Основні договори у сфері інтелектуальної власності  прийняті 

під егідою ВОІВ.  Крім цього, усі держави-члени та Євросоюз  є членами СОТ, 

відтак на них поширюється дія Угоди ТРІПС, що запроваджує базовий рівень 

охорони прав інтелектуальної власності.  

Варто відзначити, що  інститути ЄС різних рівнів демонструють добре 

скоординовану роботу, спрямовану на запровадження належного рівня охорони 

авторського права та суміжних прав на усій території Європейського Союзу. 

Зазначимо, що загальні орієнтири Європейського Союзу у сфері захисту прав 

інтелектуальної власності визначає Європейська Рада. Так, в рамках схваленої 

Європейською Радою Стратегії «Європа 2020» передбачені завдання з 

удосконалення інституційного механізму і нормативно-правового регулювання  з 

метою посилення охорони інтелектуальної власності та сприяння інноваціям.  

Видається доцільним відзначити тенденцію до посилення ролі Європейського 

Парламенту, зокрема у сфері авторського права. Водночас  важливою залишається 

діяльність Ради з прийняття регламентів в питаннях впровадження процесуальних 

засобів захисту  інтелектуальної власності. Варто зауважити, що можливість 

впливати на політику Євросоюзу у сфері захисту авторського права та суміжних 
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прав мають національні парламенти, роль яких посилилася  з прийняттям 

Лісабонського договору, та Економічно-соціальний комітет як дорадчий орган та 

виразник інтересів громадянського суспільства шляхом підготовки 

консультативних висновків щодо законопроектів ЄС. Крім цього, спеціальною 

агенцією Європейського Союзу у сфері правової охорони окремих об’єктів 

інтелектуальної власності є Офіс з питань гармонізації внутрішнього ринку OHIM 

(з 23 березня 2016 року – Офіс інтелетектуальної власності Європейського Собзу 

European Union Intellectual Property Office (EUIPO)), компетенція якого була 

нещодавно розширена на всі інститути інтелектуальної власності, в тому числі 

авторське право та суміжні права.  

Однак, без сумніву, ключову роль в процесах гармонізації acquis 

communautaire з авторського права та суміжних прав відіграє Європейська Комісія. 

Традиційно виступаючи монополістом законодавчої  ініціативи, Комісія проводить 

активну роботу з підготовки директив: публікуючи робочі доповіді, меморандуми, 

рекомендації, повідомлення, Зелені та Білі книги, Європейська Комісія  своєчасно  

реагує на виклики авторському праву та визначає сфери, які потребують 

невідкладних дій, після чого вносить проект директив на розгляд Європейському 

Парламенту та Раді. Після прийняття директив Комісія зосереджує свої зусилля над 

оцінкою результатів їх дії, здійснює контроль над процесом їх імплементації та при 

потребі подає пропозиції внесення змін і доповнень. Зазначимо, що Комісія 

регулярно, як правило кожні 3-4 роки, звітує перед Європейським Парламентом, 

Радою та Економічно-соціальним комітетом про застосування директив у сфері 

авторського права та суміжних прав. У разі невиконання державами-членами своїх 

зобов’язань з повної, своєчасної і коректної імплементації Комісія ініціює судові 

процеси у Суді ЄС, як це мало місце у 2006-2007 роках у випадку неналежної 

імплементації директиви 92/100/ЄЕС про право на прокат і позичку Ірландією, 

Італією, Іспанією, Португалією, Бельгією, Люксембургом та директиви 2001/84/ЄС 

про право слідування Іспанією, Грецією, Бельгією, Францією та Швецією. 

Зауважимо, що практично в усіх випадках Суд ЄС встановив факт невиконання 

державами-членами зобов'язань з імплементації директив. 



139 
 

 

Без сумніву, ефективність актів ЄС перебуває в залежності від того, наскільки 

своєчасно та коректно держави-члени забезпечать їх імплементацію. Слід 

зазначити, що у сфері авторського права та суміжних прав правове регулювання 

відбувається шляхом гармонізації, тобто через прийняття директив, покликаних 

зблизити законодавства держав-членів. Після прийняття директив на рівні ЄС 

наступає не менш важливий етап їх впровадження в національні законодавства 

держав-членів. На цьому етапі головну роль відіграє внутрішній  національно-

правовий механізм імплементації, що має особливу вагу у сфері авторського права 

і суміжних прав, яка є дуже чутливою до національних культурних і правових  

традицій. Для прикладу зазначимо, що для Великобританії та Швеції характерне 

використання техніки «позолочення» (gold plating), яка полягає у прийняття норм 

національного законодавства, що містять ширші або вужчі тлумачення в 

порівнянні з вихідною директивою ЄС. Тим часом у Франції завдання з 

імплементації директив ЄС з авторського права покладені на Бюро інтелектуальної 

власності (франц. – Le bureau de la propriété intellectuelle (BDPI)), засноване при 

Міністерстві культури та комунікацій Франції, дії якого координує  Генеральний 

секретаріат у європейських справах (франц. – Le Secrétariat général des affaires 

européennes (SGAE)). Як правило, на імплементацію директив у галузі авторського 

права та суміжних прав державам-членам відводиться півтора-два роки, однак в 

окремих випадках строк може бути збільшено. Для прикладу, на імплементацію 

директиви 2001/84/ЄС про право слідування державам-членам було надано більше 

чотирьох років. Згідно з проведеним дослідженням, основні  труднощі, які 

виникають в процесі імплементації директив ЄС, пов'язані з відмінностями у 

правових традиціях держав-членів, нечіткістю положень самих директив, в той час, 

як причиною технічних затримок у впровадження актів ЄС нерідко є федеративний 

та децентралізований устрій окремих держав (Бельгія, Італія).  

Видається слушним зауважити, що практика Суду ЄС упродовж перших 

десятиліть існування Європейського Союзу та після 1991 року з прийняттям 

перших директив у сфері авторського права мала різне значення. Якщо на першому 

етапі діяльність Суду ЄС заповнювала прогалину у правовому регулюванні, 
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намагаючись подолати територіальний характер права інтелектуальної власності та 

вивести його із національної сфери правового регулювання на рівень компетенції 

ЄС, то з початком 1990-х років практика Суду ЄС зосередилася навколо 

тлумачення і роз'яснення положень прийнятих директив. Наголосимо, що саме 

завдяки практиці Суду ЄС на першому етапі були сформульовані засадничі 

принципи "специфічного предмета охорони", відповідно до якого виділяють 

існування прав, яке регулюється нормами національних законодавств та дозволяє 

державам-членам самостійно встановлювати об’єкти охорони, та їх здійснення, яке 

знаходиться в площині застосування права ЄС (так звана дихотомія права 

інтелектуальної власності) – справи Deutsche Grammophon [Case 78/70], Centrafarm 

[Case 15/74], Music Vertrieb  Membran [Cases 55/80 and 57/80], Coditel I [Case 62/79], 

Magill [Cases С-241/91 P, C-242/91 P]; та принцип «вичерпання прав», згідно з яким 

правовласник після введення охоронюваного об’єкту в комерційний оборот 

шляхом продажу втрачає право на контроль за подальшим його розповсюдженням, 

в результаті охоронюваний об’єкт інтелектуальної власності вільно циркулює на 

теренах ЄС без будь-яких обмежень – справи Centrafarm BV [Cases 15/74, 16/74], 

Warner Brothers & Metronome Video [Case 158/86], Silhouette  [Case C-355/96].  Слід 

взяти до уваги, що юриспруденція  ЄС у царині авторського права почала невпинно  

зростати з прийняттям інформаційної директиви 2001/29/ЄС. Практика Суду ЄС 

впродовж останніх років була спрямована головним чином на формування єдиного 

ринку використання об’єктів авторського права у цифровому середовищі. 

Відзначимо активну позицію  Суду ЄС у тлумаченні загальних умов захисту  та 

охоронюваних об’єктів  авторських прав у справах Infopaq [Сase C-5/08], Painer 

[Case C-145/10] та  SAS [Case C-406/10]. Крім цього, завдяки практиці Суду ЄС на 

європейському рівні були сформовані однотипні та чіткі визначення понять прав 

на відтворення, сповіщення публіці, розповсюдження, передбачені інформаційною 

директивою. Окремо слід відзначити рішення Суду ЄС у справі UsedSoft [Case C-

128/11], яке торкалося нових бізнес моделей продажу вторинного програмного 

забезпечення.  Аналіз судової практики дає підстави стверджувати, що Суд ЄС є 

важливим елементом інституційного механізму захисту авторського права та 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61979J0062:EN:HTML
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суміжних прав в Євросоюзі.  

Оскільки практика Суду ЄС в царині авторського права та суміжних прав є 

достатньо об’ємною, виникає потреба у її систематизації. Відтак видається 

доцільним розділити  рішення Суду ЄС на основі критерію їх цілей та напрямків 

правового регулювання на такі чотири групи, що стосуються  формування 

понятійного апарату; визначення обсягу правової охорони; тлумачення положень 

директив та роз’яснення щодо їх застосування; розмежування юрисдикції 

національного права та права ЄС. В основному рішення Суду ЄС, якими було 

сформовано понятійний апарат та визначені обсяги правової охорони, стосувалися 

нових об’єктів авторських прав, таких як бази даних та комп’ютерні програми. 

Однак зауважимо, що основу практики Суду ЄС становлять рішення з тлумачення 

та роз'яснення положень директив. Це стосується насамперед директив, які містять 

доволі широкі нечіткі формулювання та залишають низку питань на розгляд 

національних органів, як у випадку інформаційної директиви, а також окремих 

інститутів авторського права, щодо регулювання  яких у державах-членах існують 

різні підходи, зокрема баз даних.  
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РОЗДІЛ 3. 

ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА  

  

3.1. Договірно-правові основи співробітництва України та 

Європейського Союзу у сфері захисту права інтелектуальної власності  

03 травня 1995 року Європейською Комісією була прийнята Біла книга про 

підготовку асоційованих країн Центральної та Східної Європи до  вступу у 

внутрішній ринок ЄС. Біла книга адресована шістьом країнам, з якими на той час 

були укладені угоди про асоціацію (Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, 

Болгарія та Румунія) та одночасно країнам, які вели переговори з Європейським 

Союзом щодо укладення угод  (на той час трьох республік Балтії та Словенії). Білу 

книгу можна коротко охарактеризувати як  своєрідний  путівник зі вступу до ЄС, 

який містить загальні орієнтири та не надає рекомендації щодо виконання вимог 

конкретним країнам. Кожна країна самостійно визначає власні пріоритети та 

встановлює часові рамки, виходячи  з конкретних  економічних, соціальних чи 

поличних реалій. Однак Білою книгою визначені пріоритетні напрямки 

гармонізації законодавств країн Центральної та Східної Європи, серед яких 

важливе місце посідає  охорона інтелектуальної власності. З цього приводу у книзі, 

зокрема, зазначено, що у регулюванні відносин  інтелектуальної власності  

спостерігається нерівномірний поступ, попри те, що країни Центральної та Східної 

Європи виявляють неабиякий інтерес у законодавчих змінах на рівні ЄС та 

прагнуть модернізувати національні правові бази. Значного прогресу вдалося 

досягти в охороні промислової власності, зокрема патентів та торговельних марок. 

Оскільки сфера охорони інтелектуальної власності розвивається дуже динамічно, 

судовій системі необхідно забезпечити підвищення фахового рівня суддів  та 

оптимізацію строків розгляду справ [299]. Загалом Білою Книгою було визначено 

біля тисячі актів ЄС, що мають бути враховані асоційованими членами. Як зазначає 

вітчизняний дослідник І. Яковюк, практика асоційованих країн Центральної та 

Східної Європи у здійсненні адаптації законодавства до норм ЄС, включених до 
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Білої книги, здебільшого зводиться до рецепції – текстуального повторення змісту 

норми права ЄС у внутрішньому нормативно-правовому акті [63, с. 30]. 

Першим документом, який закріпив зобов’язання України перед 

Європейським Союзом у сфері захисту інтелектуальної власності та, відповідно, 

визначив правові засади наближення законодавства України до права ЄС, стала 

Тимчасова угода про торгівлю та торговельні відносини між Європейськими 

співтовариствами і Україною, підписана 01 червня 1995 року. Угода набула 

чинності 01 лютого 1996 року та діяла до вступу в силу Угоди про партнерство та 

співробітництво 01 березня 1998 року. Ст. 18 Тимчасової угоди стосувалася 

наближення законодавства України до законодавства ЄС у сфері  захисту 

інтелектуальної власності та закріплювала чіткі за змістом і строками зобов’язання 

[34, с. 13].  Єдина галузь права, щодо якої у Тимчасовій угоді закріплені 

зобов’язання із наближення законодавств, була охорона інтелектуальної власності. 

Згідно зі ст. 18 Україна повинна продовжувати вдосконалювати захист прав на 

інтелектуальну власність з тим, щоб до кінця п’ятого року після набрання чинності 

Угодою (до 01 лютого 2001 року) забезпечити рівень захисту, аналогічний до 

існуючого у Співтоваристві на засадах, визначених в актах ЄС, із запровадженням 

ефективних засобів забезпечення дотримання таких прав.  Додаток ІІІ до 

Тимчасової угоди містив перелік актів Співтовариства, що регулювали питання 

інтелектуальної, промислової та комерційної власності, які були чинними на 

момент підписання Угоди. Йшлося про шість спеціальних директив щодо 

торговельних марок (директива 89/104/ЄЕС); захисту топографічних назв та 

напівпровідникової продукції (директива 87/54/ЄЕС); захисту комп’ютерних 

програм (директива 91/250/ЄЕС); координації деяких положень авторського права 

та суміжних прав та застосування їх до супутникового мовлення й кабельної 

ретрансляцію (директива 93/83/ЄЕС); гармонізації строків охорони авторського 

права і суміжних прав (директива 93/98/ЄЕС); права на прокат, права на позичку та 

деякі суміжні права у галузі інтелектуальної власності (директива 92/100/ЄЕС) та 

два регламенти щодо створення сертифікатів із додаткового захисту медичної 

продукції (регламент ЄЕС № 1768/92) та захисту  географічних зазначень і 
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визначників походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування 

(регламент ЄЕС № 2081/92) [255].  

Отже, ціллю ухвалення національних правових актів, які тією чи іншою 

мірою брали б до уваги положення вторинного права ЄС, було запровадження в 

Україні правового режиму у сфері захисту прав на інтелектуальну власність, 

аналогічного тому, що  існував у ЄС [34, с. 13].  

14 червня 1994 року була підписана Угода про партнерство та 

співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх 

державами-членами, що набула чинності 01 березня 1998 року. Засвідчуючи 

серйозність своїх інтеграційних  намірів, Україна взяла на себе односторонні 

зобов’язання із  поступового приведення у відповідність національного  

законодавства до законодавства ЄС. так, в  п. 2 ст. 51 Угоди закріплені зобов’язання 

України з наближення чинного та майбутнього законодавства України  із  

законодавством Євросоюзу і досягнення приблизної адекватності законів у 

шістнадцятьох пріоритетних напрямках, серед яких ключове місце посідає захист 

інтелектуальної   власності [59].  Як зазначає В. Муравйов,  після набуття чинності 

УПС процес гармонізації українського законодавства з правом Євросоюзу набув не 

тільки чітких правових засад, а й різноманітніших форм [34, с. 13]. Так, нарівні з 

приєднанням до міжнародних договорів, Угода визначила правові засади для 

здійснення гармонізації шляхом ухвалення актів національного законодавства, які 

відповідають нормам права ЄЄ, зокрема у сфері захисту інтелектуальної власності. 

Охороні права інтелектуальної власності присвячена окрема ст. 50 Угоди, 

відповідно до якої Україна взяла на себе зобов’язання 1) продовжити  

удосконалювати  захист прав на інтелектуальну власність для того,  щоб  до  кінця  

п'ятого  року  після  набуття чинності  Угодою забезпечити  рівень  захисту,  

аналогічний  до існуючого   в  Співтоваристві,   включаючи    ефективні    засоби 

забезпечення дотримання таких прав; та 2) до  кінця  п'ятого  року  після  набуття  

чинності  Угодою  приєднатися  до багатосторонніх  конвенцій про права на 

інтелектуальну власність, сторонами яких  є держави-члени. Перелік конвенцій із 

захисту інтелектуальної власності наведений у додатку ІІІ Угоди. 
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Важливо зауважити, що ані Тимчасова угода, ані УПС, як правило, не 

встановлюють строків проведення гармонізації. Однак охорона інтелектуальної 

власності стала єдиною сферою, де були закріплені строки приведення 

законодавства України у відповідність до актів ЄС.   

Тимчасова угода про торгівлю і торговельні відносини набула чинності 01 

лютого 1996 року, строк виконання Україною зобов’язань за цією угодою сплив 01 

лютого 2001 року. Цей термін був підтверджений і у ст. 109 Угоди про партнерство 

та співробітництво, згідно з якою у разі, якщо до завершення процедур,  необхідних 

для набуття чинності цією Угодою, положення певних частин цієї Угоди будуть 

вводитися в дію  в  1994  році   шляхом   укладення  тимчасової   угоди   між 

Співтовариством і Україною, Договірні Сторони погоджуються про те, що у цьому 

випадку термін "дата набуття чинності  Угодою" означає дату набуття чинності 

тимчасовою Угодою [59]. Таким чином, термін приведення у відповідність 

національного законодавства у сфері захисту інтелектуальної власності з актами 

ЄС, прийнятими до дати набрання чинності УПС 01 березня 1998, а також 

запровадження ефективних засобів забезпечення дотримання цих прав, 

встановлено 01 березня 2001 року. Щодо досягнення адекватності національних 

законів з актами ЄС, прийнятими після 01 березня 1998 року, та приєднання до 

міжнародних конвенцій, зазначених у додатку ІІІ УПС, встановлюється строк  п’ять 

років після вступу в силу УПС, який спливає відповідно 01 березня 2003 року.  

Слід зазначити, що Україна своєчасно виконала свої міжнародні 

зобов’язання із приєднання до міжнародних договорів у сфері інтелектуальної 

власності. Так, 02 червня 1995 року Україна приєдналася Міжнародної  конвенції 

про захист нових сортів рослин; 25 жовтня 1995 року – до  Бернської   конвенції  

про  охорону  літературних  і художніх творів; 01 листопада 1996 – до 

Будапештського договору  про міжнародне  визнання депонування мікроорганізмів 

для цілей патентних процедур; 01 червня 2000 року – до Протоколу  до  

Мадридської  угоди  про міжнародну реєстрацію торгових знаків та Ніццької  угоди  

про  міжнародну  класифікацію виробів та послуг для цілей реєстрації знаків та 20 

вересня 2001 року – до  Міжнародної  конвенції  про охорону прав акторів-



146 
 

 

виконавців, виробників фонограм і органів радіомовлення. З певним запізненням 

був ратифікований лише Женевський акт 1991 року Міжнародної конвенції про 

захист нових сортів рослин, до якого Україна приєдналася 02 серпня 2006 року.  

На жаль, в частині приведення національного законодавства з охорони 

інтелектуальної власності у відповідність до актів ЄС Україна не виконала у 

встановлені терміни (до 01 лютого 2001 року та 01 березня 2003 року) взятих на 

себе міжнародних зобов’язань: не були внесені відповідні зміни до законодавства 

України з метою наближення його до актів ЄС, не внесені жодні законопроекти до 

Верховної Ради, не кажучи вже про запровадження ефективних засобів 

забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності.  

Як зазначалося вище, УПС містить здебільшого норми м’якого права, 

закріплюючи наміри, а не чіткі зобов’язання сторін. Оскільки Угода не містить 

положень щодо форм, методів та строків (за винятком сфери захисту прав  

інтелектуальної власності) адаптації законодавства  України до права ЄС, Україна 

залишає за собою право їх вибору виходячи з політичної, економічної ситуації чи 

інших важливих чинників. На думку В. Муравйова, ця обставина узалежнила 

просування гармонізації законодавства від заінтересованості сторін, що надало їх 

діям політичного забарвлення. Виходячи з цього, дослідник виділяє два основних 

недоліки гармонізації на основі УПС: відсутність нагляду за процесом 

компетентних установ, як з боку України, так і з боку ЄС; та проведення 

гармонізації без здійснення внутрішніх реформ в Україні  [34, с. 13].   

Оскільки положення УПС мали рамковий характер, для їх реалізації 

необхідно було прийняти низку національних правових актів та задіяти відповідні 

внутрішні інституційні механізми. 11 червня 1998 року Указом Президента 

України №615/98 була затверджена Стратегія інтеграції України до Європейського 

Союзу, яка визначила основні напрямки правової, економічної, політичної, 

культурно-освітньої та науково-технічної інтеграції, однак не визначила 

конкретних заходів, що забезпечують адаптацію законодавства [60]. Постановою 

Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 р. за № 1496 була схвалена 

Концепція адаптації законодавства України до законодавства Європейського 
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Союзу, відповідно до якої сферу інтелектуальної власності віднесено до семи   

пріоритетних    сфер  законодавства [41]. Далі, Указом Президента України від 14 

вересня  2000 року за  № 1072/2000 була затверджена Програма інтеграції України 

до Європейського Союзу, яка передбачала розробку і прийняття Законів України 

про внесення змін і доповнень до Законів України "Про  охорону прав на 

промислові зразки", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", "Про  

охорону прав на сорти рослин", "Про авторське право і суміжні права", а також 

створення необхідної нормативно-правової  бази  щодо митного контролю товарів, 

що містять об'єкти  інтелектуальної  власності [61]. 

26 січня 1999 року Державним агентством України з авторських та суміжних 

прав було затверджено Програму інтеграції України до Європейського Союзу у 

сфері авторського права та суміжних прав. Програмою, зокрема, передбачалися 

введення контрольних знаків на екземплярах аудіовізуальних добутків та 

фонограм, встановлення мінімальних ставок авторської винагороди, створення 

громадських організацій виробників та розповсюджувачів аудіовізуальної та 

фонограмної продукції [1, с. 103]. 

Як зазначає І. Яковюк, такі наміри проведення системних змін у правовому 

регулюванні  на національному рівні були підтримані Європейським Союзом. Так, 

на Гельсінському саміті  11 грудня 1999 року  ЄС ухвалив Спільну стратегію щодо 

України, позитивно оцінивши обраний нею курс на європейську інтеграцію та 

визначивши основні цілі на  підтримку економічних і демократичних реформ та 

поглиблення співпраці між Україною та ЄС в контексті розширення ЄС [231]. 

Невдовзі на Гетеборзькому саміті глав держав-членів ЄС та США 14-16 червня 

2001 Україну було визнано невід’ємною складовою майбутньої Європи. ЄС перевів 

Україну  із загального статусу  зовнішнього партнера в ранг «Майбутнє Європи», 

що свідчить про зміну ставлення ЄС до України та віднесення її до своїх 

зовнішньополітичних пріоритетів у структурі європейської інтеграції. За словами 

тодішнього міністра закордонних справ України А. Зленка, Україна була вперше 

визнана Європейським Союзом як держава, що поділяє його цінності та внутрішні 

й зовнішні цілі, що створює потенційну можливість у майбутньому отримати 
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статус країни-кандидата і розпочати процедури, пов’язані з процесом вступу до ЄС. 

На Копенгагенському саміті Україна – ЄС  4 липня 2002 року Україна 

задекларувала намір розробити та погодити з ЄС План-графік адаптації 

вітчизняного законодавства до законодавства Європейського Союзу в 

пріоритетних сферах [63, с. 12]. 

Логічним завершенням розробки та прийняття низки нормативних актів 

щодо наближення законодавства України до законодавства ЄС, розпочатих у 

другій половині 1990-х років, було перенесення правотворчого процесу на 

законодавчий рівень та прийняття Верховною Радою Законів України "Про 

Концепцію Загальнодержавної Програми адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу" від 21 листопада 2002 року та "Про 

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу" від 18 березня 2004 року. Відповідно до розділу IV Закону 

України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу" адаптація законодавства  України  є 

планомірним процесом, що включає декілька послідовних етапів,  на кожному  з  

яких  повинен досягатися  певний  ступінь відповідності законодавства України до 

acquis. На першому етапі Програми, розрахованому на період до завершення дії 

УПС, пріоритетними сферами,  в яких  здійснюється адаптація  законодавства 

України,  є  сфери, визначені статтею 51 УПС, в тому числі захист прав 

інтелектуальної власності [17].  

Зазначимо, що Законом "Про Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу" надається дуже 

широке тлумачення acquis, яке включає акти первинного права у вигляді 

установчих договорів та актів про приєднання; акти вторинного права у вигляді 

директив, рекомендацій, регламентів, рішень, рекомендацій, висновків; а також  

рішення Суду ЄС, загальні принципи права ЄС, спільні стратегії, рішення, позиції. 

На думку Ю. Капіци, такі стандарти практично не відрізняються від вимог ЄС щодо 

гармонізації законодавств держав-членів. При цьому питання доцільності 

наближення законодавства у такому обсязі залишається відкритим, відповідь на 
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нього можуть дати комплексні порівняльно-правові дослідження відповідності 

законодавства України acquis у пріоритетних сферах [1, с. 116-118].   

В рамках заходів, спрямованих на реалізацію пріоритетних положень 

Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 2004 році Центром 

європейського та порівняльного права Міністерства Юстиції України було 

організовано проведення порівняльного дослідження законодавств України та ЄС 

у сфері охорони інтелектуальної власності. Дослідження базувалося на концепції 

ґрунтовного опрацювання актів  ЄС, яка включала не лише аналіз самого акта, але 

й інші важливі для оцінки відповідності критерії, а саме: досвід охорони прав на 

окремі об’єкти права інтелектуальної власності у державах-членах ЄС до початку 

гармонізації; робота з підготовки актів ЄС у сфері охорони інтелектуальної 

власності та процес їх ухвалення  (Білі та Зелені книги, рішення, повідомлення 

Європейської Комісії, Парламенту, висновки Економічно-соціального комітету та 

визнаних експертів, які представляють наукові кола та громадянське суспільство 

тощо); рішення Суду ЄС з тлумачення актів ЄС та судової практики держав-членів; 

вивчення практики застосування (процес імплементації актів у законодавства 

держав-членів, звіти Комісії) та можливих змін і доповнень. Висновки щодо 

відповідності законодавства України та ЄС, зроблені дослідниками на підставі 

кількісних критеріїв, дозволили порівняти ступінь адаптації різних інститутів 

права інтелектуальної власності та в кінцевому результаті сформулювати конкретні 

пропозиції із внесення змін до чинного законодавства [1, с. 122-128].   

Положення Закону України "Про Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу" отримали багато 

схвальних оцінок як з боку вітчизняних, так і зарубіжних фахівців, які   справедливо 

вважають його прогресивним через постановку комплексу взаємопов’язаних 

завдань з адаптації законодавства, визначення пріоритетних напрямів розвитку 

правової системи України, запровадження єдиної системи планування, координації 

та контролю. Особливо слід відзначити закріплення норми про обов'язкову 

експертизу на відповідність acquis проектів  законів та інших нормативно-правових 

актів України [17]. Як свідчать  статистичні дані, загалом протягом 2009 року 
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Міністерством юстиції надано 871 експертний висновок (  у 2006 році – 454) щодо 

відповідності acquis проектів законів та інших нормативно-правових актів, серед 

яких: 42 висновки або 5 %, згідно з якими проекти законів та інших нормативно-

правових актів відповідають acquis; 730 висновків або 84 %, згідно з якими проекти 

законів та інших нормативно-правових актів не суперечать acquis  та 99 висновків 

або 11 %, згідно з якими проекти законів та інших нормативно-правових актів не 

відповідають acquis [9, с. 7]. 

Прийняття Закону "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу" стало поштовхом до плідної 

правотворчої діяльності, результатом якої було прийняття понад сотні підзаконних 

нормативно-правових актів з питань адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС. Попри очевидну прогресивність самого рамкового закону, 

вітчизняні дослідники здебільшого критично оцінюють результати такої 

нормотворчої діяльності. Так, починаючи з 2005 року, Кабінет Міністрів щорічно 

затверджував плани заходів щодо виконання Загальнодержавної програми, 

передбачаючи підготовку проектів змін до законодавства  з питань інтелектуальної 

власності. Однак на практиці законопроекти, що стосуються питань приведення у 

відповідність  законодавства України  до норм ЄС, зокрема щодо авторського права 

і суміжних прав, які подавалися Міністерством освіти і науки України у 2005, 2006, 

2008 роках, так і не були винесені на розгляд Верховної Ради. 16 червня 2010 року 

було зареєстровано проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо врегулювання питань авторського права та суміжних прав, однак він 

так і не був проголосований. Як зауважує Ю. Капіца, впродовж майже десяти років 

відбувалася імітація законотворчої роботи з порушенням строків адаптації, 

встановлених УПС. Крім цього, профільні закони щодо окремих об’єктів прав 

інтелектуальної власності не узгоджувалися з Цивільним кодексом України, що 

негативно позначалося на захисті прав інтелектуальної власності в цілому. На 

думку дослідника, невиконання планів і завдань з адаптації законодавства і, 

відповідно, низки розпоряджень Кабінету Міністрів свідчить про відсутність 

дієвих механізмів контролю за виконанням прийнятих рішень [1, с. 128]. 
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Аналогічні погляди висловлює І. Яковюк, який зауважує, що попри велику 

джерельну базу нормативно-правові акти України у сфері адаптації містять 

численні суперечливі або застарілі положення (наприклад, не враховано зміни, 

внесені до системи джерел права ЄС за Лісабонським договором, до яких повинно 

адаптуватися законодавство України); значна їх кількість прийнята з порушенням 

правил законодавчої техніки (одним і тим самим термінам надається неоднакове 

значення, різні поняття вживаються як синоніми); не розкривається низка 

засадничих категорій; не здійснено офіційного перекладу установчих договорів ЄС 

українською мовою [63, с. 14]. Крім цього, як зазначає дослідник, проблема 

концептуального змісту самого поняття "адаптація законодавства" залишається не 

до кінця врегульованою на законодавчому рівні. Саме тому вивчення правової 

природи адаптації законодавства України до права ЄС є актуальним завданням 

вітчизняної науки та має важливе значення для практики державотворення у 

контексті набрання членства в Європейському Союзі [там само]. 

Дискусії щодо майбутньої політики відносин ЄС зі своїми сусідами ведуться 

з 2002 року. 16 червня 2003 року Радою міністрів ЄС схвалено Повідомлення 

Європейської Комісії "Розширена Європа – сусідні країни: нова структура відносин 

із східними та південними сусідами", що передбачало визначення на 

середньострокову перспективу нових рамок відносин (спочатку щодо України, 

Росії, Молдови та Білорусі, потім середземноморських держав та країн Південного 

Кавказу). Через рік, 14 червня 2004 року, Рада міністрів ЄС ухвалила Європейську 

політику сусідства, яка розглядається окремо від подальшого розширення ЄС та 

використовує в якості основного інструмента плани дій, що укладаються з кожною 

країною – сусідом. Загалом Європейський Союз уклав плани дій з 10 країнами 

(Україною, Вірменією, Азербайджаном, Грузією, Ізраїлем, Йорданією, Молдовою, 

Марокко, Палестиною, Тунісом) [57]. 

План дій Україна – ЄС був підписаний 21 лютого 2005 року. План визначав 

основні завдання Сторін на трирічний період та стратегічні рамки співробітництва, 

був спрямований на розбудову двосторонніх відносин на основі спільних 

європейських цінностей та встановлював перелік пріоритетів як в рамках, так і поза 
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рамками УПС. У сфері інтелектуальної власності Планом дій передбачені заходи із 

забезпечення рівня захисту, подібного до того,  що існує в ЄС включаючи  

ефективні  засоби  його  впровадження відповідно до положень статті 50 УПС  [35]. 

24 листопада 2009 року План дій був замінений «Порядком денним асоціації 

Україна — ЄС», аналіз якого буде наведено нижче. 

Саме в рамках Плану дій Україна – ЄС у березні 2007 року розпочалися 

переговори між Україною та Європейським Союзом щодо укладення нової 

посиленої угоди на заміну Угоди про партнерство та співробітництво. На Саміті 

Україна – ЄС, який відбувся у 2008 році в Парижі,  сторони досягнули 

домовленості, що нова посилена угода матиме назву Угода про асоціацію. Пізніше 

угода отримала остаточну офіційну назву – Угода про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони. Як було 

відображено в Спільній заяві, Угода про асоціацію має оновити спільні 

інституційні рамки співпраці України та ЄС, сприяти поглибленню стосунків у всіх 

сферах, а також посилити політичну асоціацію й економічну інтеграцію на основі 

взаємних прав та обов'язків. Однак питання про можливе приєднання до ЄС 

сторони не порушували. 

19 грудня 2011 року під час П'ятнадцятого Саміту Україна – ЄС в Києві було 

оголошено про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС. 30 березня 2012 року на рівні глав переговорних делегацій відбулося 

парафування Угоди про асоціацію, а 19 липня 2012 року парафовано розділ Угоди 

щодо створення зони вільної торгівлі. 15 травня 2013 року Колегія Європейської 

Комісії прийняла рішення рекомендувати Раді ЄС підписати Угоду, а також 

дозволити її тимчасове застосування до завершення процедур ратифікації 

державами – членами ЄС [57]. 

Як відомо, підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відбулося в 

два етапи. 21 березня 2014 р. під час Позачергового Саміту Україна – ЄС було 

підписано політичну частину Угоди. На Саміті Українською Стороною також була 

зроблена заява, що зобов’язання України, які випливають зі статті 8 Угоди про 
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асоціацію стосовно ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального 

суду 1998 р., будуть виконані після внесення відповідних змін до Конституції 

України. 27 червня 2014 р. в ході засідання Ради ЄС новообраним Президентом 

України, керівництвом Європейського Союзу і главами держав та урядів 28 

держав-членів ЄС була підписана економічна частина Угоди – Розділи III 

"Юстиція, свобода та безпека", IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею", V 

"Економічне та галузеве співробітництво" та VI "Фінансове співробітництво та 

положення щодо боротьби із шахрайством", які разом з рештою тексту Угоди 

становлять єдиний документ. 16 вересня 2014 р. Верховна Рада України та 

Європейський Парламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між 

Україною та ЄС. Українська Сторона передала до депозитарію ратифікаційні 

грамоти і завершила таким чином всі внутрішньодержавні процедури [57]. 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС повністю набере чинності після її 

ратифікації усіма Сторонами, в перший день другого місяця, що настає після дати 

здачі на зберігання до Генерального секретаріату Ради Європейського Союзу 

останньої ратифікаційної грамоти або останнього документа про затвердження. 

Однак ст. 486 передбачена процедура тимчасового застосування, відповідно до якої 

з 1 листопада 2014 р. здійснюється тимчасове застосування Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС до моменту набрання нею чинності.  

Станом на 01 грудня 2015 року Угода повністю ратифікована Україною, 

Європейським Парламентом, а також 24 державами-членами ЄС.  

Як зазначено на офіційному порталі органів виконавчої влади України, Угода 

про асоціацію за своїм обсягом і тематичним охопленням є найбільшим 

міжнародно-правовим документом за всю історію України та найбільшим 

міжнародним договором з третьою країною, коли-небудь укладеним Європейським 

Союзом. Вона визначає якісно новий формат відносин між Україною та ЄС на 

принципах "політичної асоціації та економічної інтеграції" і слугує стратегічним 

орієнтиром системних соціально-економічних реформ в Україні. Передбачена 

Угодою поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та ЄС 

визначатиме правову базу для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, 
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частково робочої сили, а також регуляторного наближення, спрямованого на 

поступове входження економіки України до спільного ринку ЄС [57]. 

В аналітичній доповіді експертів, що представляють незалежні дослідницькі 

центри України, за координації Інституту Євро-Атлантичного співробітництва 

справедливо зазначено, що укладаючи Угоду про асоціацію, Україна заявляє про 

свою рішучість перейти в нову якість: від пострадянської країни, яка вимушена 

дотримуватися демократичних принципів під страхом бути ізольованою від 

цивілізованого світу, до  країни – інтегральної складової цивілізованого світу, 

призначення якої полягає у вдосконаленні цих принципів і їх поширенні серед 

інших народів [54, c. 13]. 

Угода про асоціацію містить до тисячі друкованих сторінок, а за своєю 

структурою складається з преамбули, семи розділів, 43 додатків та 3 протоколів. 

Додатки і протоколи до цієї Угоди є її невід'ємною частиною. Дві третини від 

усього обсягу основної  частини Угоди займає розділ IV "Торгівля і питання, 

пов'язані з торгівлею", що визначає поглиблену та всеохоплюючу зону вільної 

торгівлі Україна – ЄС  (ЗВТ). Це – широкомасштабна за змістом торговельна угода, 

спрямована на зменшення та скасування тарифів, лібералізацію торгівлі як 

товарами, так і послугами, лібералізацію руху капіталів та до певної міри руху 

робочої сили [58, с. 22-220].  

Питанням захисту прав інтелектуальної власності присвячена глава 9 розділу 

IV Угоди про асоціацію. Частиною 1 передбачені загальні положення, зокрема цілі 

та характер і сфера дії зобов’язань. Угодою визначені дві цілі у сфері 

інтелектуальної власності: спрощення створення і комерційного використання 

інноваційних продуктів та продуктів творчої діяльності на території Сторін, а 

також досягнення належного та ефективного рівня охорони і захисту прав 

інтелектуальної власності [58, с. 121].  

Згідно зі ст. 158 Угоди на Сторін покладається обов’язок забезпечувати 

належне та ефективне виконання зобов’язань за міжнародними договорами у сфері 

інтелектуальної власності, учасниками яких вони є, зокрема за Угодою про 

торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, що міститься в Додатку 1С до 



155 
 

 

Угоди СОТ. Положення глави 9 доповнюють та уточнюють права і зобов’язання 

Сторін згідно з Угодою ТРІПС та іншими міжнародними договорами у сфері 

інтелектуальної власності. При цьому відповідно до Угоди   права інтелектуальної 

власності включають авторське право, зокрема право на комп’ютерні програми і 

бази даних, а також суміжні права, права, пов’язані з патентами, торговельні марки, 

фірмові найменування, промислові зразки, компонування (топографії) 

інтегральних мікросхем, географічні зазначення, зокрема зазначення походження, 

зазначення джерела походження (близько 3000 найменувань, зокрема такі, як 

коньяк, шампанське, деякі марки сиру), сорти рослин, охорону конфіденційної 

інформації та захист від недобросовісної конкуренції [58]. 

У частині авторського права та суміжних прав положення Угоди 

відповідають таким директивам Європейського Парламенту та Ради: 2006/116/ЄС 

про гармонізацію строку охорони авторського і деяких суміжних прав; 

2006/115/ЄС про право оренди, позички та деякі суміжні права у сфері 

інтелектуальної власності; 2001/29/ЄС про гармонізацію певних аспектів 

авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві; 2009/24/ЄС про 

правову охорону комп'ютерних програм; 96/9/ЄС про правову охорону баз даних; 

2001/84/ЄС про право слідування на користь автора оригінального твору 

мистецтва; 93/83/ЄC про узгодження деяких положень авторського права і 

суміжних прав та застосування їх до супутникового мовлення і кабельної 

ретрансляції та 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС про захист прав 

інтелектуальної власності. 

Зауважимо, що положення щодо правового захисту комп’ютерних програм є 

яскравим втіленням європейського підходу врегулювання даної сфери відносин, 

підкріпленого практикою Суду ЄС. Згідно з Угодою охорона надається 

математичному виразу комп’ютерної програми будь-якої форми. При цьому ідеї та 

принципи, на яких ґрунтується будь-який елемент комп’ютерної програми, зокрема 

ті, на яких ґрунтується її інтерфейс, не охороняються авторським правом. Угода 

закріплює критерій оригінальності, який застосовується   для визначення наявності 

права на охорону.  Відповідно до ст. 180 Угоди комп’ютерна програма 
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охороняється, якщо вона є оригінальною у тому розумінні, що вона є продуктом 

інтелектуальної творчості автора. Жодні інші критерії не застосовуються. 

 

3.2. Імплементація норм ЄС щодо захисту авторського права в 

національний правопорядок України в рамках Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС 

Загалом у юридичній науці використовується широкий набір термінів для 

визначення процесів, пов’язаних із приведенням національного законодавства у 

відповідність з правом ЄС. Для прикладу, лише в Угоді про асоціацію між 

Україною та ЄС використовуються такі терміни: зближення позицій і законодавств 

(3); наближення законодавств, нормативно-правове наближення (45); адаптація 

законодавства, регуляторна адаптація (34); імплементація актів, положень, 

принципів, стандартів, імплементаційні заходи (55); гармонізація (8); транспозиція 

тощо. У науковій доктрині можна зустріти і іншу термінологію: апроксимація (К. 

Вишняков, Н. Семенова), інтеграція (Ю. Волошин, Н. Горбунова, Н. Сюр), рецепція 

(З. Мельник, С. Ткаченко), трансформація (Р. Бірюков), уніфікація (О. Руденко, А. 

Граціанов) та ін. Безперечно, з усіх наведених термінів найширшим є інтеграція, з 

допомогою якої держави передають право реалізації частини своїх суверенних прав 

на користь єдиної інституційної структури для забезпечення реалізації їх спільних 

інтересів [63, с. 17]. Інтеграція є комплексним явищем, яке знаходить свій вияв 

політичному, економічному, соціокультурному та правовому рівнях. 

Переломлюючи це поняття через призму права ЄС, можна зробити висновок про 

те, що європейська інтеграція є  безперервним процесом поглиблення 

співробітництва держав у межах ЄС.   

Імплементація за своїм змістом теж є доволі широким  терміном. У 

попередньому розділі  наводилося визначення О. Гавердовського, відповідно до 

якого імплементація є цілеспрямованою організаційно-правовою діяльністю 

держави з метою своєчасної, повної і всебічної реалізації прийнятих нею 

зобов’язань відповідно до міжнародного права [68, с. 18].  

У контексті зближення законодавства України з правом Європейського 
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Союзу у доктрині не вироблено єдиного підходу до використання термінології. 

Одна група вітчизняних дослідників – Н. Малишева, В. Муравйов, В. Андрейцев, 

О. Лаба, К. Ященко – вважають доцільним використання терміну гармонізації, що 

визначається як приведення національних законодавств у відповідність до  вимог 

ЄС. На переконання В. Муравйова,  гармонізація найадекватніше характеризує 

мету процесу – узгодити національні норми в такий спосіб, щоб вони створювали 

однакові правові умови для діяльності суб’єктів господарювання в межах 

внутрішнього ринку з метою досягнення найвищого ступеня узгодженості та 

сумісності систем, що гармонізуються [34, с. 14]. 

Такій позиції вдало опонують інші дослідники, зокрема Н. Малишева, І. 

Яковюк, О. Євглевська,  Л. Грицаєнко, які вважають, що поняття гармонізація 

характеризує процес приведення законодавства у відповідність до норм права ЄС, 

що відбувається в межах Євросоюзу, а  адаптація відбувається за межами ЄС та 

стосується третіх держав у зв’язку із реалізацією ними зовнішньополітичного 

курсу на європейську інтеграцію [63, с. 22]. Підтримуючи цю думку, Л. Грицаєнко 

зауважує, що у контексті євроінтеграційних процесів гармонізація виступає тим 

засобом правової інтеграції, за допомогою якого держави-учасниці Європейського 

Союзу узгоджують між собою нормативно-правову базу стосовно тих чи інших 

питань, в той час, як адаптація є одностороннім процесом, який полягає в 

приведенні у відповідність нормативно-правових актів третіх держав  до acquis  

передусім у визначених на договірній основі сферах [8, с. 26]. Варто погодитися з 

думкою І. Яковюка, який висуває ще один критерій для розмежування гармонізації 

та адаптації – здатність сторін впливати на правопорядок одна одної. Як зауважує 

дослідник, процес адаптації законодавства третіх країн до норм права ЄС є суто 

одностороннім. Такі держави не здатні впливати на механізм нормоутворення в 

системі ЄС, неспроможні змінювати норми права ЄС та створювати з державами-

членами спільний правовий простір об’єднаної Європи. Таким чином, відбувається 

лише залучення третіх держав до вже існуючого правопорядку ЄС. У той же час в 

процесі гармонізації держави-члени здатні суттєво впливати на правопорядок 

інтеграційного об’єднання. В результаті  відбувається спільне узгодження 
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правових принципів й концептуальних підходів держав-членів  до встановлення 

однотипного правового регулювання. Таким чином, право ЄС виступає як продукт 

компромісу держав-членів [63, с. 33-34].     

Заслуговує на увагу і позиція Ю. Капіци, який вважає, що для визначення 

процесу приведення законодавства України у відповідність до норм ЄС найбільш 

вдалим є термін наближення. На думку дослідника, метою  наближення 

нормативно-правової бази є досягнення того чи іншого рівня відповідності [22, с. 

19]. Не випадково в Угоді про  асоціацію терміни наближення (наближення 

законодавств, наближення до визнаних міжнародних стандартів, наближення до 

права ЄС, нормативно-правове наближення) та імплементація (імплементаційні 

заходи) зустрічаються найчастіше.  

Як зазначає Ю. Капіца, підходи до наближення національних законодавств 

до законодавства ЄС суттєво відрізняються для держав-членів ЄС та держав, з 

якими підписано угоди про асоціацію. Для держав-членів ЄС гармонізація 

законодавства є двостороннім процесом із запозичення кращих норм на рівні ЄС та 

подальшої зміни національного законодавства відповідно до прийнятих 

інструментів наближення. Тим часом для асоційованих країн головним завданням 

є приведення національного законодавства у відповідність до обмеженої кількості 

найважливіших з точки зору формування внутрішнього ринку актів ЄС з 

урахуванням їх тлумачення окремими рішеннями Суду ЄС та розповсюдженням на 

правовідносини всередині країни всього acquis при вступі до ЄС [1, с. 127]. 

Наближення  національного законодавства держав-сторін угод про партнерство і 

співробітництво до актів ЄС не відрізняється від асоційованих країн. Як зазначає 

дослідник, у випадку країн СНД відсутність чітких рекомендацій з наближення 

законодавства, а також різні політичні пріоритети щодо інтеграції з ЄС призвели 

до того, що приведення національного законодавства у відповідність до 

законодавства ЄС все більше розглядається не через призму перспективи членства 

в ЄС, а як засіб вдосконалення національного законодавства відповідно до кращих 

міжнародних стандартів [23, с. 100].  

Аналізуючи особливості гармонізації законодавства України з правом 
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Європейського Союзу, В. Муравйов виділяє спільні та відмінні риси у порівнянні з 

аналогічними процесами, здійснюваними на рівні Євросоюзу та у відносинах ЄС із 

третіми країнами. Спільною  є загальна мета гармонізації, яка полягає у створенні 

уніфікованого правового середовища для всіх суб’єктів ринкових відносин шляхом  

подолання найістотніших відмінностей у національних правопорядках. Дослідник 

приходить до висновку, що в українському варіанті гармонізація вітчизняного 

законодавства в рамках співробітництва з ЄС має додаткові цілі: з одного боку, 

створення сприятливих умов для доступу вітчизняних виробників та провайдерів 

послуг до спільного ринку ЄС; з іншого – залучення іноземних інвестицій в 

українську економіку в результаті запровадження нормативного середовища, 

наближеного до існуючого в державах-членах ЄС [34, с. 12]. 

Загалом у правовій літературі виділяють два способи наближення 

законодавства: шляхом приєднання до міжнародних документів, які закріплюють 

правові стандарти в окремих галузях, та прийняття національних правових актів, 

які відповідають нормам права ЄС. Характеризуючи особливості наближення  

законодавства України в сфері охорони інтелектуальної власності шляхом 

приєднання до міжнародних угод, В. Муравйов зауважує, що вибір такого способу 

гармонізації у цій сфері є закономірним і зумовленим самою природою відносин з 

охорони інтелектуальної власності [34, с. 15-17]. 

Так, відповідно до положень статей 161, 221, 228 Угоди про асоціацію 

Сторони повинні дотримуватися таких міжнародних договорів у сфері 

інтелектуальної власності: Міжнародної конвенції про охорону інтересів 

виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення 1961 року (Римська 

конвенція); Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів 1886 

року, з останніми змінами 1979 року; Договору ВОІВ  про авторське право 1996 

року; Договору ВОІВ про виконання і фонограми 1996 року; Конвенції про охорону 

біологічного різноманіття 1992 року та Міжнародної конвенції з охорони нових 

сортів рослин 1961 року (переглянутої у Женеві у 1972, 1978 та 1991 роках). 

Однак, приєднання до міжнародних договорів та конвенцій є швидше 

допоміжним способом забезпечення приблизної еквівалентності законів України та 
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права ЄС. Більшого поширення у відносинах між Україною та Європейським 

Союзом набув інший спосіб наближення законодавства – прийняття національних 

правових актів, положення яких мають відповідати нормам права ЄС [34, c. 15]. 

Обсяг правового доробку ЄС, який міститься в додатках до Угоди і має бути 

інкорпорований у законодавство України, є безпрецедентним для угод про 

асоціацію. Він по суті наближатиметься до обсягу, який зазвичай зобов’язуються 

виконати країни – кандидати на вступ до ЄС [54, с. 6]. 

Строки здійснення гармонізації законодавства тісно пов’язані із 

запровадженням ЗВТ між Україною та ЄС. Відповідно до ст. 25 Угоди про 

асоціацію визначено максимальний десятирічний строк створення ЗВТ. Перехід до 

наступних етапів інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС можливий після 

виконання визначених в Угоді заходів із гармонізації законодавства [34, с. 15]. 

Згідно зі ст. 249 Угоди Україна повинна забезпечити повну імплементацію 

зобов’язань у сфері захисту прав інтелектуальної власності впродовж  18 місяців з 

дати набрання чинності Угодою. Водночас Україна погодила десятирічний 

перехідний період і компенсаційний пакет для модернізації підприємств, яких 

торкнеться зміна назви продукції внаслідок захисту географічних зазначень і 

просування української продукції під новими брендами на ринки ЄС [54, с. 31]. 

Відповідно до положень Розділу VII  Угоди  політичний діалог та діалог з 

питань політики на найвищому рівні між сторонами відбувається на рівні самітів. 

На рівні міністрів регулярний політичний діалог та діалог з питань політики 

відбувається в рамках Ради асоціації, яка здійснює контроль і моніторинг 

застосування і виконання цієї Угоди та періодично переглядає функціонування 

Угоди у світлі її цілей.  Крім цього, Угодою передбачено створення Комітету 

асоціації, який, в свою чергу, може створювати підкомітети; Парламентського 

комітету асоціації та Платформи громадянського суспільства. Зокрема, питання 

захисту інтелектуальної власності входять до компетенції Підкомітету № 1 

"Торгівля та інвестиції", в рамках якого була створена Робоча група з питань 

покращення захисту прав інтелектуальної власності.    

16 березня 2015 року Рада асоціації між Україною та ЄС схвалила оновлений 
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Порядок денний асоціації – спільний практичний інструмент підготовки та 

сприяння повній імплементації Угоди про асоціацію, логічна побудова якого 

відповідає структурі Угоди. Порядок денний асоціації є основним механізмом 

моніторингу та оцінювання прогресу України у виконанні Угоди про асоціацію, 

включаючи досягнення цілей політичної асоціації та економічної інтеграції. 

Оновлений Порядок денний асоціації визначив десять короткострокових 

пріоритетів, які є першочерговими для України. Оцінка виконання ПДА буде 

відбуватися щорічно [20, с. 14]. У сфері захисту прав інтелектуальної власності 

основна увага приділяється трьом складовим: належному впровадженню 

стандартів щодо справляння мита з прав інтелектуальної власності, закріплених у 

Виконавчій Директиві 2004/48/ЄС та Регламенті № 608/2013; вжиттю ефективних 

заходів проти підробок і піратства з метою протидії порушенням прав 

інтелектуальної власності і посиленню боротьби з інтернет-піратством [35, с. 25]. 

Для ефективного виконання Угоди удосконалено координацію діяльності 

органів виконавчої влади у сфері європейської інтеграції, запроваджено системний 

моніторинг та спільну з ЄС оцінку прогресу у виконанні Угоди, а також 

узгодженості національних пріоритетів реформ з цілями Угоди про асоціацію. З 

метою дієвої координації державної політики у сфері європейської інтеграції та 

виконання Угоди Кабінет Міністрів України утворив Урядовий офіс з питань 

європейської інтеграції, запровадив посади заступників міністрів з питань 

європейської інтеграції. У квітні 2015 року Урядовим офісом з питань європейської 

інтеграції Секретаріату КМУ був підготований звіт про виконання Порядку 

денного асоціації та Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 

за період з вересня 2014 по квітень 2015 року [20].  Як зазначено у передмові, звіт 

підготовлено за результатами аналізу інформації, поданої близько шістдесятьма 

органами державної влади, що залучені до виконання відповідних завдань, з метою 

інформування громадян України, представників неурядових організацій, а також 

міжнародної спільноти, зокрема інституцій ЄС та його держав-членів, щодо 

прогресу України в реалізації цілей політичної асоціації та економічної інтеграції з 

ЄС [там само].   
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У звіті зазначено, що наразі сторони забезпечують імплементацію положень 

Угоди, які відповідно до статті 486 Угоди тимчасово застосовуються з 1 листопада 

2014 року до моменту набрання нею чинності. Одночасно триває підготовка до 

імплементації розділу ІV Угоди "Торгівля та пов’язані з торгівлею питання", 

тимчасове застосування якого повинно розпочатися з 1 січня 2016 року. Урядом 

затверджено План заходів з імплементації Угоди на 2014-2017 роки, яким 

передбачено близько 490 коротко- та середньострокових завдань в усіх сферах 

співробітництва між Україною та ЄС, визначених Угодою. Започатковано 

системну роботу з наближення законодавства України до права ЄС, та 

впровадження зобов’язань, передбачених Угодою.  

На виконання Плану заходів міністерствами, іншими центральними 

органами виконавчої влади здійснюється підготовка планів імплементації актів 

законодавства ЄС, що схвалюються Урядом. Загалом передбачається схвалення 

планів імплементації близько 1803 актів законодавства ЄС у визначених Угодою 

сферах на період 2014-2017 років. Як зазначено у звіті, станом на 22 квітня 2015 

року прийнято 33 розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення 129 

планів імплементації 179 актів законодавства ЄС [20, с. 12].  Зокрема, 

Мінекономрозвитку розроблено 10 планів імплементації 38 актів ЄС.  

План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на 

2014-2017 роки був затверджений розпорядженням КМУ від 17 вересня 2014 р. № 

847-р. Пункти 154 та 155 Плану заходів стосуються розроблення законопроекту, 

спрямованого на адаптацію законодавства України у сфері інтелектуальної 

власності до права ЄС та положень частин другої "Стандарти, що стосуються прав 

інтелектуальної власності" та третьої "Захист прав інтелектуальної власності" 

Глави 9 Розділу IV Угоди про асоціацію та відповідно  проектів підзаконних  

нормативно-правових актів для реалізації закону. Планом встановлені терміни та 

строки виконання заходів – липень 2015 року для розроблення законопроекту та 

шість місяців після прийняття закону, спрямованого на адаптацію законодавства 

України у сфері інтелектуальної власності до права ЄС. Відповідальним за 

виконання Плану заходів з Української Сторони призначені Мінекономрозвитку та 
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Державна служба інтелектуальної власності, партнери із Сторони ЄС – 

Генеральний директорат Європейської Комісії з питань торгівлі (Directorate-

General for Trade). Розпорядженням КМУ передбачена розробка проектів планів 

імплементації актів законодавства ЄС, передбачених планом заходів [36]. Плани 

імплементації актів законодавства ЄС схвалюються Урядом та готуються 

відповідно до єдиної методології, розробленої з урахуванням досвіду держав-

членів ЄС, країн-кандидатів та особливостей системи державного управління 

України [20, с.12]. 

Плани імплементації актів законодавства ЄС у сфері інтелектуальної 

власності були затверджені Розпорядженням КМУ від 4 березня 2015 року № 164-

р "Про схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

планів імплементації деяких актів законодавства ЄС". Таким чином, були схвалені 

сім планів імплементації окремих директив та регламентів ЄС, зокрема План 

імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності 

[48]. Згідно з п. 2 метою Плану імплементації є  приведення законодавства України 

у відповідність до права ЄС і положень Угоди, а основними завданнями 

імплементації є узгодження положень чинного законодавства України щодо 

об’єктів права інтелектуальної власності з Директивами та Регламентами ЄС 

шляхом  усунення існуючих та недопущення появи нових відмінностей, що 

характеризують правову охорону комп’ютерних програм і баз даних; 

запровадження єдиного порядку реалізації права на кабельну ретрансляцію 

об’єктів авторського права і суміжних прав; запровадження єдиного порядку 

реалізації майнових прав суб’єктів авторського і суміжних прав через організації 

колективного управління; захисту інтересів інформаційних посередників, у 

діяльності яких має місце відтворення об’єктів авторського права і суміжних прав 

у процесі передачі даних у телекомунікаційних мережах; усунення розбіжностей 

під час здійснення права слідування на користь автора оригінального твору 

мистецтва; наближення положень національного законодавства щодо об’єктів 

промислової власності до права ЄС; запровадження інституційних та 

організаційних змін задля належного виконання положень Угоди в частині захисту 
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в Україні географічних зазначень ЄС; впровадження цивільних, адміністративних 

процедур та додаткових заходів, необхідних для забезпечення захисту прав 

інтелектуальної власності на рівні, передбаченому директивою ЄС 2004/48/ЄС 

про захист прав інтелектуальної власності [37]. 

Відповідальними за організацію роботи та виконання заходів плану 

імплементації є Мінекономрозвитку та Державна служба інтелектуальної власності 

– ДСІВ. Загалом планом передбачено імплементацію 12 директив та 7 регламентів 

Європейського Парламенту та Ради у сфері авторського права, суміжних прав та 

промислової власності.  Більшість охоплених планом директив стосуються 

охорони авторського права та суміжних прав, в той час, як регламенти регулюють 

питання охорони прав на об’єкти промислової власності.  

Планом імплементації встановлений термін розробки перших редакцій 

законопроектів із залученням експертної допомоги ЄС – липень 2015 року, після 

чого у серпні 2015 року проекти повинні бути оприлюднені на офіційному веб-

сайті ДСІВ з метою отримання пропозицій від громадськості та доопрацювання. На 

четвертий квартал 2015 року заплановано здійснення оцінки проектів законів  на 

предмет повноти урахування у їх положеннях вимог відповідних актів 

законодавства ЄС із залученням експертної допомоги ЄС, а також погодження 

проектів законів із заінтересованим органами виконавчої влади. Наступним 

етапом, запланованим на другий квартал 2016 року стане внесення законопроектів 

на розгляд Уряду для їх оцінки та схвалення, після чого проекти будуть скеровані 

до Верховної Ради для прийняття відповідних законів.    

З метою  імплементації розділу "Інтелектуальна власність" Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС передбачено розробку чотирьох законопроектів, а 

саме: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань 

авторського права і суміжних прав", "Про колективне управління майновими 

правами суб’єктів авторського права і суміжних прав", "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України з питань інтелектуальної (промислової) 

власності", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення захисту прав інтелектуальної власності". Щодо нових законодавчих змін 
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у галузі електронної комерції та боротьби з Інтернет-піратством, завершено роботу 

над проектом закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет".   

Слід відзначити ефективну роботу ДСІВ з розробки відповідних 

законопроектів, яка проводиться у тісній співпраці з європейськими експертами у 

рамках проекту Twinning. Як відомо,  цей проект фінансується Європейським 

Союзом та є формою співробітництва між аналогічними органами державної влади 

країн-членів ЄС та України.  Проект Twinning "Удосконалення правової охорони та 

захисту прав інтелектуальної власності в Україні" введено  в дію  у травні 2014 року 

строком на 18 місяців, він впроваджується експертами з Іспанського відомства 

торговельних марок та патентів, Відомства патентів та торговельних марок Данії 

та ДСІВ. Завданням проекту є адаптація законодавства України у сфері 

інтелектуальної власності до права ЄС, а також тренінги та навчальні програми для 

фахівців державної системи правової охорони інтелектуальної власності, 

працівників органів внутрішніх справ, фіскальної служби та суддів. 

Серед останніх успішних ініціатив ДСІВ з метою забезпечення прозорості та 

відкритості своєї діяльності слід згадати оприлюднення на офіційному веб-порталі 

служби поточних відомостей з державних реєстрів щодо інтелектуальної власності 

(патентів на винаходи, корисні моделі та промислові зразки, топографій 

інтегральних мікросхем, свідоцтв на знаки для товарів і послуг, назв місць 

походження товарів, організацій колективного управління, виробників та 

розповсюджувачів програмного забезпечення), а також рішень Апеляційної палати 

ДСІВ, затверджених після 17 лютого 2015 року. Крім цього, розглядається 

можливість введення в Україні автоматизованої системи депонування об'єктів 

авторського права та суміжних прав (їх еталонних зразків) у сховищі (депозитарії), 

ведення відповідних реєстрів на основі даних останнього й вироблення варіантів 

наповнення та функціонування.  

Зупинимося детальніше на суті законопроектів, розроблених ДСІВ з метою  

імплементації розділу "Інтелектуальна власність" Угоди про асоціацію. 23 жовтня 

2015 року під № 3353 у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону 
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України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту 

авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет".  Як відомо, з винайденням 

інтернету авторське право постало перед серйозними викликами. Глобальність, 

інтерактивність,  простота копіювання і передачі будь-якої інформації на великі 

відстані, необмежена кількість одержувачів, часткова анонімність створюють 

численні проблеми у захисті авторського права і суміжних прав. Як свідчать 

міжнародні дослідження, Україна зарекомендувала себе як "тиха гавань" для 

злочинних синдикатів, що займаються піратством у сфері авторського права.   У 

2012 році Україна була п’ятою у світі за кількістю з’єднань комп’ютерів, що беруть 

участь у незаконному обміні файлами у відкритих мережах. Крім того, в Україні 

знаходиться хостинг багатьох відомих  сайтів з піратським контентом [19, c. 13].  

Проблема ускладнена тим, що відповідно до чинного законодавства провайдери не 

несуть відповідальності за контент у своїх мережах, а судовий захист є 

неефективним та тривалим в той час, як збитки  навіть за короткий час перебування 

піратського контенту он-лайн – значними. Усі  ці обставини негативно впливають 

на міжнародний імідж України. Відтак, законопроект щодо захисту авторського 

права у мережі Інтернет, за основу якого взяті рекомендації Президента Угорської 

Ради з авторського права доктора Міхалі Фічора,  є дуже своєчасним. Як зазначено 

у пояснювальній записці, проект спрямований на створення ефективного, 

швидкого і прозорого механізму видалення чи блокування інформації, що порушує 

авторське права і суміжні права в мережі Інтернет в досудовому порядку. Проект 

зобов’язує провайдерів розміщувати свої контакти в інтернеті та запроваджує 

відповідальність власників веб-сайтів та постачальників послуг хостингу. Попри 

очевидні прогресивні норми, які дозволять забезпечити сприятливе середовище для 

розвитку ресурсів, що поширюють легальний контент, та сприятимуть підвищенню 

інвестиційної привабливості України, проект отримав шквал критики з боку 

інтернет-спільноти, зокрема громадської організації "Вікімедія Україна", які 

стурбовані можливими зловживаннями з боку недобросовісних правовласників та 

заявляють про пряме порушення ст. 34 Конституції України про право вільно 

збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію. Ці обставини 
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свідчать про необхідність відкритого діалогу із суспільством та врахування позицій 

усіх заінтересованих сторін.  

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав" був скерований до 

Мінекономрозвитку 03 березня 2015 року. Насамперед звернемо увагу на 

реформування та уніфікацію понятійного апарату, який  є частково  застарілим та 

в багатьох випадках не узгоджується з директивами ЄС. Проект вводить в дію такі 

нові терміни як виробник першого запису фільму, доведення до загального відома, 

кабельна ретрансляція, кінематографічний твір, фотографічний твір, позичка. 

Розробники пропонують закріпити важливу норму щодо службових творів: 

майнові права на комп’ютерні програми та бази даних належать роботодавцеві 

(хоча Угода про асоціацію (ст. 181 та ст. 187) виходить з презумпції, що суб’єктом 

авторського права на комп’ютерну програму або базу даних є фізична особа або 

група осіб, які їх створили, однак при цьому Сторона залишає за собою право 

визначати правовласником юридичну особу). Розширено випадки вільного 

використання твору  відповідно до ст. 5 директиви 2001/29/ЄС про гармонізацію 

певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві, 

зокрема для забезпечення інтересів осіб з обмеженими можливостями, з метою 

карикатури чи пародії, у зв’язку з демонстрацією або ремонтом обладнання тощо. 

Щодо суб’єктів суміжних справ важливим здобутком є  запровадження майнових 

прав виробників першого запису фільму та приведення у відповідність до права ЄС 

майнових прав виконавців, виробників фонограм, організацій мовлення. Крім 

цього, законопроект розширює перелік дій, які визнаються порушенням 

авторського права і суміжних прав, що дає підстави для судового захисту.     

31 березня 2015 року до  Мінекономрозвитку скеровано проект Закону 

України "Про колективне управління майновими правами суб’єктів авторського 

права і суміжних прав", спрямований на оптимізацію діяльності ОКУ. На 

серйозних проблемах у сфері колективного управління наголошували 

американські експерти  у звітах USTR Special 301, а також фахівці Європейської 

Комісії у звітах про охорону та захист інтелектуальної власності у третіх країнах. 
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Непрозора діяльність організації колективного управління, лобіювання інтересів 

окремих організацій, які прагнуть зайняти монопольне становище, неефективний 

розподіл отриманої винагороди, наявність великої кількості ОКУ (в даний час 

зареєстровано 19 ОКУ, які діють паралельно без чіткого розмежування 

повноважень) створюють хаос на ринку. Розроблений ДСІВ спільно з експертами 

проекту Twinning і американської програми з реформування торговельного права 

CLDP (Commercial Law Development Program) законопроект отримав схвальну 

оцінку міжнародних організацій, зокрема Міжнародної конфедерації товариств 

авторів та композиторів (Confédération internationale des sociétés d'auteurs et 

compositeurs). Фахівці ДСІВ вважають, що запропонована реформа системи 

колективного управління дозволить встановити процедуру контролю за діяльністю 

ОКУ  як з боку суб’єктів авторського права та суміжних прав, так і з боку держави 

шляхом чіткого розмежування ОКУ за сферами діяльності та впровадження 

суворих критеріїв набуття статусу, а також призведе до збільшення зборів 

винагороди авторам, що покращить міжнародний імідж України [16]. Постійний 

радник проекту Twinning П. Роденас оцінює законопроект як корисний, своєчасний, 

однак висловлює серйозні занепокоєння через наявність тіньових інтересів, адже 

хаос на ринку ОКУ вигідний особам, які  отримують  величезні прибутки від 

непрозорості стягнення зборів, відтак активно чинять спротив реформуванню 

галузі [46].  

Щодо охорони промислової власності, 30 вересня 2015 року на сайті 

Мінеконмрозвитку оприлюднено розроблений ДСІВ у співпраці з Укрпатентом 

системний законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

у сфері інтелектуальної (промислової) власності" з урахуванням рекомендацій 

європейських експертів. Законопроект передбачає внесення змін до п’яти 

спеціальних  законів з охорони таких об’єктів промислової власності як винаходи і 

корисні моделі, промислові зразки, торговельні  марки, географічні зазначення, 

топографії інтегральних мікросхем з урахуванням  директив та регламентів ЄС. 

Головні новели, які наближають роботу ДСІВ та Укрпатенту до рівня провідних 

патентних відомств країн ЄС, стосуються запровадження норм щодо подання 
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електронних заявок та здійснення електронного діловодства за ними. Крім цього, 

до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"  вводяться 

нові положення про сертифікат додаткової охорони та про перехресні ліцензії. 

Закон України "Про охорону прав на торговельні марки"  передбачатиме 

положення про особливості надання правової охорони торговельним маркам за 

міжнародною реєстрацією відповідно до Мадридської  системи. Крім цього, 

вводиться позначення "колективна торговельна марка", строк невикористання 

марки продовжено до 5 років. Суттєві зміни передбачає і  Закон України "Про 

правову охорону географічних зазначень", особливо в частині технічних умов і 

відміни обов’язковості реєстрації на використання географічного зазначення.  

І нарешті, 17 липня 2015 року ДСІВ скерувала до Мінекономрозвитку проект 

Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

захисту прав інтелектуальної власності", який передбачає внесення змін до 

Цивільного, Господарського, Цивільного процесуального та Господарського 

процесуального кодексів України.  Зміни, які вносяться до законодавства України, 

дозволять удосконалити порядок відшкодування збитків за порушення прав 

інтелектуальної власності; розширити коло осіб, які мають право звернутися до 

суду за захистом таких прав; оптимізувати порядок витребування доказів та 

забезпечення права на інформацію. Новацією також є можливість подачі 

превентивних позовів і введення нових видів відшкодування збитків за порушення 

прав інтелектуальної власності. 

Завершуючи короткий аналіз законопроектів з імплементації  норм права ЄС 

щодо охорони інтелектуальної власності, зауважимо, що міжнародних експертів 

дуже турбує те, що розроблені законопроекти проходять тривалу та громіздку 

процедуру погодження та, вийшовши за межі ДСІВ, затримуються в органах влади 

вищого рівня. Це стосується, зокрема, законопроекту щодо організацій 

колективного управляння, скерованого до Мінекономрозвитку ще 31 березня цього 

року. Безкомпромісним і головним питанням для усіх сторін є доля розроблених 

законопроектів, оскільки неприйняття законопроектів через внутрішньовідомчу 

неузгодженість зводить спільні зусилля української сторони та європейських 
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експертів до нуля. Відсутність належної координації між ДСІВ та 

Мінекономрозвитку спостерігається не лише на стадії розробки законопроектів. 

Нещодавно Мінекономрозвитку розробило проект реформи у сфері 

інтелектуальної власності, який значно обмежує функції ДСІВ та ліквідовує кілька 

державних підприємств і організацій галузі, в тому числі Українське агентство з 

авторських та суміжних прав. Проект зустрів нищівну критику фахівців ДСІВ, 

правовласників, представників громадськості та бізнесу як такий, що не 

узгоджується з системою та завданнями інтелектуальної власності, суперечить 

міжнародній практиці та зобов'язанням України та може призвести до руйнації 

національної системи охорони інтелектуальної власності [45].  

Оцінюючи законодавчі ініціативи з імплементації актів ЄС у сфері 

авторського права, слід зробити особливий наголос на тому, що зусилля, 

спрямовані на адаптацію законодавства України до законодавства ЄС, в жодному 

разі не повинні обмежуватися лише формальним рівнем приведення національного 

законодавства у відповідність до acquis, залишаючи поза увагою не менш важливі 

практичні аспекти, які полягають у створенні ефективних механізмів застосування 

адаптованого законодавства. Адже, як слушно зауважує Н. Сюр,  адаптація 

законодавства до acquis Європейського Союзу – це  послідовний процес 

наближення правової системи окремої держави, включаючи законодавство, 

правотворчість, юридичну техніку, практику, правозастосування до правової 

системи Європейського Союзу [55]. Варто прислухатися до думки І. Яковюка про 

те, що сама лише адаптація законодавства не буде ефективною, якщо нехтувати 

іншими складовими інтеграційного процесу. Вона повинна відбуватися паралельно 

із створенням відповідного політичного клімату у суспільстві та інших важливих 

умов, за яких європейський вибір України мав би підтримку з боку основних 

політичних сил та учасників ринкових відносин [63, с. 47]. 

У звіті Європейської Комісії про охорону та захист інтелектуальної власності 

у третіх країнах за 2015 рік зроблено висновок про те, що рівень захисту 

інтелектуальної власності в Україні не може вважатися достатнім через слабкі 

інституційні механізми, корупцію, неефективність правоохоронних органів. 
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Виділено дві позитивні тенденції, пов’язані з наділенням митних органів правом 

діяти ex-officio та покращенням охорони прав на сорти рослин. Водночас у звіті 

зазначено, що в українському законодавстві відсутні належні положення, які б 

забезпечували ефективний захист прав інтелектуальної власності, зокрема, захист 

прав у цифровій сфері. Розробляється низка законів у сфері інтелектуальної 

власності, однак не встановлені чіткі терміни їх прийняття. Крім того, на думку 

експертів, український уряд повинен проявити достатньо політичної волі, щоб 

покращити ситуацію [176, c. 24].  

На цих обставинах неодноразово наголошували фахівці Європейського 

Союзу, США, представники Міжнародного альянсу інтелектуальної власності 

(IIPA), Міжнародної федерації виробників фонограм (IFPI) та інших міжнародних 

організацій, вказуючи на важливість не лише відповідної нормативної бази, але й 

дієвих механізмів реалізації законодавства, ефективної судової системи, реальних 

заходів щодо припинення порушень. Надзвичайно актуальними є координація дій 

органів влади на центральному та регіональному рівнях, підвищення  кваліфікації  

правоохоронних органів у питаннях протидії порушенням прав інтелектуальної 

власності, запровадження ефективної системи органів колективного управління.  

Аналогічної думки притримуються представники Міжнародної торгової 

палати, які у звіті 2014 року «Розвиток і захист інтелектуальної власності в 

Україні», підготованому спільно BASCAP (Бізнес-ініціативою Міжнародної 

торгової палати щодо зупинення підробок і піратства) та ICC Ukraine 

(Національним комітетом Міжнародної торгової палати) запропонували комплекс 

рекомендацій для забезпечення надійної системи охорони і захисту інтелектуальної 

власності. Цей комплекс рекомендацій включає широке коло стратегій і заходів та 

охоплює правові реформи, технічну допомогу й підвищення компетентності, 

канали міжнародної співпраці та інструменти для підвищення ефективності 

правозастосовних заходів. Нарівні із законодавчими рекомендаціями експерти 

запропонували заходи політичного характеру: поліпшення координації між 

органами виконавчої влади, судовими та правоохоронними органами; 

встановлення ефективного діалогу і співпраці між українськими органами влади, 
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правовласниками та громадянським суспільством; підвищення адміністративної та 

технічної компетентності судових та правоохоронних органів, а також підвищення 

рівня поінформованості громадськості й політиків щодо цінності інтелектуальної 

власності, негативних наслідків порушень прав. Однак першорядне значення, на 

думку фахівців,  має створення в системі інтелектуальної власності  нового органу, 

якому було б доручено забезпечити реалізацію цих рекомендацій [19, c. 19-34].  

Серед запропонованих ініціатив зупинимося детальніше на розвитку 

суспільних інститутів, які можуть і повинні впливати на формування державної 

політики у сфері захисту інтелектуальної власності. У Білій книзі про підготовку 

асоційованих країн Центральної та Східної Європи до  вступу у внутрішній ринок 

ЄС йшлося про те, що приведення законодавства до стандартів ЄС неможливе без 

створення механізму його реалізації, що в першу чергу передбачає наявність 

професійних організацій, що відіграють істотну роль в оцінці ефективності 

правозастосування [1, с. 115-116]. У розвинених країнах світу склалася практика 

залучення інститутів громадянського суспільства, зокрема організацій 

колективного управління, об’єднань правовласників, організацій, що 

представляють інтереси промисловості, до розробки нормативних актів та оцінки 

ефективності застосування законодавства. Відтак співпраця держави із 

громадянським суспільством вкрай важлива для створення надійної системи 

охорони і захисту інтелектуальної власності. 

17 червня 2015 року в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і 

освіти відбулися слухання "Інтелектуальна власність в Україні. Стан та 

концептуальні засади розвитку". Учасники слухань оцінили стан розвитку сфери 

інтелектуальної власності як незадовільний у цілому та наголосили на таких 

головних проблемах як відсутність стратегії довгострокового розвитку 

інтелектуальної власності в Україні; відсутність належної координації діяльності 

органів державного управління; недостатню ефективність діяльності структур, що 

забезпечують захист прав; недоліки правового регулювання охорони окремих 

об’єктів права інтелектуальної власності. Поряд з цими наріжними проблемами 

учасники слухань звернули увагу на погіршення ситуації з рівнем захисту 
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авторських прав (частка піратського програмного забезпечення коливається 

на рівні близько 85%, що значно вище, ніж в середньому по світу – близько 40%), 

низьку ефективність винахідницької діяльності, поширення патентного здирства, 

втрату позицій на ринку генетичних ресурсів. Ситуація ускладнена бездіяльністю 

відповідних центральних органів виконавчої влади та відсутність контролю з боку 

Кабінету Міністрів України. Загрозливе становище склалося і в системі підготовки 

фахівців з інтелектуальної власності та інноваційної діяльності через скасування 

навчальної дисципліни "Інтелектуальна  власність" у вищих навчальних закладах 

[45]. Відтак учасники слухань прийняли низку рекомендацій з метою покращення 

стану правовідносин у сфері інтелектуальної власності, приведення їх у 

відповідність із сучасними тенденціями розвитку суспільства та забезпечення 

виконання взятих Україною міжнародних зобов’язань, зокрема перед ЄС. Назвемо 

кілька рекомендацій, які, на нашу думку, є концептуальними: розглядати проекти 

законів у сфері охорони прав інтелектуальної власності, які мають системний 

характер, як пріоритетні; забезпечити розробку проекту Стратегії розвитку сфери 

інтелектуальної власності в Україні; розглянути питання щодо реорганізації ДСІВ 

України в Державну службу України з питань інтелектуальної власності як 

центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України,  враховуючи 

міжгалузевий характер відносин у сфері інтелектуальної власності [там само].   

12 січня 2015 року Президентом України була схвалена Стратегія сталого 

розвитку «Україна – 2020», відповідно до якої  реформа захисту  інтелектуальної 

власності знаходиться в числі першочергових пріоритетів за вектором безпеки 

нарівні з реформою національної безпеки та оборони, реформою судових  та 

правоохоронних органів, оновленням влади, антикорупційною  реформою та 

програмою енергонезалежності.  

Як було зазначено вище, у  2008 році фахівці  ВОІВ опублікували  Посібник 

з розроблення стратегії в галузі інтелектуальної власності в країнах з перехідною 

економікою, на підставі якого Молдова, Грузія, Казахстан вже розробили свої 

національні стратегії. Нещодавно Урядом України було розпочато роботу над 
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проектом "Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності 

України на період до 2020 року" з метою підвищення рівня правової, інституційної 

та соціальної бази до міжнародних стандартів, а також для створення, охорони, 

захисту та найбільш повного використання продуктів інтелектуальної діяльності. 

Це чіткий сигнал, який свідчить про те, що Україна взяла курс на зміцнення режиму 

охорони прав інтелектуальної власності [19, с. 4]. Робота над запровадженням нової 

національної стратегії має надзвичайно великий потенціал для забезпечення 

виконання Україною своїх зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС включно із створенням поглибленої і всеосяжної зони вільної 

торгівлі (ЗВТ). Нещодавно фахівцями ДСІВ розроблені та запропоновані для 

публічної консультації концептуальні засади розвитку сфери інтелектуальної 

власності України. Метою національної стратегії є створення сприятливих умов 

для перетворення інтелектуальної власності на рушійну силу соціально-

економічного розвитку України. Особлива увага приділяється створенню 

національного відомства з питань інтелектуальної власності як центрального 

органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується 

і координується Кабінетом Міністрів України. В концептуальних засадах виділено 

більше десятка  стратегічних напрямків розвитку сфери інтелектуальної власності 

України, зокрема: розвиток національної правової бази та її гармонійне входження 

до правової системи ЄС; розвиток міжнародних відносин, поглиблення 

співробітництва з ВОІВ та провідними іноземними відомствами з питань 

інтелектуальної власності;  створення умов для комерціалізації об'єктів 

інтелектуальної власності (дерегуляція та стимулювання); розвиток 

інфраструктури взаємодії винахідників та бізнесу; розвиток інноваційної 

діяльності та трансферу технологій; підвищення обізнаності суспільства про 

правову охорону інтелектуальної власності;  сприяння у підготовці фахівців у сфері 

інтелектуальної власності та підвищенні їх кваліфікації; участь у впровадженні 

альтернативних способів вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності 

(медіація, арбітраж). 

У напрямку зміцнення міжнародного співробітництва України  сфері 
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інтелектуальної власності в рамках Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності та у двосторонньому форматі на рівні співпраці з Європейським Союзом 

та урядом США   наголосимо на трьох основних моментах. 30 вересня 2014 року 

було підписано Програму співробітництва між ДСІВ України  та ВОІВ  на 2014–

2016 роки, одним з основних пріоритетів якої є удосконалення законодавства 

України у сфері інтелектуальної власності з урахуванням кращої міжнародної 

практики. По-друге, Європейський Союз та Україна продовжуватимуть співпрацю 

в рамках започаткованого у 2006 році постійного Діалогу з питань захисту прав 

інтелектуальної власності, а також  проекту технічної допомоги ЄС Twinning 

"Посилення правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні", 

введеного в дію у 2014 році. І нарешті, безперечно, позитивним сигналом було 

позбавлення України статусу "пріоритетної іноземної країни" та, відповідно, 

найбільшого порушника інтелектуальної власності згідно з оновленим 

Спеціальним звітом USTR Special 301, підготованого Торговельним 

представником США. Таким  чином,  Україна була переміщена на один рівень вище 

у переліку країн пріоритетного спостереження. Для того, щоб перейти до 

лояльнішого списку, Україна повинна вирішити три головні проблеми, які на 

сьогоднішній день існують у сфері інтелектуальної власності України: легалізація 

програмного забезпечення в органах влади, непрозора діяльність організації 

колективного управління і захист авторських прав у мережі Інтернет. Як бачимо, 

усі три проблеми безпосередньо пов’язані із здійсненням авторського права та 

суміжних прав.  

Підсумовуючи викладене, зауважимо, що заходи із захисту прав 

інтелектуальної власності лише тоді будуть ефективними та дієвими, коли  органи 

державної влади виходитимуть з усвідомлення того, що надійний захист 

інтелектуальної власності тісно пов’язаний із державною політикою щодо 

залучення інвестицій та інновацій [19, с. 3]; відтак зусилля, спрямовані на 

посилення режиму захисту інтелектуальної власності, у тому числі в рамках 

реалізації заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом слід сприймати не як витрати, а радше як інвестиції, що 
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приносять реальні дивіденди для економічного зростання та розвитку суспільства.   

 

   Висновки до розділу 3 

 

Першими документами, які закріпили міжнародні зобов’язання України 

перед Європейським Союзом у сфері захисту інтелектуальної власності та, 

відповідно, визначили правові засади наближення законодавства України до права 

ЄС, були Тимчасова угода про торгівлю та торговельні відносини між 

Європейськими співтовариствами та Україною від 01 червня 1995 року та Угода 

про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими 

Співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 року, що набула 

чинності 01 березня 1998 року. Попри те, що обидва документи містили в 

основному норми м’якого права та закріплювали наміри сторін, єдиною галуззю 

права, щодо якої в угодах були передбачені зобов’язання із наближення 

законодавств, а також строки адаптації, була охорона інтелектуальної власності, що 

свідчить про пріоритетність цієї сфери у зовнішньоекономічній політиці України. 

Таким чином,  Україна взяла на себе зобов'язання привести національне 

законодавство у відповідність до шести директив та двох регламентів ЄС, 

зазначених в Тимчасовій угоді, та приєднатися до низки міжнародних договорів у 

сфері інтелектуальної власності, перелік яких містився в УПС. Свої міжнародні 

зобов’язання із приєднання до міжнародних конвенцій Україна виконала 

своєчасно. Проте, на жаль, впродовж тривалого часу не було вжито заходів із 

наближення законодавства України у сфері інтелектуальної власності до права ЄС. 

На наше переконання, такий результат пояснюється головним чином відсутністю 

глобальної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні. Певних 

зрушень у впровадженні базових стандартів охорони інтелектуальної власності 

вдалося досягти лише із приєднанням України у 2008 році до СОТ, зокрема в 

рамках Угоди ТРІПС.      

Із підписанням  Угоди про асоціацію між Україною та ЄС ситуація докорінно 

змінилася. Угодою встановлено правову базу для наближення законодавства у 
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сфері інтелектуальної власності, яке по суті є правовим інструментом інтеграції  

економіки України до спільного ринку ЄС. Угода містить чіткі зобов’язання сторін, 

встановлює строки і ефективні засоби контролю над процесом імплементації з боку 

спеціальних органів. Так, відповідно до ст. 158 Угоди до права інтелектуальної 

власності віднесені авторське право та суміжні права, патенти, торговельні марки, 

фірмові найменування, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, 

географічні зазначення (близько 3000 найменувань), сорти рослин, охорона 

конфіденційної інформації та захист від недобросовісної конкуренції, що в цілому 

відповідає загальноприйнятій класифікації в міжнародному і європейському праві. 

Таким чином, до тексту Угоди увійшли положення основних директив ЄС з 

авторського права за винятком директив 2012/28/ЄС про деякі випадки дозволеного 

використання сирітських творів та 2014/26/ЄС про колективне управління 

авторським правом і суміжними правами. Згідно зі ст. 249 Угоди Україна повинна  

забезпечити повну імплементацію норм у сфері захисту прав інтелектуальної 

власності впродовж 18 місяців з дати набрання чинності Угодою. 

Попри широкий перелік термінів для визначення процесів, пов’язаних із 

приведенням національного законодавства у відповідність до  права ЄС, вважаємо 

найбільш вдалим термін адаптація як односторонній послідовний процес 

наближення правової системи третіх держав до правопорядку ЄС. Зауважимо, що 

в самій Угоді про асоціацію  найчастіше використовують терміни імплементація і 

наближення (зближення).  

Варто зазначити, що важливим інструментом адаптації національного 

законодавства до права ЄС є плани заходів з імплементації. Відповідно до планів 

імплементації актів законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності, 

затверджених  КМУ 04 березня 2015 року, передбачено імплементацію 12 директив 

та 7 регламентів ЄС у сфері авторського права, суміжних прав та промислової 

власності. Зазначимо, що до плану імплементації була додана й згадана директива 

2014/26/ЄС про колективне управління авторським правом і суміжними правами, 

положення якої не увійшли до Угоди про асоціацію, що свідчить про 

невідкладність реформування цієї галузі. Загалом з метою  імплементації розділу 
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"Інтелектуальна власність" Угоди про асоціацію ДСІВ у співпраці з європейськими 

експертами в рамках проекту Twinning розроблені чотири законопроекти "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань 

авторського права і суміжних прав", "Про колективне управління майновими 

правами суб’єктів авторського права і суміжних прав", "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України з питань інтелектуальної (промислової) 

власності", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення захисту прав інтелектуальної власності". Крім цього, у галузі 

електронної комерції та боротьби з Інтернет-піратством, розроблено проект закону 

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права 

і суміжних прав у мережі Інтернет". На наше переконання, запропоновані 

законопроекти створюють ефективні та прозорі механізми регулювання таких 

важливих і проблемних сфер як діяльність організацій колективного управління,  

захист авторського права у цифровому середовищі, вводять нові терміни (виробник 

першого запису фільму, колективна торговельна марка), реформують частково 

застарілий понятійний апарат.  

Однак адаптація законодавчої бази є лише першим кроком у реформуванні 

сфери інтелектуальної власності, яке неможливе без ефективних механізмів 

правозастосування та дієвої судової системи. Аналіз досліджень вітчизняних 

фахівців, висновків експертів Європейського Союзу, США, ВОІВ та міжнародних 

організацій дозволяє виділити два першорядні завдання реформування сфери 

інтелектуальної власності в Україні. Перш за все, невідкладною видається розробка  

Стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні, яка б виражала 

цілеспрямовану політику держави та слугувала правовою, інституційною та 

соціальною базою для проведення реформ. Висловимо сподівання, що віднесення 

реформи захисту інтелектуальної власності до першочергових пріоритетів за 

вектором безпеки у Стратегії сталого розвитку "Україна 2020" та результати 

парламентських слухань 17 червня 2015 року "Інтелектуальна власність в Україні. 

Стан та концептуальні засади розвитку" свідчать про розуміння проблеми на 

найвищому рівні. По-друге, вважаємо за доцільне вивести ДСІВ з-під 
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підпорядкування Мінекономрозвитку та створити на її базі національне відомство 

з питань інтелектуальної власності – центральний орган виконавчої влади із 

спеціальним статусом, діяльність якого координується безпосередньо Кабінетом 

Міністрів, за прикладом Бюро інтелектуальної власності Франції. Зазначимо, що 

аналіз роботи ДСІВ в останній період – розробка законопроектів, оприлюднення на 

веб-порталі поточних відомостей з державних реєстрів, рішень Апеляційної палати 

– свідчить про ефективність служби і її готовність відкрито і прозоро реалізовувати 

державну політику у сфері інтелектуальної власності. Крім цього, високий рівень 

фахівців ДСІВ неодноразово відзначали європейські та міжнародні експерти.  

Проведений аналіз дозволяє виокремити інші напрямки реформування сфери 

інтелектуальної власності. Вкрай важливими є усунення внутрішньовідомчої 

неузгодженості та покращення координації між органами виконавчої влади на 

центральному та регіональному рівнях. Нарівні з цим невідкладною є потреба у 

підвищенні  рівня компетентності судових та правоохоронних органів. Цілковито 

поділяємо  думку експертів про необхідність запровадження спеціалізації судів, які 

розглядають спори, пов'язані з порушення прав інтелектуальної власності, а в 

перспективі – створення Спеціалізованого суду з розгляду справ у сфері 

інтелектуальної власності за прикладом Австрії, Німеччини, Великобританії чи 

США. Крім цього, наголосимо на такій важливій складовій як підвищення рівня 

обізнаності суспільства щодо цінності інтелектуальної власності та необхідності її 

захисту. У цьому відношенні важливо відновити навчальну дисципліну 

"Інтелектуальна власність" у вищих навчальних закладах, скасовану наказом МОН 

№ 235 від 04.03.2015 року. 

У контексті захисту авторського права і суміжних  невідкладними і 

пріоритетними видаються такі три сфери: діяльність організацій колективного 

управління; захист авторського права та суміжних прав в мережі Інтернет і 

ефективна боротьба з підробками та піратством. Вирішення цих проблемних 

завдань, які безпосередньо торкаються захисту саме авторського права, дозволить 

наблизити національний рівень захисту інтелектуальної власності до міжнародних 

стандартів, покращити міжнародний імідж та інвестиційну привабливість України. 
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ВИСНОВКИ 

 

У висновках сформульовано найсуттєвіші положення й результати   

дисертаційного дослідження, що полягають у наступному: 

1. Технічний прогрес є важливим фактором змін у сфері міжнародно-

правового захисту авторського права. Стрімкий розвиток інформаційних  

технологій упродовж останніх десятиліть призвів до переоцінки ролі й цінності 

інтелектуальної власності, зокрема авторського права. З винайденням інтернету, 

що значно спростив  доступ до інтелектуальних продуктів, авторське право постало 

перед серйозними викликами. На фоні появи вільного програмного забезпечення 

copyleft, вільних ліцензій creative commons сформувалися суспільні упередження 

стосовно того, авторське право стримує творчість і обмежує особисті права та 

свободи. Як і для будь-якого правового інституту, для авторського права 

тривожним сигналом є те, що значна частина суспільства перестає сприймати його 

за норму. Закономірно необхідністю за таких обставин є пошук нових підходів до 

регулювання сфери інтелектуальної  творчості, а саме компромісу між посиленим 

захистом авторського права, з одного боку, й забезпеченням фундаментальних прав 

на інформацію, доступ до культурної спадщини, захист персональних даних – з 

іншого. Водночас досягнення балансу інтересів авторів, виробників і користувачів 

неможливе без виховання у суспільстві належної поваги до інтелектуальної 

власності. 

2. Провідну роль у запровадженні міжнародних механізмів захисту 

інтелектуальної власності відігріє ВОІВ, під егідою якої прийнято відповідні 

міжнародні договори, 8 з них – безпосередньо у сфері авторського права. Особливе 

місце серед них посідають Бернська конвенція про охорону літературних і 

художніх творів від 9 вересня 1886 року, яка поклала початок міжнародному 

регулюванню авторського права, та Римська конвенція про охорону інтересів 

виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення  від 26 жовтня 1961 

року, яка започаткувала міжнародне регулювання суміжних прав. До 

найважливішого доробку ВОІВ слід віднести прийняті 20 грудня 1996 року Договір 
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про авторське право й Договір про виконання і фонограми, які піднесли 

міжнародний захист авторського права й суміжних прав на сучасний рівень, 

адаптувавши їх до умов цифрового середовища, а також Пекінський договір про 

аудіовізуальні виконання від 24 червня 2012 року, що зміцнює майнові права 

кіноакторів, та Марракеський  договір про полегшення доступу сліпих і осіб з 

вадами зору чи іншими обмеженими можливостями сприймати друковану 

інформацію щодо опублікованих творів від 27 червня 2013 року. Відповідно до 

Стратегії реалізації програми з авторського права та суміжних прав на 2014-2015 

рр. першочерговими завданнями ВОІВ є забезпечення ефективного використання 

системи авторського права, зокрема колективного управління правами, у 

цифровому середовищі й надання технічної допомоги країнам, що розвиваються, з 

метою реалізації економічного потенціалу, закладеного в їхній культурі.  

Послідовну політику захисту авторського права на міжнародному рівні 

проводить ЮНЕСКО насамперед у рамках прийнятої під її егідою в 1952 році 

Всесвітньої конвенції про авторське право. Однак з приєднанням до Бернської 

конвенції наприкінці 1980-х років США та країн, що виникли на пострадянському 

просторі, значення ЮНЕСКО в міжнародному регулюванні авторського права 

поступово зменшується. 

3. Окреме місце в системі міжнародної охорони інтелектуальної власності 

займає СОТ, яка доповнила систему світової торгівлі інтелектуальною складовою 

шляхом укладення 15 квітня 1994 року Угоди ТРІПС.  Окрім встановлення базових 

норм щодо існування, обсягу та забезпечення дотримання прав інтелектуальної 

власності, ефективність Угоди полягає в запровадженні процедури вирішення 

спорів, до якої держави-члени СОТ можуть вдаватися в разі порушення іншою 

державою зобов’язань за угодою ТРІПС.  

Надзвичайно ефективними на рівні міжнародних урядових організацій  є 

Інтерпол та ВМО, що спрямовують зусилля на боротьбу з виготовленням і 

поширенням контрафактної й піратської продукції та в співпраці з низкою 

міжнародних організацій створюють потужний альянс проти організованої 

транснаціональної злочинності у сфері інтелектуальної власності.   
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4. Система джерел авторського права в Європейському Союзі формувалася 

поетапно. У перші десятиліття функціонування Європейської економічної 

спільноти  сфера інтелектуальної власності знаходилася поза межами компетенції 

ЄС та регулювалася окремим положеннями установчих договорів, міжнародними 

договорами і рішеннями Суду ЄС, який намагався узгодити потреби спільного  

ринку з територіальним за своїм характером правом інтелектуальної власності. 

Лише з набранням чинності Лісабонським договором у 2009 році ситуація 

докорінно змінилася передусім завдяки новій ст. 118 ДфЄС, що визначила 

спеціальну компетенцію ЄС щодо утворення нової категорії – європейських прав 

інтелектуальної власності – з метою забезпечення однакового рівня їх захисту в 

усьому Союзі, що свідчить про особливу увагу Європейського Союзу до питань 

охорони інтелектуальної власності. З початком гармонізації в другій половині 

1980-х років почали формуватися джерела вторинного права ЄС, що є основною 

формою правотворчості інститутів ЄС у сфері авторського права. Численні 

міжнародні договори, учасниками яких є держави-члени і сам Європейський Союз, 

здійснюють зовнішній влив на розвиток авторського  права  ЄС. Основні договори 

у сфері інтелектуальної власності  прийняті під егідою ВОІВ.  Крім цього, усі 

держави-члени та Європейський Союз  є членами СОТ, відтак на них поширюється 

дія Угоди ТРІПС. Особливе місце в системі джерел авторського права ЄС займають 

спеціальні принципи права (національного режиму, автоматичної охорони, 

вичерпання прав) та норми рекомендаційного характеру у вигляді зелених і білих 

книг, робочих доповідей, програм тощо. 

5. Регламент як акт прямої дії, що не потребує імплементації,  посідає вище 

місце в ієрархії актів вторинного права ЄС, однак з огляду на предмет дослідження 

встановлено, що він застосовується виключно у сфері забезпечення дотримання 

прав інтелектуальної власності. Своєю чергою, правове регулювання у сфері 

авторського права, яке є особливо чутливим до національних культурних і 

правових традицій, здійснюється шляхом прийняття директив, що, як правило, не 

мають прямої дії й залишають державам-членам вибір форм і засобів 

імплементації. Станом на сьогоднішній день прийнято десять директив ЄС у сфері 
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авторського права, завдяки яким було сформовано єдиний понятійно-

категоріальний апарат, визначені предмети та обсяги правової охорони, 

гармонізовані строки охорони, що дозволило усунути розбіжності, що мали 

негативний вплив на функціонування внутрішнього ринку.  

За результатами дослідження всі директиви ЄС у сфері авторського права 

розділено на три групи: 1) директиви, що базуються на міжнародних договорах і 

розвивають їхні положення відповідно до вимог внутрішнього ринку; 2) директиви, 

що вперше в міжнародній практиці запровадили норми щодо охорони певних 

об'єктів авторського права, що знайшли своє подальше відображення в 

міжнародних договорах; 3) директиви, прийняті з метою виконання міжнародних 

зобов'язань ЄС, їх положення практично збігаються з нормами відповідних 

міжнародних договорів.  

Можна зробити висновок, що в найближчій перспективі авторське право ЄС 

розвиватиметься в трьох напрямках: перегляд директиви щодо супутникового 

мовлення й кабельної ретрансляції; модернізація ключових положень авторського 

права ЄС з метою їх увідповіднення до вимог і реалій єдиного цифрового ринку; 

ратифікація Пекінського і Марракеського договорів ВОІВ. 

6. Важливим джерелом авторського права ЄС є практика Суду ЄС. 

Упродовж перших десятиліть існування ЄЕС та після 1991 року з прийняттям 

перших директив у сфері авторського права практика Суду ЄС виконувала різні 

завдання. Якщо на першому етапі діяльність Суду ЄС була спрямована на 

вирішення конфлікту між принципами спільного ринку та правами інтелектуальної 

власності, намагаючись вивести їх із національної сфери правового регулювання 

на рівень компетенції ЄС, то з початком 1990-х років практика Суду ЄС 

зосередилася навколо тлумачення і роз'яснення положень прийнятих директив 

шляхом винесення преюдиційних висновків. Саме завдяки практиці Суду ЄС на 

першому етапі були сформульовані   засадничі принципи «специфічного предмета» 

для різних інститутів права інтелектуальної власності, відповідно до якого 

виділяють існування прав, яке регулюється нормами національних законодавств, та 

їх здійснення, яке знаходиться в площині застосування права ЄС (так звана 
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дихотомія права інтелектуальної власності); та принцип «вичерпання прав», згідно 

з яким правовласник після введення охоронюваного об’єкту в комерційний оборот 

шляхом продажу втрачає право на контроль за подальшим його розповсюдженням 

у ЄС, в результаті охоронюваний об’єкт інтелектуальної власності вільно циркулює 

на теренах ЄС без будь-яких обмежень. Практика Суду ЄС у сфері авторського 

права почала невпинно  зростати з прийняттям  директиви 2001/29/ЄС про 

гармонізацію певних аспектів авторського права й суміжних прав в 

інформаційному суспільстві та впродовж останніх років спрямовується головним 

чином на формування єдиного ринку використання об’єктів авторського права у 

цифровому середовищі (справи Infopaq [Сase C-5/08], Painer [Case C-145/10],  SAS 

[Case C-406/10] та UsedSoft [Case C-128/11]).  

7. Оскільки практика Суду ЄС у сфері авторського права й суміжних прав є 

достатньо об’ємною, доцільно систематизувати її, розділивши на кілька груп  

залежно від цілей та напрямків правового регулювання. Так, запропоновано 

розділити рішення Суду ЄС у цій сфері на такі чотири групи, які стосуються: 1) 

формування понятійно-категоріального апарату; 2) визначення обсягу правової 

охорони; 3) тлумачення положень директив та роз’яснення з їхнього застосування; 

4) розмежування юрисдикції національного права держав-членів та права ЄС.    

8. Аналіз інституційного механізму ЄС у сфері захисту авторського права 

свідчить про добре скоординовану роботу його інститутів на різних рівнях, 

спрямовану на запровадження належного рівня охорони авторського права на усій 

території ЄС. Загальні орієнтири Європейського Союзу у сфері захисту прав 

інтелектуальної власності визначає Європейська Рада. Варто відзначити тенденцію 

до посилення ролі Європейського Парламенту у правотворчому процесі з 

прийняття директив у сфері авторського права й суміжних прав. Водночас 

важливою залишається діяльність Ради ЄС з прийняття регламентів із 

впровадження процесуальних засобів захисту  інтелектуальної власності. 

Можливість впливати на політику Європейського Союзу у сфері захисту 

авторського права мають національні парламенти, роль яких посилилася з 

прийняттям Лісабонського договору, та Економічно-соціальний комітет як 
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дорадчий орган та виразник інтересів громадянського суспільства шляхом 

підготовки консультативних висновків щодо законопроектів ЄС.  

Спеціальна агенція ЄС – Офіс з питань гармонізації внутрішнього ринку 

(OHIM) – здійснює функції з надання правової охорони торговельним маркам і 

дизайнам, компетенція якого була нещодавно розширена на всі інститути 

інтелектуальної власності, зокрема авторське право. З 2012 року в підпорядкування 

Офісу передана Європейська обсерваторія протидії порушенням прав 

інтелектуальної власності, що веде статистичну й просвітницьку роботу. Крім 

цього, з 24 жовтня 2014 року OHIM адмініструє загальнодоступну онлайн базу 

сирітських творів, автори яких невідомі. З 23 березня 2016 року OHIM отримає 

нову назву – Офіс інтелектуальної власності Європейського  Союзу (EUIPO). 

9. Ключову роль в процесах гармонізації acquis communautaire з авторського 

права й суміжних прав відіграє Європейська Комісія, діяльність якої охоплює усі 

стадії правотворчого процесу, а також не менш важливий етап правозастосування. 

Своєчасно реагуючи на виклики авторському праву, Комісія вносить проекти 

відповідних директив на розгляд Європейському Парламенту й Раді. Після 

прийняття директив Європейська Комісія зосереджує свої зусилля над оцінкою 

результатів їхньої дії, здійснює контроль над процесом їх імплементації, за потреби 

подає пропозиції внесення змін і доповнень. Комісія регулярно, як правило кожних 

3-4 роки, звітує перед Європейським Парламентом, Радою та Економічно-

соціальним комітетом про застосування директив у сфері авторського права. У разі 

невиконання державами-членами своїх зобов’язань з повної, своєчасної і коректної 

імплементації Комісія ініціює судові процеси у Суді ЄС, як це мало місце у 2006-

2007 роках у випадку неналежної імплементації директиви 92/100/ЄЕС щодо права 

на прокат, право на позичку та деякі суміжні права Ірландією, Італією, Іспанією, 

Португалією, Бельгією, Люксембургом. Практично в усіх випадках Суд ЄС 

встановив факт невиконання державами-членами зобов'язань з імплементації 

директив. Крім цього, Європейська Комісія ініціює створення спеціалізованих 

органів, діяльність яких спрямована на посилення захисту інтелектуальної 

власності. Так, у 2009 році в рамках Генерального директорату з внутрішнього 
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ринку й послуг була заснована Європейська обсерваторія по боротьбі з 

контрафактною продукцією, а у 2014 році створена робоча група експертів із 

забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності.  

10. Після прийняття директив на рівні ЄС наступає не менш важливий етап 

їх імплементації в національні законодавства держав-членів. На цьому етапі 

головну роль відіграє внутрішній  національно-правовий механізм впровадження 

директив, що має особливу вагу у сфері авторського права й суміжних прав, яка є 

чутливою до національних культурних і правових  традицій.  Наприклад, у Франції 

завдання з імплементації директив ЄС у сфері авторського права покладені на Бюро 

інтелектуальної власності (франц. – Le bureau de la propriété intellectuelle (BDPI)), 

засноване при Міністерстві культури та комунікацій, дії якого координує  

Генеральний секретаріат у європейських справах. Вибір форм та засобів 

імплементації директив ЄС з авторського права залежить від особливостей 

правової системи держав-членів, а головним чином від того, наскільки чинний 

рівень охорони відрізняється від запровадженого директивою. Зазвичай, на 

імплементацію директив у галузі авторського права державам-членам відводиться 

півтора-два роки, однак в окремих випадках строк може бути збільшено 

(наприклад, на імплементацію директиви про право слідування було надано більше 

чотирьох років).  

Згідно з проведеним дослідженням, основні труднощі, які виникають в 

процесі імплементації директив ЄС з авторського права, пов’язані з відмінностями 

у правових традиціях держав-членів і їхніх підходах до правового регулювання, а 

також нечіткістю окремих положень директив, в той час, як  причиною технічних 

затримок у впровадженні актів ЄС нерідко є федеративний і децентралізований 

устрій окремих держав (Бельгія, Італія). 

11. Сфера інтелектуальної власності була завжди пріоритетною у зовнішній 

політиці України. Вже перші міжнародні договори України з ЄС – Тимчасова угода 

про торгівлю та торговельні відносини між Європейськими Співтовариствами та 

Україною і Угода про партнерство та співробітництво між Україною і 

Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами – містили положення 
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стосовно захисту інтелектуальної власності й закріплювали чіткі міжнародні 

зобов’язання України із наближення законодавства, а також строки адаптації. 

Зобов’язання з приєднання до міжнародних конвенцій у сфері інтелектуальної 

власності Україна виконала своєчасно, в той час, як певних зрушень у 

впровадженні базових стандартів захисту інтелектуальної власності вдалося 

досягти лише із приєднанням України у 2008 році до СОТ, зокрема в рамках Угоди 

ТРІПС.    

12. Із підписанням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом ситуація докорінно змінилася. Правову базу для наближення законодавств 

у сфері інтелектуальної власності встановлює глава 9 розділу IV Угоди, до якої 

внесені положення основних директив ЄС з авторського права й суміжних  прав за 

винятком останніх директив про деякі випадки дозволеного використання 

сирітських творів та колективне управління правами. Згідно зі ст. 249 Угоди 

Україна повинна  забезпечити повну імплементацію норм у сфері захисту прав 

інтелектуальної власності впродовж 18 місяців з дати набрання чинності Угодою. 

13. Важливим інструментом наближення національного законодавства до 

права ЄС є плани заходів з імплементації.  Відповідно до планів імплементації актів 

законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності, затверджених  Кабінетом 

Міністрів України 4 березня 2015 року, передбачено імплементацію 12 директив та 

7 регламентів ЄС у сфері авторського права, суміжних прав і промислової 

власності. Важливо, що до Плану імплементації була додана й згадана директива 

2014/26/ЄС про колективне управління авторським правом і суміжними правами, 

положення якої не увійшли до Угоди про асоціацію, що свідчить про 

невідкладність реформування цієї галузі. Загалом з метою  імплементації розділу 

«Інтелектуальна власність» Угоди про асоціацію ДСІВ у співпраці з європейськими 

експертами в рамках проекту Twinning розробила чотири законопроекти в галузі 

авторського права, електронної комерції та боротьби з Інтернет-піратством, що 

заслуговують позитивної оцінки. Запропоновані законопроекти створюють 

ефективні й прозорі механізми регулювання таких важливих і проблемних сфер, як 

діяльність організацій колективного управління, захист авторського права в 
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цифровому середовищі, вводять нові терміни (виробник першого запису фільму, 

колективна торговельна марка), реформують частково застарілий понятійний 

апарат.  

14. Однак адаптація законодавчої бази є лише першим кроком у 

реформуванні сфери інтелектуальної власності, яке неможливе без ефективних 

механізмів правозастосування та дієвої судової системи. У цьому контексті 

виокремлено два першорядні завдання реформування галузі. Передусім, 

невідкладною є розробка  Стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в 

Україні, яка б виражала цілеспрямовану політику держави та слугувала правовою 

та інституційною базою для проведення реформ. Очевидно, віднесення реформи 

захисту інтелектуальної власності до першочергових пріоритетів за вектором 

безпеки у Стратегії сталого розвитку "Україна 2020" та результати парламентських 

слухань 17 червня 2015 року "Інтелектуальна власність в Україні. Стан та 

концептуальні засади розвитку" свідчать про розуміння проблеми на найвищому 

рівні. По-друге, видається доцільним вивести ДСІВ з-під підпорядкування 

Мінекономрозвитку і створити на її базі національне відомство з питань 

інтелектуальної власності – центральний орган виконавчої влади із спеціальним 

статусом, діяльність якого координується безпосередньо Кабінетом Міністрів 

України.   

До інших невідкладних напрямків реформування галузі слід віднести 

актуальні проблеми використання інтелектуальної власності у Збройних силах 

України, зокрема необхідність закріплення на законодавчому рівні за державою 

прав на об’єкти інтелектуальної власності, особливо військового призначення з 

метою запобігання витоку інноваційних та винахідницьких продуктів за кордон. 

Поряд з цим, вкрай важливими є усунення внутрішньовідомчої неузгодженості та 

покращення координації між органами виконавчої влади на центральному і 

регіональному рівнях.  

Вирішення гострої проблеми підвищення рівня компетентності судових та 

правоохоронних органів доцільно розпочати із запровадження спеціалізації судів, 

що розглядають спори, пов'язані з порушенням прав інтелектуальної власності, а в 
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найближчій перспективі – створення Спеціалізованого суду з розгляду справ у 

сфері інтелектуальної власності за прикладом Австрії, Німеччини, Великобританії 

чи США. Водночас важливим чинником ефективного реформування галузі є 

підвищення рівня обізнаності суспільства щодо цінності інтелектуальної власності 

та необхідності її захисту.  

15. У контексті заходів із забезпечення належного рівня захисту авторського 

права та суміжних прав на національному рівні невідкладними і пріоритетними 

зазначено такі три сфери: створення дієвих і прозорих правових механізмів 

діяльності організацій колективного управління; необхідність посилення  захисту 

авторського права та суміжних прав в мережі Інтернет та впровадження заходів 

ефективної боротьби з підробками і піратством. Вирішення цих проблемних 

завдань, які безпосередньо торкаються захисту саме авторського права, дозволить 

наблизити національний рівень захисту інтелектуальної власності до міжнародних 

стандартів, покращити міжнародний імідж та інвестиційну привабливість України. 
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