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АНОТАЦІЯ 

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

інтелектуальної власності держав-членів ЄС та законодавство України»  

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

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

міжнародне приватне право» (081 – Право). – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. Київ, 2019. 

За результатами дисертаційного дослідження встановлені особливості уніфікації 

та гармонізації законодавства держав-членів ЄС з охорони прав інтелектуальної 

власності та формування регіональної охорони прав інтелектуальної власності в ЄС, 

вироблені рекомендацій з удосконалення механізму наближення законодавства 

України до законодавства ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності та змін 

національного законодавства відповідно до acquis ЄС.  

Досліджено ступень впливу на уніфікацію законодавства держав-членів ЄС з 

охорони прав інтелектуальної власності регіональних та універсальних міжнародних 

договорів: конвенцій Ради Європи, Європейської патентної конвенції, договорів 

ВОІВ, Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин, Угоди про 

торговельні аспекти прав інтелектуальної власності СОТ тощо.  

Визначено основні етапи уніфікації та гармонізації законодавства держав-членів 

ЄС з охорони інтелектуальної власності та особливості формування регіональної 

охорони прав інтелектуальної власності в ЄС.  

Обґрунтовано, що запровадження ЄС регіональної охорони прав 

інтелектуальної власності призвело до формування власне права інтелектуальної 

власності ЄС як сукупності норм виникнення та здійснення прав інтелектуальної 

власності одночасно на території всього ЄС з інститутами права інтелектуальної 

власності ЄС охорони прав на торговельні марки, промислові зразки, сорти рослин, 

географічні зазначення та найменування походження.  

Значну увага у дисертаційній роботі присвячено виявленню спільних рис та 

відмінностей уніфікації та гармонізації законодавства держав-членів ЄС з охорони 
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авторського права і суміжних прав, охорони прав на винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, фірмові 

найменування, сорти рослин, комерційну таємницю, а також цивільно-правових 

способів захисту прав інтелектуальної власності. 

Встановлено особливості уніфікації та гармонізації законодавства держав-

членів ЄС з охорони прав на винаходи, що включає: визначальну роль крім 

Паризької конвенції – Конвенцій Ради Європи (уніфікація положень матеріального 

права щодо винаходів, формальностей при поданні заявок та патентної класифікації 

країн Європи). Подальшу уніфікацію процедур розгляду заявок, положень щодо 

обсягу майнових прав, а також наближення практики національних судів у 

державах-членах ЄС, пов’язану з приведенням законодавства держав-членів ЄС у 

відповідність до положень ЄПК та Конвенцій ЄЕС 1975 та 1989 рр. Відсутність 

успішного здійснення гармонізації законодавства держав-членів ЄС з ухваленням 

лише директиви щодо біотехнологічних винаходів.  На відміну від запровадження в 

ЄС регіональної охорони прав на торговельні марки, промислові зразки, географічні 

зазначення, сорти росли  невирішеність протягом 60 років в рамках Ради Європи та 

ЄС проблеми уведення єдиного патенту з одночасною дією на території усіх 

держав-членів з утворення у 2012 р. єдиної патентної охорони в ЄС в результаті 

політичного компромісу лише на території держав-учасниць механізму посиленої 

співпраці із запровадженням системи поєднання міжнародного права, права ЄС та 

національного права держав-членів ЄС. 

На основні аналізу практики гармонізації законодавства з охорони авторського 

права і суміжних прав встановлено, що діяльність ЄС з наближення законодавства з 

1988 р. по цей час не призвела до утворення єдиного авторського права ЄС з 

гармонізацією лише окремих положень законодавства, де держави-члени були 

готові поступитися компетенцією, що обумовлюється значним зв’язком авторського 

права і суміжних прав з національними правовими традиціями, культурними 

особливостями.  Досвід гармонізації свідчить про  слабку ефективність застосування 

директив як інструменту гармонізації та дисгармонізацію національного 

законодавства внаслідок передбачення значної компетенції держав-членів. 
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Визначено перспективи гармонізації, що пов’язані з консолідацією норм прийнятих 

директив з охорони авторського права і суміжних прав у формі кодексу (пропозиції 

Європейської комісії) або з прийняттям регламенту щодо Європейського кодексу 

авторського права з утворенням єдиного на території ЄС авторського права та 

заміною кодексом законодавства на національному рівні (пропозиції академічної 

спільноти). 

Визначено, що при спільних цілях гармонізації законодавства з охорони прав на 

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

регіональної охорони на зазначені об’єкти)  відмінним є подальше наближення 

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

характерним є спрямування до цільного наближення правових норм внаслідок 

«вертикальної гармонізації» та зближення норм національного права та директив ЄС 

з нормами регламентів ЄС про регіональну охорону торговельних марок.  

Дослідження регіональної охорони прав на найменування походження та 

географічні зазначення в ЄС свідчить про запровадження вищих вимог з їх 

реєстрації ніж передбачено на міжнародному рівні Лісабонською угодою про захист 

зазначень місця походження виробів та їх міжнародної реєстрації та Угодою TRIPS. 

На відміну від інших об’єктів промислової власності ЄС було запроваджено вищі 

вимоги також до забезпечення захисту НП та ГЗ через зобов’язання дій ex officio 

держав-членів щодо захисту прав у адміністративному та судовому порядку та 

встановлення повноважень груп виробників з моніторингу використання та якості 

НП та ГЗ. Характерним є «вертикальна гармонізація» зі зворотнім впливом 

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

позначень.  

Аналіз становлення регіональної охорони прав на сорти рослин в ЄС свідчить, 

що така система є автономною, що діє незалежно від охорони сортів рослин на 

національному рівні із застосуванням норм національного права лише у разі 

порушення прав. Характерним є відсутність гармонізації національного 

законодавства перед уведенням регіональної охорони сортів рослин з врахуванням 

уніфікацію законодавства під впливом Конвенції UPOV. Особливістю охорони 
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сортів рослин є застосування стандартів UPOV, що стосуються норм матеріального 

права та проведення експертизи  з визначенням вищого стандарту охорони, ніж 

передбачено Конвенцією: поширення охорони на всі види сортів рослин, збільшення 

терміну охорони прав. 

Дослідження гармонізації законодавства з охорони прав комерційну таємницю 

дозволяє здійснити висновок, що ухвалення Угоди TRIPS не призвело до введення 

поняття «нерозкрита інформація» у законодавстві держав-членів ЄС та не вплинуло 

на уніфікацію законодавства цих держав зі збереженням суттєвих відмінностей 

стосовно предмету та способів захисту прав на різні види нерозкритої інформації, 

що стосується бізнесу. Директива 2016/943 передбачила значно ширші норми з 

захисту прав на комерційну таємницю у порівнянні з Угодою TRIPS  з визначенням 

вперше для більшості держав-членів ЄС однакового предмету захисту, випадків 

правомірного та незаконного використання комерційної таємниці тощо. 

Особливістю регулювання є невіднесення комерційної таємниці до об’єктів права 

інтелектуальної власності та запровадження паралельної з об’єктами права 

інтелектуальної власності системи цивільно-правового захисту прав на комерційну 

таємницю.  

Встановлено особливості уніфікації та гармонізації законодавства держав-

членів ЄС щодо цивільно-правових способів захисту прав інтелектуальної власності 

 відсутність впливу Угоди TRIPS на уніфікацію національного законодавства; 

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

прав інтелектуальної власності нових у порівнянні з Угодою положень, які 

стосуються тимчасових та застережних заходів; виправних, альтернативних рішень 

суду; відшкодування шкоди тощо. Аналіз практики застосування директиви виявив 

ряд її недоліків: відсутність дієвих способів захисту прав інтелектуальної власності 

у мережі Інтернет; дисгармонізація національного законодавства з питань, 

переданих до компетенції держав-членів ЄС, необхідність вдосконалення положень 

директиви, зокрема, що стосується визначення розміру шкоди.  

Аналіз гармонізації законодавства з охорони прав інтелектуальної власності у 

мережі Інтернет свідчить про  пріоритетну увагу в ЄС упровадженню механізмів 
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легітимного доступу до творів та фонограм. Дослідження свідчить про відсутність 

при гармонізації законодавства прикладів ефективних національних рішень 

боротьби з Інтернет-піратством, а також вироблення загальноєвропейського 

ефективного механізму захисту авторського права і суміжних прав у мережі 

Інтернет. 

На основі дослідження практики та проблем реалізації зобов’язань України з 

наближення національного законодавства у сфері інтелектуальної власності до 

законодавства ЄС визначено що Угодою про асоціацію для сфери інтелектуальна 

власність (на відміну від інших напрямків Угоди) не передбачено механізм 

наближення законодавства України з охорони інтелектуальної власності до 

законодавства ЄС, зокрема, зобов’язання України здійснювати наближення 

законодавства до законодавства ЄС, механізм імплементації актів ЄС. В Угоді також 

лише частково відображені положення актів ЄС з охорони інтелектуальної 

власності.  

Запропоновано здійснення системи заходів з формування сталого механізму 

наближення законодавства у сфері інтелектуальної власності до законодавства ЄС, 

що включає: ухвалення Радою асоціації документу стосовно механізму наближення 

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

України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

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

наближення законодавства у сфері інтелектуальної власності; запровадження 

механізму врахування при застосуванні імплементованих актів ЄС рішень Суду ЄС. 

Запропоновано визначити повноваження Верховного Суду України надавати 

роз’яснення з питань застосування імплементованих до законів України положень 

актів ЄС з урахуванням рішень Суду ЄС з тлумачення їхніх положень  

Обґрунтовано, що при наближенні законодавства України у сфері 

інтелектуальної власності до законодавства ЄС має встановлюватися та братися до 

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

членів ЄС,  що забезпечують функціонування відповідних інститутів охорони прав 

інтелектуальної власності. 
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На основні порівняння законодавства України у сфері інтелектуальної власності 

та положень Угоди про асоціацію, acquis ЄC, практики його застосування та 

законодавства держав-членів ЄС вироблені пропозиції щодо внесення змін та 

доповнень до законодавства України з охорони прав на торговельні марки, 

географічні зазначення; фірмові найменування, корисні моделі; мультинаціональні 

винаходи, комерційну таємницю; неоригінальний зміст баз даних, об’єкти, створені 

за рахунок коштів державного бюджету; захисту прав інтелектуальної власності, 

запропоновано підготовку Концепції охорони авторського права і суміжних прав у 

цифровому середовищі. 

Наукове та практичне значення результатів досліджень полягає в тому, що вони 

можуть бути використані при проведенні законопроектних робіт з наближення 

законодавства України до законодавства ЄС; дослідженні відповідності діючих актів 

законодавства України у сфері інтелектуальної власності acquis ЄС в рамках 

реалізації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та ЄС, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони, при підготовці навчальних курсів та викладанні дисциплін «Право 

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

власності», «Право інтелектуальної власності Європейського Союзу». 

 Результати досліджень використані при проведенні порівняльних досліджень та 

адаптації законодавства України до законодавства ЄС при здійсненні 

Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС; 

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

підготовці висновків та пропозицій до законів України у сфері інтелектуальної 

власності та рекомендацій парламентських та комітетських слухань (від  21.03.2007; 

3.09.2008, 3.07.2009, 5.10.2009, 15.10.2014); у діяльності НАН України щодо 

врегулювання питань створення та використання об’єктів права інтелектуальної 

власності в наукових установах. 

Ключові слова: уніфікація, гармонізація, право Європейського Союзу, 

адаптація законодавства, інтелектуальна власність, винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, сорти рослин, 
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комерційна таємниця, авторське право, суміжні права, захист прав інтелектуальної 

власності. 

SUMMARY 

Kapitsa Yuriy "Unification and harmonization of the legislation on intellectual 

property rights protection in the EU MemberStates and legislation of Ukraine"  

The qualifying scientific paper, manuscript. 

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

Procedure; Family Law; International Private Law» (081 – Law).  Centre of Intellectual 

Property Studies and Technology Transfer of the National Academy of Sciences of 

Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of Education and 

Science of Ukraine , 2019. 

According to the results of the research, the peculiarities of unification and 

harmonization of EU Member States legislation on protection of intellectual property 

rights and the formation of regional protection of intellectual property rights in the EU 

have been established; recommendations on improving the mechanism of approximation 

of Ukrainian legislation to EU legislation in the field of intellectual property protection 

and changes of national legislation to the EU acquis have been worked out.  

The degree of influence on the unification of the legislation of the EU Member States 

on the protection of intellectual property rights of regional and universal international 

treaties are studied: the Council of Europe conventions, the European Patent Convention, 

the WIPO Treaties, the International Convention for the Protection of New Varieties of 

Plants, the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights of the 

WTO, etc..  

The main stages of unification and harmonization of the EU Member States 

legislation on protection of intellectual property and the peculiarities of the formation of 

regional protection of intellectual property rights in the EU are determined .  

It is substantiated that the introduction of the EU regional protection of intellectual 

property rights has led to the formation of the EU IPR Law as a set of norms of occurrence 

and realisation of intellectual property rights in the territory of the entire EU with the 
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institutes of the EU  intellectual property rights of the EU of protection of trademarks, 

industrial designs, plant varieties, geographical indications and denomination of origin.  

The considerable attention in the theses is devoted to the identification of common 

features and differences in the unification and harmonization of the legislation of the EU 

Member States on the protection of copyright and related rights, protection of rights to 

inventions, utility models, industrial designs, trademarks, geographical indications, trade 

names, plant varieties, trade secrets, as well as civil law enforcement of intellectual 

property rights.  

The peculiarities of unification and harmonization of the legislation of the EU 

member states on the protection of the rights to inventions are established, which includes: 

a determining role in addition to the Paris Convention – of the Council of Europe 

conventions (unification of substantive provisions regarding inventions, formalities in 

filing applications and the patent classification in European countries). Further 

harmonization of the procedures for examining applications, provisions on the scope of 

property rights, as well as the approximation of the practice of national courts in the 

Member States, related to bringing the legislation of the Member States in line with the 

provisions of the EPC and EEC 1975 and 1989 Conventions. Lack of successful 

harmonization of the legislation of the EU Member States with the adoption of only a 

directive on biotechnological inventions. In contrast to the introduction of EU regional 

protection of trademarks, industrial designs, geographical indications, plant varieti

during the 60-year in the framework of the Council of Europe and the EU it was not 

solved the problem on introduction of a single patent with simultaneous action in the 

territory of all Member States with establishment in 2012 of unitary patent protection as a 

result of a political compromise only in the territory of the participating states of the 

mechanism of enhanced cooperation with the introduction of a system of combination of 

international law, EU law and EU Member States national law.  

Based on analysis of the practice of harmonization of the legislation on copyright and 

related rights it is grounded that the EU's approximation of legislation since 1988 did not 

lead to the creation of a single EU copyright with the harmonization of only certain 

provisions of the law, where Member States were ready to leave their competence. It 
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caused by the significant link of copyright and related rights with national legal traditions, 

cultural characteristics. The experience of harmonization shows the weak effectiveness of 

the directives as an instrument for harmonization and disharmonization of national 

legislation as a result of providing significant competence by the directives to the EU 

Member-States. The prospects for harmonization identified which  related to the 

consolidation of the norms of the adopted directives on the protection of copyright and 

related rights in the form of a code (the proposal of the European Commission) or the 

adoption of a regulation on the European Copyright Code  with the creation of a single 

copyright in the EU territory and the replacement of the legislation on national level 

(academics proposals).  

It was determined that by having common aims in harmonization of the legislation on 

industrial designs and trademarks (as an intermediate step for introduction of the EU 

legislation in these areas. For trademarks, the trend is to total approximation of legal 

norms due to "vertical harmonization" and the approximation of the national law norms 

and EU trademark directive with the EU regulations on EU trademark.  

The study of regional protection of rights to appellations of origin and geographical 

indications in the EU indicates the introduction of higher requirements for their 

registration than it is provided at the international level by the Lisbon Agreement for the 

Protection of Appellations of Origin and their International Registration and the TRIPS 

Agreement. Unlike other industrial property objects, the EU has also introduced higher 

requirements for the protection of AO and GI through the obligation of ex officio actions 

of Member States to protect rights in administrative and judicial procedures and to 

establish the responsibilities of producer groups for monitoring the use and quality of AO 

and GI. The  peculiarity is "vertical harmonization" with the reverse effect of the 

provisions of Regulation No. 2081/92 on changes of national Member States legislation on 

the protection of AO and GI.  

An analysis of the formation of a regional protection of plant variety rights in the EU 

shows that such a system is autonomous, which operates independently from the 

protection of plant varieties at the national level, with the application of national law only 
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in case of violation of rights. The peculiarity of the approximation process is the lack of 

harmonization of national legislation before the establishing EU plant varieties protection, 

taking into account the unification of legislation under the influence of the UPOV 

Convention. A peculiarity of the protection of plant varieties is the application of UPOV 

standards relating to substantive law and  examination with introduction of a higher 

standard of protection than provided by the Convention: the extension of protection to all 

types of plant varieties, an increase in the term of protection etc.  

The study on the harmonization of trade secrets legislation makes it possible to 

conclude that the adoption of the TRIPS Agreement did not lead to the introduction of the 

concept of "undisclosed information" in the legislation of the EU Member States as well 

did not affect the unification of the legislation of those States, while maintaining 

significant differences as to the subject of protection and enforcement measures for the 

various types of undisclosed business information. EU Directive 2016/943 provided much 

wider rules on the protection of trade secrets compared to the TRIPS Agreement, defining 

for the first time, in  the majority of EU Member States, the unified subject of protection, 

considering the trade secrets as objects different for intellectual property objects and the 

introduction of a parallel system of enforcement for the trade secrets with the system of 

enforcement for intellectual property rights objects.  

The peculiarities of unification and harmonization of the legislation of the EU 

member states regarding the civil measures for intellectual property enforcement are 

determined: absence of influence of the TRIPS Agreement on the unification of the 

national legislation; the extension and inclusion to the EU Directive 2004/48/EC new, as 

compared with the TRIPS Agreement, provisions concerning provisional and 

precautionary measures; corrective, alternative measures; damagies, etc. The analysis of 

the practice of the Directive revealed a number of its shortcomings: the lack of effective 

ways to protect intellectual property rights in Internet; the disharmonization of national 

legislation on issues transferred to the competence of the Member States, the need to 

improve the provisions of the Directive, in particular regarding the determination of the 

amount of damagies etc.  
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An analysis of the harmonization of legislation on the protection of intellectual 

property rights in Internet indicates that priority is given to introducing in the EU the 

mechanisms for legitimate access to works and phonograms. The study shows that there 

are no examples of effective national solutions to fight internet piracy, as well as the 

development of a pan-European effective mechanism for the protection of copyright and 

related rights in Internet in the process of harmonization of legislation.  

Based on the study of the practice and problems of implementing Ukraine's 

obligations regarding the approximation of national legislation in the field of intellectual 

property to the EU legislation, it has been determined that the Association Agreement (as 

opposed to other areas of the Agreement) does not provide for a mechanism of 

approximation of Ukrainian legislation on intellectual property protection to EU 

legislation, in particular, the obligation of Ukraine to provide approximation of legislation 

to  EU legislation, mechanism of implementation of EU acts etc. The Agreement also only 

partially contains the provisions of the EU intellectual property laws.  

The implementation of a system of measures for the formation of a permanent 

mechanism of approximation of legislation in the field of intellectual property to the EU 

legislation is proposed, which includes: the adoption by the Association Council of a 

document on the mechanism of approximation of Ukrainian legislation to the EU 

legislation in this area; amending the Law of Ukraine "On the National Program of 

Adaptation of the Ukrainian Legislation to the EU Legislation", defining the obligations of 

state authorities on approximation of legislation in the field of intellectual property; the 

introduction of a mechanism for taking into account EU Court of Justice rulings when 

considering the application of EU acts implemented to the legislation of Ukraine. It is 

clarification on the application of the provisions of EU acts implemented in the laws of 

Ukraine, with considering the decisions of the EU Court of Justice on interpretation of 

provisions of the EU acts.  

It is substantiated that when approximating the legislation of Ukraine in the sphere of 

intellectual property to the legislation of the EU, it is necessary to establish and take into 

account the set of EU acts, EU court rulings and the norms of the legislation of the EU 
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Member States, which ensure the functioning of the relevant brunch law institutes for the 

protection of specific intellectual property rights objects.  

The main comparisons of Ukrainian legislation in the field of intellectual property and 

the provisions of the Association Agreement, the acquis , the practice of its application and 

the legislation of the EU member states have made proposals for amending and 

supplementing the legislation of Ukraine on the protection of trademark rights, 

geographical indications; company names, utility models; multinational inventions, 

commercial secrets; unoriginal content of databases, objects created at the expense of the 

state budget; protection of intellectual property rights, the preparation of the Concept for 

the protection of copyright and related rights in the digital environment is proposed.  

The scientific and practical significance of the research results that they could be used 

in working out of draft laws on approximation of Ukrainian legislation to the EU 

legislation; in the research of the conformity of the current acts of the Ukrainian legislation 

in the field of intellectual property to the EU acquis in the framework of the 

implementation of the Association Agreement between the EU and its Member States, of 

the one part, and Ukraine, of the other part. The results of the research were used in 

conducting comparative studies and adaptation of Ukrainian legislation to the EU 

legislation when implementing the National Program of Adaptation of Ukrainian 

Legislation to EU Legislation; in the activities of the Committee of Parliament of Ukraine 

on Issues of Science and Education in working out conclusions and proposals to the laws 

of Ukraine in the field of intellectual property and recommendations of Parliamentary and 

Committee hearings (from 21.03.2007, 3.09.2008, 3.07.2009, 5.10.2009, 15.10.2014 ); in 

the activity of the National Academy of Sciences of Ukraine regarding the regulation of 

issues of creation and use of intellectual property rights objects in academic institutions.  

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

legislation, intellectual property, inventions, utility models, industrial designs, trade marks, 

geographical indications, plant varieties, trade secrets, copyright, related rights, intellectual 

property rights enforcement. 
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Угода про 

асоціацію 

Угода про партнерство та співробітництво між Україною і 

Європейськими Спільнотами та їхніми державами-членами 

УПС 

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності  Угода TRIPS 

  

                                                 
1

 У дисертаційному дослідженні використовуються терміни Спільнота, Європейські Спільноти відповідно до 

Методичного посібника з перекладу актів acquis communautaire українською мовою: Центр європейського та 

порівняльного права Міністерства юстиції України. К., 2004. 104 С. 

Якщо Верховною Радою України ратифіковано договір або ухвалено закон, де має місце інший переклад 

(Співтовариство, Європейські Співтовариства), використовується термінологія, наведена у відповідному акті. 
2
 Скорочення ЄС використовується для Європейського Союзу, Європейської Спільноти чи Європейських Спільнот. 

При цьому потрібно врахувати, що Україна проводила переговори та підписала Тимчасову угоду про торгівлю та 

торговельні відносини та Угоду про партнерство і співробітництво з Європейськими Спільнотами, УПС набула 

чинності після підписання Маастрихтського договору про Європейський Союз; значна кількість регламентів і 

директив ухвалені органами Європейської Економічної Спільноти. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Запровадження високих стандартів охорони 

прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі є результатом шістдесяти 

років діяльності з пошуків і реалізації шляхів уніфікації та гармонізації 

законодавства держав-членів ЄС та утворення регіональної охорони прав 

інтелектуальної власності. 

Система охорони прав інтелектуальної власності в ЄС здійснює провідний 

вплив на законодавство інших країн Європи унаслідок усе більшої інтеграції 

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

або про асоціацію.  

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

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

наближення національного законодавства до законодавства ЄС згідно з Угодою про 

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

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

(далі Угода про асоціацію). 

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

членів ЄС у питанні запровадження високих стандартів охорони прав 

інтелектуальної власності.  

У зв’язку з наведеним актуальним стає системне дослідження особливостей 

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

інтелектуальної власності: винаходів, корисних моделей, промислових зразків, 

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

топографій напівпровідникових виробів, комерційної таємниці, об’єктів авторського 

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

інтелектуальної власності, запровадження регіональної охорони прав 

інтелектуальної власності в ЄС, практики застосування acquis ЄС у сфері 

інтелектуальної власності. Важливого значення при цьому набуває визначення 

впливу на уніфікацію законодавства держав-членів ЄС регіональних конвенцій Ради 

Європи, Європейської патентної конвенції (далі ЄПК); універсальних міжнародних 
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договорів Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі ВОІВ), 

Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин, Угоди про торговельні 

аспекти прав інтелектуальної власності СОТ. 

Інтенсивний розвиток права ЄС та практики застосування законодавства 

актуалізує питання про винайдення ефективних механізмів урахування змін acquis 

для вдосконалення національного законодавства країн різного рівня інтеграції з ЄС.  

Теоретичним проблемам та практиці охорони прав інтелектуальної власності 

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

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

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

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

та інших фахівців.  

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

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

же час зазначимо наявність лише деяких комплексних досліджень права 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В Україні комплексні монографічні дослідження законодавства ЄС з охорони 

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

О. Тверезенко, Л. Работягова, О. Штефан (Правове забезпечення сфери 
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інтелектуальної власності в Україні в контексті Європейської інтеграції: 

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

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

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

регулювання відносин інтелектуальної власності у Європейському Союзі, 2010), 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Механізми наближення законодавства України до законодавства ЄС 

аналізувалися у працях О. Вишнякова, М. Гнатовського, Г. Друзенка, О. Головко-

Гавришиної, І. Грицяка, А. Довгерта, Н. Железняка, О. Зеркаль, І. Кравчук, О. Лаби, 

М. Микієвича, В. Муравйова, В. Опришка, М. Парапана, Р. Петрова, Н. Сюр, 

Ю. Шемшученка, І. Яковюка та ін. Проблематику охорони прав інтелектуальної 

власності в ЄС та законодавства нових незалежних держав досліджували також 

А. Абдуллин, К. Гаврилов, К. Єнтін, С. Осипенко, Н. Осояну, О. Прокоп’єв, 

К. Ханіна, О. Шелоніна та ін. 

Проте варто зазначити, що дослідження іноземних авторів переважно 

присвячені аналізу ухвалених актів ЄС з охорони інтелектуальної власності, 

пропозиціям щодо їх ухвалення та практиці застосування законодавства. Треба 

вказати на відсутність як в ЄС, так і в Україні, нових незалежних держав 

комплексних досліджень уніфікації та гармонізації національного законодавства 



41 
 

 

 

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

формування регіональної охорони прав інтелектуальної власності в ЄС, а також 

впливу регіональних та універсальних міжнародних договорів на уніфікацію 

охорони прав інтелектуальної власності в державах-членах ЄС. Недостатньо 

досліджені механізми наближення законодавства України до законодавства ЄС у 

сфері інтелектуальної власності з урахуванням вимог міжнародних договорів, що 

укладалися між Європейським Союзом та Україною.  

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

дослідження здійснювалося відповідно до таких державних бюджетних науково-

дослідних тем: «Проблеми вдосконалення законодавства України у сфері охорони 

інтелектуальної власності та трансферу технологій відповідно до стандартів 

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

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

цифровому середовищі та проблеми вдосконалення правового регулювання 

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

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

винахідницької діяльності у наукових установах» (1 липня 2014 р. — 30 червня 

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

досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є виявлення особливостей 

уніфікації та гармонізації законодавства держав-членів ЄС з охорони прав 

інтелектуальної власності та формування регіональної охорони прав інтелектуальної 

власності в ЄС; вироблення пропозицій та рекомендацій з удосконалення механізму 

наближення законодавства України до законодавства ЄС у сфері охорони 

інтелектуальної власності та удосконалення національного законодавства з охорони 

інтелектуальної власності відповідно до законодавства ЄС. 

Для досягнення цієї мети було поставлено такі завдання: 

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

прав інтелектуальної власності конвенцій Ради Європи, Європейської патентної 
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конвенції, міжнародних договорів ВОІВ, Міжнародної конвенції з охорони нових 

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

— виявити особливості, спільні риси та відмінності уніфікації та гармонізації 

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

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

географічні зазначення, фірмові найменування, сорти рослин, топографії 

напівпровідникових виробів, комерційну таємницю, а також цивільно-правових 

способів захисту прав інтелектуальної власності; визначити чинники, що їх 

обумовлюють; 

— визначити основні етапи уніфікації та гармонізації законодавства держав-

членів ЄС з охорони інтелектуальної власності та особливості формування 

регіональної охорони прав інтелектуальної власності в ЄС на торговельні марки, 

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

охорони; 

— сформулювати перспективи розвитку законодавства ЄС у сфері 

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

законодавства не було здійснено; 

— дослідити вимоги Угоди про асоціацію та проблеми і практику реалізації 

зобов’язань України з наближення національного законодавства у сфері 

інтелектуальної власності до законодавства ЄС у контексті досвіду країн різного 

рівня інтеграції з ЄС;  

— обґрунтувати пропозиції щодо утворення сталого механізму наближення 

законодавства України у сфері інтелектуальної власності до acquis ЄС та визначити 

основні напрямки змін законодавства України з охорони інтелектуальної власності 

відповідно до acquis ЄС. 

Об’єктом дослідження є процес уніфікації та гармонізації законодавства з 

охорони прав інтелектуальної власності держав-членів ЄС та формування 

регіональної охорони прав інтелектуальної власності в ЄС, міжнародне 

співробітництво ЄС та України у сфері правового регулювання, розвитку та захисту 
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прав інтелектуальної власності та наближення національного законодавства з 

охорони інтелектуальної власності відповідно до законодавства ЄС. 

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

охорони інтелектуальної власності та його зміни, практика застосування; 

регіональні договори Ради Європи, Європейська патентна конвенція, універсальні 

міжнародні договори у сфері інтелектуальної власності та їхній вплив на уніфікацію 

законодавства держав-членів ЄС у сфері інтелектуальної власності; міжнародні 

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

реалізації; вітчизняні та зарубіжні наукові джерела. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети дослідження було 

використано загальнонаукові та спеціальні методи досліджень. 

Як основний загальнонауковий метод застосовано діалектичний метод 

наукового пізнання, зокрема принцип системності для цілісного розгляду процесу 

уніфікації та гармонізації національного законодавства держав-членів ЄС щодо всіх 

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

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

використано для порівняльного аналізу відмінностей та спільних рис уніфікації та 

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

інтелектуальної власності, порівняльного аналізу положень законодавства України 

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

законодавства у сфері інтелектуальної власності у міжнародних угодах між 

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

правовий метод застосовано для визначення причин уніфікації та гармонізації 

законодавства; виділення етапів уніфікації та гармонізації законодавства; напрямів 

та характеру змін у здійсненні уніфікації та гармонізації законодавства; розкриття 

основних тенденцій уніфікації та гармонізації законодавства з метою визначення 

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

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

стосуються охорони прав інтелектуальної власності, повноти відображення у цих 

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

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

уніфікації та гармонізації законодавства держав-членів ЄС з охорони 

інтелектуальної власності та змін законодавства України з урахуванням вимог 

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

2.5, 6.3). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що наукові 

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

проблему визначення особливостей уніфікації та гармонізації законодавства з 

охорони прав інтелектуальної власності в державах-членах ЄС та формування 

регіональної охорони прав інтелектуальної власності в ЄС, а також утворення 

сталого механізму наближення законодавства України до законодавства ЄС у сфері 

охорони інтелектуальної власності. Наукову новизну одержаних результатів 

конкретизовано у сформульованих та обґрунтованих наукових положеннях і 

висновках, що виносяться на захист. 

Уперше: 

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

законодавства держав-членів ЄС з охорони прав інтелектуальної власності 

універсальних, регіональних міжнародних договорів у сфері інтелектуальної 

власності та acquis ЄС. Аргументовано: 

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

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

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

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

— провідний вплив конвенцій Ради Європи на уніфікацію законодавства з 

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

уніфікації законодавства щодо телевізійного мовлення та транскордонного 

телебачення у 1960—1989 рр.;  
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— провідну роль Європейського Союзу у гармонізації законодавства держав-

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

укладено угоди про асоціацію, від 1988 р. дотепер.  

2. Обґрунтовано виділення етапів уніфікації та гармонізації законодавства 

держав-членів ЄС та запровадження регіональної охорони прав інтелектуальної 

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

економічними чинниками, розвитком нових технологій.  

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

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

співіснування національної охорони прав інтелектуальної власності з положеннями 

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

товарів і конкуренції.  

Від 1988 року виділено чотири етапи розвитку авторського права і суміжних 

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

запровадження програми гармонізації; 1995—2001 — розвитком інформаційного 

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

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

цифрового ринку ЄС.  

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

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

визначалися різними політичними та економічними чинниками з переходом до 

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

Аргументовано на сучасному етапі провідну увагу ЄС до урахування у ході 

гармонізації законодавства викликів єдиного цифрового ринку й удосконалення 

охорони авторського права і суміжних прав у цифровому середовищі та захисту 

прав інтелектуальної власності. 

3. Доведено формування саме права інтелектуальної власності ЄС як сукупності 

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

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

прав на торговельні марки, промислові зразки, сорти рослин, географічні зазначення 
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та найменування походження, що охоплюють усі суспільні відносини, пов’язані із 

набуттям та реалізацією прав інтелектуальної власності в ЄС. 

4. Встановлено спільні риси і відмінності уніфікації та гармонізації 

законодавства держав-членів ЄС із охорони прав інтелектуальної власності та 

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

а) стосовно охорони прав на винаходи:  

— вирішальна роль конвенцій Ради Європи в уніфікації положень 

матеріального права щодо винаходів, формальностей під час подання заявок та 

патентної класифікації;  

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

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

законодавства держав-членів ЄС у відповідність із положеннями Європейської 

патентної конвенції та Конвенцій ЄЕС 1975 та 1989 рр.; 

— відсутність успішного здійснення гармонізації законодавства держав-членів 

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

щодо біотехнологічних винаходів; 

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

проблеми запровадження єдиного патенту з одночасною дією на території усіх 

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

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

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

на території держав-учасниць механізму посиленої співпраці із запровадженням 

ускладненої системи поєднання міжнародного права, права ЄС та національного 

права держав-членів ЄС; 

б) стосовно охорони прав на біотехнологічні винаходи:  

— принципова зміна концепції гармонізації від акценту на технічні вимоги 

патентування до набуття провідного значення моральних принципів при отриманні 

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

біотехнологічних винаходів міжнародних договорів із питань біологічного 

різноманіття, біоетики, біомедицини та практики застосування ЄПК; 

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

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

— істотне значення для розвитку acquis новітніх досліджень у сфері 

біотехнології; 

в) стосовно прав інтелектуальної власності, що випливають із сертифіката 

додаткової охорони лікарських засобів:  

— установлено, що запровадження в ЄС уніфікованого режиму охорони 

винаходів після закінчення строку дії патенту (введення нового права 

інтелектуальної власності sui generis, який випливає з сертифіката додаткової 

охорони для лікарських засобів) призвело до нечіткості та проблем застосування 

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

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

упровадили модель продовження строку охорони прав на винаходи, що стосуються 

лікарських засобів, у межах патентного права; 

г) стосовно охорони авторського права і суміжних прав: 

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

готові поступитися компетенцією, та складність суцільної гармонізації унаслідок 

істотного зв’язку законодавства із національними правовими традиціями, 

культурними особливостями;  

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

охороняються авторським правом і суміжними правами, відсутність утворення 

єдиного авторського права ЄС;  

— низька ефективність застосування директив як інструменту гармонізації та 

дисгармонізація національного законодавства внаслідок передбачення значної 

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

д) стосовно охорони прав на промислові зразки: 
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— запровадження гармонізації законодавства держав-членів ЄС директивою 

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

регіональної охорони прав на промислові зразки; 

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

національних механізмів охорони прав (кумулятивна охорона авторським правом та 

правом на промислові зразки, охорона прав на незареєстровані промислові зразки 

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

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

критерію «задоволення естетичних та ергономічних потреб», із забезпеченням 

охорони як зареєстрованих, так і незареєстрованих промислових зразків тощо; 

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

одного із найвдаліших прикладів гармонізації законодавства та утворення 

регіональної охорони; 

е) стосовно охорони прав на торговельні марки:  

— спрямування до цільного наближення національного законодавства шляхом 

«вертикальної гармонізації» та позиції Суду ЄС щодо зближення норм 

національного законодавства та директив ЄС з нормами регламентів ЄС про 

регіональну охорону торговельних марок; 

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

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

відступаючи від обмежень, властивих директиві як інструменту гармонізації, 

практика охорони прав на торговельні марки в ЄС поступово призводить до 

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

регіональної охорони прав та національному рівні;  

ж) стосовно охорони прав на найменування походження та географічні 

зазначення:  

— відсутність ухвалення ЄС актів гармонізації національного законодавства (як 

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

впливу на уніфікацію національного законодавства Лісабонської угоди про захист 

зазначень місця походження виробів та їхньої міжнародної реєстрації;  
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— запровадження регіональної охорони прав на найменування походження та 

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

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

інших об’єктів промислової власності;  

— зворотній суттєвий вплив на уніфікацію національного законодавства 

положень регламентів ЄС з охорони географічних зазначень та найменувань 

походження;  

— започаткуванні вперше у міжнародній практиці регіональної охорони прав на 

традиційні гарантовані страви і спеціальні найменування якості. Обґрунтовано 

віднесення охорони прав на традиційні гарантовані страви та спеціальні 

найменування якості до охорони прав на засоби індивідуалізації; 

з) стосовно охорони прав на сорти рослин: 

— відсутність гармонізації законодавства держав-членів ЄС перед уведенням 

регіональної охорони сортів рослин в ЄС із урахуванням уніфікації законодавства 

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

гармонізації стосовно торговельних марок та промислових зразків); 

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

стандартів Конвенції UPOV, що стосується норм матеріального права та здійснення 

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

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

— автономність регіональної охорони прав на сорти рослин в ЄС із 

застосуванням норм національного права лише у випадку порушення прав; 

— стабільність системи охорони, її схвалення користувачами із доцільністю 

удосконалення лише з деяких питань;  

к) стосовно охорони прав на комерційну таємницю: 

— відсутність впливу Угоди TRIPS на уніфікацію національного законодавства 

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

відмінностей стосовно предмета і критеріїв охорони, способів захисту; 

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

бізнесової інформації (комерційної таємниці) проти їх неправомірного набуття, 
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використання та розкриття нових, у порівнянні з Угодою TRIPS та законодавством 

держав-членів ЄС, положень: забезпечення під час захисту прав на комерційну 

таємницю свободи слова та інформації, публічних інтересів, прав найманих 

працівників; визначення правомірних засобів отримання інформації, що становить 

комерційну таємницю, її неправомірного використання третьою особою, 

особливостей збереження комерційної таємниці під час судового розгляду тощо;  

— невіднесення комерційної таємниці до об’єктів права інтелектуальної 

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

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

пов’язано із намаганням побудувати для комерційної таємниці спеціальне 

законодавство. 

5. Особливості гармонізації цивільно-правових способів захисту прав 

інтелектуальної власності у державах-членах ЄС полягають у:  

— відсутності впливу Угоди ТRIPS на уніфікацію національного законодавства 

держав-членів ЄС зі збереженням суттєвих відмінностей стосовно забезпечення 

доказів, попередніх заходів, визначення завданої шкоди тощо; 

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

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

застережних заходів; виправних, альтернативних рішень суду; відшкодування 

шкоди тощо;  

— суттєвій ролі в упровадженні одноманітної практики захисту прав діяльності 

Європейської комісії та Офісу інтелектуальної власності ЄС;  

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

відсутність у директиві ефективних норм щодо запобігання порушенням прав 

інтелектуальної власності у мережі Інтернет; наслідки дисгармонізації 

національного законодавства, зокрема щодо визначення розміру шкоди, 

використання технологічних засобів захисту; необхідність уточнень щодо 

тимчасових та застережних заходів, визначення розміру відшкодування; судових 

заборон, виправних заходів тощо;  
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6. Установлено тенденції гармонізації законодавства держав-членів ЄС із 

охорони прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет, що охоплюють:  

— пріоритет (на відміну від практики США) упровадження механізмів 

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

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

комерційному обігу; запровадження мультитериторіального ліцензування прав на 

музичні твори; визначення випадків вільного використання творів установами 

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

публікацій; розвиток цифрових бібліотек;  

— формування на національному рівні одноманітної практики легітимного 

використання творів і фонограм завдяки реалізації повідомлень, планів-заходів 

Європейської комісії, меморандумів порозуміння, організації публічних слухань 

щодо продажу контрафактної продукції через мережу Інтернет; утворення 

загальноєвропейських Інтернет-майданчиків для надання у користування творів, 

фонограм онлайн; запровадження цифрових ідентифікаторів творів, онлайн-систем 

розподілу та перерахування винагороди, ліцензій відкритого доступу тощо;  

— відсутність у ході гармонізації законодавства прикладів ефективних 

національних рішень боротьби з Інтернет-піратством, а також напрацювання 

загальноєвропейського ефективного механізму захисту авторського права і 

суміжних прав у мережі Інтернет; непідтримку суспільством ініціатив із 

гармонізації законодавства щодо захисту авторського права і суміжних прав у 

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

суміжних прав і користувачів. 

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

інтелектуальної власності, де гармонізацію законодавства не було здійснено, а 

також перспективи гармонізації законодавства. Негармонізоване законодавство 

охоплює: 

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

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

промислової власності;  
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— положення щодо змісту немайнових та майнових прав автора; правового 

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

авторського права і суміжних прав в особистих цілях, репрографічного відтворення 

тощо; 

— законодавство, що регламентує укладання договорів у сфері інтелектуальної 

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

правовий захист прав інтелектуальної власності. 

8. Установлено в Угоді про асоціацію:  

— відсутність сталого механізму наближення законодавства України у сфері 

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

здійснювати наближення законодавства до законодавства ЄС, механізму 

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

— неповноту відображення в Угоді норм актів ЄС у сфері інтелектуальної 

власності. 

Обґрунтовано доцільність визначення Радою асоціації механізму наближення 

законодавства України до законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності із 

зазначенням:  

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

актів ЄС;  

— переліку актів ЄС і термінів їхнього упровадження;  

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

— особливостей відображення у законодавстві України директив та регламентів 

ЄС; механізму оцінки імплементації актів ЄС;  

— використання для їх імплементації та застосування рішень Суду ЄС із 

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

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС» 

та інші акти законодавства щодо реалізації згаданих положень органами державної 

влади України.  
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Запропоновано визначити повноваження Верховного Суду України з надання 

роз’яснень з питань застосування імплементованих до законів України положень 

актів ЄС із урахуванням рішень Суду ЄС стосовно тлумачення їхніх положень. 

9. Обґрунтовано, що у процесі наближення законодавства України у сфері 

інтелектуальної власності до законодавства ЄС має бути встановлена та взята до 

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

членів ЄС, що забезпечують функціонування відповідних інститутів охорони прав 

інтелектуальної власності.  

10. Установлено, що відсутність вироблення ЄС підходу щодо механізму 

наближення законодавства нових незалежних держав у сфері охорони 

інтелектуальної власності, які не передбачають у найближчі строки або взагалі 

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

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

призвели до відмінних підходів стосовно строків, повноти наближення 

законодавства і до невиконання вимог Угод про партнерство та співробітництво з 

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

вирішальний чинник наближення законодавства — особисту ініціативу держави-

сторони Угоди. 

Удосконалено: 

11. Наукові положення стосовно здійснення порівняльних досліджень 

законодавства України та ЄС у сфері інтелектуальної власності у цілях адаптації 

національного законодавства. Запропоновано концепцію виконання досліджень, яка 

передбачає:  

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

доцільності того або іншого ступеня наближення законодавства;  

б) визначення відмінностей національного регулювання та впливу на 

законодавство держав-членів ЄС чинних міжнародних договорів на час ухвалення 

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

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

зміни;  

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

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

д) аналіз подібної або відмінної практики імплементації директив державами-

членами ЄС;  

е) аналіз розвитку законодавства, причин внесення змін; 

ж) дослідження тлумачення актів ЄС Судом ЄС; 

з) дослідження недоліків регулювання, проектів змін акта; 

к) визначення перспектив розвитку законодавства;  

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

м) визначення інституційних засад та організаційних заходів, необхідних для 

застосування актів ЄС. 

Метою такого дослідження є підготовка законодавчих пропозицій, що 

враховують практику застосування директив та регламентів, рішення Суду ЄС із 

тлумачення їхніх положень, оцінку ефективності їхнього застосування, перспективи 

перегляду та розвитку законодавства ЄС. 

12. Підходи щодо оцінки ступеня відповідності інститутів права інтелектуальної 

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

Набули подальшого розвитку: 

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

ЄC. Обґрунтовано та сформульовано пропозиції із внесення змін до законодавства 

України відповідно до acquis ЄC, практики його застосування та законодавства 

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

фірмові найменування та найменування юридичних осіб, корисні моделі; 

мультинаціональні винаходи, комерційну таємницю та ноу-хау; неоригінальний 

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

державного бюджету; введення додаткового сертифіката стосовно лікарських 
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засобів; захисту прав інтелектуальної власності, ухвалення Концепції охорони 

авторського права і суміжних прав у цифровому середовищі, а саме: 

а) ухвалити Концепцію охорони авторського права і суміжних прав у 

цифровому середовищі із передбаченням: 

— урегулювання охорони авторського права і суміжних прав під час 

оцифровування культурної спадщини з урахуванням досвіду ЄС: з охорони 

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

суспільне надбання та оцифровуються, охорони авторського права у діяльності 

цифрових бібліотек тощо; 

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

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

ілюстрацій для навчальних цілей із некомерційною метою лише у приміщеннях 

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

закладів вищої освіти з застосовуванням інтелектуальних систем аналізу тексту; для 

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

з метою збереження твору; 

— визначення політики відкритого доступу для наукових публікацій із 

урахуванням документів і практики ЄС щодо доступу та збереження наукової 

інформації та здійснення рамкових програм ЄС із досліджень та інновацій; 

— запровадження комплексу заходів зі спрощення та полегшення доступу до 

легітимного контенту в Україні, зокрема застосування цифрових ідентифікаторів 

творів; створення всеукраїнських Інтернет-майданчиків для надання у користування 

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

за використання об’єктів авторського права і суміжних прав; 

— розвиток застосування ідентифікаторів авторського правового статусу творів 

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

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

поширюються на умовах ліцензій відкритого доступу; твори, автори 

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

необхідність узгодження умов використання таких творів із авторами 
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(правонаступниками); твори, використання яких є можливим в обмеженому доступі 

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

правонаступниками щодо оцифровування творів та надання до них доступу; 

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

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

організаціями колективного управління через утворення онлайн каталогів творів та 

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

права і суміжних прав; формування користувачами репертуарів для використання 

творів та фонограм онлайн; запровадження одночасно зі сплатою користувачами 

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

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

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

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

б) забезпечення охорони неоригінального змісту баз даних через ухвалення 

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

недобросовісної конкуренції» без необхідності введення в Україні права sui generis 

стосовно охорони змісту таких баз даних; 

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

винаходи стосовно лікарських засобів із внесенням змін у розрахунок додаткового 

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

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

г) передбачення вирішення проблеми визначення країни першої заявки на 

винахід для мультинаціональних винаходів, створених винахідниками із різних 

країн, у двосторонніх угодах у сфері охорони інтелектуальної власності та 

наукового співробітництва, що укладаються Україною. Внесення змін до Закону 

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

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

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

запровадженням перед поданням заявки адміністративної процедури перевірки 

відсутності у заявці відомостей, що становлять державну таємницю; 
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д) з метою протидії використанню прав на корисну модель недобросовісно та 

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

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

актів щодо: визначення необхідності отримання кваліфікаційної експертизи заявки 

на корисну модель як умови подання заяв щодо застосування митних заходів 

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

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

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

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

е) з метою протидії використанню промислових зразків недобросовісно, у 

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

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

перешкоджати неправомірному використанню незареєстрованого промислового 

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

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

заяв до суду стосовно захисту прав на незареєстрований промисловий зразок є 

можливим лише після проведення кваліфікаційної експертизи стосовно таких 

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

нерозповсюдження митних засобів захисту на товари, що містять незареєстровані 

промислові зразки;  

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

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

та інших нетрадиційних марок, уточнення обсягу захисту прав, наслідків 

невикористання торговельної марки, підстав для відмови в реєстрації, використання 

торговельної марки, охорони колективних та сертифікаційних торговельних марок, 

порядку реєстрації торговельних марок тощо; 

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

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

зокрема, запровадження охорони традиційних гарантованих страв, спеціальних 

найменувань якості, уведення зобов’язань дій ex officio уповноважених органів із 
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адміністративного та судового захисту прав на найменування походження та 

географічні зазначення; 

к) вирішення проблеми співвідношення охорони фірмових найменувань і 

найменувань юридичних осіб із застосуванням двох підходів. Перший — 

визначення найменування юридичної особи синонімом фірмового найменування та 

здійснення захисту прав на найменування юридичної особи засобами, 

передбаченими для інституту фірмового найменування. Під час реєстрації 

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

що зареєстровані раніше та розташовані в межах однієї адміністративно-

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

використанням елементів досвіду Великої Британії, де охороняються як 

найменування компаній, так і бізнесові найменування, із залишенням реєстрації 

юридичних осіб у рамках єдиного Державного реєстру та введенням перевірки щодо 

тотожних найменувань для компаній, розташованих у межах однієї адміністративно-

територіальної одиниці. Використання разом із найменуванням юридичних осіб 

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

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

осіб та фірмовими найменуваннями, а також установлення вимог до розкриття 

інформації про дійсне найменування особи у разі використання фірмового 

найменування; 

Внесення змін до законів України стосовно:  

— виключення критерію вирізняльності для визнання можливості правової 

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

відповідає досвіду охорони фірмових найменувань у державах-членах ЄС; 

— визначення: обсягу мінімального використання, за наявності якого надається 

захист проти використання третіми особами найменування юридичної особи; що 

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

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

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

найменувань, які юридичні особи можуть використовувати лише тоді, коли це 
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передбачено законодавчими актами. Визначення вичерпного переліку слів, що не 

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

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

підприємців та громадських формувань»). 

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

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

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

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

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

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

окремою статтею «Комерційна таємниця (нерозкрита інформація)»; 

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

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

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

походження товарів з визначенням, зокрема, сум компенсації за неправомірне 

використання об’єкта права інтелектуальної власності з врахуванням розміру роялті 

або зборів, які мав би сплатити правопорушник; урахування особливості 

відшкодування збитків у разі, якщо доходи правопорушника вищі за розмір 

заподіяних збитків, зокрема, встановлення розміру відшкодування пропорційно 

одержаним правопорушником доходам або виплату компенсації у подвійному чи 

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

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

наявності доказів щодо належності йому прав інтелектуальної власності, що право 

інтелектуальної власності порушується або таке порушення є неминучим під час 

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

конфіденційності доказів у процесі їхнього судового розгляду відповідно до вимог 

директиви ЄС 2016/94; 

н) внесення змін до законодавства щодо охорони прав інтелектуальної власності 

на об’єкти, створені за рахунок коштів державного бюджету: 
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— визначення у Законі Україні «Про державне регулювання діяльності у сфері 

трансферу технологій» принципів ліцензування об’єктів права інтелектуальної 

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

невиключних та виключних ліцензій; відсотка роялті, інших надходжень за 

використання об’єктів права інтелектуальної власності, що мають бути сплачені 

творцям цих об’єктів; 

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

дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт мають бути 

зазначені умови використання сторонами договору об’єктів права інтелектуальної 

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

використанні їх результатів; 

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

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

можливості науковим установам та закладам вищої освіти укладати договори про 

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

діяльності та трансферу технологій без додаткових погоджень чи отримання 

дозволу; 

— розробка уповноваженими органами виконавчої влади у сфері наукової 

діяльності та охорони інтелектуальної власності примірних умов договорів стосовно 

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

різних варіантів відносин між науковими установами, закладами вищої освіти і 

підприємствами з виконання НДДКР та трансферу технологій. 

14. Механізми підготовки та розгляду проектів законодавчих актів у сфері 

інтелектуальної власності та оцінки їхньої ефективності з пропозиціями 

запровадження відповідно до практики ЄС:  

— підготовка, обговорення Зелених книг із концептуальних питань розвитку 

законодавства;  

— організація публічного обговорення проектів законодавчих актів, підготовка 

узагальнень зауважень і пропозицій та висновків стосовно результатів обговорення, 
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складання і поширення звітів щодо зауважень фахівців, громадськості, що надійшли 

на запропонований законопроект;  

— після ухвалення акта визначення терміну підготовки й обговорення звіту про 

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

періодичних звітів щодо його результативності;  

— залучення для оцінки ефективності застосування актів законодавства 

наукових установ, закладів вищої освіти, професіональних асоціацій та громадських 

організацій.  

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів дослідження 

полягає у тому, що вони можуть бути використані: 

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

роботі висновки та рекомендації, методологічні аспекти можуть бути використані у 

порівняльно-правових дослідженнях законодавства ЄС та України, а також 

дослідженні гармонізації та уніфікації законодавства держав-членів ЄС; 

— у процесі законопроектних робіт із наближення законодавства України до 

законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності; для дослідження відповідності 

чинних актів законодавства України у сфері інтелектуальної власності acquis ЄС;  

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

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

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

також під час викладання цих дисциплін. 

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

всі опубліковані автором наукові роботи, що відображають результати проведеного 

дослідження. Сформульовані положення, висновки та пропозиції були одержані 

автором у результаті самостійного аналізу та безпосереднього використання у 

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

опублікованих колективних монографіях автори мають розподілене співавторство.  

Апробація та впровадження результатів дисертації. Основні положення 

дисертації були обговорені на засіданні Відділення цивільно-правових наук 

Національної академії правових наук України 29.01.2019 р. 
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Результати дослідження використовувалися для:  

— підготовки доповідей про стан виконання Загальнодержавної програми 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, оглядів 

стану адаптації законодавства України до acquis communautaire Державного 

департаменту з питань адаптації законодавства Міністерства юстиції України (2006, 

2007, розділ «Інтелектуальна власність»); комплексного порівняльного аналізу 

регулювання правовідносин у сфері інтелектуальної власності в Україні та ЄС, 

підготовки планів-графіків адаптації законодавства, що здійснювались у рамках 

реалізації Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу» та розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 04.03.2004 № 111-р «Про заходи щодо реалізації пріоритетних 

положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу» (2004—2005, 

концепція дослідження; розділи та плани-графіки щодо охорони комп’ютерних 

програм, баз даних, торговельних марок, фірмових найменувань, комерційної 

таємниці та ноу-хау, правового режиму об’єктів права інтелектуальної власності, що 

створюються за рахунок бюджетних коштів, захисту прав інтелектуальної власності, 

регулювання передачі технологій);  

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

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

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

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

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

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

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

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

надіслані НАН України до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 

(листи НАН України від 11.02.2019 № 04-23/03-173, від 12.03.2018 № 58/395-3, від 

11.04.2018 № 58/570-3, від 14.03.17 № 58/428-3; від 07.07.2015 № 58/1164-3; від 

05.10.17 № 58/1623-3); 
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— діяльності Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти при 

підготовці рекомендацій парламентських та комітетських слухань «Захист прав 

інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та 

правозастосування» (21 березня 2007 р.), «Ефективність застосування законодавства 

України у сфері авторського права і суміжних прав» (3 вересня 2008 р., 3 липня 

2009 р.), «Промислова власність в інноваційній економіці України: ефективність 

застосування законодавства та державного регулювання» (5 жовтня 2009 р.); 

«Інтелектуальна власність в Україні. Стан та концептуальні засади розвитку» (15 

жовтня 2014 р.) та матеріалів НАН України до зазначених слухань (довідка про 

використання результатів досліджень Комітету Верховної Ради України з питань 

науки і освіти від 21.03.2019 № 04-23/16-350, листи НАН України від 05.03.07 

№ 58/402-3; від 01.10.2009 № 58/1925-3; від 25.09.2014 № 226/1750-3) . 

Результати дослідження відображено у роботі Робочої групи з питань 

інтелектуальної власності Європейської федерації національних академій 

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

актуальних питань охорони прав інтелектуальної власності у Європі, що 

направлялися до Європейської комісії, Європейського патентного відомства, інших 

організацій, наприклад, заяви «Майнові права та охорона мультинаціональних 

винаходів — зокрема винаходів, що створюються в результаті проведення 

досліджень, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів» (лютий, 2018 р.) тощо. 

Пропозиції автора стосовно Публічних консультацій з перегляду авторського права 

в ЄС від 05.12.2013 увійшли до матеріалів, надісланих до Європейської комісії (лист 

ЦДІВТТ НАН України від 02.02.2014 № 6). 

Пропозиції щодо охорони фірмових найменувань та комерційної таємниці були 

використані у ході підготовки нового Цивільного кодексу України (гл. 43, 46); 

положення щодо охорони прав інтелектуальної власності на об’єкти права 

інтелектуальної власності, створені за рахунок бюджетних коштів, використані у 

законах України «Про внесення змін до Закону України «Про державне 

регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 2.10.2012 № 5407-VI 

(ст. 11), «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII 
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(ст. 60, 64), а також в актах НАН України: «Положення про використання об’єктів 

права інтелектуальної власності в НАН України», затверджене розпорядженням 

Президії НАН України від 16.01.08 № 15 тощо (довідка про використання 

результатів дослідження НАН України від 25.02.2019 № 58/322-7). 

Окремі положення дисертації були предметом виступів та обговорення на ІІ 

Харківському міжнародному юридичному форумі «Корпоративне право та 

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

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

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

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

інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних інститутах в 

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

комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності науковими установами та 

університетами: вдосконалення політики та механізмів в Україні з врахуванням 

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

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

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

науковій конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного 

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

практичній конференції «Сучасні виклики і актуальні проблеми права 

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

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми підготовки фахівців з 

інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності» 

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

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

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

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

забезпечення розвитку національної інноваційної системи в умовах глобалізації» 

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

інновації: конкурентоспроможність економіки і сталий розвиток» (Київ, 24 жовтня 
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2013 р.); Міжнародній конференції «Охорона прав інтелектуальної власності та 

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

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

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

науково-практичній конференції «Актуальні питання інтелектуальної власності та 

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

з актуальних проблем права інтелектуальної власності та інформаційних 

правовідносин «Право інтелектуальної власності в умовах інформаційного 

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

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

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

форумі «Трансфер технологій та інновацій: інноваційний розвиток та модернізація 

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

«Охорона прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі: 

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

читаннях з проблем права інтелектуальної власності «Інформаційні правовідносини 

та право інтелектуальної власності як інститути приватного права», присвячених 

пам’яті професора Підопригори Опанаса Андроновича (Київ, 31 березня 2011 р.); ІІІ 

міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми правової системи» 

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

прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі в контексті 

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

Верховної Ради України з питань науки і освіти «Ефективність застосування 

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

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

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

березня 2007 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено в одній 

індивідуальній монографії, шести колективних монографіях, одному навчальному 

посібнику, одній брошурі, 34 наукових статтях, опублікованих у вітчизняних 
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фахових виданнях (з них сім статей у виданнях України, включених до міжнародних 

наукометричних баз); п’яти наукових статтях, опублікованих у наукових виданнях 

іноземних держав; 23 наукових працях, які засвідчують апробацію матеріалів 

дисертації; шести наукових працях, у яких додатково викладені результати 

досліджень.  

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

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

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

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

найменування і займає 60 сторінок, додатки уміщено на 10 сторінках.  
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ УНІФІКАЦІЇ ТА ГАРМОНІЗАЦІЇ 

ЗАКОНОДАВСТВА З ОХОРОНИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄС 

1.1. Формування засад гармонізації законодавства з охорони прав 

інтелектуальної власності держав-членів ЄС. Iнструменти гармонізації та 

уніфікації законодавства 

1.1.1. Практика Суду справедливості з вироблення засад гармонізації 

законодавства з охорони прав інтелектуальної власності в ЄС 

Первинне законодавство Європейської Спільноти, за винятком Договору про 

заснування Європейської Спільноти з Атомної Енергії 
3
, не передбачало спеціальних 

норм, що стосуються охорони інтелектуальної власності. 

Виникнення юриспруденції ЄС з охорони прав інтелектуальної власності у 

1970—1980-х рр. було пов’язано з судовою практикою та застосуванням до 

вирішення суперечок правил конкуренції та вільного руху товарів 
4
. 

Відповідно до ст. 28—29 (раніше ст. 30, 34) Договору про заснування 

Європейської Спільноти (далі — ДЗЄС) заборонено кількісні обмеження на імпорт і 

експорт та на всі заходи еквівалентної дії між державами-членами. Проте ст. 30 

містить виключення щодо вільного пересування товарів та послуг, встановлюючи, 

що положення ст. 28—29 «не виключають заборон чи обмежень на імпорт, експорт 

чи транзит товарів на підставі… захисту промислової та комерційної власності». 

Однак «такі заборони чи обмеження не повинні бути засобами свавільної 

дискримінації чи прихованого обмеження торгівлі між державами-членами». 

Непрямо на провідну роль національного законодавства вказують і положення 

ст. 222 ДЗЄС, яка встановлює, що «договір жодною мірою не порушує норми 

держав-членів, які регулюють систему володіння власністю». Ст. 81 ДЗЄС 

забороняє всі угоди, рішення та узгоджені практики, зокрема ті, що «обмежують чи 

контролюють виробництво…, розподіляють ринки чи джерела постачання». 

                                                 
3

 Аналіз положень Договору про заснування Європейської Спільноти з Атомної Енергії, що стосуються умов 

використання винаходів у сфері атомної енергетики див. у (Право інтелектуальної власності, 2006, С. 40). 
4
 Ст. Договору ЄС: 28—30 — вільний рух товарів, 49—50 — вільний рух послуг, 81—86 — правила конкуренції. 

Наводяться ст. відповідно до консолідованої версії договору. 
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Суперечність положень Договору щодо заборони кількісних та всіх інших 

еквівалентних їм дій між державами-членами (ст. 28) та можливість обмежень 

імпорту, експорту, транзиту товарів відповідно до принципів захисту промислової 

власності (ст. 30) ускладнило співвідношення права інтелектуальної власності й 

основоположного принципу Внутрішнього ринку — скасування перешкод вільному 

рухові товарів (ст. 3(1) (с)). Це було відзначено вже у перші роки після вступу у 

силу Римського договору. 

У 1967 р. Судом Справедливості у справі Parke, Davis v Centrafarm 
5
, а також у 

ряді наступних рішень зазначалось: «національні норми, що пов’язані з охороною 

промислової власності, та відмінності між різними правовими системами з цього 

питання можуть призвести до створення перепон, які стосуються вільного руху 

товарів та правил конкуренції у Спільному ринку». 

Вирішення цієї дилеми на першому етапі здійснювалося Судом Справедливості 

виходячи із положень Договору ЄЕС щодо вільного руху товарів та правил 

конкуренції. Рішення Суду стосовно «існування та здійснення права інтелектуальної 

власності», вироблення доктрин «вичерпання прав», «спільного походження» 

заклали важливі принципи співіснування національної охорони прав 

інтелектуальної власності держав-членів та вільного руху товарів і правил 

конкуренції в ЄС. Зазначена вище діяльність Суду розглядається європейськими 

фахівцями, а також в Україні (Groves, 1993, P. 5—15; Cornish, 1996. P. 643—655; 

Prime, 2000, P. 5—36; Guy, Dana, 2002, P. 637—715; Wyatt, 2006, P. 635—662; 

Harmonizing, 2009. P. 2—31; Право Європейського Союзу, 2013, С. 310—317; Капіца 

та ін., 2012, C. 15—22; Право інтелектуальної власності, 2006, С. 39—42, 1045—

1050). У цьому розділі звертається увага на особливості рішень Суду стосовно 

окремих об’єктів права інтелектуальної власності, їхній вплив на зміст актів ЄС з 

гармонізації національного законодавства. 

У справі Musik-Vertrieb Membran v. GEMA 1981 р. Суд визначив, що «вислів 

«охорона промислової та комерційної власності», що міститься в ст. 36 Договору 

про заснування ЄЕС (cт. 30 Договору ЄС, прим. автора), включає охорону, якою 

                                                 
5
 Parke, Davis v Centrafarm, Case 24/67 [1968] ECR 55, Thetford v Fiamma, Case 35/87 [1988] 3 CMLR 549. 
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наділяє авторське право, передусім, коли воно використовується комерційно у 

вигляді ліцензій, здатних впливати на розповсюдження у різних державах-членах 

товарів, які включають у себе літературний або художній твір, що охороняється». 

Пізніше, у справі EMI Electrola v. Patricia Imund Export 1989 р. Судом було 

зазначено, що «охорона промислової та комерційної власності у значенні ст. 36 

Договору… також включає охорону виключних прав на відтворення та 

розповсюдження звукових носіїв у міру того, як ця охорона прирівнюється до 

охорони авторського права чинним національним законодавством». 

Проблема співіснування принципу вільного руху товарів, конкуренції та 

обмежень щодо прав інтелектуальної власності розглянута Судом Справедливості у 

1964—1974 рр. у низці справ, що, насамперед, стосувалися вичерпання прав на 

винаходи і торговельні марки, а також стосовно авторського права 
6
. За рішеннями 

Суду, якщо національне законодавство уповноважує суб’єктів права реалізовувати 

свої права інтелектуальної власності таким чином, що це спричиняє негативні 

наслідки для функціонування Внутрішнього ринку, вказане є дискримінацією або 

прямим обмеженням торгівлі між державами-членами. 

Судом Справедливості було вироблено поняття «специфічного об’єкта» 

стосовно прав інтелектуальної власності та доктрину «існування та здійснення права 

інтелектуальної власності», що вперше визначено у справі Consten and Grundig 
7
 

1964 р. та розвинуто при розгляді інших справ 
8
. Так, у справі Consten and Grundig 

власник торговельної марки зазначав, що застосування ст. 85 Договору буде 

порушенням фундаментального принципу щодо прав власності, визначеного ст. 222. 

Судом було визначено різницю між існуванням прав та їхнім здійсненням, беручи 

до уваги, що застосування прав має врахувати положення ст. 85 та 86 Договору 

стосовно заборон обмеження конкуренції. 

                                                 
6
 Deutsche Grammophon v. Metro SB, ECJ 8 Jun. 1971, Case 78/70, ECR [1971] 487; Centrafarm BV v. Sterling Drug, 1974, 

Case 15—74, ECR [1974] 1147 at 1162. 
7
 Judgment of the Court of 13 July 1966. — Йtablissements Consten S.а.R.L. and Grundig-Verkaufs-GmbH v Commission of 

the European Economic Community. — Joined cases 56 and 58—64. 
8
 Case 62/79, Coditei v Cinй-Vog Films [1980] ECR 881, paragraph 14; Case 58/80 Dansk Supermarked v Imerco [1981] ECR 

181, paragraph 11; Case 16/74 Centrafarm v Winthrop [1974] ECR 1183; Case 102/77 Hoffmann-La Roche v Centrafarm 

[1978] ECR 1139, paragraph 8; Case 193/83 Windsurfing International v Commission [1986] ECR 611, paragraph 45; Case 

53/87 CICRA v Renault, paragraph 11, Case 238/87 Volvo v Veng, paragraph 8; Case C-10/89 S. A. CNL-SUCAL NV v 

HAG GFAG [1990] ECR 3711, paragraph 12 та ін. 
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Принцип «існування та здійснення прав інтелектуальної власності» відносно 

об’єктів авторського права було застосовано у справі Deutsche Grammophon v. Metro 

SB 1971 р., де було визначено: незважаючи на те, що Суд не може заперечити 

існування таких прав, він може контролювати їхнє здійснення (Кернз, 2002, С. 310).  

Зазначений підхід застосовано Судом у низці рішень (Право інтелектуальної 

власності, 2006, С. 1045). Принцип вичерпання прав 2001 року було відображено в 

Інформаційній директиві та інших актах ЄС. 

Принципи, визначені для авторського права і суміжних прав у справі Deutsche 

Grammophon v. Metro SB (1971), були використані Судом під час розгляду справ, що 

стосувалися винаходів. 1974 року у справі Centrafarm BV e.a. / Sterling Drug (Case 

15/74, ECR [1974] 1147) Суд розглянув імпорт ліків Negram з Великої Британії, де 

вони продавались за низькою ціною, до Нідерландів. Власник патенту та 

торговельної марки у Нідерландах намагався зупинити паралельний імпорт, 

покладаючись на охоронні документи на винахід та торговельну марку. Судом було 

зазначено, що здійснення власником патенту права забороняти збут товару у 

державі, де діє патент, та який було виведено на ринок в іншій державі-члені 

власником патенту або з його згоди, є несумісним з нормами Договору про 

заснування ЄЕС стосовно вільного руху товарів усередині Спільного ринку. 

У цьому випадку не має значення, чи належить власник патенту та ліцензіати 

до однієї й тієї самої групи, а також наявність між державами вивезення та увезення 

різниці в цінах унаслідок заходів, вжитих державними органами в державі вивезення 

з метою контролю ціни на товар. 

Згодом у рішенні 1981 р. Merck / Stephar та Exler (Case 187/84, ECR [1981] 

2063) розглядався випадок першого продажу ліків в ЄЕС у країні, де був відсутній 

патентний захист таких ліків, та можливість власника патенту забороняти 

паралельний імпорт ліків у таку країну. Судом було зазначено: «якщо дійсно 

власник патенту вирішує, з повним знанням справи, умови, за яких він реалізує свій 

товар та вводить його до обігу у державі-члені, де охорона патентом цього товару 

законом не передбачена, то він має враховувати наслідки свого вибору, що 

стосуються вільного руху товару всередині Спільного ринку...» 
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Стосовно торговельних марок Судом Справедливості у 1970-х рр. було 

напрацьовано концепцію «спільного походження», а також розглянуто випадки 

перепакування товарів при імпорті з однієї країни ЄЕС до іншої (справа Van Zuylen 

Feres v. Hag 1973 р., Case 192/73, [1974] ECR 713). 

Проблема перепакування товарів постала у зв’язку із заміною етикеток та 

упаковок при паралельному імпорті медичних препаратів. У справі Hoffman-La 

Roche & Co AG v Centrafarm 1978 р. (Case 102/77, [1978] 3 СМLR 217) Судом було 

вирішено, що перепакування не становить порушення прав власника торговельної 

марки. Якщо ж результати перепакування призводять до погіршення якості товару 

або до зміни дійсного походження товару, рішення має бути інакшим. 

Крім питань вичерпання прав інтелектуальної власності Судом справедливості 

розглядалися питання наскільки патентна монополія може суперечити інтересам 

торгівлі, обмежувати чи усувати конкуренцію в межах Спільного ринку та 

призводити до порушення ст. 81, 82 ДЗЄС (колишні ст. 85, 86 Римського договору) 

(Право інтелектуальної власності, 2006, С. 39—42; 455—486). У 1960—1970-х рр. 

Судом було розглянуто низка справ, що стосуються дилеми співвідношення права 

конкуренції та права інтелектуальної власності.. 

Результатом судових прецедентів стало не обмеження прав інтелектуальної 

власності per se, а заборона їхнього використання як інструмента зловживання. 

«Існування прав на інтелектуальну власність не порушує норм про конкуренцію, але 

реалізація таких прав, за певних обставин може порушувати такі норми» (Weatherill 

& Beaumont, 1995, P. 748). Рішення Суду ЄС із визначення принципів 

співвідношення правил конкуренції ЄС та реалізації прав інтелектуальної власності 

заклали основу запровадження Європейською комісією процедури розгляду 

договорів на їхню відповідність ст. 81 (1) Договору ЄС та ухвалення у 1980-х рр. 

регламентів щодо застосування ст. 81 (3) Договору до договорів: патентної ліцензії, 

ліцензування ноу-хау, угод франчайзингу, договорів з досліджень та розробок тощо 

(Капіца, 2006 c, С. 78—81, Капіца, 2006 a) . 

Враховуючи практику національних судів відносити будь-який спосіб 

використання творів до «специфічного об’єкта», судові рішення з тлумачення ДЗЄС 
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1970—1980-х рр., визначивши суттєвий принцип вичерпання прав, а також 

міжнародного вичерпання, не призвели за межами цього принципу до суттєвого 

впливу на національне законодавство держав-членів ЄС (Harmonizing, 2009. P. 4). У 

той же час відсутність широкої судової практики Суду Справедливості щодо 

відмінностей національного законодавства з авторського права і суміжних прав, 

торговельних марок, винаходів, вирішенню чого було присвячено низку директив 

ЄС, свідчить про відсутність суттєвих економічних чинників для гармонізації.  

Також слід зазначити, що замість ухвалення рішень, спрямованих на усунення 

розбіжностей у законодавстві держав-членів з охорони інтелектуальної власності (за 

винятком принципу вичерпання прав інтелектуальної власності), Суд 

справедливості віддавав перевагу національним правам інтелектуальної власності та 

врахуванню їх відмінного застосування (Goebel, 1993, P. 128). Так, у справі E.M.I. 

Electrola v. Patrica 1987 р. 
9
 Судом, зокрема, було визнано, що більший термін 

охорони авторського права у ФРН був ефективним засобом протидії імпорту товарів 

з країни, де строк охорони авторського права закінчився
10

. Справа була одним із 

чинників ухвалення директиви 92/100/ЄЕС 1992 р. про право на прокат та право на 

позичку. У справі Terrapin v. Terranova (1976) 
11

 Суд дозволив ФРН використати 

чинну у цій країні доктрину змішування торговельних марок для заборони 

застосування британської торговельної марки у Німеччині. 

У зазначених та інших випадках Суд вказував, що права інтелектуальної 

власності у певній країні є досить специфічними, й тому справа не може 

розглядатись у рамках ст. 36 ДЗЄС (особливості застосування заборони кількісних 

обмежень на імпорт та експорт і всіх інших еквівалентних їм дій). Або Суд має 

тлумачити ст. 36 у вузькому розумінні. Така позиція Суду була одним із чинників 

ініціювання Європейською комісією програми гармонізації законодавства у сфері 

інтелектуальної власності.  

З врахуванням наведеного основним чинником гармонізації законодавства в ЄС 

                                                 
9
 Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 24 January 1989. EMI Electrola GmbH v Patricia Imund Export and others. Case 

341/87. 
10

 Judgment of the Court of 17 May 1988. Warner Brothers Inc. and Metronome Video ApS v Erik Viuff Christiansen. Case 

158/86. 
11

 Judgment of the Court of 22 June 1976. Terrapin (Overseas) Ltd. v Terranova Industrie CA Kapferer & Co. Case 119-75. 
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стала загальна політика Спільноти щодо наближення законів держав-членів у різних 

галузях, у тому числі авторського права і суміжних прав, а також уведення єдиних 

прав інтелектуальної власності Спільноти 
12

. 

1.1.2. Iнструменти гармонізації та уніфікації законодавства 

Як свідчить аналіз інструментів гармонізації та уніфікації законодавства, що 

застосовувались ЄС для різних напрямів охорони інтелектуальної власності, їхнє 

використання суттєво розрізняється, що визначалося перш за все політичними та 

економічними чинниками (Капіца, 2016 c). 

Питанням гармонізації та уніфікації законодавства у науці міжнародного 

приватного права, а також права ЄС, присвячено значну кількість досліджень 
13

. 

Уніфікація права визначається як співробітництво держав, спрямованих на 

створення, зміну або припинення однакових (одноманітних, уніфікованих) норм у 

внутрішньому праві певного кола держав. Гармонізація права при цьому визначена 

як процес, спрямований на наближення права різних держав, усунення або 

зменшення відмінностей у національному праві (Международное частное право, 

2004, С. 101, 102). На думку М.М. Богуславського, уніфікація може здійснюватися 

через уведення до національного законодавства нормативних положень, що 

розроблені в рамках міжнародних договорів, формування модельних та 

одноманітних законів, вироблення різних типових договорів, формулювання 

міжнародними організаціями торгових звичаїв у торгових термінах (Богуславский, 

1998, С. 209). 

Щодо співвідношення понять «уніфікація» та «гармонізація» у науковій 

літературі є багато думок. Так, Г.К. Дмитрієва вважає, що гармонізація є ширшим 

поняттям, оскільки зближення права може здійснюватися й за межами уніфікації 

(Международное частное право, 2004, С. 101, 102). С.В. Бахін виходить з того, що 

                                                 
12

 Варто зазначити, що вироблену Судом ЄС доктрину вичерпання прав інтелектуальної власності було відображено у 

директиві 89/104/ЄЕС 1988 р. про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок, та 

регламенті № 40/94 1993 р. про торговельну марку Спільноти; у директивах 91/250/ЄЕС 1991 р. про правову охорону 

комп’ютерних програм, 92/100/ЄЕС 1992 р. про право на прокат, право на позичку і деякі суміжні права у сфері 

інтелектуальної власності, 96/9/ЄC 1996 р. про правову охорону баз даних; директиві 98/71/ЄС 1998 р. про правову 

охорону промислових зразків та регламенті № 6/2002 2002 р. про промислові зразки Спільноти; в Інформаційній 

директиві 2001/29/ ЄС 2001 р.; регламенті № 2100/94 1994 р. про права на сорт рослин Спільноти. 
13

 Вказані питання аналізуються у працях М.М. Богуславського, В.К. Бабаєва, В.Н. Денисова, А.С. Довгерта, Н.С. 

Кузнєцовой, Л.А. Луця, В.І. Муравйова, І.Л. Невзорова, І.В. Опришко, Р. Петрова, В.В. Попко, О.В. Руденко, О.Ф. 

Скакун, Ю.А. Тихомірова, Ю.С. Шемшученка, О.С. Шишкіна та інших фахівців. 



74 
 

 

 

при уніфікації створюються однакові правові норми, а при гармонізації — подібні 

правові приписи включаються у національне право. Застосування та тлумачення 

таких норм може співпадати не завжди, оскільки вони є елементами різних правових 

систем (Бахін, 2005, С. 63, 64). Ю.А. Тихомиров вважає, що під уніфікацією треба 

розуміти розробку та введення у дію загальнообов’язкових одноманітних 

юридичних норм (правил), а під гармонізацією — узгодження загальних підходів, 

концепцій розвитку національних законодавств, вироблення загальних правових 

принципів та окремих рішень (Тихомиров, 1996, С. 55). М. Анденас вважає, що 

уніфікація є найінтенсивнішою формою гармонізації (Andenas, 2012, Р. 311). 

Для ЄС інструменти гармонізації національного законодавства визначені 

первинним законодавством. Ст. 94 ДЗЄС передбачає компетенцію Ради ухвалювати 

директиви про зближення таких законів та інших нормативно-правових актів 

держав-членів, які справляють безпосередній вплив на створення і функціонування 

спільного ринку. Директива є обов’язковою для кожної держави-члена, якій вона 

направляється, щодо результатів, які мають бути досягнуті, залишаючи при цьому 

право вибору форм і методів національним владним органам (ст. 249). Свобода дій 

держав-членів знаходиться в певних рамках (Кернз, 2002, С. 97): зміст директиви 

має бути точно відображеним у відповідних національних нормах. Національні 

органи повинні додержуватися строків, зазначених у директиві для імплементації. 

Крім того, вони повинні вибрати найадекватніші методи і форму імплементації. 

Проте, як показано у розд. 2, застосування в цілях гармонізації законодавства 

інструменту директив для певних галузей (авторське право і суміжні права) 

оцінюється як неефективний засіб наближення законодавства, застосування якого 

призводить до подальшої дисгармонізації законодавства у питаннях, що віднесені 

директивами до компетенції держав-членів (Капіца, 2014). 

Європейським Парламентом та Радою або Радою ухвалено шістнадцять 

директив у сфері охорони інтелектуальної власності, перша з яких була схвалена у 

1988 р. та стосувалася торговельних марок. Найбільша частка — десять директив — 

спрямована на гармонізацію законів держав-членів у галузі авторського права та 
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суміжних прав 
14

, три директиви стосуються права промислової власності 
15

, дві — 

інших ОІВ: охорони топографій напівпровідникових виробів та комерційної 

таємниці 
16

, а одна — на забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності 
17

. 

Інший напрям діяльності ЄС, що має вплив на гармонізацію законодавства, є 

«Відкритий метод координації політики». Правовою підставою його застосування є 

ст. 137(2)(а) ДЗЄС стосовно соціальних прав.  

Проте Лісабонською Європейською Радою у березні 2000 р. вказаний підхід 

було розповсюджено на інші галузі. Відповідно до Білої книги про європейське 

управління 2001 р. (The White Paper, 2001) такий метод координації може бути 

застосовано для ініціювання кооперації, обміну кращою практикою та узгоджених 

цілей та керівництв для держав-членів. Роль координатора, як правило, відводиться 

Комісії. Прикладом такого підходу є ухвалення Рекомендації Комісії «Щодо 

управління правами інтелектуальної власності та Кодекс практики для університетів 

та інших державних науково-дослідних організацій» 2008 р. 
18

 (див. розд. 4.4).  

Крім директив існують інші засоби впливу на наближення національного 

законодавства, що включає, зокрема, технічну гармонізацію стосовно стандартів 
19

, 

застосування відносно стандартів принципу країни походження тощо (Woods et al., 

                                                 
14

 Директива Ради 93/83/ЄЕC від 27 вересня 1993 року про координацію деяких положень авторського права і 

суміжних прав для застосування їх до супутникового мовлення та кабельної ретрансляції; Директива 96/9/ЄC 

Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 1996 року про правову охорону баз даних; Директива 2001/29/ЄC 

Європейського Парламенту та Ради від 22 травня 2001 року про гармонізацію певних аспектів авторського права та 

суміжних прав у інформаційному суспільстві; Директива 2001/84/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 27 

вересня 2001 року про право слідування на користь автора оригінального твору мистецтва; Директива Ради 2006/115/ 

ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 грудня 2006 року про право на прокат, право на позичку та деякі 

суміжні права у сфері інтелектуальної власності (кодифікований текст); Директива 2006/116/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради від 12 грудня 2006 року про строк охорони авторського і деяких суміжних прав (кодифікований 

текст); Директива 2011/77/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 вересня 2011 року, яка доповнює директиву 

2006/116/ЄС про строк охорони авторського і деяких суміжних прав; Директива 2009/24/ЄC Європейського 

Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 року про правову охорону комп’ютерних програм (кодифікований текст); 

Директива 2012/28/ЄС від 25 жовтня 2012 року про деякі дозволені способи використання сирітських творів; 

Директива 2014/26/ЄС від 26 лютого 2014 року про колективне управління авторським правом і суміжними правами 

та багатотериторіальне ліцензування прав на музичні твори для використання онлайн на Внутрішньому ринку. 
15

 Перша Директива Ради від 21 грудня 1988 року про наближення законодавства держав-членів, що стосується 

торговельних марок (89/104/ЄЕС); Директива 98/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 1998 про 

правову охорону біотехнологічних винаходів; Директива 98/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 

1998 року про правову охорону промислових зразків. 
16

 Директива Ради від 16 грудня 1986 року про правову охорону топографій напівпровідникових виробів (87/54/ЄЕC); 

Директива (ЄC) 2016/943 Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2016 року щодо охорони нерозкритого ноу-

хау та бізнесової інформації (комерційної таємниці) проти їх неправомірного набуття, використання та розкриття. 
17

 Директива 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року про забезпечення дотримання 

прав інтелектуальної власності. 
18

 Commission recommendation, «On the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of 

Practice for universities and other public research organisations», C (2008) 1329), 2008. 
19

 Council Resolution 85/C 136/01 of 7 May 1985 on a new approach to technical harmonization and standards. 
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2014, P. 325, 350—352). Регламенти в ЄС вважають інструментом уніфікації, під час 

якої відбувається повна заміна окремих норм права держав-членів новими нормами, 

ухваленими на рівні ЄС (Woods et al., 2014, Р. 343). Регламенти мають загальне 

застосування. Вони є обов’язковими в усіх своїх елементах і мають пряму дію в усіх 

державах-членах (ст. 249 ДЗЄС). Особливістю ухвалення ЄС регламентів у сфері 

інтелектуальної власності є те, що цей інструмент було застосовано не тільки для 

забезпечення одноманітності норм національного законодавства (вказане мало місце 

в окремих випадках, наприклад, що стосувалося митних засобів захисту прав 

інтелектуальної власності: регламенти 3295/94, 1383/2003, 608/2013), а для 

утворення прав інтелектуальної власності Спільноти. 

Зміст регламенту № 40/94 про торговельну марку ЄС та регламенту № 6/2002 

про промислові зразки Спільноти становлять норми щодо утворення нових прав 

інтелектуальної власності на рівні ЄС з базовим принципом незалежності від 

національного законодавства та дією на території всіх держав-членів ЄС. При цьому 

переважно не відбувається заміна норм національного права новими положеннями, а 

зміни національного законодавства стосуються в основному питань захисту прав 

інтелектуальної власності Спільноти. 

Європейські фахівці, з одного боку, розглядають регламенти щодо прав 

інтелектуальної власності Спільноти як інструменти уніфікації законодавства із 

запровадженням наднаціональних норм, їх незалежністю від положень 

національного права, набуттям, охороною та визнанням нечинними згідно з правом 

ЄС (Ullrich H., 2004, P. 27). З іншого боку, процес уніфікації має наслідком повну 

заміну законодавства держав-членів на положення, ухвалені на рівні ЄС (Woods et 

al., 2014, P. 343). 

Регламенти ЄС щодо торговельних марок та промислових зразків, а також 

ухвалені у 2012 р. регламенти щодо єдиної патентної охорони та мовних вимог не 

передбачають заміну національних норм новими одноманітними нормами. Вплив 

регламентів на національне законодавство можливий опосередковано через, 

наприклад, тлумачення особливостей взаємодії національних прав інтелектуальної 

власності та прав інтелектуальної власності ЄС Судом ЄС. Відзначимо, що 
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Договором про запровадження ЄС не обмежується сфера застосування регламентів.  

На наш погляд, потрібно казати про уніфікацію охорони прав інтелектуальної 

власності в ЄС у значенні запровадження єдиних на території ЄС прав 

інтелектуальної власності з особливим правовим режимом, що визначається на рівні 

ЄС. Так, Регламентом Ради (ЄС) № 6/2002 про промислові зразки Спільноти 

визначається, що ціль ухвалення регламенту — уведення уніфікованої системи 

отримання промислового зразка Спільноти, на який надається уніфікована охорона з 

уніфікованою дією по всій території Спільноти (перший пункт Преамбули 

регламенту № 6/2002). Таким чином, можна у контексті застосування регламентів 

говорити про різне розуміння застосування поняття уніфікації в ЄС: як уніфікації 

через ухвалення регламентів національного законодавства щодо охорони 

інтелектуальної власності, так і утворення єдиних прав інтелектуальної власності на 

території ЄС або у випадку єдиного європейського патенту — на території держав-

членів, учасників механізму посиленої кооперації. 

Зовнішній вплив на уніфікацію національного законодавства обумовлюється 

участю більшості держав-членів та Європейської Спільноти у міжнародних 

договорах ВОІВ
20

, Ради Європи, Європейської патентної конвенції, інших 

багатосторонніх та регіональних угодах. 

Держави-члени є членами СОТ та мають виконувати зобов’язання відповідно 

до Угоди TRIPS із зауваженнями, що сфера захисту інтелектуальної власності 

належить до спільної компетенції ЄС та держав-членів, тобто рішення можуть 

ухвалюватися ЄС або державами-членами (European Court, 1995, Р. 13). Зазначимо, 

що дія міжнародних договорів на суб’єктів права в дуалістичних країнах можлива 

уразі імплементації норм договорів до національного законодавства. У моністичних 

країнах можлива їхня безпосередня дія на суб’єктів залежно від конституційного 

права країни. Щодо ЄС, то загальні принципи міжнародного права мають 

зобов’язальний характер для права Спільноти, включаючи правило pacta sunt 

servanda — договори повинні виконуватися. Відповідно до цього, міжнародні угоди, 

                                                 
20

 Статус членства ЄС та держав-членів у договорах, що адмініструє ВОІВ див. у додатку «Статус міжнародних 

договорів у сфері охорони інтелектуальної власності, учасниками яких є Європейський Союз, держави-члени ЄС» та 

на сайті ВОІВ www. wipo.org/eng/ratif/doc/index/htm. 

http://www/
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укладені ЄС, мають пріоритет над його вторинним законодавством (Кернз, 2002, С. 

103) 
21

. Останнє є суттєвим у зв’язку з певними відмінностями Угоди TRIPS, а також 

договорів ВОІВ про авторське право та про виконання і фонограми, що були 

укладені ЄС, та директив і регламентів ЄС з питань авторського права, суміжних 

прав та географічних позначень.  

Водночас вказане положення було уточнено Судом ЄС. Так, міжнародні 

договори, укладені ЄС, можуть мати пряму дію, якщо положення договорів 

стосовно суб’єктів «містять ясне та точне зобов’язання, що не потребує в плані його 

імплементації або наслідків застосування ухвалення будь-якого більш пізнього 

заходу» 
22

. Угода TRIPS не має прямої дії в державах-членах 
23

. Проте, якщо 

національні закони, пов’язані з захистом прав інтелектуальної власності, містять 

норми, з якими співвідносяться положення Угоди, а також відносно яких ЄC вже 

ухвалено законодавчі акти, національні суди мають інтерпретувати такі норми, 

наскільки можливо відповідно до змісту та цілей певних положень Угоди TRIPS. 

Слід відзначити, що на першому етапі гармонізації законодавства у сфері права 

інтелектуальної власності Комісія використовувала ст. 100 Договору ЄС як правову 

основу своїх пропозицій, що передбачає консультативну процедуру ухвалення 

рішень і визначає компетенцію Ради з ухвалення директив щодо зближення таких 

законів та інших нормативно-правових актів держав-членів, які справляють 

безпосередній вплив на створення та функціонування спільного ринку. 

Починаючи з директиви від 19 листопада 1992 року про право на прокат, право 

на позичку і деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності, 

використовувалась процедура співробітництва, передбачена ст. 251 ДЗЄС (колишня 

ст. 189b), до якої відсилала ст. 95.  

Стосовно створення систем охорони sui generis прав на торговельні марки, 

сорти рослин та промислові зразки на рівні Спільноти, для ухвалення відповідних 

регламентів використовувалась ст. 308 
24

. Це пов’язувалося з тим, що ст. 94—96 

                                                 
21

 Справа 104/81, Kupferberg (1982) ECR 3641 at 3662, справи 21—24/72 op cit, at 1227. 
22

 C-12/86 Demirel v. Stadt Scbwabisch Gmmd (1989) E.C.R., 3719; (1989) 1 c.M.L.R. 421 at para. 14. 
23

 C-89/99 Scbieving-Nijstad vof v. Robert Groeneveld (2001) E.C.R. 
24

 Якщо під час функціонування спільного ринку виникає потреба у діях з боку Спільноти з метою досягнення однієї з 

цілей Спільноти.., Рада, на підставі одностайно ухваленого рішення, за пропозицією Комісії та після консультацій з 
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ДЗЄС не забезпечують правових підстав для утворення таких прав на рівні 

Спільноти, враховуючи, що у цьому випадку розглядається питання не гармонізації 

національних законів держав-членів, а створення нової системи охорони. Саме ст. 

308 призначена для вирішення питань ухвалення рішень, коли є потреба досягнення 

однієї з цілей Спільноти та, при цьому, у Договорі не обумовлено необхідних 

повноважень. Застосування ст. 308 вимагає згоди всіх членів Ради ЄС на відміну від 

ст. 95, яка дозволяє ухвалення акта кваліфікованою більшістю. 

Принципові зміни щодо компетенції ЄС у сфері інтелектуальної власності 

постали з підписанням 29 жовтня 2004 року Договору про запровадження 

Конституції для Європи (ДЗКЄ). 

На відміну від ДЗЄС, де промислову власність згадано тільки в контексті 

заборони кількісних обмежень між державами-членами, а інструменти гармонізації 

у сфері інтелектуальної власності застосовувались лише тому, що опосередковано 

гармонізація охорони інтелектуальної власності пов’язана з реалізацією цілей ЄС, 

зокрема зі створенням Внутрішнього ринку, питанням інтелектуальної власності 

ДЗКЄ присвячує три статті. Уперше на рівні первинного законодавства, причому 

вищої сили — Конституції, — у другій частині ст. II-77 «Право на власність» 

зазначено: «Інтелектуальну власність належить захищати». А у першій частині 

статті викладено загальні принципи охорони власності. Таким чином, спеціально 

підкреслено важливість охорони саме інтелектуальної власності.  

Крім того у розділі «Положення з наближення законодавства» з’являється нова 

ст. ІІІ-176 щодо європейських прав інтелектуальної власності 
25

. Її зміст має 

принципове значення, оскільки раніше запровадження прав інтелектуальної 

власності Спільноти здійснювалося за ст. 308 ДЗЄС, застосування якої викликало 

певні сумніви у держав-членів 
26

. ДЗКЄ безпосередньо передбачив право 

утворювати європейські права інтелектуальної власності шляхом ухвалення законів 

                                                                                                                                                                            
Європейським Парламентом, вживає відповідних заходів (ст. 308 Договору ЄС). 
25

 Ст. ІІІ-176 ДЗКЄ: «У контексті запровадження та функціонування Внутрішнього ринку європейські закони або 

рамкові закони визначають заходи з утворення європейських прав інтелектуальної власності для забезпечення 

однакового захисту прав інтелектуальної власності в межах всього Союзу, а також для створення централізованої 

системи визнання, координації та нагляду. Рада європейським законом визначає вимоги до мови щодо європейських 

прав інтелектуальної власності. Рада приймає рішення одностайно після консультацій з Європейським Парламентом». 
26

 Netherland, Italy and Norvey v Parliament, Council & Commission // E.C.R., C-377/98. 2001. Par. 24. Opinion 1/94 // 

E.C.R. I-5267. Par. 59. 
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або рамкових законів. 

Вказане мало особливе значення, з одного боку, для запровадження патенту 

ЄС, з іншого — як можливість ухвалення ЄС кодифікованого акта, спрямованого на 

урегулювання авторського права і суміжних прав, з уникненням дотикового 

характеру директив ЄС у цій галузі, встановленням балансу обмежень та сфери дії 

виключних прав: тема, до якої звертається значна кількість європейських фахівців 

(розд. 2.3). Договір про запровадження Конституції для Європи не було ухвалено у 

зв’язку з негативними результатами референдумів у низці країн. Замість нього 

підготовлено та успішно ухвалено Лісабонський договір, що набув чинності 1 

грудня 2009 р. Договір призвів до суттєвих змін у питаннях компетенції ЄС. Розділ 

VI Договору ЄС (відповідно до Лісабонського договору він має назву Договір про 

функціонування Європейського Союзу (ДФЄС)) було доповнено ст. 97а щодо 

утворення європейських прав інтелектуальної власності (у кодифікованій версії 

ДФЄС — ст. 118), яка майже тотожна раніше наведеній ст. III-176 ДЗКЄ, з 

відмінностями щодо органів та засобів, якими та із застосуванням яких 

запроваджується ухвалення актів ЄС 
27

. За ст. 118, утворення європейських прав 

інтелектуальної власності має здійснюватись відповідно до звичайної законодавчої 

процедури, що, як уже вказувалось, означає ухвалення актів кваліфікованою 

більшістю членів Ради замість ст. 308, яка застосовувалася раніше. 

Проте, як вказують Eechoud M., Hugenholtz B. та ін. (Harmonizing European 

Copyright Law, 2009, P. 317), є принципова різниця між утворенням прав 

промислової власності Спільноти та авторського права і суміжних прав ЄС. Якщо 

стосовно об’єктів промислової власності права ЄС можуть співіснувати з 

національними правами, то у випадку авторського права і суміжних прав це важко 

уявити. Створення об’єкта авторського права і суміжних прав призведе у цьому 

випадку до виникнення одночасно національних прав та прав ЄС щодо того ж 

самого об’єкта авторського права і суміжних прав. При цьому збереження 

                                                 
27

 Ст. 118 ДФЄС: «У контексті запровадження та функціонування Внутрішнього ринку Європейський Парламент та 

Рада, діючи відповідно до звичайної законодавчої процедури, визначають заходи з утворення європейських прав 

інтелектуальної власності для забезпечення однакового захисту прав інтелектуальної власності в межах всього Союзу, 

а також для створення централізованої системи визнання, координації та нагляду. Рада, діючи відповідно до 

спеціальної законодавчої процедури, має з застосуванням регламенту визначити вимоги до мови щодо європейських 

прав інтелектуальної власності. Рада приймає рішення одностайно після консультацій з Європейським Парламентом». 
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національного авторського права не вирішить проблеми відмінностей у 

регулюванні. Таким чином, уведення авторського права і суміжних прав ЄС має 

сенс, якщо ці права замінять національне авторське право. 

Лісабонський договір у ст. 118 визначив спеціальну компетенцію Спільноти 

для європейських прав інтелектуальної власності, але з урахуванням вимог ст. 295 

ДЗЄС (недоторкання Договором норм держав-членів, що регулюють систему права 

власності) є невизначеним, як буде діяти Суд ЄС у випадку необхідності роз’яснень 

питання: чи можливо на підставі ст. 118 замінити національні норми авторського 

права нормами права Спільноти. 

Лісабонським договором також було уточнено низку інших питань щодо права 

інтелектуальної власності. Зокрема, надано ширшу за змістом редакцію ст. 229 

ДЗЄС (ст. 262 ДФЄС): замінено надання Суду ЄС юрисдикції у суперечках, 

пов’язаних із застосуванням актів стосовно прав промислової власності, наданням 

юрисдикції у суперечках, пов’язаних із застосуванням актів стосовно європейських 

прав інтелектуальної власності. 

1.2. Вплив конвенцій Ради Європи на унiфiкацiю охорони прав 

інтелектуальної власності в Європі 

Рада Європи, заснована 1949 р., є найстарішою регіональною міжурядовою 

європейською організацією. На 2017 р. до Ради входять 47 країн, включаючи 

держави-члени ЄС та Молдову, Україну, Росію, Грузію, Азербайджан, Вірменію 
28

. 

Важливим напрямом діяльності Ради Європи є уніфікація законодавства держав-

членів, що здійснюється шляхом укладання міжнародних угод, конвенцій, 

ухвалення кодексів, хартій та надання рекомендацій Комітету Міністрів та 

резолюцій Парламентської Асамблеї, які становлять акти soft law (Гнатовський, 

2005, С. 90—91). 

Радою Європи з 1960 р. ухвалено сім конвенцій, що різною мірою стосуються 

охорони авторського права і суміжних прав: Європейська угода про обмін 

                                                 
28

 Відповідно до Статуту Ради Європи її головною метою є «досягнення більшого єднання між її членами для 

збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, які є їхнім спільним надбанням, а також сприяння їхньому 

економічному та соціальному прогресу» (ст. 1). 
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програмами через телевізійні фільми (1958) № 27 
29

, Європейська угода про захист 

телевізійного мовлення (1960) № 34 
30

 з протоколами 1965, 1974, 1983 та 1989 рр. 
31

, 

Європейська конвенція про транскордонне телебачення (1989) № 132 
32

 з 

протоколом 1998 р. 
33

. Також ухвалено Європейську угоду про попередження 

мовлення, що надходить зі станцій за межами національної території (1965) № 53 
34

, 

Європейську конвенцію про спільне кіновиробництво (1992) № 147 
35

, Європейську 

конвенцію з питань авторського права та суміжних прав у сфері транскордонного 

супутникового мовлення (1994) № 153 
36

, Конвенцію про Європейське 

аудіовізуальне надбання (2001) № 183 
37

 з протоколом 2001 р. Крім того, Радою 

Європи ухвалено Декларацію про використання захищеної продукції радіо та 

телебачення, що зберігається в архівах організацій мовлення (1999) 
38

, та сім 

Рекомендацій, зміст яких спрямовано на врегулювання сфери авторського права і 

суміжних прав, зокрема Рекомендацію щодо принципів, пов’язаних з питаннями 

авторського права у галузі телевізійного та кабельного телебачення (1986), 

Рекомендацію про заходи щодо захисту авторського права і суміжних прав, 

особливо у цифровому середовищі (2001), Рекомендацію про заходи щодо захисту 

суміжних прав організацій мовлення (2002) 
39

. У сфері охорони промислової 

                                                 
29

 European Agreement concerning Programme Exchanges by means of Television Films No. 27 dated 15.12.1958, вступила в 

силу 01.07.1961. 
30

 European Agreement on the Protection of Television Broadcasts No. 34 dated 22.06.1960, вступила в силу 01.07.1961. 
31

 Protocol to the European Agreement on the Protection of Television Broadcasts No. 54 dated 22.01.1965, вступив у силу 

24.03.1965; Additional Protocol to the Protocol to the European Agreement on the Protection of Television Broadcasts No. 81 

dated 14.01.1974, вступив у силу 31.12.1974; Additional Protocol to the Protocol to the European Agreement on the 

Protection of Television Broadcasts No. 113 dated 21.03.1983, вступив у силу 01.01.1985; Third Additional Protocol to the 

Protocol to the European Agreement on the Protection of Television Broadcasts No. 131 dated 20.04.1989, не вступив у силу.  
32

 European Convention on Transfrontier Television No. 132 dated 05.05.1989, вступила в силу 01.05.1993. Україна 

підписала цю Конвенцію 14 червня 1996 року, проте Конвенція та протокол 1998 року були ратифіковані Верховною 

Радою України лише 17 грудня 2008 року Законом України «Про ратифікацію Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення» (ВВР, 2009, № 15, Ст. 203) із набуттям чинності 1 липня 2009 року. 
33

 Protocol amending the European Convention on Transfrontier Television No. 171 dated 01.10.1998, вступив у силу 

01.03.2002. 
34

 European Agreement for the Prevention of Broadcasts transmitted from Stations outside National Territories No. 53 dated 

22.01.1965, вступила в силу 19.10.1967. 
35

 European Convention on Cinematographic Co-Production No. 147 dated 02.10.1992, вступила в силу 01.04.1994. 

Конвенцію було підписано Україною, проте не ратифіковано. 
36

 European Convention relating to questions on Copyright Law and Neighbouring Rights in the Framework of Transfrontier 

Broadcasting by Satellite No. 153 dated 11.05.1994, не вступила в силу. 
37

 European Convention for the protection of the Audiovisial Heritage No. 183 dated 08.11.2001, вступила в силу 01.01.2008. 
38

 Declaration on the exploitation of protected radio and television productions held in the archives of broadcasting 

organizations dated 9 September 1999. 
39

 Recommendation R (86) 2 on principles relating to copyright law questions in the field of television by satellite and cable, 

dated 14 February 1986; Recommendation Rec (2001) 7 on measures to protect copyright and neighbouring rights and combat 

piracy, especially in the digital environment, dated 5 September 2001; Recommendation Rec (2002) 7 on measures to enhance 
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власності Радою Європи ухвалено Європейську конвенції щодо формальностей для 

подання патентних заявок (1953) 
40

; Європейську конвенцію про міжнародну 

класифікацію патентів на винаходи (1954) 
41

 та Конвенцію про уніфікацію певних 

питань матеріального права стосовно патентів на винаходи (1963)
42

. 

Роль Ради Європи у розвитку охорони авторського права і суміжних прав та її 

вплив на законодавство Європейського Союзу і діяльність ВОІВ не були повною 

мірою досліджені фахівцями. Варто згадати дослідження окремих конвенцій у 

контексті розгляду актів ЄС, виконані Kamina P., Helberger N. та ін. Роль Ради в 

утворенні єдиного європейського патенту та ухваленні Європейської патентної 

конвенції досліджували P. Aurora, G. Tookey, C. Wadlow та інші фахівці. 

З урахуванням аналізу конвенцій та інших документів Ради Європи з охорони 

авторського права і суміжних прав у виданні «Авторське право і суміжні права в 

Європі» (Капіца, 2012, С. 67—98), у цьому розділі ми зосередимо увагу на 

положеннях конвенцій, що мали значення для розвитку охорони прав 

інтелектуальної власності в ЄС, ВОІВ, а також в Україні. 

Охорона прав на винаходи. У 1950-ті роки перевантаженість патентних офісів 

європейських країн експертизою патентних заявок, слабка їх взаємодія та суттєво 

різні вимоги як до змісту заявок на винаходи, так і проведення експертизи призвели 

до пропозицій щодо запровадження різних схем спрощення отримання патентної 

охорони в Європі. Зазначимо, що в ці роки BIRPI не займало активної позиції щодо 

посилення уніфікації патентного законодавства в обсязі більшому, ніж це було 

передбачено Паризькою конвенцією (зміна політики BIRPI були пов’язана з 

приходом у 1963 р. на посаду директора G. H. C. Bodenhausen та активізацією 

діяльності з посилення співробітництва між патентними офісами, розробки 

модельних законів та підготовки проекту Договору PCT) (Tookey, 1971, P. 81). 

Римський договір про заснування ЄЕС було підписано лише 1957 року. 

                                                                                                                                                                            
the protection of the neighbouring rights of broadcasting organizations, dated 11 September 2002. 
40

 European Convention relating to the formalities required for Patent Application No. 16, dated December 11, 1953, вступила 

в силу 01.06.1955. 
41

 European Convention on the International Classification of Patents for Invention No. 17 dated 19.12.1954, вступила у силу 

01.08.1955. 
42

 Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Inventions No. 47, Strasbourg, dated 

27.12.1963, вступила в силу 01.08.1980. 
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Створена у 1949 р. Рада Європи з початку своєї діяльності стала займатися 

питанням патентної охорони. Питання щодо утворення Європейського патентного 

офісу 13 серпня 1949 р. розглядалося Консультативною асамблеєю Ради Європи, а 

також Комітетом з економічних питань. У вересні 1949 р. до Ради було подано 

пропозицію щодо ухвалення проекту Конвенції зі створення Європейського 

патентного офісу (ЄПВ). 

У Звіті до проекту Конвенції зазначалася суттєва відмінність вимог з 

проведення експертизи заявок на винаходи патентними відомствами в Європі. 

Вказано, що у Франції, наприклад, патент видається без проведення експертизи на 

новизну, залишаючи власнику патенту доводити новизну у суді. У Великій Британії 

відомство публікує заявку з можливістю заперечень третіми особами щодо новизни 

винаходу. Подібна система діє у Данії, Ірландії, Норвегії, Нідерландах та Швеції. В 

Італії, Бельгії, Греції, Люксембурзі й Туреччині патенти надаються без проведення 

експертизи, публікації заявки і процедури заперечень. E Франції перед укладанням 

ліцензійного договору власник патенту мав самотужки здійснити експертизу для 

запобігання можливих судових позовів (Report, 1949). 

У преамбулі проекту Конвенції зазначалося, що створення ЄПВ є суттєвим 

кроком до уніфікації національного законодавства з охорони промислової власності. 

ЄПВ мав виконувати експертизу на новизну та видавати «Сертифікат європейського 

винахідника» (European Inventor’s Certificate) (ст. 1). Сертифікат не призводив до 

виникнення прав промислової власності, але висновок ЄПВ стосовно новизни 

винаходу мав бути підставою для видачі патенту національним офісом. 

Європейський патентний офіс повинен був стати установою Ради Європи (ст. 6).  

Передбачалося, що ЄПВ буде отримувати патентну документацію національних 

офісів (ст. 4). Зазначимо, що за винятком вирішення питання щодо новизни, інші 

аспекти надання національного патенту вирішувались відповідно до законодавства 

країн-учасниць (ст. 1) 
43

. 

У 1950 р. Радою Європи було створено Комітет експертів з патентів, що 

                                                 
43

 Appendix II to Report on the creation of a European Patents Office. Study for draft Proposal of a Convention on the creation 

of a European Patent Office. Coucil of Europe. Committee on Economic Affairs and Development. Doc. 75, 06 September 

1949. 
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складався з керівників національних патентних офісів та представників держав-

учасниць. Розгляд проекту Конвенції засвідчив інші суттєві відмінності 

національного законодавства, які ускладнюють діяльність централізованої патентної 

системи (Patents, Innovation and Economic Performance, 2004, P. 28). У 1952 р. 

Комітет отримав доручення від Ради Міністрів дослідити подальші напрямки 

уніфікації національного законодавства (Plomer, 2015, P. 513) і підготував проекти 

двох конвенцій щодо заявок на винаходи та патентної класифікації. 

Європейську конвенцію щодо формальностей для подання патентних заявок 

(European Convention, 1953) було ухвалено 11.12.1953, Європейську конвенцію про 

міжнародну класифікацію патентів на винаходи (European Convention, 1954) 

ухвалено у 1954 р. Підписання Європейської конвенції щодо формальностей для 

подання патентних заявок стало значною подією міжнародної охорони прав 

інтелектуальної власності. Метою Конвенції було «спростити та уніфікувати, 

наскільки це можливо, формальності, пов’язані з національним законодавством для 

подання патентних заявок» (Преамбула Конвенції). Треба вказати, що Конвенцію 

було відкрито для підписання для членів Ради Європи та після набуття чинності для 

інших країн-членів Міжнародного союзу з охорони промислової власності 
44

. 

Конвенцією було визначено перелік документів, які можуть вимагатися у разі 

подання заявки (ст. 2). Суттєвою була норма, що у поданні заявки не можна 

відмовити, якщо в ній, окрім заяви, є: опис винаходу, малюнки (навіть, коли не 

дотримані формальні вимоги щодо подання опису та малюнків, визначені ст. 5, 6 

Конвенції), а також сплачені збори (ст. 3). До того ж Конвенцією визначено вимоги 

до форми заяви (ст. 4), передбачено використання стандартної форми, що 

додавалася до Конвенції, визначено порядок надання відомостей щодо пріоритету у 

випадку патентування в інших країнах (ст. 7). 

Ухвалення Конвенції призвело до суттєвої уніфікації патентного законодавства 

країн Європи стосовно вимог до подання заявок на винаходи. Її роль була 

вирішальною й при ухваленні положень щодо подання заявок Європейської 

                                                 
44

 Всього конвенцію ратифікували 21 країна. Etat des signatures et ratifications. Situation au 01/01/2016 

http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/016/signatures 

http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/016/
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патентної конвенції (1973), Договору про патенту кооперацію (1970), та Договору 

про патентне право ВОІВ (2000). 

Преамбулою Європейської конвенції про міжнародну класифікацію патентів на 

винаходи (1954) визначено, що ухвалення уніфікованої системи класифікації 

патентів на винаходи має внести вклад у гармонізацію національного законодавства. 

Конвенція передбачала, що кожна з країн-учасниць буде застосовувати систему 

класифікації, запроваджену Конвенцією. Така система класифікації буде називатися 

«Міжнародною класифікацією» (ст. 1(1)). Конвенція передбачала також механізм 

внесення змін до класифікації та компетенцію Комітету експертів з патентів Ради 

Європи з її вдосконалення (ст. 2). Як і у випадку Конвенції щодо формальностей для 

подання патентних заявок, Конвенцію після вступу у силу було відкрито для 

приєднання інших країн-учасниць Паризького Союзу (ст. 4). 

Роль Конвенції для розвитку національної та міжнародної охорони прав на 

винаходи є надзвичайною. Її ухвалення дозволило запровадити уніфіковані підходи 

до класифікації патентних документів та надати можливість проведення 

дослідження близьких за предметною галуззю винаходів. Версія системи 

класифікації 1968 року включала вісім класів, 103 підкласів та 594 субкласів. 

У 1967 році за ініціативи Ради Європи та на підставі Конвенції 1954 р. у рамках 

Об’єднаних бюро з охорони інтелектуальної власності було підготовлено та 

підписано Страсбурзьку угоду про міжнародну патентну класифікацію (1971). Її 

ухвалення в рамках BIRPI було пов’язано із зацікавленістю інших європейських 

країн у запровадженні єдиної класифікації, а також ухваленням Договору про 

патенту кооперацію. Як першу Міжнародну патентну класифікацію Страсбурзька 

угода визначила саме Міжнародну (європейську) класифікацію патентів для 

винаходів, опубліковану Радою Європи 1 вересня 1968 р. (Guide to the International 

Patent Classification, 2016, P. 2). 

Подальший розвиток міжнародної класифікації відбувався переважно зі 

збереженням класифікації, створеної в рамках Ради Європи, та деталізацією її 

основних груп та підгруп. 

У преамбулі Страсбурзької угоди зазначено: «ураховуючи загальну цінність 
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класифікації Ради Європи та її важливість для всіх країн-учасниць Паризької 

конвенції про охорону промислової власності, а також для країн, що розвиваються, 

сторони домовились, що текст Міжнародної (європейської) класифікації Ради 

Європи, опублікований Генеральним Секретарем Ради Європи 1 вересня 1968 року, 

приймається як класифікація в рамках Страсбурзької угоди» 
45

. У зв’язку з 

подальшим удосконаленням патентної класифікації в рамках ВОІВ Конвенцію Ради 

Європи було денонсовано країнами-учасниками 18 лютого 1999 р. 

Комітетом експертів також було запропоновано інші ініціативи з уніфікації 

законодавства, у тому числі взаємне визнання національних патентів. Ініціативу не 

було підтримано як таку, що призводить до суттєвих витрат з охорони прав та 

завантаження судів. Протилежна пропозиція стосувалася уніфікації матеріальних 

положень патентного законодавства, що, як було зазначено у обговоренні, є суттєво 

складним питанням, з урахуванням різних політик та законодавчих рішень у 

державах-учасницях Ради Європи (Council of Europe, CM (55) 137). 

У 1955 р. Комітет Міністрів Ради Європи доручив Комітету експертів в першу 

чергу зосередитися на уніфікації національних критеріїв для визначення 

«промисловий характер», «технічний прогрес», «творчі зусилля», пріоритет та 

описання формул (Council of Europe, CM (55) 137). Проте лише 1962 р. Комітет 

запропонував проект Конвенції про уніфікацію певних питань матеріального права 

стосовно патентів на винаходи, яку було ухвалено у 1963 р. 
46

. 

Мета Конвенції — підтримка промисловості та винахідників, розвиток 

технічного прогресу та утворення міжнародного патенту шляхом уніфікації питань 

матеріального права щодо винаходів (Преамбула Конвенції). Таким чином, 

Конвенцію розглядали як засіб наблизитися до кінцевої мети — утворення системи 

видачі в Європі міжнародних патентів. Конвенція містила дев’ять статей, що 

стосувалися вимог до патентоздатності винаходів. Її було відкрито для країн-членів 

Ради Європи, проте після її вступу у силу Комітет Міністрів було уповноважено 

запрошувати до приєднання до Конвенції будь-яку державу-учасницю Паризького 
                                                 
45

 Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification. Конвенцію підписано 24 березня 1971 р., 

вступила у силу 07.10.1975 р. 
46

 Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Inventions, Strasbourg, 1963. Конвенцію 

підписано 27.11.1963, вступила у силу 01.08.1980 р. 
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союзу з охорони промислової власності (ст. 10). 

Конвенція зобов’язала держави-учасниці надавати патенти на винаходи, якщо 

винаходи є промислово придатними, новими та мають винахідницький рівень (ст. 

1). Були визначені виключення з надання патентної охорони: винаходи, що 

суперечать публічному порядку або моралі; сорти рослин та породи тварин або 

суттєві біологічні процеси для отримання сортів рослин та порід тварин; вказані 

положення не мали включати мікробіологічні процеси та продукти (ст. 2). Конвенція 

визначила поняття «промислової придатності» (ст. 3); «новизни» (ст. 4). Також 

надано визначення рівня техніки 

Конвенція також визначила, що винахід має «винахідницький рівень», якщо він 

не є очевидним з урахуванням рівня техніки (ст. 5). Встановлювалось, що заявка на 

винахід повинна містити його опис, необхідні креслення, а також один або більше 

пунктів формули винаходу, які визначають обсяг захисту (ст. 8 (1)), опис винаходу 

має бути достатньо ясним та повним, щоб його зміг здійснити фахівець у 

відповідній галузі (ст. 8 (1)). Обсяг охорони визначається змістом формули 

винаходу, а опис та креслення треба брати до уваги під час інтерпретації формули 

винаходу (ст. 8 (3)). 

Конвенція вступила у силу у 1980 р. Її положення були включені до ЄПК 1973 

р., використані під час підготовки Договору про патентну кооперацію, Договору про 

патентне право ВОІВ. Вказані положення призвели до уніфікації патентного 

законодавства країн Європи, а також інших країн світу, визначили найсуттєвіші у 

патентному праві положення щодо патентоздатності винаходу. 

Авторське право і суміжні права. Радою Європи також було започатковано 

регіональну уніфікацію законодавств країн Європи з охорони суміжних прав 

організацій телевізійного мовлення, окремих питань авторського права, а також 

транскордонного телебачення. Її роль суттєва й стосовно ухвалення багатосторонніх 

конвенцій Всесвітньої організації інтелектуальної власності. 

Телевізійне мовлення. Європейською угодою про обмін програмами через 

телевізійні фільми 1958 року визначалося, що організація мовлення повинна мати 

право дозволяти в інших державах-сторонах Угоди використання на телебаченні 
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телевізійних фільмів, виробником яких вона є. Угодою також надавалося 

визначення, хто вважається виробником фільму. Європейською угодою про захист 

телевізійного мовлення (1960) були суттєво доповнені положення Угоди 1958 року, 

зокрема визначені основні суміжні права організації мовлення щодо ретрансляції, 

публічного сповіщення, публічного поширення дротовими засобами, публічного 

виконання, відтворення передач мовлення. Визначено, що охорона прав організацій 

мовлення має становити не менше 20 років. З багатьох питань Угода (1960) має вищі 

стандарти захисту майнових прав ніж ухвалена пізніше Римська конвенція ВОІВ 

(1961) (Kamina, 2005, P. 109). Однак Угода мала обмежену кількість ратифікацій, 

деякі з яких супроводжувалися застереженнями, пов’язаними з положеннями, що 

йшли далі за Римську конвенцію (Helberger, 1999, Р. 3). 2002 року Радою Європи 

було ухвалено рекомендацію Комітету Міністрів державам-членам про заходи з 

поліпшення охорони суміжних прав організацій мовлення. 

Транскордонне та кабельне телебачення. Чотири документи Ради Європи 

спрямовано на врегулювання проблем, пов’язаних із транскордонним та кабельним 

телебаченням 
47

. Останнє у країнах Європи також може бути транскордонним. 

Безпосередній вплив на ухвалення та зміст директиви ЄЕС (1989) про 

координацію певних положень, визначених законами, підзаконними актами, та 

адміністративних заходів у державах-членах, що стосуються здійснення діяльності з 

телевізійного мовлення (89/552/ЄЕС), склало ухвалення Радою Європи 

Європейської конвенції про транскордонне телебачення 1989 р. № 132 (абз. 8 

Преамбули директиви 89/552/ЄЕС). Конвеція надала визначення мовників, які 

перебувають під юрисдикцією держави-учасниці; зобов’язання компетентних 

органів держав надавати інформацію про відповідного телемовника; обов’язки 

телемовника стосовно надання послуг, зокрема поваги до гідності людини та 

основних прав людей тощо. Окремо Конвенція визначила положення щодо 

виділення ефірного мовлення європейським творам, принципів телереклами, їхню 

                                                 
47

 Рекомендація R (84) 22 щодо використання супутників для телебачення та звукового радіо від 7 грудня 1984 р.; 

Рекомендація R (86) 2 Комітету Міністрів про принципи, що стосуються питань авторського права в галузі 

супутникового та кабельного телебачення від 14 лютого 1986 р.; Європейська конвенція про транскордонне 

телебачення 1989 року № 132; Європейcька конвенція з питань авторського права та суміжних прав у сфері 

трансграничного супутникового мовлення від 11.05.1994 № 153 (Конвенція не набула чинності). 
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тривалість, спонсорства. Положення щодо авторського права згадуються, зокрема, у 

п. 4 ст. 10: щодо неможливості «трансляції телемовником, який підпадає під їхню 

юрисдикцію, кінематографічних творів у строки, не погоджені з власниками прав». 

Інші документи Ради Європи (Рекомендації R (84) 22 та R (86) 2) були ухвалені 

перед ухваленням директиви 93/83/ЄЕC 1993 року про координацію деяких 

положень авторського права і суміжних прав у разі застосування їх до 

супутникового мовлення та кабельної ретрансляції. У Рекомендаціях  було 

визначено основні принципи, що стосуються передачі творів через супутники та за 

допомогою кабельного телебачення, що зіграло роль під час ухвалення директиви 

93/83/ЄЕC, у якій закцентовано на взаєминах щодо реалізації прав на мовлення 

через супутник та кабельну ретрансляцію, у тому числі з організаціями 

колективного управління. Європейською конвенцією про транскордонне 

телебачення (1989) передбачено неможливість трансляції телемовником 

кінематографічних творівустроки, непогоджені з суб’єктами прав. Окремої уваги 

заслуговує факт ратифікації Україною цієї конвенції.  

Становлення сучасного інформаційного суспільства. Наступні чотири акти 

Ради Європи переважно не містять положень з урегулювання сфери авторського 

права і суміжних прав 
48

. Водночас їхній зміст є важливою складовою міжнародного 

права, підґрунтям для подальшого становлення сучасного інформаційного 

суспільства щодо поваги прав творця. 

Важливим у Європейській конвенції про спільне кіновиробництво (1992) є 

визначення терміна кінематографічний твір. Іншим її досягненням є визначення 

істотних умов договору між співпродюсерами про спільне виробництво 

кінематографічного твору, що передбачає спільні права з приводу оригінала-

негатива тощо. Європейську конвенцію про спільне кіновиробництво Україна 

підписала ще 2004 року, проте не ратифікувала. На нашу думку, її ратифікація була 

б доцільною як з точки зору узгодження термінології національного законодавства з 

                                                 
48

 Європейська конвенція про спільне кіновиробництво від 02.10.1992 № 147; Рекомендація R (94) 3 Комітету 

Міністрів державам-членам про сприяння освіченості та обізнаності в галузі авторського права і суміжних прав щодо 

творчості від 05.04.1994; Декларація про використання захищених радіо та телевізійних постановок, які зберігаються в 

архівах організацій мовлення від 09.09.1999; Конвенція про Європейське аудіовізуальне надбання від 08.11.2001 № 

183. 
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міжнародними стандартами, так і для забезпечення правових засад для 

налагодження спільного кіновиробництва хоча б з тими державами-членами, з 

якими Україна має традиційно тісні культурні зв’язки. 

У Декларації 1999 року про використання захищених радіо- та телевізійних 

постановок, які зберігаються в архівах організацій мовлення, вказується про 

збереження у архівах істотну кількість радіо- і телевізійних постановок, які є 

частиною національного і загальноєвропейського культурного надбання. 

Зазначається, що з метою оцифрування та надання доступу до таких творів  

мовники спільно з організаціями, що представляють інтереси суб’єктів права, мають 

докладати всіх зусиль для виявлення суб’єктів авторського права і суміжних прав на 

такі постановки. У випадку, коли неможливо з’ясувати майнові права, Декларація 

закликає суб’єктів права чи організації, що їх представляють, і мовників вступити у 

переговори для ухвалення задовільного рішення. Слід вказати, що зазначену тему 

почали активно обговорювати в ЄС лише з 2006 р. після ухвалення Єврокомісією 

Рекомендації з оцифрування та доступу онлайн до культурної спадщини та 

зберігання у цифрової формі 
49

, а також у рамках Цифрового плану дій для Європи 

50
. Вирішення поставленого у Рекомендації 1999 р. завдання щодо винайдення 

механізму доступу до раніше створених творів було здійснено з ухваленням ЄС 

директиви про деякі дозволені способи використання сирітських творів 2012/28/ЄС. 

Актуальність Рекомендації 1999 р. є беззаперечною й для України, де у низці 

закладів (Національна телерадіокомпанія України, Державний архів 

кінофонофотодокументів тощо) зберігаються записи творів, переведення у 

цифровий формат і розширення доступу до яких має сприяти збереженню та 

піднесенню культурної спадщини. 

1.3. Негармонізоване законодавство держав-членів ЄС у сфері охорони 

інтелектуальної власності та перспективи його гармонізації 

Дослідження негармонізованого законодавства ЄС у сфері інтелектуальної 

власності є важливим із урахуванням оцінки перспектив його гармонізації, а також 

                                                 
49

 Commission Recommendation 2006/585/EC of 24 August 2006 on the digitisation and online accessibility of cultural 

content and digital preservation. 
50

 A Digital Agenda for Europe. COM(2010) 245. 
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аналізу національного досвіду з багатьох питань охорони прав інтелектуальної 

власності (Капіца, 2006d, С. 56—67). Характерними рисами актів ЄС у сфері 

охорони інтелектуальної власності є фрагментарність урегулювання на рівні ЄС 

правовідносин, пов’язаних з охороною об’єктів права інтелектуальної власності. 

Особливо це стосується об’єктів авторського права та суміжних прав. Окремі 

питання негармонізованого законодавства щодо винаходів, фірмових найменувань, 

охорони комерційної таємниці проаналізовано у виданні (Право інтелектуальної 

власності, 2006, С. 196—210, 240—248, 320—340) та у цій книзі. 

Аналіз національного законодавства держав-членів ЄС з охорони 

інтелектуальної власності дає змогу виділити зазначені нижче сфери законодавства, 

негармонізованого на рівні ЄС (Капіца, 2016a). 

Авторське право та суміжні права. Визначення: 

об’єктів, яким надається охорона;  

об’єктів, що не охороняються; 

переліку та змісту моральних та майнових прав автора; 

особливостей урегулювання майнових прав на твори, створені під час трудових 

відносин та на замовлення; 

випадків та змісту вільного використання творів; 

особливостей використання та сплати винагороди за публічне використання 

фонограм і відеограм, опублікованих з комерційною метою; 

умов відтворення об’єктів авторського права і суміжних прав у домашніх 

умовах і виключно в особистих цілях (приватне копіювання); 

умов репрографічного відтворення; 

особливостей охорони фільмів, аудіовізуальних творів і відеограм; 

вимог щодо укладання договорів про передання майнових прав та ліцензійних 

договорів тощо. 

Питання гармонізації законодавства з колективного управління авторським 

правом і суміжними правами установи ЄС розглядали з 2003 р. (European Parliament 

report, 2003). Результатом стало ухвалення Директиви 2014/26/ЄС про колективне 

управління авторським правом і суміжними правами та багатотериторіальне 
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ліцензування прав на музичні твори для використання он-лайн на Внутрішньому 

ринку, яку було ухвалено 26 лютого 2014 року. 

Право промислової власності:  

охорона корисних моделей; 

патентоздатність винаходів, пов’язаних з комп’ютером; 

охорона географічних зазначень та найменувань походження (характерно, що 

регламент № 2081/92 здійснив лише обмежений вплив на національне 

законодавство); 

охорона фірмових найменувань; 

охорона сортів рослин (за суттєвої уніфікації законодавства під впливом 

Міжнародної конвенції по охороні нових сортів рослин UPOV, а також впливом 

pегламенту № 2100/94 національне законодавство має певні відмінності); 

охорона службових винаходів, корисних моделей, промислових зразків (окремі 

питання) і виплата винагороди; 

договори про передання майнових прав та ліцензійні договори тощо. 

Захист прав інтелектуальної власності: 

кримінально-правовий захист прав; 

цивільно-правовий та адміністративно-правовий захист прав інтелектуальної 

власності у мережі Інтернет тощо. 

У деяких із зазначених вище сфер Європейська комісія висувала ініціативи та 

розроблювала проекти актів гармонізації. Так, ЄС не вдалось ухвалити проект 

Директиви ЄС щодо патентоздатності винаходів, пов’язаних із комп’ютером 

2002 р. 
51

, що є цікавим прикладом, коли після п’яти років підготовки, обговорень, 

досліджень документ було відхилено переважною більшістю Європейського 

Парламенту (648 до 14 голосів). Це відповідало інтересам як супротивників 

розширення патентної охорони комп’ютерних програм, так і її прихильників, які 

бачили у встановленні чіткіших критеріїв патентування послаблення можливості 

патентування програмного забезпечення 
52

. 

                                                 
51

 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented 

inventions, 20.02.2002. COM (2002) 92 final. 
52

 European Parliament legislative resolution on the Council common position with a view to the adoption of a Directive of the 



94 
 

 

 

У результаті патентування програмного забезпечення за Європейською 

патентною конвенцією та за національним законодавством держав-членів ЄС 

залишилось на національному, суттєво невизначеному, рівні. Проте проект 

директиви та матеріали досліджень Європейської комісії містять важливу 

інформацію щодо практики патентування винаходів, пов’язаних з комп’ютером за 

ЄПК та національним законодавством, що має практичне значення для отримання 

охорони українських винаходів у державах-членах ЄС та для вдосконалення 

законодавства України. 

У 1997 р. Європейською комісією було представлено проект Директиви про 

наближення правових заходів з охорони винаходів через корисну модель (Proposal 

for a Directive approximating, 1998, P. 13). Директива містила ряд цікавих і 

прогресивних для держав-членів ЄС і третіх країн положень, проте не була 

підтримана представниками промисловості. Це пов’язано з побоюваннями, що 

введення гармонізованої охорони посилить увагу до патентування в інших країнах 

корисних моделей і створить конкуренцію між патентуванням корисних моделей та 

патентуванням винаходів. Раніше цей інструмент, враховуючи незначний обсяг 

іноземних заявок на корисну модель, залишався переважно національним. Разом з 

тим проект директиви містив важливі напрацювання щодо посилення охорони 

корисних моделей. Це стосується введення обмеженішого (аніж для винаходу) 

винахідницького рівня. Заслуговує на увагу, що для процедур хірургічного або 

терапевтичного лікування непередбачено надання правової охорони. Важливим є 

зобов’язання патентного офісу з підготовки звіту щодо наявного рівня техніки за 

клопотанням заявника або іншої зацікавленої сторони. Проект директиви містив 

корисні положення щодо співіснування та перетворення заявок на винахід та 

корисну модель з можливістю подвійної охорони: один винахід міг становити 

одночасно або почергово предмет патентної заявки та заявки на корисну модель. 

Вказане стосується і можливості подання заявок на корисні моделі в інші країни із 

зазначенням дати пріоритету першої заявки на корисну модель або на винахід 

                                                                                                                                                                            
European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions (11979/1/2004 — 

0058/2005 — 2002/0047(COD)). 
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упродовж 12 місяців з дати подання першої заявки та можливості зміни заявки на 

винахід на заявку на корисну модель. На цей час Європейська комісія не ініціює 

розгляд нових проектів актів щодо корисних моделей. Водночас досвід держав-

членів ЄС, наприклад Австрії, ФРН, є особливо цінним для України з урахуванням 

проблеми невизначеності патентної охорони винаходів в Україні через низькі 

вимоги до видачі патентів на корисні моделі. 

Суттєво різниться в державах-членах ЄС законодавство з охорони службових 

винаходів та сплати винагороди винахідникам, а також об’єктів авторського 

права, створених найманими працівниками, про що вказується, зокрема, у Заяві 

Європейської федерації національних академій наук «Майбутня патентна система 

Європейського Союзу» (2011) та дослідженнях європейських та українських авторів 

(The Future Patent System, 2011; Heinz, 2003; Капица, 1995; Андрощук, 2013). 

Правовідносини найманого працівника та роботодавця були врегульовані в ЄС лише 

стосовно комп’ютерних програм та баз даних директивами 91/250/ЄЕС і 96/9/ЄC. 

Проте щодо інших об’єктів авторського права, а також службових винаходів, 

корисних моделей, промислових зразків, Європейською комісією на цей час не 

подані відповідні пропозиції. Це пов’язано із суттєвою відмінністю урегулювання 

творчої діяльності найманих працівників національним законодавством держав-

членів та різними традиціями вирішення зазначених питань. Ряд європейських країн 

має багаторічний позитивний досвід поєднання інтересів як винахідника, так і 

роботодавця, а також регламентації виплати винагороди. Це стосується досвіду ФРН 

щодо застосування Закону «Про службові винаходи» (1957, зі змінами), який 

містить, зокрема, підходи до визначення розміру винагороди, а також Директиви 

Федерального міністерства економіки та праці ФРН щодо виплати винагороди за 

службові винаходи (1959, зі змінами). Заслуговує на увагу також досвід Франції 

щодо врегулювання виплати винагороди колективними угодами та Національним 

комітетом з винаходів найманих працівників; Фінляндії із застосування Закону «Про 

право на винаходи найманих працівників» 1967 р. та Декрету 527/1988 (із змінами) 

щодо виплати винагороди винахідникам тощо. 

В Україні норми галузевих законів щодо службових винаходів, промислових 
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зразків, сортів рослин, інтегральних мікросхем та інших ОІВ є різними для різних 

ОІВ, вони не враховують особливості сучасного врегулювання стосунків 

роботодавця та винахідника в розвинутих країнах. Відсутнє на рівні закону і 

підзаконних актів визначення підходів до виплати винагороди винахідникам. Усе це 

послаблює зацікавленість винахідника у створенні винаходів, впливає на 

закріплення нижчої конкурентоспроможності і технологічного рівня українських 

підприємств. Перспективним, на наш погляд, є урахування у законодавстві України 

положень Закону ФРН «Про службові винаходи» та підходів щодо виплати 

винагороди, зважаючи на багаторічний досвід його застосування, а також розгляд 

моделі ФРН — як один із вдалих прикладів урегулювання відносин службового 

винахідництва, що використовується окремими урядами у процесі удосконалення 

національного законодавства (Relationship, 2004, P. 13—14). 

Охорона прав на фірмові найменування є сферою, де ЄС ще не розпочав 

гармонізацію законодавства. Проте у зв’язку з урахуванням прав на фірмові 

найменування при набутті прав та використанні торговельних марок на рівні ЄС і в 

державах-членах правовий режим фірмових найменувань викликає значний інтерес, 

особливо, що стосується визначення підстав відмови у реєстрації торговельних 

марок та захисту прав інтелектуальної власності. Стосовно захисту фірмових 

найменувань і конфліктів фірмових найменувань із торговельними марками та 

іншими позначеннями існує досить розвинута судова практика держав-членів 

(Капіца, 2005b, С. 90—95). Особливістю охорони фірмових найменувань в ЄС є 

суттєва різниця критеріїв надання охорони в державах-членах. Водночас вказаний 

досвід є важливим для України з урахуванням невирішеного питання 

співвідношення охорони найменувань осіб і фірмових найменувань. (Капіца, 2005а, 

С. 17—21).  

Аналіз регулювання охорони фірмових найменувань на міжнародному рівні та 

в ЄС свідчить про таке (Право інтелектуальної власності, 2006, С. 339340): 

 термінологія щодо найменувань і правовий режим їхнього застосування 

суттєво розрізняється в країнах ЄС. Неможливо проводити пряму аналогію між 

фірмовими найменуваннями (trade names) у значенні Паризької конвенції та 
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відповідними найменуваннями юридичних осіб у країнах ЄС; 

 у деяких країнах забезпечується охорона лише найменувань компаній і 

заборонено брати участь у комерційних відносинах під іншим, ніж дійсне, 

найменування компанії. В інших країнах поряд з найменуванням компаній можна 

застосувати вигадані найменування (бізнесові найменування у Франції, фірмові 

найменування у Великій Британії). При цьому використання таких найменувань є 

можливим лише за умови одночасного наведення інформації про дійсне 

найменування компанії; 

 у переважній більшості країн (окрім Великої Британії) охорона надається 

найменуванням проти ідентичних назв компаній, що діють у певному регіоні, де 

вони зареєстровані. При цьому має місце перевірка на ідентичні назви в межах 

місцевих реєстрів компаній (Австрія, ФРН) або загальному реєстрі (Велика 

Британія) під час реєстрації компаній, інколи перевірка не здійснюється (Франція). 

Слід зазначити, що вимоги стосовно «перевірки на ідентичність» є відмінними у 

різних країнах. Реєстрація фірмових (Франція) та бізнесових (Велика Британія) 

найменувань не здійснюється, проте вони можуть бути внесені (Франція) до 

місцевих торговельних реєстрів; 

 право на фірмові та бізнесові найменування виникає внаслідок використання, 

однак використання при цьому не повинне бути мінімальним. Розрізняють право 

власності на найменування, яке виникає в результаті укладання установчих 

документів та реєстрації компаній, і право на захист найменування проти 

використання ідентичного або подібного найменування третьою особою. Останнє 

можливе у випадку використання найменування юридичною особою у комерційній 

діяльності; 

 найменування іноземних компаній охороняють за умови їхнього використання 

на території країни та відомості у торговельних колах. Відомі найменування 

іноземних компаній у деяких країнах можуть охоронятися і без присутності 

компанії на Внутрішньому ринку; 

 існують певні слова, використання яких у бізнесових, фірмових 

найменуваннях, найменуваннях компаній можливе лише за дозволом визначених 
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установ, організацій, наглядових рад тощо.           

 не є можливим резервування найменування компанії перед її реєстрацією за 

винятком випадків, коли право на найменування набувається під час використання 

або реєструється як торговельна марка. 

 основний інтерес у створенні уніфікованого режиму охорони прав на фірмові 

найменування в ЄС пов’язаний із конфліктами прав на торговельні марки та 

фірмові найменування. Характерною для ЄС є повільність ініціювання актів 

гармонізації щодо фірмових найменувань із очікуванням напрацювання відповідної 

практики Судом ЄС та внесенням окремих уточнень у чинні акти з охорони 

торговельних марок. Це пов’язано, на нашу думку, із важливістю права фірмових 

найменувань для розвитку національного бізнесу, суттєвою різницею у критеріях 

визнання прав на фірмові найменування у державах-членах, а також загальною 

практикою захисту фірмових найменувань проти пізнішої реєстрації торговельної 

марки. Крім того, для ведення бізнесу в інших країнах ЄС для товарів і послуг 

використовують переважно торговельні марки, а не власне фірмове найменування 

(у випадку відмінності фірмового найменування та торговельної марки). 

Фрагментарність гармонізації авторського права і суміжних прав в ЄС 

підкреслено у ряді досліджень (Hugenholtz еt al., 2006, P. 211—214). Зокрема, 

дослідження можливостей гармонізації укладання договорів у сфері авторського 

права в ЄС свідчить про суттєву відмінність національного законодавства держав-

членів. При цьому норми, що застосовуються до договорів, як правило, не містяться 

у певному законодавчому акті із застосуванням норм загального договірного права, 

авторського права, спеціального законодавства, що разом із принципово різними 

концептуальними підходами укладання договорів у ФРН, Австрії (моністичний 

підхід) та інших державах-членах ЄС визначає складність ухвалення акта 

гармонізації. Проте як «м’яке право» Європейська комісія рекомендує розробку 

модельних контрактів між авторами, виконавцями, з одного боку, та видавцями, 

продюсерами та організаціями мовлення, з іншого (Study on the conditions, 2000, P. 

154, 155). Питаннями, актуальними для ЄС, є гармонізація законодавства з 

створення об’єктів авторського права найманими працівниками та за договором 
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замовлення; передання прав і ліцензування; обмежень стосовно передання прав 

(майбутні твори, майбутні способи використання, обмеження обсягу прав тощо); 

виплати винагороди; випадки розірвання договору тощо.  

Викликом для ЄС є ухвалення Регламенту ЄС з авторського права, що мав би 

замінити національне законодавство з авторського права та вирішити проблему 

відмінності національних законодавств (див. розд. 2). На цей час пропозиції ЄК 

щодо гармонізації законодавства стосуються переважно окремих питань охорони 

авторського права і суміжних прав у цифровому середовищі, пов’язаних з 

реалізацією стратегії утворення Єдиного цифрового ринку ЄС (див. розд. 2). 

Аналіз негармонізованого законодавства країн ЄС з охорони авторського права 

і суміжних прав ілюструє наявність сфер, де гармонізація законодавства є 

актуальною, а досвід інших країн може бути використаний в Україні (Капіца та ін., 

2012, С. 541—544). Так, дослідження законодавства і діяльності організацій 

колективного управління в державах-членах ЄС та Україні стосовно збору 

винагороди за опубліковані з комерційною метою фонограми і відеограми свідчить, 

що у більшості держав-членів збір винагороди виконавців здійснює одна організація 

чи колективні організації виконавців і виробників фонограм або спеціально 

утворена декількома колективними організаціями виконавців і виробників фонограм 

окрема єдина організація. Важливим є державний контроль збору винагороди у 

державах Східної Європи — нових членах ЄС. 

Державам-членам ЄС властива ефективна практика щодо приватного 

копіювання, проте відмінності національного законодавства щодо виробників та 

імпортерів чистих носіїв і обладнання обумовило ініціативи Європейської комісії з 

вивчення актуальності гармонізації цього інституту у межах ЄС, проведення 

публічних слухань і запровадження процедури медіації щодо визначення розміру 

зборів у разі приватного копіювання та репрографії  (Vitorino Antуnio, 2013). 

В Україні незначні у порівнянні з державами ЄС суми зібраної винагороди, 

відсутність дієвих важелів впливу на осіб, що мають сплачувати збори, свідчать про 

малоефективність національного законодавства. Актуальним є введення контролю 

та адміністративної відповідальності за несплату зборів виробниками чи 
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імпортерами обладнання та носіїв, а також, з урахуванням досвіду європейських 

країн, запровадження ефективного механізму розподілу коштів. Відсутнє також 

законодавче врегулювання та практика виплати винагороди авторам за 

репрографічного відтворення, яка упроваджена в ЄС із визначенням суб’єктів, що 

мають сплачувати винагороду, організації, яка має здійснювати її збір та розподіл, 

затвердження Урядом ставок виплати винагороди. 

Актуальною для України є практика регулювання використання фільмів, 

аудіовізуальних творів і відеограм у державах-членах ЄС, що включає право автора 

використовувати власний твір в іншому аудіовізуальному творі, якщо 

аудіовізуальний твір не було оприлюднено упродовж певного строку або по 

закінченні певного строку від надання дозволу виробнику аудіовізуального твору; 

особливості завершення аудіовізуального твору, обмеження права виробника 

використовувати епізоди аудіовізуального твору тощо. Крім того у контексті 

піднесення та забезпечення ширшого доступу до культурної спадщини в Україні 

актуальним є урахування практики держав-членів ЄС та останніх ініціатив ЄС з 

гармонізації законодавства з авторського права та запровадження механізму доступу 

до «сирітських» творів (директива 2012/28/ ЄC) і творів, доступ до яких відсутній на 

ринку (див. розд. 2). 

1.4. Основні етапи розвитку права інтелектуальної власності ЄС. Iнститути 

права інтелектуальної власності ЄС 

Періодизацію розвитку права інтелектуальної власності в ЄС розглянуто в 

низці публікацій із виділенням економічних і політичних важелів розвитку, а також 

певних етапів розвитку (Капіца, 2006b, С. 45—48; Капіца та ін., 2012, С. 15—66, 

531—532). Варто зазначити відносну самостійність розвитку охорони авторського 

права і суміжних прав із ухваленням ЄС політичних документів та планів розвитку 

саме для цієї сфери та ухваленням ЄС документів, де комплексно розглянуто 

завдання щодо розвитку законодавства з усіх напрямів охорони інтелектуальної 

власності переважно у 2000-х рр. 
53

 

                                                 
53

 Повідомлення Європейської комісії «Єдиний ринок для прав інтелектуальної власності. Підтримка творчості та 

інновацій для забезпечення економічного зростання, високоякісних робочих місць та першого класу виробів та послуг 

в Європі» СОМ (2011) 287 final, 24.05.2011 р. тощо. 
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1970—1980-ті рр. є періодом виникнення правової юриспруденції ЄЕС з 

питань авторського права і суміжних прав та охорони об’єктів промислової 

власності внаслідок судової практики з окремих вузьких питань, пов’язаних із 

застосуванням до об’єктів авторського права і суміжних прав, права промислової 

власності правил конкуренції та вільного руху товарів. Результатом цього етапу 

було вирішення Судом ЄС дилеми співіснування охорони прав інтелектуальної 

власності та вільного руху товарів і правил конкуренції та розроблення доктрин 

«існування та здійснення права інтелектуальної власності», «вичерпання прав», 

«спільного походження» тощо. Характерною для цього етапу є відсутність широкої 

судової практики Суду Справедливості щодо відмінностей національного 

законодавства з охорони прав інтелектуальної власності, що свідчить про 

відсутність суттєвих економічних чинників для гармонізації законодавства, а також 

тенденція надання переваги відмінностям національного законодавства, за винятком 

доктрини «вичерпання прав» та деяких інших питань (розд. 1.1). 

Авторське право і суміжні права. Аналіз особливостей гармонізації 

авторського права і суміжних прав держав-членів ЄС дозволяє виділити такі основні 

етапи розвитку авторського права і суміжних прав у ЄС. 

1988—1994 рр. — формування та початок здійснення політики ЄЕС щодо 

наближення законів держав-членів у сфері авторського права і суміжних прав як 

відповіді на виклики розвитку технологій і запровадження широкої програми 

гармонізації, що передбачало ухвалення шести нових директив, додаткових 

актуальних питань, що вимагають ухвалення актів ЄС, а саме: строки охорони, 

право слідування, репрографія, моральні права. Ці ініціативи, як вказано у розділах 

1.1, 2.7, були наслідком не економічних чинників, а політичних рішень щодо 

гармонізації законодавства з важливих з точки зору Європейської комісії аспектів 

охорони авторського права і суміжних прав. 

1995—2001 рр. — широке обговорення та визначення особливостей 

регулювання авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві з 

ухваленням Інформаційної директиви (2001). 

2008—2009 рр. — визначення завдань, виходячи з політики створення Єдиного 
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ринку для Європи ХХІ ст., спрямованих на: розвиток авторського права і суміжних 

прав для розповсюдження знань і нововведень, які отримані під час наукових 

досліджень і навчання за допомогою електронних засобів передання інформації (з 

зосередженням уваги на можливих винятках авторського права у випадку бібліотек і 

архівів); розповсюдження інформації у зв’язку з навчанням і науковими 

дослідженнями; урегулювання особливостей використання об’єктів авторського 

права для людей з обмеженими фізичними можливостями; урегулювання 

використання інформації, створеної користувачами тощо. 

Провідною рисою сучасного етапу є увага до можливостей цифрових 

технологій для використання об’єктів авторського права і суміжних прав, пошуку 

ефективних засобів захисту прав інтелектуальної власності в Інтернет-середовищі та 

управління авторським правом і суміжними правами у цифрових мережах. 

Інтенсивне обговорення саме вдосконалення охорони авторського права і суміжних 

прав у контексті утворення Єдиного цифрового ринку в ЄС визначають перспективи 

розвитку авторського права і суміжних прав в ЄС 
54

. 

Право промислової власності. Щодо основних етапів розвитку права 

промислової власності — першою ініциативою ЄЕС була підготовка у 1960—1962 

рр. Європейської конвенції щодо європейського патентного права. Вона 

передбачала створення Європейського патентного офісу, який мав видавати 

патенти, чинні на території всього ЄЕС, та Європейського патентного суду. Проте 

небажання держав-членів поступитися своєю компетенцією стосовно судового 

розгляду справ, пов’язаних із винаходами, а також визначити обмежену кількість 

мов для подання заявок та публікації опису винаходів стало причиною того, що 

шлях ЄС до утворення єдиного європейського патенту з ухваленням регламентів 

щодо єдиної патентної охорони, мовних вимог, а також підписанням Угоди про 

Єдиний патентний суд тривав понад 50 років і завершився лише у 2012 та 2013 рр. 

                                                 
54

 Удосконаленню охорони авторського права і суміжних прав у зв’язку з утворенням Єдиного цифрового ринку 

присвячено низку документів ЄС: повідомлення Європейської комісії «Цифровий порядок денний для Європи» (2010), 

«Єдиний ринок для прав інтелектуальної власності. Підтримка творчості та інновацій для забезпечення економічного 

зростання, високоякісних робочих місць та першого класу виробів та послуг в Європі» (2011), «Стратегія єдиного 

цифрового ринку для Європи» (2015), «До сучасних більш європейських умов охорони авторського права» (2015), 

«Підтримка справедливої, ефективної та конкурентоздатної європейської економіки, заснованої на авторському праві, 

у Єдиному цифровому ринку» (2016) тощо. 
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Уведення єдиної патентної охорони оцінюється в ЄС як найзначніша подія у 

царині охорони прав інтелектуальної власності, що певною мірою завершує процес 

запровадження охорони прав промислової власності в межах усього ЄС (держав-

членів — учасниць механізму посиленої кооперації) для провідних для 

економічного розвитку об’єктів права промислової власності: торговельних марок, 

промислових зразків, винаходів, сортів рослин, географічних зазначень та 

найменувань походження. Стосовно інших об’єктів права інтелектуальної власності 

протягом 1975—2009 рр. були відсутні документи, що розглядали б основні 

чинники та плани ухвалення актів ЄС у цілому для всіх об’єктів права 

інтелектуальної власності. 

Аналіз підготовки Європейською комісією Зелених книг та Повідомлень щодо 

охорони окремих об’єктів права інтелектуальної власності, проектів актів ЄС 

свідчить про різні причини ініціатив. Крім того, характерними є тривалі періоди 

підготовки політичних документів, проектів актів та їх ухвалення, що пов’язано зі 

складністю узгодження окремих положень, а також з вирішенням організаційних 

питань (наприклад визначення місця розташування Офісу з гармонізації 

Внутрішнього ринку). На наш погляд, розглядаючи розвиток права інтелектуальної 

власності ЄС, варто зважати саме на перші ініціативи установ ЄС із запровадження 

регулювання у тих чи інших сферах. 

Так, у 1976 р. Європейською комісією було підготовлено Меморандум про 

запровадження торговельної марки Спільноти (ТМС), одним із провідних висновків 

якого було, що ухвалення регламенту має здійснюватися разом із директивою щодо 

гармонізації законодавства держав-членів з охорони торговельних марок. Проте у 

зв’язку з політичними питаннями, наприклад щодо розташування Відомства ТМС, 

першою, після понад восьмирічного обговорення проекту, було ухвалено директиву 

89/104/ЄЕС (1988), дещо пізніше — регламент № 40/94 (1993). 

Зовнішні чинники були вирішальними в ЄС у процесі введення додаткової 

охорони лікарських засобів, а також охорони топографій інтегральних мікросхем у 

1985—1990 рр. Так, підготовка Пропозиції про ухвалення Директиви про охорону 

оригінальних топографій виробників напівпровідникової продукції (1985) була 
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пов’язана з ухваленням у 1984 р. в США Акта про охорону напівпровідникових 

мікросхем. Ухвалення регламенту щодо додаткових сертифікатів охорони (проект 

акта було підготовлено 1990 р.) мало, таким чином, забезпечити фармацевтичним 

компаніям ЄС рівні умови конкуренції з виробниками у США та Японії у зв’язку з 

прийняттям у США у 1984 р. Закон про продовження строку патенту та цінової 

конкуренції на ліки та у Японії з 1988 р. набули чинності зміни до Закону про 

патенти щодо чинності патентів, пов’язаних із фармацевтичними препаратами.  

Забезпечення розвитку європейської біотехнологічної промисловості — було 

однією з цілей гармонізації законодавства щодо біотехнологічних винаходів 

(повідомлення Єврокомісії («Біотехнології у Спільноті» (1983), Біла книга 

«Завершення створення Внутрішнього ринку» (1985)). Запровадження заходів саме з 

боку ЄС пояснювалося відсутністю врахування тенденцій розвитку біотехнології в 

ЄПК (яку ухвалювали, коли сучасної біотехнологічної галузі не існувало), а також у 

національному законодавстві держав-членів. Проте складність погодження проекту 

директиви та різні погляди на врахування у проекті етичних аспектів охорони 

біотехнологічних винаходів призвели до того, що представлена у 1988 р. пропозиція 

директиви була ухвалена лише 1998 року. 

Ухвалення актів з охорони торговельних марок сприяло підготовці у 1991 році 

Зеленої книги про правову охорону промислових зразків та відносно швидкій 

підготовці пропозиції Європейської комісії щодо регламенту про промислові зразки 

Спільноти та директиви щодо охорони промислових зразків 1993 року, які були 

ухвалені у 1998 та 2001 рр. відповідно. 

Запровадження охорони найменувань походження для вин та харчових виробів 

в ЄЕС розглянуто Європейською комісією у 1988 році у процесі обговорення 

проблем майбутнього сільських регіонів ЄС із представленням проекту регламенту 

про захист географічних зазначень і найменувань походження 

сільськогосподарських продуктів і продовольчих товарів (1991) та ухваленням 

регламенту порівняно швидко — у 1994 р. 

Увага Європейської комісії до питань охорони комерційної таємниці у 2011—

2013 роках, на наш погляд, була пов’язана із політичним напрямом гармонізації 
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законодавства у всіх можливих сферах охорони інтелектуальної власності, а не з 

економічними чинниками (Study on Trade Secrets, 2013). Проект директиви, 

представлений у 2013 р., було ухвалено вже у 2016 р. 

Стосовно захисту прав інтелектуальної власності характерним для ЄС є 

поступове розширення сфери дії та урахування особливостей захисту прав 

інтелектуальної власності для різних ОІВ у регламентах щодо забезпечення 

реалізації прав інтелектуальної власності митними органами. ЄС ухвалено чотири 

редакції регламентів (1986, 1994, 2003, 2013 рр.) з виведенням митних засобів 

захисту на провідне місце серед засобів боротьби з контрафактною продукцією 

(розд. 5.2). Водночас невдалим був досвід гармонізації норм кримінального 

законодавства держав-членів із захисту прав інтелектуальної власності: не були 

ухвалені положення щодо кримінально-правового захисту проекту директиви із 

забезпечення реалізації прав інтелектуальної власності (2003), а також проект 

директиви про кримінальні заходи, спрямовані на забезпечення дотримання прав 

інтелектуальної власності (2005).  

Уперше про необхідність запровадження заходів з гармонізації законодавства 

щодо цивільно-правових засобів захисту Європейська комісія висловилася у Зеленій 

книзі «Боротьба з підробками та піратством в Єдиному ринку» 1988 р., але проект 

директиви із забезпечення реалізації прав інтелектуальної власності було 

представлено лише у 2003 р. і ухвалено у 2004 р. (розд. 5). 

Враховуючи наведене, уявляється, що для об’єктів промислової власності 

можна виділити такі етапи. 

1984—1989 рр. — ухвалення директив щодо гармонізації законів держав-членів 

про торговельні марки, топографію напівпровідникової продукції, а також 

регламентів про застосування правил конкуренції під час укладання ліцензійних 

угод і договорів про передання ноу-хау, проведення досліджень і розробок. 

1991—1998 рр. — ухвалення директив про наближення законів стосовно 

біотехнологічних винаходів, промислових зразків; утворення прав Спільноти на 

торговельні марки і прав Спільноти на сорти рослин; ухвалення регламенту щодо 

охорони географічних зазначень та найменувань походження; підготовка 
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пропозицій з гармонізації законів про корисні моделі. 

1999—2002 рр. — уведення промислового зразка Спільноти й обговорення 

пропозицій щодо запровадження корисної моделі Спільноти, а також переміщення 

акцентів регулювання на реалізацію прав інтелектуальної власності — ухвалення 

плану заходів, спрямованих на боротьбу з піратством і підробленою продукцією. 

2003—2012 рр. — посилення боротьби ЄС з піратською та контрафактною 

продукцією, а також інтенсивна діяльність із уведення патенту Спільноти. Так, у 

2004 р. ухвалено нову редакцію регламенту № 1383/2003 щодо митних дій стосовно 

товарів з підозрою на порушення певних прав інтелектуальної власності та заходів, 

що треба вживати до товарів, які порушують такі права, а також директиву 

2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності (2004). 

Європейська комісія затвердила Стратегію реалізації прав інтелектуальної власності 

в третіх країнах (10.11.2004), яка передбачає визначення країн пріоритетної уваги з 

порушеннями прав інтелектуальної власності, вплив на них шляхом політичного 

діалогу, технічної кооперації, санкцій. У 2012 р. завершено більш ніж 

п’ятдесятирічний шлях з утворення єдиної патентної охорони в ЄС із ухваленням 

регламентів щодо єдиного європейського патенту та мовних вимог, а також у 2013 р. 

Угоди про Єдиний патентний суд. 

На сучасному етапі ініціативи ЄС торкаються питань, де раніше діяльність із 

гармонізації національного законодавства не здійснювалася (захист комерційної 

таємниці) з провідною увагою, як зазначено вище, до удосконалення охорони та 

захисту авторського права і суміжних прав у цифровому середовищі. 

Iнститути права інтелектуальної власності ЄС. Місце права інтелектуальної 

власності в системі права ЄС та європейських країн та основні цілі ухвалення 

законодавства у сфері інтелектуальної власності є принципово відмінними. 

У країнах континентального права рисами права інтелектуальної власності, що 

дозволяє виділити його в окрему підгалузь галузі цивільного права є повнота 

регулювання відносин з приводу створення та використання об’єктів права 

інтелектуальної власності; охоплення відносин щодо всіх об’єктів права 

інтелектуальної власності; застосування як провідного режиму юридичного 
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регулювання методу дозволення; наявність розвинутих правових інститутів, що 

складають підгалузь. Основною метою удосконалення законодавства у сфері 

інтелектуальної власності є захист прав та інтересів авторів, винахідників та інших 

творців об’єктів права інтелектуальної власності та інших осіб, яким належать 

майнові права інтелектуальної власності. Інститути права інтелектуальної власності 

виділяються за кожним з об’єктів (або однорідною групою об’єктів) права 

інтелектуальної власності. Норми права відповідного інституту зазвичай 

відображені у спеціальному законі, що урегульовує правовідносини зі створення та 

використання об’єкта права інтелектуальної власності, підзаконних актах 
55

. 

З урахуванням важливості захисту прав інтелектуальної власності у другій 

половині 1990-х рр. у європейських країнах почав формуватися спеціальний 

інститут захисту прав на об’єкти права інтелектуальної власності як сукупність 

цивільно-правових, адміністративно-правових та кримінально-правових норм 

захисту майнових прав творців та інших осіб. Другорядне значення при цьому мало 

врегулювання проблеми співвідношення права інтелектуальної власності та права 

конкуренції, що здійснювалося відоповідно до норм антимонопольного 

законодавства. 

У системі права ЄС у порівнянні з такими провідними галузями права ЄС, як 

митне, інституційне, право конкуренції, формування права інтелектуальної 

власності як окремої галузі права тільки відбувається. 

До уведення торговельної марки Спільноти (1994) акти ЄС щодо охорони 

інтелектуальної власності та рішення Суду ЄС стосувалися переважно питань 

конкуренції та вільного обігу товарів. При цьому їхнє ухвалення мало місце в цілях 

відміни бар’єрів у торгівлі або протидії антиконкурентній практиці. 

Посилення інтеграції держав-членів ЄС спричинило застосування інструментів 

регламенту з уведенням єдиних прав інтелектуальної власності на території всіх 

держав-членів ЄС: Регламент Ради (ЄЕС) № 2081/92 про захист географічних 

зазначень та найменувань походження сільськогосподарських продуктів і 

                                                 
55

 Як зазначає О.Ф. Скакун, головне призначення інститутів права — у межах своєї групи однорідних суспільних 

відносин забезпечити суцільне, відносно закінчене регулювання (Скакун, 2001, С. 248). 
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продовольчих товарів (1992), Регламент Ради (ЄС) № 40/94 про торговельну марку 

Спільноти (1993), Регламент Ради (ЄС) № 2100/94 про права на сорти рослин 

Спільноти (1994), Регламент Ради (ЄС) № 6/2002 про промислові зразки Спільноти 

(2002). 

З ураховуванням більш ніж тридцятирічного негативного досвіду підписання 

Конвенції про патент Спільноти, недоліків, пов’язаних з видачею європейських 

патентів за Європейською патентною конвенцією у 1997 р. ЄС розпочав новий етап 

запровадження патенту Спільноти 
56

. Ця тема у 2000— 2010 рр. посідала центральне 

місце серед ініціатив Європейської комісії в галузі інтелектуальної власності. У 

результаті створено єдиний європейський патент, що діє не в межах всього ЄС, а на 

території країн-учасниць механізму посиленої кооперації. 

Уведення охоронних документів Спільноти дозволяє казати про формування 

власне права інтелектуальної власності ЄС як сукупності норм виникнення та 

здійснення прав інтелектуальної власності одночасно на території всієї Спільноти. 

Метою запровадження охорони прав на такі об’єкти є утворення єдиного ринку, 

усунення бар’єрів на шляху вільного пересування товарів і послуг, забезпечення 

добросовісної конкуренції 
57

. Ця мета ставилася і під час ухвалення ЄС директив, 

спрямованих на наближення національного законодавства щодо окремих питань 

охорони прав інтелектуальної власності (директиви з охорони авторського права і 

суміжних прав) або до гармонізації національного законодавства у цілому для 

окремих ОІВ (директиви з охорони торговельних марок, промислових зразків, 

типографій напівпровідникової продукції, комерційної таємниці). 

Таким чином, можна казати про двоступеневу систему права інтелектуальної 

власності ЄС, що охоплює сукупність правових норм з утворення прав 

інтелектуальної власності Спільноти, а також ухвалених для наближення 

законодавства держав-членів.  

Вважаємо, що про виділення права інтелектуальної власності в окрему галузь 

права ЄС можна буде говорити після запровадження охоронних документів ЄС або 

                                                 
56

 Promotion innovation through patents — Green Paper on Community Patent and European Patent System. COM (97) 314. 
57

 Абз. 5 Преамбули Регламенту Ради (ЄC) № 40/94 від 20 грудня 1993 р. про торговельну марку Спільноти; п. 3 

Преамбули Регламенту Ради (ЄC) № 6/2002 від 12 грудня 2001 р. про промислові зразки Спільноти тощо.  
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введення прав інтелектуальної власності ЄС на всі об’єкти права інтелектуальної 

власності (відносно ухвалення Регламенту ЄС з авторського права див. розд. 2.3). 

За аналогією з правом інтелектуальної власності континентальних країн можна 

зазначити такі інститути права інтелектуальної власності ЄС як охорона 

торговельних марок, промислових зразків, сортів рослин, географічних зазначень та 

найменувань походження. Ці інститути охоплюють усі суспільні відносини, 

пов’язані з набуттям і реалізацією прав на відповідні об’єкти на рівні Спільноти. 

Особливе місце в ЄС посідає інститут охорони прав на винаходи, що 

складається, на відміну від інших об’єктів промислової власності, — з норм 

міжнародних договорів (Європейська патентна конвенція, Угода про Єдиний 

патентний суд); регламентів ЄС № 1257/2012 та № 1260/2012 щодо єдиної патентної 

охорони та мовних вимог; норм національного права держав-членів у частині, що 

віднесена до компетенції держав-членів Європейською патентною конвенцією та 

вказаними регламентами; а також норм актів ЄС, ухвалених з окремих питань 

охорони винаходів (директива 98/44/ЄС про правову охорону біотехнологічних 

винаходів, регламенти ЄС про запровадження сертифікатів додаткової охорони для 

лікарських засобів та засобів захисту рослин № 1768/92, № 1610/96 та рішень Суду 

ЄС, що тлумачать положення вказаних актів. 

Активного становлення в ЄС набуває інститут реалізації прав інтелектуальної 

власності, боротьби з підробленою та піратською продукцією. Він включає норми 

регламенту № 608/2013 щодо забезпечення реалізації прав інтелектуальної власності 

митними органами, а також норми директиви 2004/48/ЄС про забезпечення 

дотримання прав інтелектуальної власності. 

Актуальним є питання: яке місце належить у праві інтелектуальної власності 

ЄС нормам права конкуренції ЄС, що стосуються інтелектуальної власності, та чи 

повинні вони розглядатися лише у рамках права конкуренції? Зазначимо, що в 

монографічних дослідженнях права ЄС і права інтелектуальної власності, крім 

загального розгляду права конкуренції, в аналіз конкурентного законодавства 

обов’язково входить викладення пов’язаних з правом конкуренції аспектів права 

інтелектуальної власності як один із основних розділів (Волтер, 2002). На наш 
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погляд, комплексний характер права інтелектуальної власності ЄС обумовлює 

включення до нього також і питань права конкуренції: укладання договорів із 

трансферу технологій, проведення досліджень і розробок, договорів франчайзингу, 

інтелектуальна власність і спільні підприємства, інтелектуальна власність і 

зловживання монопольним становищем тощо. 

Висновки до розділу 1 

1. Виникнення юриспруденції ЄС з охорони прав інтелектуальної власності у 

1970—1980-х рр. було пов’язано із судовою практикою та застосуванням під час 

вирішення суперечок правил конкуренції та вільного руху товарів. 

Відсутність у первинному законодавстві ЄЕС спеціальних норм, що стосуються 

охорони прав інтелектуальної власності, суперечність положень Римського договору 

щодо заборони кількісних і всіх інших еквівалентних їм дій між державами-членами 

(ст. 28) та можливості обмежень імпорту, експорту, транзиту товарів відповідно до 

принципів захисту промислової та комерційної власності (ст. 30) призвело до 

інтенсивної судової практики та напрацювання Судом Справедливості концепції 

«існування та здійснення права інтелектуальної власності», доктрин «вичерпання 

прав», «спільного походження». Це заклало важливі принципи співіснування 

національної охорони прав інтелектуальної власності держав-членів та вільного 

руху товарів та правил конкуренції в ЄС. Вироблену Судом Справедливості 

доктрину вичерпання прав інтелектуальної власності було відображено у пізніше 

ухвалених директивах ЄС щодо торговельних марок, промислових зразків, правової 

охорони комп’ютерних програм, баз даних, в Інформаційній директиві, регламентах 

ЄС про промислові зразки, торговельні марки, сорти рослин Спільноти тощо. 

2. Враховуючи практику національних судів відносити будь-який спосіб 

використання творів до «специфічного об’єкта», судові рішення з тлумачення 

Договорів ЄС 1970—1980-х рр., визначивши суттєвий принцип вичерпання прав, а 

також міжнародного вичерпання, не спричинили за межами цього принципу 

суттєвого впливу на національне законодавство держав-членів ЄС. Відсутність 

широкої судової практики Суду Справедливості щодо відмінностей національного 

законодавства з авторського права і суміжних прав, торговельних марок, винаходів 
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свідчить про відсутність суттєвих економічних чинників для гармонізації. Тому 

основним чинником гармонізації законодавства в ЄС стала загальна політика 

Спільноти щодо наближення законів держав-членів у різних галузях, у тому числі 

авторського права і суміжних прав, а також уведення єдиних прав інтелектуальної 

власності Спільноти. 

3. Відсутність визначених у Договорі ЄЕС цілей Спільноти у сфері 

інтелектуальної власності та складність в ухваленні рішень (необхідність згоди всіх 

членів Ради ЄС, ст. 308 ДЗЄС) призвели до ускладнення запровадження єдиного 

патенту Спільноти та не сприяли введенню регіональної охорони авторського права 

і суміжних прав в ЄС з встановленням лише Лісабонським договором 2007 р. 

спеціальної компетенції ЄС з утворення європейських прав інтелектуальної 

власності зі спрощеною процедурою ухвалення регламентів, а також спільної 

комерційної політики на єдиних принципах, що стосується, зокрема, «комерційних 

аспектів інтелектуальної власності». 

4. Треба відзначити різне розуміння застосування поняття уніфікації в ЄС: як 

уніфікації національного законодавства, так і забезпечення охорони єдиних прав 

інтелектуальної власності, що діють на території всіх держав-членів Європейського 

Союзу. 

5. Аналіз діяльності Ради Європи у сфері охорони промислової власності 

свідчить, що Рада Європи стала першою міжнародною організацію, яка взяла на 

себе завдання створити міжнародну систему проведення експертизи на винаходи та 

видачі міжнародних патентів. Ініціатива Ради Європи 1949 року з ухвалення 

Конвенції зі створення Європейського патентного офісу сприяла системній роботі 

Ради з уніфікації європейського патентного законодавства і розробці та ухваленню 

Європейської конвенції щодо формальностей для подання патентних заявок (1953), 

Європейської конвенції про міжнародну класифікацію патентів на винаходи (1954) 

та Конвенції про уніфікацію певних питань матеріального права стосовно патентів 

на винаходи (1963). Ухвалення конвенцій уможливило уніфікацію національного 

законодавства країн Європи. Конвенції також стали основою міжнародного 

законодавства з охорони промислової власності.  
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У післявоєнні роки Рада Європи посіла провідне місце у розвитку міжнародного 

законодавства з охорони винаходів, що відбувалось за відсутності або у перші роки 

становлення Європейського Економічного Союзу, а також за відсутності 

відповідних ініціатив з боку Об’єднаних міжнародних бюро з охорони 

інтелектуальної власності. 

6. Радою Європи було започатковано e 19601989 рр. регіональну уніфікацію 

європейських країн з охорони суміжних прав організацій телевізійного мовлення, 

окремих питань авторського права, а також транскордонного телебачення.  

Набуття в ЄС упродовж 1990-х рр. пріоритету охорони авторського права і 

суміжних прав, входження до ЄС у 2004 р. нових європейських країн, зобов’язання 

щодо наближення національного законодавства у сфері інтелектуальної власності до 

стандартів ЄС в угодах ЄС про асоціацію та про партнерство і співробітництво з 

іншими країнами — усе це призвело до поступового зменшення ролі Ради Європи у 

порівнянні з ЄС стосовно розвитку законодавства з авторського права і суміжних 

прав.  

7. Розгляд документів Ради Європи і законодавства України свідчить, що певна 

частина положень європейських угод та рекомендацій відображена в національному 

законодавстві. Проте в Україні не здійснювався системний розгляд зазначених актів 

із напрацюванням пропозицій стосовно доповнень або внесення змін до 

законодавства.  

8. Дослідження національного законодавства держав-членів ЄС та ініціатив ЄС 

із гармонізації законодавства дає змогу виділити напрями національного 

законодавства, не охоплені гармонізацією. Це стосується охорони корисних 

моделей, патентоздатності винаходів, пов’язаних з комп’ютером, охорони на 

національному рівні географічних зазначень та найменувань походження, фірмових 

найменувань, службових об’єктів промислової власності, укладання договорів у 

сфері інтелектуальної власності тощо. Законодавство у сфері охорони авторського 

права і суміжних прав гармонізовано лише з окремих питань із наявністю певних 

відмінностей щодо визначення: об’єктів, яким надається охорона та які не 

охороняються; змісту моральних та майнових прав автора; особливостей 
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урегулювання майнових прав на твори, створені під час трудових відносин та на 

замовлення; випадків та змісту вільного використання творів; особливостей 

використання та сплати винагороди за публічне використання фонограм і відеограм, 

опублікованих із комерційною метою; умов відтворення об’єктів авторського права 

і суміжних прав у домашніх умовах і виключно в особистих цілях; умов 

репрографічного відтворення; укладання договорів тощо. На цей час не ухвалений 

акт гармонізації щодо кримінально-правового захисту прав інтелектуальної 

власності. Відмінною є практика держав-членів ЄС щодо захисту прав 

інтелектуальної власності у мережі Інтернет. 

9. Досвід держав-членів ЄС у сферах, що стосуються негармонізованого 

законодавства, є актуальним для України стосовно оцінки в Україні національного 

законодавства як відносно acquis ЄС, так і кращих правових рішень на 

національному рівні. Це стосується охорони корисних моделей, патентування 

винаходів, пов’язаних із комп’ютером, охорони службових винаходів, сплати 

винагороди за опубліковані з комерційною метою фонограми і відеограми, 

приватного копіювання та репрографії, а також інших питань. 

10. Дослідження розвитку права інтелектуальної власності в ЄС дає змогу 

зробити висновок про певні етапи розвитку права інтелектуальної власності ЄС. 

Загальним для об’єктів авторського права і суміжних прав і промислової власності є 

перший етап — 1970—1980 рр. Це етап виникнення правової юриспруденції ЄЕС з 

охорони інтелектуальної власності внаслідок судової практики з окремих вузьких 

питань, пов’язаних із застосуванням до об’єктів авторського права і суміжних прав, 

права промислової власності, правил конкуренції та вільного руху товарів.  

У 1988—2016 рр. періодизація розвитку авторського права і суміжних прав 

пов’язана з політичними ініціативами ЄС щодо гармонізації законодавства, що 

безпосередньо стосується запровадження програми гармонізації (1988— 1994), а 

також із розвитком інформаційного суспільства та ухваленням Інтернет-договорів 

ВОІВ 1996 р. (1995—2001); політики утворення економіки на основі знань (2008—

2009); розвитку цифрових технологій та утворення єдиного цифрового ринку ЄС 

(2010—2017). 
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Напрямки гармонізації законодавства з охорони промислової власності та інших 

об’єктів права інтелектуальної власності у 1960–2009 рр. визначалися економічними 

чинниками (біотехнологічні винаходи, торговельні марки, промислові зразки, 

географічні зазначення, сорти рослин); зовнішніми факторами (додаткова охорона 

лікарських засобів, охорона топографій інтегральних мікросхем); політикою  

розширення напрямків гармонізації (комерційна таємниця) з переходом до 

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

етапу (2010 р. – дотепер) провідна увага відводиться гармонізації законодавства з 

охорони авторського права і суміжних прав в умовах утворення єдиного цифрового 

ринку та захисту прав інтелектуальної власності. 

11. Характерною для ЄС є двоступенева система права інтелектуальної 

власності ЄС, що охоплює сукупність правових норм утворення прав 

інтелектуальної власності Спільноти та норм, які було ухвалено з метою 

наближення законодавства держав-членів. 

При цьому запровадження прав інтелектуальної власності Спільноти дозволяє 

казати про формування права інтелектуальної власності ЄС як сукупності норм 

щодо виникнення та здійснення прав інтелектуальної власності одночасно на 

території всього ЄС. На сьогодні, на наш погляд, можна виділити такі інститути 

права інтелектуальної власності ЄС: охорона торговельних марок, промислових 

зразків, сортів рослин, географічних зазначень і найменувань походження, що 

охоплюють усі суспільні відносини, пов’язані з набуттям та реалізацією прав 

інтелектуальної власності Спільноти. 
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РОЗДІЛ 2. УНІФІКАЦІЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА 

ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄС З ОХОРОНИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ 

ПРАВ 

Проблематика охорони авторського права та суміжних прав в ЄС 

досліджувалась автором у декількох монографічних виданнях та наукових статтях 

(Капіца, 2017, С. 98—204; Капіца, 2016b; Капіца, Ступак, Жувака, 2012; Право 

інтелектуальної власності, 2006, С.; Капіца, 2006, С. 422—451 тощо). У цьому 

виданні увага зосереджена на основних етапах становлення охорони авторського 

права і суміжних прав в ЄС, проблемі кодифікації законодавства та утворенні 

єдиного для держав-членів ЄС авторського права, розвитку авторського права і 

суміжних прав в умовах цифрового ринку. 

2.1. Авторське право та виклики технологій 

Ухвалення актів гармонізації у сфері авторського права і суміжних прав не було 

пріоритетом перших десятиріч існування ЄЕС. Перша ініціатива 1970-х рр. була 

пов’язана з утворенням патентної системи Спільноти, друга (1976) стосувалася 

запровадження торговельної марки Спільноти. 

Основу перших директив ЄС у галузі авторського права і суміжних прав було 

закладено у підготовленій 1988 року Зеленій книзі «Авторське право та виклик 

технологій — питання авторського права, що вимагають невідкладних дій» 
58

. У 

книзі зазначалося, що в економіці розвинутих країн відбувався перехід від 

виробництва звичайних товарів до виробів, у які закладено результати творчості, 

навичок. Такі виробництва суттєво вразливі у випадку порушення авторського 

права. Різний рівень охорони авторських прав має впливати не тільки на торгівлю, 

але й на обсяг виробничої діяльності у державах, на інвестиції (п. 1.5.16). 

Комісія виділила чотири важливі для Спільноти цілі: зняття правових бар’єрів 

для торгівлі; зміцнення конкурентоздатності економіки, що пов’язана з авторським 

правом, та ухвалення законодавства, що має гарантувати відповідний захист прав у 
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порівнянні з основними конкурентами ЄС; захист результатів творчості та 

інвестицій в ЄС; обмеження негативного впливу авторського права на конкуренцію,  

(п. 1.3.1—1.3.6). Визначалися питання, що вимагають ужити негайних заходів: 

піратство, домашнє копіювання аудіо- та відеозаписів, право на розповсюдження, 

вичерпання прав і прокат, охорона комп’ютерних програм та баз даних, 

міжнародно-правові питання охорони авторського права і суміжних прав (п. 1.6). 

Також запропоновано ухвалити низку директив у цілях гармонізації законодавства. 

З урахуванням обговорення Зеленої книги, 1991 р. Комісія ухвалила 

повідомлення «Продовження Зеленої книги. Робоча програма Комісії у галузі 

авторського права і суміжних прав» 
59

 із визначенням п’яти директив, що 

пропонується ухвалити, додаткових питань, де мають бути проведені дослідження, а 

саме: моральні права, репрографія, право слідування, колективне управління 

авторським правом і суміжними правами. 

Відповідно до цього Повідомлення до 31.12.1991 р. Комісія повинна була 

надати пропозиції щодо директив: про право на прокат та на позичку та деякі 

суміжні права (ухвалена в 1992 р.); про домашнє копіювання звукових та 

аудіовізуальних записів (не була ухвалена); про гармонізацію правової охорони баз 

даних (ухвалена в 1996 р.); про гармонізацію строку охорони авторського права і 

деяких суміжних прав (ухвалена в 1993 р.); про координацію деяких положень 

авторського права і суміжних прав за застосування їх до супутникова мовлення та 

кабельної ретрансляції (ухвалена в 1993 р.) 
60

. Підготовка директиви про охорону 

комп’ютерних програм, запропонована Зеленою книгою 1988 року, була реалізована 

Комісією з поданням пропозиції щодо директиви у 1989 р. та її ухваленням у 1991 р.  

Як зазначають Tritton G., Malynicz S. (Intellectual Property in Europe, 2008, Р. 

486), «перше покоління» директив — це заходи, що стосуються переважно 

непов’язаних питань, а у деяких випадках і не дуже важливих. Окремі питання, 

наприклад охорона комп’ютерних програм, урегульовано детально, інші —частково. 

Інколи повністю різні аспекти охорони прав об’єднані разом, як у директиві про 
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право на прокат. Важливі питання щодо змісту авторського права, дій, які 

порушують авторське право, вільного використання було залишені на подальше 

вирішення. Таким чином, запропоновані заходи не передбачали системної 

гармонізації законодавства, як у випадку торговельних марок чи промислових 

зразків, а зазначали питання, які, на думку авторів, було нескладно погодити. 

Характерним було досить швидке ухвалення більшості вказаних проектів 

директив протягом одного—двох років після публікації. Директиву про правову 

охорону баз даних ухвалено через п’ять років. Водночас директиву про право 

слідування на користь автора оригінального твору мистецтва було ухвалено лише 

через 10 років (2001), а директиву про колективне управління авторським правом і 

суміжними правам — через 23 роки (2014). 

Щодо директиви про домашнє копіювання аудіо та відеозаписів, то, 

незважаючи на визначення цього питання у Зеленій книзі 1988 року та Повідомленні 

1991 року як пріоритетного, проекту директиви до цього часу не представлено. 

Дискусії з цього питання тривають і дотепер. 

Зелена книга приділяє значну увагу піратству щодо аудіо- та відеозаписів та 

інших об’єктів,  підготовці рекомендацій стосовно утворення на рівні Спільноти або 

міжнародному рівні директорії або директорій аудіо- та відеозаписів та фільмів; 

ініціювання міжнародного договору щодо вилучення контрафактних товарів, 

вдосконалення митного контролю за контрафактною продукцією, кримінально-

правового захисту прав інтелектуальної власності тощо. 

Варто зазначити, що система митного контролю контрафактних товарів набула 

в ЄС значного вдосконалення з ухваленням у 1986—2013 рр. чотирьох редакцій 

регламенту № 3842/86, та лише через 16 років у 2004 р. було ухвалено директиву 

про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності й у 2005 р. 

запропоновано пропозицію щодо директиви про кримінальні заходи, спрямовані на 

забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності (останню не ухвалено). 

Охорона прав на комп’ютерні програми. Ухвалення 1991 р. Директиви 

91/250/ЄЕС від 14.05.1991 р. про правову охорону комп’ютерних програм
61

 має 
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особливе значення, оскільки цим Спільнота започаткувала гармонізацію законів 

держав-членів у сфері авторського права, уперше закріпила критерій оригінальності 

як умови надання охорони об’єктам авторського права, а також встановила стандарт 

охорони комп’ютерних програм авторським правом як літературних творів у 

розумінні Бернської конвенції. Важливим було закріплення охорони для будь-якого 

виду комп’ютерних програм, уніфікація авторства на комп’ютерні програми та 

відносин з роботодавцем, дій, що підпадають під обмеження, та винятків з таких дій, 

а також визначення детальних умов декомпіляції. Про позитивний вплив директиви 

свідчить зростання індустрії програмного забезпечення країн Європи, а також 

зменшення рівня піратства з 78 % у 1990 до 36 % у 1998 р. (Капіца, 2005b, С. 102—

106). 

Аналізування практики застосування директиви, обговорення наслідків її 

імплементації не виявили суттєвих пропозицій щодо внесення змін до директиви. З 

точки зору Європейської комісії немає необхідності доповнювати директиву новими 

положеннями. Суттєвим є спрямування зусиль для вирішення питань, що 

стосуються патентоздатності комп’ютерних програм, заходів боротьби з піратством, 

а також використання ліцензійного програмного забезпечення в державних 

установах
62

. 

Водночас треба відзначити важливість рішень Суду ЄС щодо тлумачення 

положень директиви
63

. Це стосується, зокрема, рішення про вичерпання прав на 

використану комп’ютерну програму та можливості її перепродажу, що спричинює 

формування вторинного ринку об’єктів права інтелектуальної власності у цифровій 

формі в ЄС та є суттєвою відмінністю законодавства ЄС від законодавства США. 

Охорона прав на бази даних. Гармонізація законодавства з охорони баз даних 

в ЄС Директивою 96/9/ЄC від 11.03.1996 р. про правову охорону баз даних
64

дала 

змогу наблизити різні норми національного законодавства щодо авторсько-правової 

охорони баз даних, визначивши єдиний підхід до визначення їхньої оригінальності, 
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а також увести у державах-членах захист змісту баз даних, що не охороняється 

авторським правом (право особливого роду — sue generis), що раніше 

застосовувалось лише в окремих державах. 

Положення директиви 96/9/ЄС про охорону баз даних були значно розвинуті 

Судом ЄС, який визначив низку важливих для застосування директиви понять 

«вилучення», «повторне використання», «суттєва частина» та «несуттєва частина» 

(бази даних), «інвестиції… в одержання… змісту», «інвестиції в …перевірку 

…змісту» бази даних, а також специфіку охорони баз даних, що об’єднують різні 

модулі та містять інформацію, як загальнодоступну з інших джерел (нормативні 

акти), так і з відсутнім прямим доступом
65

. 

Результати аналізування застосування законодавства ЄС щодо баз даних 

свідчать про відсутність позитивного економічного впливу директиви на розвиток 

індустрії баз даних. Якщо частка виробництва баз даних у Європі упорівнянні із 

США, де охорона не оригінального змісту баз даних здійснюється іншими 

правовими засобами, у 1996 р. становила 1/2, то у 2004 р. вона зменшилась до 1/3
66

. 

Це призвело до пропозицій щодо відміни або перегляду директиви (Intellectual 

property, 2005). 

Вимоги директиви щодо захисту в ЄС правом sui generis баз даних, створених у 

третіх державах, лише на підставі двосторонніх договорів, укладених з ЄС, 

призводить до необхідності визначення, яким правовим інститутом у третіх країнах 

має захищатися позбавлений оригінальності зміст баз даних.  

Враховуючи запровадження в ЄС права sui generis за відсутності на той час 

гармонізованого законодавства держав-членів щодо недобросовісної конкуренції, 

критицизм щодо права sui generis як у ЄС (Jerman, 2000; Мaurer et al., 2001, P. 789, 

790), так і в США (Gasaway, 2006; Neeta Thaku, 2001, P. 100—133; Wu By Xuqiong, 

2002) та доцільність використання у разі введення нових положень у національне 

законодавство наявних національних правових інститутів, уявляється, що мета — 

захист інвестицій у бази даних — може бути досягнута через ухвалення змін до 
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інвестиційного законодавства або законодавства про недобросовісну конкуренцію 

третіх країн. При розробці таких законопроектів важливо повною мірою відобразити 

у них рішення Суду ЄС щодо тлумачення положень директиви (Капіца, Ступак, 

Жувака, 2012, С. 241—249). 

Право на прокат, право на позичку та деякі суміжні права. Із урахуванням 

відсутності на час ухвалення Директиви 92/100/ЄЕС від 19.11.1992 р. про право на 

прокат, право на позичку та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності 

визначення прав на прокат та позичку на рівні ВОІВ та ВТО, директива стала 

першим міжнародним актом, що надав визначення поняттям «прокат» і «позичка» та 

запровадив виключення із застосування позички публічними бібліотеками, а також 

визначив право на винагороду за надання прокату та позички. 

Крім того, директивою було вирішено низку важливих питань: визначено 

поняття «фільм», зазначено нового суб’єкта суміжних прав — «продюсер першого 

запису фільмів», закріплено право суб’єктів суміжних прав на розповсюдження 

тощо. 

Суттєвим є положення директиви щодо неможливості відмови від права на 

отримання справедливої винагороди у зв’язку із прокатом. 

Імплементація директиви не призвела до повної гармонізації національного 

законодавства стосовно прокату та позички. Встановлена директивою можливість 

застосовувати різні підходи щодо права на прокат та на позичку призвело, з 

урахуванням культурних традицій та наявного регулювання, до запровадження у 

деяких країнах виключного права на позичку для усіх або окремих видів творів; в 

інших країнах було застосовано право на отримання винагороди замість виключного 

права на позичку або діяла змішана система. Потрібно зазначити супротив, що 

отримала директива від національних та міжнародних бібліотечних організацій, а 

також окремих авторів у зв’язку з обмеженням у бібліотеках права на читання 

вимогами сплати винагороди (Капіца, 2017, С. 125—129) . 

Мовлення, публічне сповіщення та кабельна ретрансляція. Ухвалення 

директиви 89/552/ЄЕС від 3.10.1989 р. «Телебачення без кордонів» 1989 року є 

результатом суттєвого впливу на розвиток цієї сфери в ЄС Ради Європи з 
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адаптацією у директиві для держав-членів ЄС положень Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення 1989 року № 132. 

Вказані документи надали визначення мовників, які перебувають під 

юрисдикцією держави-учасниці; зобов’язання компетентних органів держав 

надавати інформацію про відповідного телемовника; обов’язки телемовника 

стосовно надання послуг, зокрема щодо поваги до гідності людини та основних прав 

людей. Окремо Конвенція та директива визначили принципи телереклами та 

телепродажу, їхню тривалість, а також спонсорства та запровадили механізми 

виділення ефірного мовлення європейським творам. З урахуванням розвитку 

технологій до директиви декілька разів вносилися зміни, зокрема щодо застосування 

на Внутрішньому ринку нелінійних (на замовлення) аудіовізуальних послуг, а також 

модернізації правил, які стосуються реклами, для лінійних аудіовізуальних послуг. 

Оцінки ефективності директиви 89/552/ЄЕС, здійснені Європейською комісією 

у 2016 р., результати публічних консультацій 2015 р. свідчать про позитивний вплив 

директиви на розвиток телерадіомовлення в ЄС, забезпечення високого рівня 

захисту суб’єктів права та сприяння доступу до телерадіопрограм з інших держав-

членів. Сучасний розвиток цієї сфери пов’язаний із реалізацією ЄС завдань 

формування єдиного цифрового ринку та підготовкою у 2016 р. Регламенту щодо 

доступу до онлайн телерадіопрограм на території всього ЄС. 

«Супутниково-кабельна директива» 93/83/ЄЕС запровадила єдині підходи щодо 

охорони авторським правом кабельних передач, а також сповіщення через супутник, 

поклавши край протилежним рішенням національних судів у цій галузі, та 

відобразила практику Європейської комісії з прав людини щодо авторсько-правових 

зобов’язань у разі публічного сповіщення. 

Її роль для розвитку авторського права є суттєвою, оскільки Бернська та 

Римська конвенції не вирішили питання, пов’язані зі сповіщенням через супутник, а 

також із кабельною трансляцією: відмінності між публічним сповіщенням через 

супутник прямого мовлення і публічним сповіщенням через супутник зв’язку; 

питання взаємодії супутників і кабельних систем; дотримання у разі мовлення через 

супутник авторського права та суміжних прав тільки в країні трансляції або в усіх 
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країнах прийому тощо. 

Суттєвим було закріплення виключного права автора давати дозвіл на публічне 

сповіщення через супутник творів, захищених авторським правом; здійснення 

кабельної ретрансляції програм з інших держав-членів із дотриманням авторського 

права та суміжних прав, а також здійснення ретрансляції на підставі індивідуальних 

або колективних договорів, укладених між суб’єктами авторського права та 

суміжних прав і кабельними операторами. Директивою закладено важливі принципи 

діяльності організацій колективного управління з визначенням, що право суб’єктів 

авторського права та суміжних прав дозволяти або забороняти кабельному 

оператору кабельну ретрансляцію може здійснюватися лише через організацію 

колективного управління на підставі укладених договорів, а також, що використання 

об’єктів авторського права і суміжних прав способом кабельної ретрансляції має 

здійснюватися виключно через організації колективного управління. 

У той же час практика реалізації директиви виявила ряд питань, що потребують 

удосконалення: це стосується можливості громадян країн ЄС мати доступ до 

супутникових каналів за межами держави-члена, на території якої вони постійно 

мешкають, удосконалення договірних відносин між представниками суб’єктів прав 

та мовниками тощо (Капіца, 2017, С. 129—137). 

Строки охорони авторського права і суміжних прав. Гармонізація 

законодавства держав-членів ЄС Директивою 93/98/ЄЕС від 29.10.1993 р.
 67

 мала дві 

цілі: визначення однакових строків охорони для різних категорій об’єктів 

авторського права та суміжних прав, з урахуванням відмінної практики в ЄС, а 

також продовження (порівняно із базовим строком охорони, встановленим 

Бернською конвенцією про охорону літературних і художній творів) строку охорони 

авторського права до 70 років. Якщо перше безпосередньо було обумовлено 

вимогами формування Внутрішнього ринку, продовження строків державам-

членами пов’язувалось із збільшенням строку життя двох поколінь, нащадків 

автора, проте основним було збільшення строків охорони у зв’язку із наслідками 

                                                 
67

 Council Directive 93/98/EEC of 29 October 1993 harmonizing the term of protection of copyright and related rights. OJ L 

290, 24.11.1993, P. 9—13. 



127 
 

 

 

Другої світової війни. 

Директива багато в чому повторювала положення Бернської та Римської 

конвенції, але надала певні уточнення, що стосуються визначення авторів 

кінематографічного або аудіовізуального твору та строку його охорони; охорони 

раніше не опублікованих творів, критичних і наукових публікацій і фотографій. 

Важливим є акцент директиви на охороні авторським правом фотографій «які є 

самобутніми творами у тому розумінні, що становлять інтелектуальний витвір 

автора» (ст. 6), тим самим уточнюючи положення Бернської конвенції щодо 

охорони фотографій (ст. 7 (4)). При цьому визначено, що держави-члени можуть 

передбачити охорону для інших фотографій (тобто нетворчого характеру). 

Практика застосування директиви свідчить про сталість норм директиви та 

відсутність необхідності принципових змін. Проте активна дискусія в ЄС у 2004—

2008 рр. щодо продовження строків охорони у сфері суміжних прав з ухваленням у 

2011 р. змін до директиви 2006/116/ЄC, які запроваджують збільшення строку 

охорони для записаних виконань та фонограм до 70 років, свідчить про провідну 

роль у змінах економічних інтересів рекордингових компаній та виконавців і вплив 

зовнішнього фактора — бажання вирівняти строки охорони зі строками, 

встановленими у США. 

Таким чином, у разі запозичення вказаного досвіду третіми країнами суттєвим є 

визначення виважених кроків щодо економічної доцільності збільшення строків 

охорони для виконань та фонограм з урахуванням економічних інтересів 

національних суб’єктів ринку (Капіца, 2017, С. 138—142). 

Право слідування. В умовах нечіткості положень Бернської конвенції щодо 

права слідування (ст. 14 ter) ухвалення Директиви 2001/84/ЄЕС від 27.09.2001 р. про 

право слідування на користь автора оригінального твору мистецтва 
68

 вперше 

призвело до визначення єдиних принципів охорони прав митців у державах-членах 

ЄС, ставок винагороди, суб’єктів, що її сплачують, та компетенції організацій 

колективного управління у цієї сфері. 
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Варто зазначити, що на перепродаж творів майнове право автора не 

поширюється, проте автори мають майнове право на отримання справедливої 

винагороди за такий вид використання твору. Важливе положення директиви — 

право на отримання винагороди є невідчужуваним і не може бути предметом 

відмови навіть заздалегідь. 

Враховуючи динамічний розвиток ринку продажу творів мистецтва (43 млрд 

євро, з яких 37 % становить ринок ЄС), ЄК через моніторинг, оцінку впливу 

приділяє значну увагу ефективності реалізації права слідування 
69

. З точки зору 

Комісії важливим є посилення дій щодо запровадження аналогічного права у третіх 

країнах-партнерах.Дослідження практики застосування директиви свідчить, що 

основні невирішені питання пов’язані з необхідністю покращення адміністрування 

права слідування, покращення роботи та вироблення єдиних стандартів організацій 

колективного управління у цій галузі (Капіца, 2017, С. 14—148).  

2.2. Авторське право і суміжні права в інформаційному суспільстві 

Наступний етап змін в авторському праві в Європейському Союзі був 

пов’язаний із викликами у 1990-х рр. авторському праву і суміжним правам в 

умовах інформаційного суспільства, активною дискусією щодо майбутнього 

авторського права, а також з ухваленням у рамках ВОІВ Інтернет-договорів 1996 

року — Договору про авторське право та Договору про виконання і фонограми 

(Капіца, 2012, С. 108—111). 

Поява нових комунікаційних технологій спричинила бурхливу дискусію щодо 

майбутнього авторського права. Рішення пов’язувалося із двома підходами, один 

визначав суттєві зміни законодавства з можливістю ефективного захисту 

авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет, інший — безперспективність 

традиційних авторсько-правових засобів захисту прав і пропонував упровадження 

технічних засобів захисту, у тому числі випуск аудіо-, відеоапаратури із захистом 

проти копіювання та відтворення піратських записів (Капіца, Ступак, 2006a, С. 8—

12). На міжнародному рівні суттєвим внеском у врегулювання зазначених проблем 

                                                 
69

 Report on the Implementation and Effect of the Resale Right Directive (2001/84/EC), Report from the Commission to the 

European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee. Brussels, 14.12.2011. COM(2011) 878 

final. 



129 
 

 

 

стало ухвалення 20.12.1996 ВОІВ Договору про авторське право та Договору про 

виконання і фонограми. Водночас у договорах не вдалося вирішити деякі суттєві 

питання, зокрема щодо відтворення або прокату у цифровому середовищі записів 

творів. Також на момент ухвалення договорів було очевидно, що забезпечення 

авторського права та суміжних прав за використання Інтернету потребує 

подальшого та швидкого удосконалення. 

У 1995 р. Комісія опублікувала Зелену книгу про авторське право та суміжні 

права в інформаційному суспільстві 
70

. Увага зосереджувалася на необхідності 

адаптації законодавства у контексті появи нових видів послуг та виробів, 

притаманних інформаційному суспільству, проблемі фрагментарності ринку ЄС у 

зв’язку із різним національним законодавством держав. Ухвалене 1996 р. 

повідомлення Комісії «Продовження Зеленої книги про авторське право і суміжні 

права в інформаційному суспільстві» 
71

 визначило чотири пріоритети ухвалення 

законодавства: стосовно права відтворення, повідомлення публіці, захисту 

інформації щодо управління правами та права на розповсюдження. 

Зазначені вище питання були розглянуті в ухваленій 2001 р. директиві 

2001/29/ЄC про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у 

інформаційному суспільстві (Інформаційна директива) 
72

, що мала адаптувати 

законодавство з авторського права і суміжних прав до технологічних змін, а також 

відобразити у праві Спільноти основні міжнародні зобов’язання відповідно до 

Інтернет-договорів 1996 року. На думку Tritton G., враховуючи далекоглядний ефект 

норм стосовно відтворення та обмежень майнових прав, директиву можливо 

розглядати як передування кодексу ЄС про авторське право (Intellectual Property in 

Europe, 2008, P. 488). Крім гармонізації базових економічних прав та уведення 

спеціального захисту для цифрових систем управління правами, значну частину 

директиви присвячено виключенням та обмеженням, що не розглядались у Зеленій 

книзі (див. Harmonizing European Copyright Law, 2009, P. 9). 
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Структура директиви побудована за концептуально новим підходом з 

поширенням її норм водночас на суб’єктів авторського права і суміжних прав, тоді 

як попередня практика ухвалення міжнародних актів передбачала розгалуження 

правових питань стосовно кожної з груп суб’єктів права. Стосовно права на 

відтворення (ст. 2) Директива не тільки дає уточнення вже визначеної сфери 

застосування цього права, а й поширює його, окрім традиційних, на ще одного 

суб’єкта, яким є «виробник першого запису фільму» (ст. 2 (d)). 

Директива визначає систему винятків та обмежень стосовно майнових прав на 

твори та об’єкти суміжних прав. У більшості випадків зроблено спробу пошуку 

балансу інтересів, як між різними категоріями суб’єктів авторського права, так і між 

вказаними суб’єктами та користувачами, суспільством у цілому. Так, дії з 

тимчасового відтворення, які не мають самостійного економічного значення (ст. 5 

(1)), уперше у міжнародному законодавстві виключаються з права на відтворення.  

Питанню застосування захисту технологічних заходів та інформації щодо 

управління правами присвячено окрему главу III директиви. Норми глави 

розвивають положення, що містяться у Договорах ВОІВ 1996 року. На особливу 

увагу заслуговує положення директиви (ст. 8 (3)) про зобов’язання держав-членів 

ЄС забезпечити можливість застосування ефективної судової заборони не тільки 

проти самих порушників, а й проти посередників, чиї послуги використовуються 

третіми особами для порушення авторського права та суміжних прав.  

Розвиток законодавства та практика застосування. Результати 

імплементації Інформаційної директиви та судової практики детально розглядалися 

L. Guibault, G. Westkamp та ін. у звіті, підготовленому на замовлення Комісії у 2007 

р. (Guibault, Westkamp, Rieber-Mohn, Hugenholtz et al., 2007). Ухвалення директиви, 

як зазначають автори, є цікавим прикладом певної недосконалості документа як 

інструмента гармонізації, з виникненням після її ухвалення нових проблем, 

посиленням у державах-членах дисгармонізації, правової невизначеності. Аналіз 

імплементації директиви у державах-членах свідчить про низку позитивних 

результатів і запровадження задовільного рівня гармонізації щодо права відтворення 

та повідомлення публіці у цифровому середовищі; уведення стосовно права 
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відтворення та права надання доступу вищого рівня охорони, ніж це передбачено 

договорами ВОІВ, TRIPS; значно ширшого визначення кола обмежень, ніж це 

передбачено міжнародними договорами. 

Проте положення директиви щодо винятків та обмежень (ст. 5) у зв’язку з 

їхньою необов’язковістю та інколи досить широкими формулюваннями призвели до 

протилежного результату — запровадження у державах-членах мозаїки виключень 

та обмежень, які суттєво різняться, що має негативно вплинути на надання 

транскордонних послуг онлайн. Дисгармонізація спричинена також положеннями 

щодо захисту технологічних заходів (ст. 6 (1), 6 (4)) через необхідність держав 

самостійно вирішувати, які інструменти є адекватним засобом захисту з появою 

різних рішень, процедур та навіть агентств.  

Положення директиви набули інтерпретації у більш ніж 90 рішень Суду ЄС. Їх 

аналіз наведено у (Капіца, Ступак, Жувака, 2012, С. 262—274). 

Директива 2001/29/ЄС набула широкого політичного виміру, порівняно з 

іншими актами ЄС, стала предметом досліджень, запроваджених Європейською 

комісію, та концептуально набула розвитку у багатьох документах, ухвалених в ЄС 

у 2010—2016 рр. (дивись розд. 2.4, 2.5). Законодавчі пропозиції склали окремий 

пакет модернізації авторського права в ЄС, оприлюднений у 2016 р.. 

2.3. Кодифікація норм авторського права 

Одними з цілей Плану дій з покращення нормативно-правового регулювання 

2002 р. та Річної політичній стратегії Європейської комісії на 2004 р. значилися: 

модернізація та спрощення acquis communautaire. Діяльність такого характеру, на 

думку Комісії, мала відповідати інтересам процесу приєднання до ЄС нових держав-

членів, полегшенню забезпечення новими державами — членами ЄС виконання 

вимог acquis. Відповідно до цих документів у 2003—2004 рр. розпочалась робота 

щодо консолідації acquis communautaire у формі кодифікації. Кодифікація у 

розумінні Комісії — це підготовка нових законодавчих актів, які об’єднають в 

єдиному тексті попередні акти та подальші поправки до них, не змінюючи суті 
73

. 
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Зазначимо, що таке розуміння кодифікації відрізняється від підходів до 

кодифікації, що мають місце в Україні (див., наприклад, Загальна теорія держави і 

права, 2008, С. 254) 
74

. 

У сфері авторського права і суміжних прав передбачалось кодифікувати три 

законодавчих акти: директиву про право на прокат, право на позичку та деякі 

суміжні права у сфері інтелектуальної власності — кодифікований текст було 

ухвалено 12 грудня 2006 р. (2006/115/ЄС), директиву про строк охорони авторського 

і деяких суміжних прав — кодифікований текст ухвалено 12 грудня 2006 р. 

(2006/116/ЄС), директиву про правову охорону комп’ютерних програм — 

кодифікований текст ухвалено 23 квітня 2009 р. (2009/24/ЄC).  

Розгляд актів свідчить про уведення у початковий текст директив пізніше 

ухвалених змін та про відсутність у кодифікованих актах принципово нових 

положень (Капіца, 2016a, С. 19—22). 

Європейський кодекс авторського права. Ідеї ширшої гармонізації авторського 

права в Європі відомі достатньо давно та обговорювались у багатьох наукових 

публікаціях, оглядах, а також у документах Європейської комісії (Bornkamm, 2004, 

P. 760; Wittem Group, 2010; The Recasting of Copyright, 2006, P. 219). 

Слід відзначити два основні підходи до здійснення кодифікації авторського 

права в Європі: перший представлено проектом Європейського кодексу авторського 

права, оприлюдненого 26 квітня 2010 р. групою науковців (проект Wittem) 
75

, а 

другий викладено в документах Європейської комісії: Повідомлення «Єдиний ринок 

для прав інтелектуальної власності» (COM (2011) 287 final), Зелена книга щодо 

розповсюдження аудіовізуальних творів у ЄС: можливості та виклики у напрямі 

створення єдиного цифрового ринку (COM (2011) 427 final) тощо. 

З точки зору Комісії (COM (2011) 287 final), метою кодексу є «повна 

кодифікація чинних директив стосовно питань авторського права і суміжних прав 

для гармонізації та консолідації норм щодо авторського права і суміжних прав на 

                                                 
74

 Під кодифікацією найчастіше розуміють докорінне перероблення чинних нормативних актів у певній сфері 

відносин і створення нового систематизованого цілісного акта. 
75

 Wittem Group — група науковців європейських країн, які представляють провідні наукові установи та університети 

Європи, якими було розроблено проект Європейського кодексу авторського права, представлений 26.04.2017. URL: 

http://www.copyrightcode. eu (Last accessed 01.09.2017). 



133 
 

 

 

рівні ЄС». Це надасть змогу визначити, що наявні виключення та обмеження 

відповідно до директиви 2001/29/ЄC мають бути оновлені чи гармонізовані на рівні 

ЄС. Такий кодекс мав би допомогти у з’ясуванні зв’язків між різними виключними 

правами та обсягом виключень і обмежень цих прав. 

Інші акценти проставлено у проекті Європейського кодексу авторського права 

групою науковців європейських країн, які представляють провідні наукові установи 

та університети Європи (Wittem Group). Метою кодексу є забезпечення прозорості 

(транспарентності) та узгодженості авторського права ЄС і охорони авторським 

правом моральних та економічних інтересів авторів із забезпеченням громадських 

інтересів щодо використання та розповсюдження творів 
76

. Кодекс, з точки зору 

авторів, може слугувати моделлю або довідковим інструментом майбутньої 

гармонізації чи уніфікації авторського права на рівні ЄС.  

Актуальність розробки кодексу автори пов’язують с суттєвими недоліками 

здійснення гармонізації законодавства з охорони авторського права в ЄС. 

Слід зазначити, що оцінці загальних результатів розвитку авторського права і 

суміжних прав у Європейському Союзі приділяється увага в дослідженнях багатьох 

європейських фахівців: Bornkamm J., Brown A., Fitzpatrick S., Guibault L., Westkamp 

G., Hugenholtz B., Eechoud M., Gompel S., Kamina P., Kingston W., Lewinski S., Lucas 

A., Reinbothe J., Ullrich H., Vaver D., Walter M. та інші. Основні питання, що ними 

розглядалися: ефективність моделі гармонізації, яка застосовується в ЄС; вплив 

гармонізації на формування ринку товарів і послуг, що підпадають під авторське 

право і суміжні права; сфера авторського права і суміжних прав, що має 

гармонізуватися; оцінка балансу інтересів суб’єктів виключних майнових прав та 

користувачів зазначених прав у актах ЄС тощо. 

Зазначимо різний характер підходів до висновків, притаманних для 

Європейської комісії та академічних кіл, а також наявність різних акцентів у 

дослідженнях, виконаних на замовлення Комісії, та повідомленнях, що зроблені ЄК 

на основі таких досліджень. Це стосується дослідження «Модифікація авторського 

права і суміжних прав в економіці на основі знань» (2006) (контракт з ЄК 
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ETD/2005/IM/D1/95) та Зеленої книги «Авторське право в економіці на основі 

знань» (2006), дослідження про імплементацію та впливу державах-членах 

Інформаційної директиви (2007) (MARKT/2005/07/D) та повідомлення «Єдиний 

ринок для прав інтелектуальної власності» (2011) тощо (Капіца, 2014, С. 80—88). 

Для Комісії характерним є загальна позитивна оцінка процесу гармонізації, за 

винятком уведення права sue generis щодо баз даних, та зосередження на окремих 

невідповідностях ухвалених актів. Позитивні риси гармонізації відзначають і 

європейські фахівці. Це стосується формування значного обсягу правових 

документів ЄС щодо обсягу прав, обмежень, строків тощо, уведення для держав-

членів охорони нових об’єктів авторського права, таких як комп’ютерні програми, 

бази даних, розширення певних майнових прав, збільшення строків захисту, 

запровадження уніфікованої правової охорони технічних засобів захисту тощо. 

Положення ухвалених у 1991—2001 рр. семи директив з багатьох питань 

перевищують стандарти охорони, передбачені Бернською та Римською конвенціями, 

а також чинні на момент їхнього ухвалення стандарти охорони у державах-членах. 

Процес гармонізації призвів до багатьох єдиних правил для території всього ЄС, що 

забезпечило правову визначеність, прозорість та передбачуваність. 

Проте аналіз гармонізації законодавства свідчить, що програму гармонізації 

було здійснено за рахунок значних фінансових витрат, часу, організаційних зусиль 

Комісії та законодавчих органів держав-членів. Процес гармонізації розтягнувся на 

15 років, що поклало на законодавчий апарат держав-членів значний тягар, крім 

того, строки імплементації директив у національне законодавство складали часто 

більше п’яти років (The Recasting of Copyright, 2006, P. 211— 214). 

Оцінки результатів імплементації директив на національному рівні виявили 

суттєві відмінності держав-членів щодо засобів імплементації, що призвело до 

відмінностей у законодавчому регулюванні. Це стосується, зокрема, переліку 

виключень Інформаційної директиви та способів обрахування шкоди відповідно до 

директиви 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності. 

Гармонізація законодавства, як зазначається у дослідженні, не вирішила проблему 

територіальності дії майнових прав. Посилення рівня охорони майнових прав у ЄС 
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призвело замість відміни бар’єрів до проблем формування єдиного ринку вже 

внаслідок посиленого захисту майнових прав — у зв’язку з тим, що виключні 

майнові права територіально діють у межах кожної з держав-членів. 

Також зауважуються інші проблемі, коли через інструмент директив уводяться 

нові майнові права або об’єкти, нова термінологія. Це, враховуючи двоступеневий 

рівень інтерпретації директив спочатку на рівні національних судів, а потім на рівні 

Суду ЄС, призводить до суттєвої правової невизначеності. Так, за результатами 

імплементації Інформаційної директиви та директиви щодо баз даних, 

імплементація цих актів призвела до значної правової невизначеності: від 

невпевненості на рівні практики та перегляду та переукладання внаслідок рішень 

національних судів та Суду ЄС чинних ліцензій і договорів про передачу прав 

(Guibault, Westkamp, Rieber-Mohn, et al., 2007, P. 12).  

Директива 96/9/ЄC про правову охорону баз даних мала визначити єдиний 

стандарт щодо оригінальності баз даних у Європі. Проте цього не відбулося. Замість 

цього норми національного законодавства, судові рішення, зокрема у Великій 

Британії, призвели до інтерпретації стандарту гармонізації (база даних — це 

результат власної творчої діяльності автора) відповідно до раніше наявного у цій 

країні розуміння стосовно оригінальності баз даних. 

Проблемою застосування інструменту гармонізації, як зазначається в 

дослідженні гармонізації авторського права (Harmonizing European Copyright Law, 

2009, P. 300), є також обмежений потенціал для здійснення реальної уніфікації. 

Зміст директив, звичайно, залишає широкий вибір для держав-членів. Це пов’язано 

із тим, що нечіткість багатьох положень директив є наслідком не лише нечіткої 

термінології, але й того, що відповідні норми є результатом політичного 

компромісу. Так, ст. 5 (2), 5 (3) Інформаційної директиви надає державам-членам 

змогу обирати виключення щодо вільного використання із переліку 

широковизначених (21) категорій виключень. Такий приклад «вдаваної» 

гармонізації призводить до неоднозначності й нечіткості і не забезпечує формування 

тіснішого Внутрішнього ринку. 

Наведене свідчить, що ухвалення директив не привело до утворення єдиного 
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авторського права ЄС. Замість цього основним на практиці залишається національне 

законодавство із різними юрисдикціями та дією національних виключних прав у 

межах кожної із країн. Більше того, оцінюється, що інструмент гармонізації не довів 

свого існування як механізм швидкої реакції на технологічні зміни та в умовах 

швидкого розвитку способів передачі інформації (Harmonizing European Copyright 

Law, 2009, P. 298). 

Вказані проблеми обумовлюють суттєві виклики авторському праву в Європі.  

Вирішення зазначених проблем пов’язується з прийняттям Європейського 

кодексу авторського права.  Правові підстави для цього визначила Лісабонська 

угода, що набула чинності 1 грудня 2009 р.: зокрема, «здійснити заходи щодо 

утворення європейських прав інтелектуальної власності для забезпечення єдиного 

захисту прав інтелектуальної власності у всьому Союзі» (ст. 118).  

У звіті, підготовленому у 2006 р. голландськими фахівцями для Європейської 

комісії «Реформування авторського права і суміжних прав в економіці знань» (The 

Recasting of Copyright, 2006, P. 219—221) зазначається, що ухвалення регламенту 

призвело б негайно на всій території ЄС до утворнення дійсно уніфікованого 

правового середовища зі створенням єдиного ринку для товарів та послуг, що 

підпадають під охорону авторським правом і суміжними правами як у цифрових 

мережах, так і у разі традиційного використання.  

Також ухвалення регламенту призведе до заміни авторського права і суміжних 

прав на національному рівні відповідним законодавством на рівні ЄС. Такий 

висновок ґрунтується на особливості виникнення авторського права ex lege. Таким 

чином, поряд із національним законодавством уведення європейських прав у 

зазначеній сфері є принципово радикальнішим за співіснування прав Спільноти на 

торговельну марку чи промисловий зразок.  

Вважається, що регламент має визначити основні майнові права, а також базові 

виключення, які відповідали б фундаментальним правам і свободам згідно з 

Європейською конвенцією з прав людини, включаючи право на цитування, 

застосування в цілях критики, повідомлення новин, створення пародій, забезпечення 

базових освітніх та академічних свобод. Щодо виключень, пропонується, що вони 
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мають стати дворівневими, із зазначенням базових виключень, які зачіпають 

інтереси користувачів в усьому ЄС (зокрема право на приватне копіювання та право 

на створення електронних копій). Інші обмеження, які не мають суттєвого впливу на 

Внутрішній ринок, могли б бути відкриті для уточнень на рівні держав-членів, 

враховуючи, що такі виключення не повинні мати помітного впливу на Внутрішній 

ринок. Водночас існують сумніви щодо політичної готовності ЄС ухвалити такий 

документ найближчим часом, враховуючи дискусії щодо майбутнього 

Європейського Союзу в цілому (Harmonizing European Copyright Law, 2009, P. 325), 

а також досвід розробки європейського контрактного права 
77

. 

Проект Європейського кодексу авторського права напрацьовувався з 2002 р. та 

містить на семи сторінках лише норми, що стосуються авторського права. Проект 

побудовано за класичним підходом щодо викладення норм авторського права, 

прийнятого у континентальній Європі, з главами «Твори», «Авторство та права», 

«Моральні права», «Економічні права», «Обмеження». Зазначимо при цьому, що 

питання захисту прав, договори щодо розпорядження майновими правами не 

розглядаються. 

Новим для українського законодавства є виділення окремих статей стосовно 

права на оприлюднення, визнання свого авторства та форми ідентифікації автора. 

При цьому надаються визначення змісту відповідних прав (ст. 3.2—3.4). 

Зазначається, що автор може надати згоду не застосовувати свої моральні права (ст. 

3.5), проте така згода має бути обмежена щодо обсягу (повна передача прав є 

неможлива: така передача може застосовуватися лише до певних випадків 

використання), бути недвозначною (визначеною конкретно), застосовуватися за 

умови інформованості автора, тобто отримання автором повної інформації щодо 

способів використання твору (див. коментар авторів кодексу до ст. 3.5). 

Зазначимо, що чинний Закон України «Про авторське право і суміжні права» 

(ст. 14) не містить особистого немайнового права автора на оприлюднення твору, 

при цьому воно існує у доктрині та визначено законами про авторське право низки 
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європейських країн континентального права. 

Потрібно вказати, що за ст. 423 ЦК України особисті немайнові права 

інтелектуальної власності не можуть відчужуватися, за винятками, встановленими 

законом. Попри зазначене, згідно зі ст. 15 (1) Закону, до майнових прав автора, 

зокрема, належить «будь-яке повторне оприлюднення творів…». Зазначене, на нашу 

думку, є відвертою помилкою національного законодавця, як з огляду 

дифініціарного поняття «оприлюднення (розкриття публіці) твору — здійснена… 

дія, що вперше робить твір доступним для публіки шляхом… тощо» (ст. 1 Закону), 

так і через віднесення, фактично, будь-якої дії з одноразової доступності твору для 

його розкриття публіці до майнових авторських прав, дія яких поширюється у 

тривалому за законом часі та має не одноразову, а перманентну природу. 

Зниження ступеня захисту прав автора у проекті кодексу Wittem Group та 

уведення норми про можливість не застосовувати автором моральні права, навіть з 

наявними обмеженнями, на нашу думку, було пов’язано із намаганням авторів 

кодексу певною мірою уніфікувати норми кодексу і законодавством Великої 

Британії щодо авторського права. 

Новим та цікавим у порівнянні з традиційним викладенням норм щодо 

майнових прав на об’єкти авторського права є групування виключень щодо 

використання майнових прав. У цьому напрямі автори повною мірою системно 

переглянули виключення, передбачені директивою 2001/29/ЄC, з виділенням 

чотирьох груп виключень: 

 використання з мінімальним економічним значенням, без надання дозволу та 

без виплати винагороди (ст. 5.1); 

 використання у цілях свободи слова та інформації без надання дозволу і без 

виплати винагороди (ст. 5.2) та без надання дозволу з виплатою винагороди; 

 використання для підтримки соціальних, політичних і культурних цілей без 

надання дозволу і без виплати винагороди (ст. 5.3) та без надання дозволу із 

виплатою винагороди; 

 використання у цілях підтримки конкуренції без надання дозволу на 

безоплатних та платних засадах (ст. 5.4). 
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Новим для національного законодавства є, щокрема, пропозиції щодо: 

 особливостей використання для освітніх цілей. Цікаво, що традиційні 

виключення щодо можливості вільного використання за певних обмежень творів 

для навчання конвертувалися у можливість використання відповідних творів, проте 

за плату. Це цілком зрозуміло пов’язано із зовсім іншими обсягами використання 

творів сучасними освітніми установами для роботи студентів як в аудиторний, так і 

позааудиторний час, проте, на наш погляд, невиправдано до випадків платного 

використання відносити й досить вузькі сфери використання, що традиційно 

дозволялося без виплати винагороди 
78

; 

 вільного використання творів у цілях реклами виставок або продажу творів 

мистецтва тощо. 

Важливою є стаття 5.8 «Обмеження, що превалюють стосовно технічних 

засобів захисту». Автори виклали принципову позицію, яка, на нашу думку, має 

бути підтримана: якщо використання авторського права контролюється 

технічними засобами, суб’єкт права зобов’язаний надати змогу використовувати 

твір для випадків вільного використання, за умов, коли особа, що користується 

правом вільного використання, має законний доступ до твору; коли використання 

твору не є можливим для застосування випадків вільного використання; коли 

суб’єкт права не позбавляється права здійснювати заходи щодо контролю кількості 

копій, які можуть бути зроблені. 

Потрібно зазначити, що авторським правом охороняються лише твори, які є 

результатом «інтелектуальної творчості», тобто автори не застосовують поняття 

оригінальності, що використовується для певних об’єктів у праві Великої Британії. 

(MacQueen, Clive, Macgregor, 2010). 

Важливо подивитися на запропонований проект кодексу з точки зору гл. 36 ЦК 

України «Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір 

(авторське право)» та гл. 35 «Загальні положення про право інтелектуальної 
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 Див., наприклад, ст. 23 Закону України «Про авторське право і суміжні права». Допускається без згоди автора чи 
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випадком і не має систематичного характеру. 
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власності». У проект не увійшли положення щодо відсутності формальностей при 

набутті творами охорони авторським правом (ст. 433), виникнення авторського 

права з моменту створення твору (ст. 437). ЦК України, на наш погляд, цілком 

справедливо визначив майнові права автора у найузагальненішій формі (ст. 440) зі 

специфікою щодо видів використання (ст. 441). Цікаво порівняти види 

використання творів, визначені ЦК України (ст. 441), із переліком економічних 

прав, визначених проектом кодексу Wittem Group, наприклад: право на відтворення, 

розповсюдження, передання в найм, на повідомлення публіці (включаючи право на 

публічне виконання, радіотелесповіщення), адаптацію (у тому числі право на 

переклад, аранжування тощо). Цей перелік є системнішим, проте до нього 

безпосередньо не увійшли економічні права, що стосуються опублікування (випуску 

у світ), включення твору складовою частиною до збірників, баз даних тощо, 

продажу, імпорту примірників твору тощо. Зрозуміло, що такі майнові права 

можливо певною мірою вивести з ширших майнових прав, зазначених у проекті 

кодексу. Проте, на наш погляд, їхнє визначення у ЦК України відображає, з одного 

боку, важливість такого виду використання як «випуск у світ», а з іншого — 

зазначає види використання, важливі для правозастосовної практики. 

У цілому, положення проекту кодексу беззаперечно мають суттєве значення 

для надання системного розвитку законодавства стосовно авторського права ЄС. 

Його акцент на моральних правах і їх співвідношенні із майновими правами, 

оригінальний підхід щодо викладення випадків вільного використання, низка інших 

положень, як, наприклад, превалювання права вільного використання над засобами 

технічного захисту, визначає намагання виправити наявні «перекоси» у 

законодавстві та застосування майнових прав без забезпечення традицій 

континентального права щодо визнання немайнових прав, а також систематизувати 

випадки вільного використання, що стосується як наявних видів вільного 

використання, так і таких, що можуть з’явитись у майбутньому. 

2.4. Авторське право в економіці на основі знань. Утворення єдиного ринку 

для прав інтелектуальної власності 

Європейська комісія у 2008 р. виходить із новою ініціативою — обговорення 
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питань, як знання, отримані під час наукових досліджень і навчання, можуть бути 

розповсюджені за допомогою електронних засобів передачі інформації. Зелена 

книга «Авторське право в економіці на основі знань» 
79

 зосереджує увагу на 

можливих винятках авторського права у випадку бібліотек і архівів; під час 

навчання і наукови[ дослідженm; для людей з обмеженими фізичними 

можливостями; у випадку інформації, створеної користувачами, та пропонує ці 

питання для широкого обговорення. Також аналізуються питання, пов’язані з 

сирітськими творами. 

Реалізація положень Зеленої книги стало предметом ряда політичних 

документів Європейської комісії, прийнятих у 2010 р.: повідомлення Комісії 

«Авторське право в економіці на основі знань» (2009), «Цифровий порядок денний 

для Європи» (2010), «Єдиний ринок для прав інтелектуальної власності. Підтримка 

творчості та інновацій для забезпечення економічного зростання, високоякісної 

праці та першого рівня виробів та послуг в Європі» (2011) тощо. 

Окремі дослідження, ініційовані Комісією у 2009–2012 рр. та пов’язані із 

викликами охорони авторського права у мережі Інтернет, а також ті, що випливали 

із завдань Зеленої книги «Авторське право в економіці на основі знань» та 

повідомлення «Цифровий порядок денний для Європи» та інших документів, були 

присвячені: захисту онлайн авторського права та захисту даних у певних державах-

членах (03.02.2010); обміну інформації щодо контрафактної продукції та піратства 

(11.11.2010); питанням оцінки реалізації директиви 2004/48/ЄС(22.12.2010); 

аналізуванню розміщення та завантаження засобами Інтернет піратських копій 

(04.04.2011); розповсюдженню онлайн аудіовізуальних творів (13.07.2011). 

Комісією також широко застосовувалося проведення публічних слухань і 

консультацій: стосовно процедури повідомлення та заходів щодо піратського 

контенту, що розміщений на хост-серверах онлайн-посередників (04.06.2012); 

приватного копіювання та зборів за репрографією (02.04.2012); колективного 

управління (23.04.2010); створення онлайн-ринку товарів та послуг із забезпеченням 

захисту прав інтелектуальної власності (контент он-лайн) (22.09.2009); 
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використання творів (книг, газет, журналів, фільмів), автори яких невідомі або з 

ними неможливо зв’язатися з питань отримання дозволу на використання 

(26.10.2009); аудіовізуальної продукції (13.12.2010); результатів імплементації 

директиви про право слідування (07.01.2011); звіту Комісії про реалізацію 

директиви 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності 

(11.01.2011); директиви 2004/48/ЄС та викликів цифрового середовища (19.04.2011). 

Було підготовлено Меморандум розуміння щодо здійснення належного пошуку 

відносно творів невідомих авторів (04.06.2008), Меморандум розуміння щодо 

доступу до творів людей з обмеженими можливостями щодо читання (14.09.2010), 

Меморандум розуміння щодо використання творів, що не перебувають у 

комерційному продажу (20.09.2011). З учасниками ринку підписано також 

Меморандум розуміння стосовно продажу контрафактної продукції через мережу 

Інтернет (04.05.2011). 

Основні питання та виклики, що стосуються майбутнього розвитку авторського 

права і суміжних прав у 2011—2015 рр., були узагальнені Комісією у Повідомленні 

«Єдиний ринок для прав інтелектуальної власності. Підтримка творчості та 

інновацій для забезпечення економічного зростання, високоякісних робочих місць 

та першого класу виробів та послуг у Європі» (24.05.2011) 
80

. У повідомленні 

зазначалося, що в ЄС відсутній єдиний онлайн-ринок творів, захищених авторським 

правом. Існують фрагментарні національні ринки. 

Завданням є формування середовища, яке б створювало можливості для 

гарантованого отримання авторами винагороди у разі продажу їхніх творів онлайн, а 

також для розповсюдження творів у єдиному цифровому ринку. Це стосується 

системи колективного управління правами, управління технологіями та базами 

даних, змісту, що створений користувачами, зборів за приватне копіювання, доступу 

до культурного надбання Європи, прав виконавців, аудіовізуальних творів тощо. 

Так, зокрема, зазначалася нагальна потреба створення на рівні ЄС системи 

управління авторськими правами, що відповідало б сучасним бізнесовим моделям 
                                                 
80
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розповсюдження творів і уможливлювало, маючи єдину базу даних творів, надавати 

дозволи на використання їх на всій території ЄС та в окремих регіонах.  

У галузі управління технологіями та базами даних Комісія передбачала 

підтримати здійснення заходів з простішого та ефективнішого доступу до творів за 

допомогою сучасних технологій, сертифікації інфраструктури, електронного 

управління даними. Підкреслювалося необхідність вирішення проблеми визначення 

правового режиму змісту, що створений користувачами, що стосується 

використання користувачами соціальних мереж, блогів, відеообміну творів, у тому 

числі об’єктів, створених іншими користувачами мереж у некомерційних цілях. 

Визначалося, що одним із напрямів подальшої гармонізації умов вільного 

переміщення товарів є уніфікація зборів за приватне копіювання.  

Також зазначалися завдання з розширення и доступу до культурного надбання 

Європи через: 

 створення європейських цифрових бібліотек, що розцінюється як один із 

вирішальних факторів утворення економіки знань. Передбачалися підтримка заходів 

із оцифровування та надання доступу до європейських бібліотек, музеїв, архівів із 

забезпеченням інноваційних схем ліцензування; 

 запровадження схеми колективного ліцензування творів, які відсутні у 

комерційному продажу; 

 визначення принципів використання orphan (сирітських) творів, для яких 

автор є невідомим або він є відомим, проте з ним неможливо встановити зв’язок 

(відповідну директиву було ухвалено 25 жовтня 2012 р.; 

 підтримку розповсюдження творів у форматах, які можливо читати особам з 

ослабленим зором; 

 захист авторського права журналістів у мережі Інтернет, зокрема з точки 

зору розширення нових онлайн-систем інтегрування наявних в Інтернет-просторі 

матеріалів.  

 розширення доступу до результатів наукових досліджень.  

Також 2011 року Комісія оприлюднила Зелену книгу щодо розповсюдження 

онлайн аудіовізуальних творів у Європейському Союзі: можливості та виклики у 
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напрямі створення єдиного цифрового ринку 
81

, де розглядалося:  

 можливість створення на підставі ст. 118 Договору про функціонування ЄС 

єдиного переліку авторських прав. Такий перелік міг би бути сформований на 

добровільних засадах та існувати поряд з відповідними переліками прав на 

національному рівні; 

 розробку системи з управління даними щодо прав на аудіовізуальні твори, 

враховуючи певні питання щодо точності інформації про належність авторського 

права. 

Наведені заходи призвели, зокрема, до розробки та прийняття двох директив, 

що стосується «сирітських творів» (2012 р.) та діяльності організацій колективного 

управління (2014 р.). 

Охорона прав на «сирітські» твори. Утворення правових засад 

оцифровування та міжкордонного доступу до «сирітських творів» на Внутрішньому 

ринку було одним із завдань Цифрової стратегії для Європи 2010 року (A Digital 

Agenda for Europe, COM(2010) 245). Проблематика, пов’язана з «сирітськими» 

творами, висвітлена Комісією у Рекомендації 2006 року щодо оцифровування, 

доступу до культурного контенту онлайн та його збереження у цифровому вигляді
82

. 

Основну проблему становила відсутність для значної кількості творів, що 

зберігаються в архівах, бібліотеках, для яких не закінчився строк охорони 

авторського права, можливості ідентифікації автора чи визначення його 

місцезнаходження або правонаступників. У цьому випадку оцифровування творів та 

надання до них доступу становить порушення авторського права. Водночас 

невирішеність цього питання призвела б до обмеження можливостей користування 

культурним спадком у сучасному інформаційному. Так, зокрема,  в Огляді з 

інтелектуальної власності Великої Британії 2006 р. вказувалося, що тільки 2 % з 

опублікованих книг у світі є доступні для придбання. 40 % усіх друкованих творів, 

що містяться у Британській бібліотеці, є «сирітськими».  

Проект Директиви про певні дозволені використання сирітських творів був 
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запропонований у 2011 р. 
83

 та досить швидко ухвалений 25 жовтня 2012 р. 
84

. 

Директива стосується «сирітських» творів, які знаходяться у публічних 

бібліотеках, навчальних установах, музеях, архівах, організаціях, що зберігають 

копії фільмів та аудіо записів, та відносяться до творів, надрукованих у формі книг, 

журналів, газет або інших публікацій, а також кінематографічних та аудіовізуальних 

творів та фонограм, які містяться у колекціях вказаних установ, і таких, що були 

створені телемовними організаціями до 31 грудня 2002 р. та зберігаються в архівах 

цих організацій.  

У директиві надається визначення «сирітським» творам та фонограмам: якщо 

не ідентифікований суб’єкт права відносно вказаних об’єктів та навіть, якщо таку 

особу ідентифіковано, відсутня інформація щодо його місцезнаходження, 

незважаючи на проведення ретельного пошуку (diligent search) (ст. 2). Суттєва увага 

приділена порядку проведення пошуку. Він має здійснюватися для кожного твору. 

Директива детально визначає порядок використання «сирітських» творів. 

Установам, що зберігають «сирітські» твори, надається виключення щодо права 

відтворення та права надання доступу публіки відповідно до ст. 2, 3 директиви 

2001/29/ЄС. Відтворення (ст. 6 (1)) має здійснюватися з метою оцифровування, 

надання доступу, індексації, каталогізації, зберігання або відновлення. Установи 

можуть отримувати доходи у зв’язку з таким використанням, проте виключно для 

покриття їхніх витрат на оцифровування та надання доступу публіки. 

При припиненні статусу «сирітський» держави-члени мають забезпечити, щоб 

авторам та іншим суб’єктам права виплачувалась справедлива компенсація у разі 

використання творів (ст. 6). 

Розвиток законодавства та практика застосування. У 2015 р. Офіс 

інтелектуальної власності Великої Британії (далі — ОВБ) опублікував звіт 

«Сирітські твори. Огляд перших дванадцяти місяців» (Orphan works: Review, 2015). 

Ліцензування здійснюється ОВБ як уповноваженою установою. Ліцензії є 

невиключні, надаються для комерційного та некомерційного використання лише на 
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території Великої Британії, на строк до 7 років. Ліцензійні платежі для комерційного 

використання творів визначаються на рівні ринкових ставок. 

Під час некомерційного використання сплачується номінальна ставка у Ј 0,10 за 

один твір. Ліцензійні платежі акумулюються для авторів та їхніх правонаступників 

протягом дев’яти років та виплачуються у разі їхнього знаходження. Після дев’яти 

років невитрачені платежі можуть бути використані на витрати, пов’язані з 

використанням «сирітських» творів із можливістю використання надлишку для 

соціальних, культурних та освітніх цілей. 

Значною подією стало відкриття у 2015 р. Офісом інтелектуальної власності 

Європейського Союзу бази даних «сирітських» творів. Інформація для включення у 

базу даних направляється до Офісу національним органом, призначеним у кожній 

державі-члені. База даних включає твори, уперше опубліковані або повідомлені в 

державах-членах ЄС: книги, журнали, газети тощо, кінематографічні або 

аудіовізуальні твори та фонограми 
85

. Крім доступу та використання таких творів 

база даних дає змогу суб’єктам права знайти свої твори та здійснити заходи щодо 

припинення їхнього статусу як «сирітського». 

Колективне управління майновими правами суб’єктів авторського і 

суміжних прав. Гармонізація діяльності з колективного управління авторським і 

суміжними правами є найтривалішим проектом Європейської комісії у сфері 

авторського права, що здійснювався 23 роки: з 1991 р. — ухвалення Повідомлення 

«Продовження Зеленої книги. Робоча програма Комісії у галузі авторського права і 

суміжних прав» до 2014 р. 

Це пов’язане із суттєво різною практикою діяльності таких організацій у 

державах-членах та національними культурними особливостями використання 

об’єктів авторського права. Поштовхом до ухвалення директиви, на наш погляд, 

стали зміни традиційної моделі використання об’єктів авторського права і суміжних 

прав в інформаційному суспільстві з переходом до все більшого надання у 

користування цифрових копій творів і фонограм та викликами для ОКУ щодо 
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звуження сфери їхньої діяльності й відсутності зацікавленості у співпраці із ними у 

зв’язку з можливістю суб’єктів права самостійно реалізовувати цифрове управління 

правами. 

Ухвалення Європейською комісією важливих політичних документів 

«Цифровий порядок денний для Європи» (2010) та «Єдиний ринок для прав 

інтелектуальної власності» (2011) із заходами застосування транскордонних і 

загальноєвропейських ліцензій та колективного управління правами, Зеленої книги 

щодо розповсюдження онлайн аудіовізуальних творів у ЄС, можливості та виклики 

у напрямі створення єдиного цифрового ринку 2011 р., з одного боку, висвітлили 

потреби у механізмі ліцензування творів та фонограм для території усього ЄС, з 

іншого — визначили можливе місце ОКУ у цьому процесі та перспективи їх 

діяльності. У той же час із низки варіантів запровадження єдиних 

мультитериторіальних ліцензій було вибрано далеко не самий ефективний варіант. 

Визначення для мультитеріторіального ліцензування 27 та можливо більше ОКУ у 

всіх державах-членах навіть при онлайнових репертуарах таких ОКУ утворює 

суттєві незручності для користувачів та організацій, які надають послуги, вести 

справи зі значною кількістю ОКУ (Капіца, 2017, С. 182—187). 

До того ж визначення лише музичних творів предметом мультитериторіального 

ліцензування є досить несміливим кроком, враховуючи, що ще у 2011 р. було 

акцентовано увагу на утворенні загальноєвропейського механізму розповсюдження 

аудіовізуальних творів онлайн. 

Директива 2014/26/ЄС від 26.02.2014 р. про колективне управління авторським 

правом і суміжними правами та мультитериторіальне ліцензування прав на музичні 

твори для використання онлайн на Внутрішньому ринку 
86

, незважаючи на значне 

попереднє обговорення проблеми, не визначає єдиних стандартів ЄС з використання 

цифрових ідентифікаторів творів; не ставиться мета створення єдиного репертуару в 

ЄС із запровадженням єдиного вікна ліцензування творів та фонограм «в один клік». 

Отже, на нашу думку, система мультитеріторіального ліцензування, 
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орієнтована на збереження національних ОКУ, буде із часом змінюватися за 

аналогією з утворенням єдиних прав промислової власності в ЄС, де проблема 

зменшення обсягу діяльності національних патентних офісів була вирішено через 

механізм розподілу зборів, у тому числі на їхню користь, які отримуються Офісом 

інтелектуальної власності ЄС за реєстрацію торговельних марок та промислових 

зразків. Аналогічний підхід визначено й стосовно зборів за підтримку єдиного 

європейського патенту. 

Водночас, більша частина директиви 2014/26/ЄС, що присвячена особливостям 

діяльності організацій колективного управління, заслуговує на глибоке осмислення 

у контексті національної практики як ґрунтовне зведення норм, що комплексно 

визначають основні аспекти утворення, діяльності, контролю, звітності ОКУ. ЄС 

запропоновано високий стандарт діяльності ОКУ із керівними принципами 

прозорості, відкритості, детальним механізмом взаємовідносин із суб’єктами права, 

користувачами та іншими організаціями колективного управління, механізмом 

контролю за діяльністю ОКУ. Особливу увагу положення директиви набувають у 

третіх країнах, що уклали з ЄС угоди про партнерство та співробітництво та про 

асоціацію з метою удосконалення національної практики діяльності організацій 

колективного управління та збору винагороди. 

2.5. Проблеми  формування  сучасних європейських умов охорони 

авторського права в  єдиному цифровому ринку для Європи. 

У 2015 р., через п’ять років після ухвалення Повідомлення «Цифровий порядок 

денний для Європи», Європейська комісія здійснює наступний крок у галузі 

авторського права і суміжних прав. Ухвалюється Повідомлення «Стратегія єдиного 

цифрового ринку для Європи» від 06.05.2015 р. 
87

, а також, повторюючи практику 

ухвалення Повідомлення 2011 року щодо єдиного ринку для прав інтелектуальної 

власності, 09.12.2015 р. публікується Повідомлення «До сучасних більш 

європейських умов охорони авторського права» 
88

. 
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Committee and the Committee of Regions «The digital singel market strategy for Europe». Brussels. COM (2015) 192 final, 

06.05.2015. 
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Реалізуючи документи 2015 року, у 2015—2016 рр. було представлено пакет 

законодавчих пропозицій, що включав (Капіца, 2016b): 

 Пропозицію Регламенту щодо забезпечення міжкордонної мобільності 

послуг, які надають контент онлайн, у Внутрішньому ринку (2015); 

 Повідомлення Комісії «Підтримка справедливої, ефективної та 

конкурентоздатної європейської економіки, заснованої на авторському праві, у 

Єдиному цифровому ринку» (2016); 

 Пропозицію до Регламенту, що визначає правила використання авторського 

права та суміжних прав, які використовуються для певних онлайн трансляцій 

телемовних організацій та ретрансляції телевізійних і радіопрограм (2016); 

 Пропозицію до директиви щодо авторського права у єдиному цифровому 

ринку (2016); 

 проекти двох актів, спрямованих на імплементацію положень 

Марракешського договору ВОІВ, що стосуються осіб, які незрячі, зі слабким зором 

або з обмеженими можливостями (зазначимо, що вказані акти були ухвалені 

13.09.2017: директива 2017/1564, регламент № 2017/1563) 
89

. 

Вказані заходи базувалися також публічних консультаціях з перегляду 

авторського права в Європейському Союзі, організованих Комісією у 2013 р.  

Користувачам було запропоновано 80 питань, що включали аналізування перепон 

доступу до онлайн контенту, у тому числі стосовно використання та перепродажу 

                                                                                                                                                                            
626 final, 09.12.2015. 
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 Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on ensuring the cross-border portability of online 

content services in the internal market. Brussels, 09.12.2015 COM(2015) 627 final; 

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee 

and the Committee of the regions Promoting a fair, efficient and competitive European copyright-based economy in the Digital 

Single Market. Brussels, 14.09.2016. COM(2016) 592 final; 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down rules on the exercise of copyright and 

related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and 

radio programmes. Brussels, 14.09.2016 COM(2016) 594 final; 

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market. Brussels, 

14.09.2016. COM(2016) 593 final; 

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain permitted uses of works and other subject-

matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print 

disabled and amending Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the 

information society. Brussels, 14.09.2016. COM(2016) 596 final; 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the cross-border exchange between the Union and 

third countries of accessible format copies of certain works and other subject-matter protected by copyright and related rights 

for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print disabled. Brussels, 14.09.2016 COM(2016) 595 

final. 
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цифрового контенту; реєстрації творів з метою їхньої ідентифікації та ліцензування 

тощо. Пропозиції із зазначених у консультаціях питань були також надані Центром 

інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України 
90

.  

Слід зазначити, що у повідомленнях Комісії 2015 року — «Стратегія єдиного 

цифрового ринку для Європи» та «До сучасних більш європейських умов охорони 

авторського права» — наведено лише декілька ініціатив, на відміну від широких 

завдань документів 2010—2011 рр. Повідомлення «Стратегія єдиного цифрового 

ринку для Європи» передбачало представлення у 2015 р. законодавчої пропозиції 

щодо сприятливішого онлайн доступу для користувачів аудіовізуальних послуг в 

межах ЄС та використання контенту для таких цілей як дослідження, освіта, а у 

2015—2016 рр. — здійснення перегляду Супутниково-кабельної директиви, а також 

у 2016 р. — модернізацію захисту прав інтелектуальної власності.  

Повідомлення «До сучасних більш європейських умов охорони авторського 

права» містило: заходи із зняття перепон з міжкордонного доступу до контенту та 

циркуляції творів. Також через внесення змін до Супутниково-кабельної директиви 

— забезпечення легшого доступу до телевізійних та радіопрограм, які 

транслюються онлайн. Повторюється нереалізоване завдання з Повідомлення 2011 

р. стосовно забезпечення легших можливостей з оцифровування творів,  що не є у 

комерційному оббігу, повторюються завдання із запровадження стандартизованої 

ідентифікації творів, наводяться завдання з підготовки каталогів для продажу 

європейських фільмів, а також створення Інтернет-майданчиків з ліцензування 

творів для певних держав-членів, де така діяльність ще не започаткована. 

Крім того, має бути забезпечена підтримка розробки агрегатора пошукових 

систем онлайн, спрямованих на кінцевих користувачів (з індексацією он-лайн 

доступного легітимного контенту) та національних пошукових систем. 

Інтенсифікація діалогу з аудіовізуальним сектором для підтримки можливостей 

знаходження фільмів, раніше вироблених у Європі, їхнього легітимного перегляду, 

розширення доступу та використання наявних європейських фільмів.  
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transparency register. Centre of Intellectual Property and Technology Transfer of the National Academy of Sciences of 
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Також із певними уточненнями наводяться завдання (раніше визначені у 

повідомленнях стосовно авторського права в економіці на основі знань 2008 та 2009 

рр., розповсюдження аудіовізуальних творів онлайн 2011 р., єдиного ринку прав 

інтелектуальної власності 2011 р.), які стосуються досліджень та підготовки 

пропозицій до законодавства щодо: проведення досліджень текстів та даних (text 

and data mining) у наукових цілях, уточнення виключення стосовно «ілюстрацій у 

навчальних цілях» для застосування для цифрових користувачів та навчання онлайн; 

забезпечення зберігання ресурсів у цифровій формі установами культури; 

здійснення віддаленого доступу до творів у закритих електронних мережах, які 

використовуються в академічних науково-дослідних бібліотеках для дослідницьких 

цілей та навчання тощо; уточнення виключення щодо застосування зображень 

архітектурних та інших творів, виставлених у місцях публічного доступу, із 

урахуванням нових каналів для розповсюдження.  

Повторюється завдання з утворення Інтернетмайданчиків доступу до творів. 

Передбачається аналізування та вироблення заходів щодо забезпечення виплати 

справедливої винагороди за використання творів онлайн авторам та виконавцям. 

Стосовно захисту прав повторюються раніше висловлені ініціативи щодо 

саморегулювання учасників ринку та укладання відповідних угод (2016); вивчення 

та консультацій стосовно застосування онлайн платформ notice and action 

механізмів та застосування принципу take down and stay down. 

Комісія зазначає, що повна гармонізація авторського права в ЄС у формі 

кодексу авторського права або запровадження авторського права, яке діє в межах 

всього ЄС, є справа майбутнього, проте що це не є неможливим із урахуванням 

досвіду ЄС з утворення єдиних правил щодо торговельних марок та патентів. 

Пропозиції Комісії 2015 р. стосовно доступу для онлайн підписних 

аудіовізуальних послуг у разі знаходження за межами країни, де здійснювалася 

підписка було реалізовано через прийняття  регламенту № 2017/1128. 

Цікавою за змістом є Пропозиція директиви щодо авторського права на 

єдиному цифровому ринку 2016 року. При досить гучній назві проект містить лише 

частину відповідей на питання, поставлені повідомленнями Комісії 2011 та 2015 рр. 
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Проект директиви включає три статті, присвячених змісту виключень з охорони 

авторським правом і суміжними правами щодо аналізування даних і тексту (text and 

data mining, ст. 3), використання творів та іншого контенту у цифровій та 

міжкордонній навчальній діяльності (ст. 4), збереження культурної спадщини (ст. 5). 

Останнє передбачає право установ, які зберігають культурну спадщину, робити 

копії будь-яких творів або іншого контенту, що є в їхній колекції, у будь-якому 

форматі з єдиною метою збереження таких творів або іншого контенту та в обсязі, 

необхідному для такого збереження. 

Також визначено підхід до використання творів, які відсутні у комерційному 

обсязі (ст. 7—9). Таке використання можливо на підставі угоди між організацією 

колективного управління та установами, що зберігають культурне надбання, для 

оцифровування, розповсюдження, повідомлення публіці або надання доступу, що 

має некомерційний характер. При цьому ОКУ можуть застосовувати розширене 

управління стосовно непредставлених авторів відповідних творів (ст. 7).  

Також у проекті наведено ґрунтовний розділ «Заходи із досягнення добре 

функціонуючого ринку для авторського права». Він включає норми щодо надання 

видавцям «прес-видань» 
91

 прав стосовно цифрового використання їхніх видань, 

визначених ст. 2 та 3 (2) Інформаційної директиви 2001/29/ЄС (право на відтворення 

та виключне право дозволяти або забороняти надання доступу для загального 

відома). Крім того, пропозиція містить визначає зобов’язання сервіс-провайдерів 

застосовувати ефективні технології розпізнавання контенту для забезпечення прав 

суб’єктів права (ст. 13).  

Пропозиція містить також положення щодо виплати справедливої винагороди 

авторам та виконавцям. Визначається обов’язок держав-членів забезпечити, щоб 

автори і виконавці мали право на додаткову відповідну винагороду від сторони, з 

якою вони уклали договір для застосування своїх прав, коли винагорода, визначена 

на початку, є непропорційно малою у порівнянні з відповідними доходами та 
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 Прес-видання означає фіксацію збірки літературних творів журналістського характеру, які можуть також містити 

інші твори або контент, що являє собою окремий елемент усередині журналу або регулярно оновлюваних публікацій 

під однією назвою, наприклад таких, як газета або загального чи спеціального змісту журнал, маючи на меті надання 

інформації, пов’язаної з новинами або іншими темам і опублікованої в будь-яких засобах масової інформації за 

ініціативи, редакційної відповідальності та контролю постачальника послуг (ст. 2 (4)). 



153 
 

 

 

вигодами, отриманими під час використання творів або виконання (ст. 15).  

Проект директиви беззаперечно містить принципово нові, важливі для розвитку 

авторського права положення, які стосуються творів, що відсутні у комерційному 

обігу, надання ліцензій для застосування послуг «відео на вимогу», розширення 

прав авторів та виконавців на винагороду близьку до принципів права слідування. 

Водночас інші питання носять приватний характер. 

Вказане за оцінками фахівців є характерним для Європейської комісії щодо 

відкладання вирішення принципових питань удосконалення авторського права 

(таких, зокрема, як кодифікація авторського права та винайдення ефективної моделі 

захисту авторського права в інформаційних мережах) із зосередженням уваги на 

питаннях, що не мають вирішального значення. Так, щодо користування підписаним 

онлайн контентом, то відповідно до проведеного Комісією дослідження 75 % 

респондентів зазначили, що вони ніколи не намагалися отримати доступ до 

підписного контенту в іншій країні ЄС, а 10 % відповіли, що вони намагалися, проте 

без будь-яких проблем (Teffer, 2015). 

Не зрозумілою є підготовка нової директиви та двох нових регламентів щодо 

доступу до онлайн контенту в умовах проголошених цілей кодифікації 

законодавства із взяттям за основу Інформаційної директиви. Замість внесення змін 

до Інформаційної директиви стосовно уточнення трьох із 21 виключень щодо 

авторського права та суміжних прав, а також стосовно особливостей співпраці з 

провайдерами, ці виключення увійшли до нової директиви. Вказане стосується й 

регламентів щодо доступу до онлайн контенту з можливістю внесення відповідних 

змін до директиви Телебачення без кордонів 89/552/ЄЕС та Супутниково-кабельної 

директиви 93/83/ЄЕC. Така невідповідність суттєвої організаційної роботи ЄС та 

кінцевого результату, а також відкладання принципового для розвитку авторського 

права в ЄС питання кодифікації або утворення єдиного титулу авторського права 

можна оцінити, з одного боку, як відсутність дієвих поштовхів з боку ринку та 

актуальності уведення змін, а з іншого — політичними цілями пошуку нових 

акцентів у сфері, що є предметом уваги значної кількості населення в ЄС. 

Також вказане пов’язане із незацікавленістю держав-членів змінювати чинне 
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національне регулювання у принципових питаннях, таких як уніфікація зборів за 

приватне копіювання та репрографію тощо. 

Слід зазначити, що при обговоренні проекту директиви у Європейському 

Парламенті у липні 2018 р. положення проекту стосовно застосування провайдерами  

технології розпізнавання контенту при розміщенні у мережі (ст. 13) стало 

предметом суттєвої критики, оцінки як введення цензури та обмеження свободи 

думок та інформації та стало одним із факторів несхвалення проекту Парламентом 

5.07.2018 р.
92

  

У вересні 2018 р. до Європарламенту було представлено уточнений варіант 

проекту директиви, cхвалений Парламентом 12.09.2018, де положення  щодо 

застосування технічних засобів контролю контенту було знято. Замість цього було 

запропоновано загальну норму щодо співробітництва провайдерів з суб’єктами 

права в цілях припинення порушень їх прав, проте врахування при цьому випадків 

вільного використання творів
93

. Таким чином Комісією не було запропоновано 

конкретного механізму стосовно припинення піратського використання контенту у 

мережі Інтернет з покладанням вирішення цього питання навіть не на держави-

члени, а на безпосередньо суб’єктів прав інтелектуальної власності та провайдерів. 

Висновки до розділу 2 

1. Аналіз гармонізації охорони авторського права і суміжних прав в ЄС свідчить 

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

охороняються авторським правом і суміжними правами, відсутність утворення 

єдиного авторського права ЄС, а також про слабку ефективність застосування 

інструменту директив у цілях наближення законодавства. 

Передбачення значної компетенції держав-членів щодо особливостей охорони 

авторського права і суміжних прав у ряді директив призвело у певних напрямах до 

дисгармонізації національного законодавства. 

2. Наведений у дослідженні аналіз свідчить про ухвалення актів гармонізації з 

                                                 
92

 Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single 

Market, 29 June 2018. COM(2016)0593. 
93

 Amendments adopted by the European Parliament on 12 September 2018 on the proposal for a directive of the European 

Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market. COM(2016)0593 (Ordinary legislative procedure: 

first reading). 
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питань, з яких держави-члени були готові поступитися своєю компетенцією, та 

політичну складність уніфікації законодавства з авторського права і суміжних прав 

у зв’язку зі значним зв’язком законодавства з національними правовими традиціями, 

культурними особливостями. З цим, як зазначено у дослідженні, пов’язано два 

напрями розвитку законодавства у сфері авторського права і суміжних прав: що 

пропонується Європейською комісією із систематизацією норм чинних актів ЄС та 

групою фахівців академічної спільноти, — через ухвалення Європейського кодексу 

авторського права у вигляді регламенту та заміну національного законодавства на 

єдине авторське право ЄС 

3. Ухвалення Інформаційної директиви 2001/29/ЄC знаменує собою перехід у 

розвитку європейського законодавства від актів, що охоплюють окремі особливості 

використання об’єктів авторського права та суміжних прав, до вирішення системних 

горизонтальних питань — загальних для низки способів використання вказаних 

об’єктів. З цієї точки зору Інформаційна директива має розцінюватися як важливий 

крок ЄС у напрямку кодифікації норм авторського права і суміжних прав (Капіца, 

Ступак, Жувака, 2012, С. 535—536).  

Одноманітній практиці її застосування сприяли більш ніж 90 рішень Суду ЄС з 

інтерпретації її положень. Водночас, незважаючи на наявність 21 виключення з 

використання об’єктів авторського права та суміжних прав, директивою не було 

вирішено проблему визначення загальних принципів виключень стосовно 

непередбаченого використання. Практика застосування директиви свідчить, що, 

замість гармонізації законодавства, її застосування призвело до ухвалення значного 

обсягу не гармонізованих національних актів, що пов’язано із дозвільним, проте не з 

обов’язковим характером виключень, наведених у директиві. 

Відсутність у директиві чітких вимог щодо забезпечення державами-членами 

«належного правового захисту» стосовно заходів технологічного захисту та 

відповідних рекомендацій (ст. 6 (1), 6 (4)) призвела до наявності різних правових 

рішень на рівні держав-членів. Під час імплементації директиви значною мірою 

було втрачено спрямованість договорів ВОІВ, що запобігали надмірному захисту 

заходів технологічного захисту. 
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Директива стала першим кроком регіональної гармонізації авторського права і 

суміжних прав в умовах інформаційного суспільства. Розвиток технологій та 

політична стратегія ЄС щодо формування єдиного цифрового ринку призвели у 

2010—2017 рр. до значного числа досліджень сучасної проблематики охорони 

авторського права у цифровому середовищі та законодавчих пропозицій. При цьому, 

незважаючи на проголошені цілі кодифікації законодавства про авторське право і 

суміжні права, де Інформаційній директиві відводилася особлива роль 

(Повідомлення «Єдиний ринок для прав інтелектуальної власності» 2011 р. тощо), 

пакет змін до законодавства Європейської комісії 2016 року не передбачив їхнього 

ухвалення в рамках Інформаційної директиви, що є, на наш погляд, результатом 

політичних цілей, а не системного підходу формування законодавства. 

4. Унікальність вирішення в ЄС питання щодо «сирітських» творів пов’язана із 

розв’язанням дилеми: або збереження традиційних норм авторського права, що 

входять у суперечність із вимогами інформаційного суспільства, або обмеження 

прав авторів в інтересах надання змоги суспільству мати доступ до творів, однак із 

одночасною системою припинення статусу «сирітських» творів у разі знаходження 

автора та виплатою йому винагороди за використання творів. 

Певні елементи правового режиму «сирітських» творів близькі до права 

слідування, де автору, його правонаступникам надається лише невідчужуване право 

на отримання винагороди за перепродаж творів. У випадку «сирітських» творів 

автор, його правонаступники мають право на винагороду, отриману за використання 

таких творів, але права автора розширені: він має право припинити статус 

«сирітського» відносно свого твору. 

Потрібно звернути увагу на практичну суттєвість регулювання використання 

«сирітських» творів у цілях піднесення та поширення національної культурної 

спадщини, що в умовах інформаційних війн різних держав за користувача є 

інструментом уведення у суспільний оббіг культурної спадщини, створеної в країні. 

5.  Основні тенденції охорони авторського права і суміжних прав в ЄС на 

сучасному етапі пов’язані з питаннями вдосконалення законодавства в умовах 

єдиного цифрового ринку  упровадження перш за все механізмів легітимного 
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надання доступу до аудіовізуальних та інших творів, фонограм у мережі Інтернет з 

метою створення середовища, яке б не обумовлювало потреб у піратському 

використанні об’єктів авторського права і суміжних прав, що включає:  

 оцифровування, надання доступу до культурної спадщини; діяльності 

цифрових бібліотек та прав бібліотек з оцифровування творів; сирітських творів; 

творів, що відсутні у комерційному обігу; використання творів у навчальній 

діяльності; використання інтелектуальних систем аналізу тексту; 

 застосування ліцензій відкритого доступу; політики відкритого доступу для 

наукових публікацій;  

 визначення особливостей діяльності організацій колективного управління у 

цифровому середовищі;  

 завпровадження комплексу заходів з доступу до легітимного контенту: 

утворення Інтернет-майданчиків для надання у користування творів, фонограм 

онлайн; цифрові ідентифікатори творів; онлайн системи розподілу та перерахування 

винагороди тощо; 

 виробленням механізмів перетинання піратства у мережі Інтернет. 
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РОЗДІЛ 3. УНІФІКАЦІЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА 

ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄС З ОХОРОНИ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ПРОМИСЛОВОЇ 

ВЛАСНОСТІ ТА ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ОХОРОНИ ПРАВ НА 

ВИНАХОДИ, ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ, ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ, 

ГЕОГРАФІЧНІ ЗАЗНАЧЕННЯ 

3.1. Охорона прав на винаходи 

3.1.1. Патент Спільноти та Європейська патентна конвенція 

Ідея уніфікації охорони прав на винаходи у Європі є першою та найстарішою 

ініціативою держав-членів ЄЕС у рамках наближення законодавства у сфері 

інтелектуальної власності. Проте з 1960 р. знадобилось понад п’ятдесят років 

обговорень та пошуку компромісів для ухвалення у 2012 р. актів щодо 

європейського патенту з унітарним ефектом (єдиний європейський патент, ЄЄП) 
94

 з 

одночасною дією на території більшості держав-членів ЄС. ЄЄП має забезпечити, 

услід за торговельною маркою Спільноти, промисловим зразком Спільноти та 

сортом рослин Спільноти, уніфіковану та спрощену охорону прав на винаходи на 

території більшості держав-членів ЄС. 

Наближення законодавства з охорони прав на винаходи у Європі викликає 

науковий і практичний інтерес у зв’язку з особливим шляхом Спільноти до 

запровадження єдиного європейського патенту (у порівнянні з іншими об’єктами 

права інтелектуальної власності), а також із суттєвим впливом на уніфікацію 

національного патентного законодавства міжнародно-правових актів (Капіца, 2016a, 

С. 17—27). При цьому застосування у цілях наближення законодавства директив як 

інструменту гармонізації не було успішним з ухваленням лише «галузевої» 

директиви з охорони винаходів у галузі біотехнології (проекти директив щодо 

винаходів, пов’язаних із комп’ютером, та корисних моделей не було ухвалено). 

У 1947 р. Нідерланди, Франція, Бельгія та Люксембург уклали договір щодо 

утворення Міжнародного патентного інституту (International Patent Institute). 
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 Статтею 2 регламенту № 1257/2012 «європейський патент з унітарним ефектом» визначається як європейський 

патент, що має унітарний ефект у державах-членах — учасниках відповідно до цього регламенту. 
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Причиною цього було припинення після Другої світової війни роботи Патентного 

офісу у Німеччині з роботою патентних офісів з проведення пошуку на новизну 

лише у Великій Британії та Нідерландах. Завданням інституту було здійснення 

патентного пошуку та накопичення необхідних для пошуку ресурсів у державах-

членах. Інститут розпочав роботу у Гаазі (Рейсвейк) у 1949 р. Передбачалося, що 

Інститут перетвориться у Європейський патентний офіс (Plomer, 2015, P. 510). 

Двома рока мипізніше Рада Європи виступила з ініціативою створення 

Європейського патентного офісу та підготувала проект відповідної міжнародної 

конвенції (1949). Однак на той час пріоритет було надано видачі патентів 

національними патентними офісами, а в Інституті залишено функції проведення 

технічного пошуку на новизну. Пропозицію з утворення панєвропейського 

патентного офісу з видачею патентів, які діяли б на території країн-учасниць, тоді не 

було підтримано. Натомість було запропоновано під егідою Ради Європи утворити 

Комітет експертів для підготовки документів з гармонізації європейського 

патентного права (Patents, 2004, P. 28). У результаті, 1953 р. було розроблено та 

підписано Європейську конвенцію щодо формальностей для подання патентних 

заявок Ради Європи, яка набула чинності 1 червня 1955 р. 
95

 

Метою Конвенції, як це зазначено у її преамбулі, є «спростити та уніфікувати 

наскільки це можливо формальності, пов’язані з національним законодавством, для 

подання патентних заявок». Конвенцію було відкрито для підписання членами Ради 

Європи, та після набуття чинності — для інших країн-членів Міжнародного союзу з 

охорони промислової власності (усього конвенцію ратифікували 21 країна) 
96

. Крім 

того Комітетом експертів у 1954 р. було підготовлено Європейську конвенцію про 

міжнародну класифікацію патентів на винаходи 
97

. 

Після підписання Римського договору про створення ЄЕС (1957) шість держав-
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 European Convention relating to the formalities required for Patent Application, Paris, 1953. 
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 Etat des signatures et ratifications du traité 016 Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes 

de brevets. Situation au 01/01/2016. URL: http://www.coe.int (Last accessed 01.07.2017). 
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 European Convention on the International Classification of Patents for Invention, Paris, 1954. Конвенція підписана 19 

грудня 1954 р., набрала чинності 1 серпня 1955 р. За ініціативи Ради Європи та на підставі Конвенції 1954 р. у рамках 

BIRPI було підготовлено та підписано Страсбургську угоду про Міжнародну патентну класифікацію (1971). У зв’язку 

з подальшим удосконаленням патентної класифікації в рамках ВОІВ Конвецію Ради Європи було денансовано 

країнами-учасниками 18 лютого 1999 р. URL: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/017/signatures ((Last accessed: 01.07.2017). 

http://www.coe.int/
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членів у 1960 р. розпочали роботу з підготовки проекту Європейської конвенції 

щодо європейського патентного права. Конвенція, опублікована у 1962 р., 

передбачала створення Європейського патентного офісу та Європейського 

патентного суду. Офіс мав здійснювати діяльність трьома мовами: англійською, 

французькою та німецькою та видавати патенти, чинні одночасно на території 

всього ЄЕС. Проте цей проект не знайшов підтримки (Wadlow, 2010, P. 123—149). 

У 1963 р. у рамках Ради Європи було підписано важливу для розвитку 

міжнародної охорони прав на винаходи Конвенцію про уніфікацію певних питань 

матеріального права стосовно патентів на винаходи — Страсбурзьку конвенцію 
98

. 

Конвенція набула чинності 1980 р. та призвела до суттєвої уніфікації патентного 

права країн Європи, а також вплинула на зміст Європейської патентної конвенції, 

Договору про патентну кооперацію та Договору про патентне право ВОІВ. У 

преамбулі договору зазначалося, що держави беруть до уваги важливість уніфікації 

матеріального права щодо патентів на винаходи. Конвенція визначила умови 

патентоздатності винаходу: новизну, винахідницький рівень та промислову 

придатність (ст. 1), випадки, коли надання патентної охорони не здійснюється (ст. 

2), а також зміст заявки на винахід та обсяг охорони, що надається патентом (обсяг 

охорони визначається змістом заявки, ст. 8). 

У 1968 р. три країни — Франція, Німеччина і Нідерланди — відновили ідею 

Європейського патенту, однак поділили проект на дві частини, які стали окремими 

конвенціями (Ilardi, 2015, P. 10—11). Першу з них, Європейську патентну конвенцію 

(European Patent Convention, ЄПК) ухвалено в Мюнхені 5 жовтня 1973 р. (чинна з 

1977 р.). Вона передбачала заснування Європейського патентного відомства (ЄПВ) і 

запровадження єдиної процедури видачі «європейських патентів» для будь-якої з 

європейських країн, незалежно від того, чи є вона членом ЄЕС. 

Інший проект передбачав запровадження європейського патенту для Спільного 

ринку (патент Спільноти). Він мав діяти на території всіх держав-членів ЄС, що 

було реалізовано у Конвенції про європейський патент для Спільного ринку, 

укладеній у Люксембурзі (1975). Донині Конвенцію не ратифіковано необхідною 
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кількістю держав-членів ЄС: згідно зі ст. 98 Конвенції, вона мала набути чинності 

після ратифікації дев’ятьма країнами, а це зробили лише сім країн (MacQueen, at al., 

2007, P. 370). 

Зазначимо суттєву роль ЄЕС у підписанні конвенції, моніторинг установ ЄЕС за 

її розробкою та ухвалення пакета документів щодо імплементації (Висновки Комісії 

від 4 квітня 1974 року та 26 вересня 1975 року про проект Конвенції про 

європейський патент для Спільного ринку, Резолюція Ради від 15 грудня 1975 року 

про Конвенцію про європейський патент для Спільного ринку 
99

 тощо). 

Європейська патентна конвенція. Конвенцією були запроваджені єдині 

процедури для видачі «європейських патентів» для будь-якої з європейських країн, 

незалежно від того, чи є країна членом ЄЕС. На цей час ЄПВ отримує більше 200 

000 заявок щорічно зі збільшенням у 2014 р. до 274 174 
100

. Надання європейського 

патенту не призводило до автоматичної його дії у всіх державах-учасниках 

Конвенції. З моменту публікації він надавав такі ж права, як і відповідний 

національний патент, проте лише у державах, вказаних у заявці. При цьому 

вимагався переклад заявки мовою країн патентування. 

Ухвалення Конвенції призвело до наступного після Страсбурзької конвенції 

кроку з гармонізації патентного законодавства країн Європи. ЄПК, наслідуючи 

Конвеції Ради Європи 1955, 1963 років, містить важливі положення матеріального 

права щодо критеріїв патентоздатності (ст. 52—57), обсягу охорони (ст. 69) та ін., 

що, з урахуванням вимоги стосовно однакового обсягу прав європейського та 

національного патенту (ст. 64), безпосередньо вимагає від держав-учасниць 

уніфікації національного законодавства відповідно до положень Конвенції.  

Більшість з 18 країн, що підписали Конвенцію, внесли зміни до національного 

законодавства з урахуванням її положень. Так, у Законі про патенти 1977 р. Великої 

Британії визначалося, що положення щодо національних патентів ухвалені у такому 
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 Commission Opinion of 4 April 1974 concerning the draft Convention for the European Patent for the Common Market and 
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вигляді, щоб бути максимально наближеними до положень ЄПК (секція 130 (7)). 

Вплив ЄПК на гармонізацію національного патентного законодавства 

досліджували Leith Philip, Richard Arnold та інші фахівці (Philip, 1998, P. 176). При 

цьому вказувалося також й на «м’яку» гармонізацію, що здійснювалася внаслідок 

діяльності ЄПВ та включала: визнання національними судами ролі Апеляційної 

палати ЄПВ у інтерпретації Конвенції, тенденцію національних судів 

дотримуватися рішень палати, включення суддів країн-учасниць до Розширеної 

апеляційної палати ЄПВ, гармонізацію розгляду заявок національними патентними 

відомствами тощо (Philip, 2001, P. 50—99). 

Безумовно, провідною є роль ЄПК у патентуванні у трьох і більше країнах 

Європи, порівняно з патентуванням за Договором про патенту кооперацію та 

прямим патентуванням. Проте вже у 1980-х рр. стали очевидними вади конвенції. 

Так, патентування за ЄПК оцінюється як надто складне і надмірно високовартісне. 

Не існує єдиної європейської судової системи, за допомогою якої можна 

врегульовувати суперечки щодо порушення патентних прав, недійсності патентів. 

Суди у державах-членах ЄС, часто виносять рішення, що суперечать одне одному. У 

Зеленій книзі Комісії щодо патенту Спільноти та патентної системи в Європі (1997) 

вказується, що система патентування в Європі створює значні труднощі для 

вільного функціонування єдиного ринку ЄС (Promoting innovation, 1997). 

Питання зниження вартості перекладу європейських патентів і створення 

єдиної судової системи для розгляду патентних суперечок обговорювалося на двох 

міжурядових конференціях: у червні 1999 р. у Парижі та у жовтні 1999 р. у Лондоні. 

У результаті у 2000 р. було укладано Угоду про застосування статті 65 Європейської 

патентної конвенції, що вступила у силу 1 травня 2008 р. 
101

 До підписання Угоди 

патент мав бути перекладений усіма мовами країн Європи, де передбачався 

патентний захист. Якщо вказане не було зроблено, патент визнавали недійсним у цій 

країні (ст. 65 ЄПК). Відповідно до Угоди держави-члени частково відмовляються від 

перекладу європейських патентів національними мовами. Переклад непотрібний у 

тому випадку, коли європейський патент виданий для держав, у яких офіційною 
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мовою є одна з офіційних мов ЄПВ. Інші держави мали обрати одну з офіційних мов 

ЄПВ, на яку мав перекладатися європейський патент. Проте вони мали право 

вимагати перекладу формули винаходу офіційною мовою країни і перекладу 

патенту у випадку суперечок щодо нього (Право інтелектуальної власності, 2006, C. 

212). На 2015 р. Угоду ратифікувала 21 держава-учасниця. Зазначимо, що для 

дев’яти країн переклад не був потрібен, оскільки одна з трьох мов ЄПВ є офіційна у 

цих країнах. Вісім країн обрали для перекладу патенту англійську мову, чотири 

визнали, що для них патент не повинен перекладатися. 12 країн визначили 

необхідність перекладу формули винаходу національною мовою 
102

. У листопаді 

2000 р. у Мюнхені відбулася Дипломатична конференція з перегляду ЄПК 
103

, яка  

ухвалила 29 листопада Акт з перегляду ЄПК. 

Зміни до ЄПК, що вступили у силу 13 грудня 2007 р., передбачали приведення 

ЄПК у відповідність до Угоди TRIPS та Договору ВОІВ про патентне право, 

уточнювали поняття новизни, промислової придатності та права пріоритету. 

У 1999 р. ЄПВ було створено робочу групу з підготовки угоди щодо судової 

системи стосовно європейських патентів. У листопаді 2003 р. робочою групою було 

запропоновано проект Угоди про створення системи судочинства щодо 

європейського патенту (Draft Agreement on the establishment of a European patent 

litigation system) як протокол до ЄПК та проект статуту Європейського патентного 

суду 
104

. Угода передбачала створення Європейського патентного суду, що мав 

складатися з Суду першої інстанції з центральним і регіональними відділеннями та 

Апеляційного суду. Угода не передбачала участі у судочинстві Суду ЄС, проте 

можливим було отримання висновку Суду ЄС щодо положень права Європейського 

Союзу. Угода відрізнялася від Угоди про єдиний патентний суд ЄС та була 

альтернативою проекту Регламенту ЄС про патент Спільноти 2000 р. (Tilmann, 2005, 

P. 65—67). Проект Угоди був негативно сприйнятий установами ЄС. Під час 

обговорень Угоди Європейським Парламентом у жовтні 2006 р. Юридичній службі 
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Парламенту було доручено з’ясувати, чи є можливим укладання Угоди державами-

членами ЄС у зв’язку з протиріччями між Угодою та acquis communautaire. У 

висновку служби зазначено, що компетенція ЄС є виключною у сфері, визначеною 

Угодою, тому держави-члени не мають правових підстав виступати стороною Угоди 

(Negative Opinion, 2007). Проте значну частину положень Угоди було використано 

під час підготовки Угоди держав-членів ЄС про Єдиний патентний суд 2013 року. 

Патент Спільноти. З урахуванням недоліків ЄПК у грудні 1989 р. у 

Люксембурзі було підписано змінену Угоду про патент Спільноти. До неї входили 

також протоколи: про вирішення спорів про порушення і дійсність патентів 

Спільноти, про привілеї та імунітети в апеляційних судах Спільноти у справах про 

патенти, про компетенцію Апеляційного суду у справах про європейські патенти, 

про можливу зміну умов набуття чинності Угоди про патенти Спільноти 
105

. У 1989 

р. ЄЕС було ухвалено регламент щодо імплементації Конвенції 
106

. 

У Суді першої інстанції Європейських Спільнот мало бути створено 

Спеціальну палату, а в ЄПВ — відділ з управління патентами Спільноти та відділ з 

їх анулювання. Передбачалось, що патенти надаватимуть офіційною мовою ЄПВ, 

проте не вказано, якою саме. Держави-учасники Угоди можуть подава-ти заявки 

офіційною національною мовою держави з обов’язковим перекладом офіційною 

мовою ЄПВ (ст. 10 Угоди про патент Спільноти). Однак за ст. 30 заявник має 

здійснити переклад заявки усіма мовами держав-учасниць. Ці переклади потрібно 

направляти національним патентним відомствам ЄПВ за їх клопотанням. Таким 

чином, фактично, у конвенції не було вирішено питання зниження вартості 

отримання патентної охорони в ЄЕС у порівнянні з патентуванням за ЄПК. 

Угода, однак, не вступила у силу: її підписали 12 країн, а ратифікували лише 

сім. Причиною невдачі була значна вартість патенту Спільноти у зв’язку з вимогами 

щодо перекладу мовами держав-учасниць, а також недосконалість судового захисту, 
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можливість визнання патенту Спільноти недійсним національними судами, що, на 

думку ряду держав, призводило до правової невизначеності 
107

. Попри це фахівці 

визнають суттєву роль Конвенції редакції 1975 та 1989 років у гармонізації 

законодавства держав-членів стосовно охорони прав на винаходи. Так, у Спільній 

декларації щодо патентів, прийнятій представниками урядів держав-членів ЄС у 

1989 р., під час підписання Угоди про патент Спільноти 
108

 у додатку II «Декларації 

стосовно змін національного патентного законодавства» викладено вимоги 

приведення національного законодавства держав-членів відповідно до положень 

Європейської патентної конвенції, Угоди про патент Спільноти та Договору про 

патентну кооперацію (PCT). Положення Конвенції вплинули на практику 

національних судів та призвели до гармонізації інтерпретації судами захисту прав на 

винаходи навіть в умовах, коли Конвенція не вступила у силу (Arnold, 2013, P. 28). 

У 1997 р. Європейською комісією було підготовлено Зелену книгу щодо 

патенту Спільноти та патентну систему в Європі 
109

. У ній зазначено, що 

патентування за ЄПК призводить до значних складнощів та витрат для забезпечення 

захисту винаходів на території ЄЕС, відсутній суд на європейському рівні, який 

розглядав би справи, пов’язані з європейськими патентами. Упровадження системи 

єдиного патенту Спільноти має дві негативні риси: необхідність перекладу патенту 

мовами держав-членів ЄС та пов’язані з цим значні витрати, також відсутнім є 

ефективний судовий захист. Було запропоновано шлях вирішення проблем. 

Наприклад, зменшення витрат на переклад при частковому перекладі патенту. 

Проблема судового розгляду патентних суперечок мала б вирішуватися через 

вилучення з юрисдикції національних судів повноважень розглядати справи щодо 

зустрічних позовів про анулювання патенту Спільноти та передання цих 

повноважень спеціальному органу з анулювання патентів, який має бути створений 

при ЄПВ. Апеляції за рішеннями у справах анулювання патентів могли б подаватися 

до суду першої інстанції Європейських Спільнот. Також запропоновано внести 
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зміни до ЄПК з можливістю перетворення патенту Спільноти у європейський 

патент, що дало б змогу охопити також країни — не члени ЄС. Крім того Зелена 

книга визначила питання, що потребують подальшої гармонізації законодавства: 

патентна охорона комп’ютерних програм і винаходів, пов’язаних з комп’ютерами, 

службових винаходів, діяльності патентних повірених тощо 
110

. 

5 лютого 1999 р. Європейська комісія опублікувала повідомлення «Підтримка 

інновацій через патенти: продовження до Зеленої Книги щодо патенту Спільноти і 

патентної системи в Європі» 
111

 (Communication, 1999), де визначено термінові 

заходи, які мають бути здійснені на рівні ЄС: підготовка проекту регламенту щодо 

патенту Спільноти; проекту директиви стосовно патентоздатності комп’ютерних 

програм; запровадження діяльності національних патентних офісів у сфері 

інновацій; приєднання Спільноти до Європейської патентної конвенції тощо. Також 

ЄПВ рекомендовано знизити розмір зборів та сприяти запровадженню нижчих цін за 

переклад європейських патентів, а державам-членам ЄС — сприяти перегляду ЄПК 

для узгодження з вимогами законодавства ЄС. 

У серпні 2000 р. Європейська комісія представила проект Регламенту щодо 

запровадження патенту Спільноти 
112

. Пропозиція Комісії у цілому відтворює 

принципи Угоди про патент Спільноти 1989 р.: на рівні регламенту запропоновано 

вирішити питання, що стали перешкодою до запровадження патенту Спільноти — 

переклад патенту та єдина патентна судова система. Згідно з проектом, патент 

Спільноти має видаватися ЄПВ однією з офіційних мов ЄПВ з перекладом формули 

винаходу двома іншими офіційними мовами та без перекладу мовами держав-

членів. Це мало призвести до суттєвого зниження вартості перекладу. При 

порушенні прав на патент у країні, де офіційна мова є іншою за мову, якою видано 

патент ЄПВ, презюмується, якщо не доведено іншого, що порушник не мав 

відомостей стосовно патенту та його відповідальність починає діяти з моменту 

надання йому перекладу патенту. 
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Як тільки європейський патент буде видано, застосовуватиметься Регламент 

про патент Спільноти. Після видачі патенту Спільноти він, а також права, що 

випливають з патенту, належатимуть до виключної юрисдикції ЄС. Це вимагатиме, 

приєднання ЄС до ЄПК та перегляду положень Конвенції з наданням компетенції 

ЄПВ видавати патент Спільноти. Суперечки щодо патенту Спільноти входитимуть 

до виняткової компетенції Суду з патенту Спільноти з можливою подальшою 

апеляцією до Суду ЄС, де має бути створено Патентну апеляційну палату в суді 

першої інстанції. Національні суди будуть розглядати питання щодо передання прав 

на патент і надання ліцензій. Суд щодо патенту Спільноти, який буде перебуватиме 

під юрисдикцією Європейського Суду, розглядатиме питання порушення прав на 

патент і його дійсності. Рішення суду набуватиме чинності на території всього ЄС. 

У грудні 2003 р. Комісія ЄС схвалила проекти рішень Ради ЄС про 

запровадження Суду у справах щодо патентів Спільноти, що мав би бути судом 

першої інстанції, та з підтвердження юрисдикції Суду ЄС у справах щодо патенту 

Спільноти 
113

. Згідно з цією пропозицією передбачається утворити у рамках Суду 

ЄС окремий підрозділ під назвою Суд у справах щодо патентів Спільноти 

(Community Patent Court), який виконуватиме функції суду першої інстанції. 

Проте пропозиції щодо мови видачі патенту та його перекладу не знайшли 

підтримки під час обговорення у Раді ЄС у 2001—2002 рр. (Lacob, 2004, P. 79— 90). 

Зрештою 3 березня 2003 р. Рада виголосила спільну політичну позицію стосовно 

перекладу заявки усіма мовами держав-учасниць, однак вона не була підтримана 

користувачами патентної системи як високовартісна та ризикова 
114

.Також у березні 

2004 р. Комітет з питань конкуренції Ради ЄС не зміг погодити окремі положення 

регламенту, зокрема стосовно терміну перекладу формули винаходу та 

автентичності вказаного тексту при порушенні прав (Holder, 2004, P. 43—47). 

Європейська комісія болісно сприйняла невдачу з регламентом. Член комісії 

Frits Bolkestein заявив, що неспроможність узгодити питання щодо патенту ЄС 
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ставить під сумнів можливість досягнення мети — забезпечення в ЄС 

конкурентоспроможної економіки до 2010 р. 
115

. 

Через неможливість досягти згоди щодо перекладу та судочинства, було 

запропоновано використати правові інструменти, що не належали до правових 

засобів ЄС: підписану у 2000 р. в рамках ЄПК Лондонську угоду стосовно 

перекладу патентів, яка вступила у силу 1 травня 2008 р. (див. вище) та Угоду про 

створення системи судочинства щодо європейського патенту, яка втратила 

актуальність у зв’язку з ініціативою ЄС 2007 року щодо патентної системи 

судочинства у Спільноті (Pottelsberghe de la Potterie, 2010, P. 211—237). 

У 2006—2010 рр. після повідомлення Комісії «Посилення патентної системи у 

Європі» 
116

 відбулась чергова спроба запровадження патенту Спільноти з 

урахуванням пропозицій щодо машинного перекладу заявок. У 2006 р. Комісією 

було організовано консультації з громадськістю з отриманням більш ніж 2500 

відповідей та запропоновано проекти: доповненої пропозиції до Регламенту про 

патенти Спільноти (2009) 
117

, Регламенту щодо вимог до перекладу для патенту ЄС 

(2010) 
118

, а також єдиної системи судочинства у справах патентів (2007). 

Мовні вимоги були визначені аналогічно до ст. 14 (6) ЄПК. Патент мав 

надаватися однією з офіційних мов ЄПВ з перекладом формули винаходу двома 

іншими офіційними мовами. Передбачалося створення Суду з питань європейського 

патенту та патенту Спільноти, що засновувався на положеннях Угоди про створення 

системи судочинства  ЄПК з юрисдикцією одночасно відносно патентів Спільноти 

та європейський патентів. Розгляд судових справ не передбачав участь Суду ЄС у 

судочинстві за винятком надання роз’яснень стосовно права ЄС. 

Однак державам-членам не вдалося погодити проект Регламенту 2008 р. Вихід 

з глухого кута було знайдено у застосуванні механізму посиленої співпраці, що 

дозволяв ухвалювати рішення обмеженою кількістю держав-членів ЄС. Механізм 

                                                 
115

 Results of the Competitiveness Council of Ministers, Brussels, 11th March 2004 — Internal Market, Enterprise and 

Consumer Protection issues. MEMO/04/58. Brussels, 12th March 2004. 
116

 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council «Enhancing the patent system in 

Europe». Brussels. COM(2007) 165 final, 03.04.2007. 
117

 Revised proposal for a Council decision on the Community patent. Council of European Union. 7 April 2009. 
118

 Proposal for a Counci Regulation on the translation arrangements for the European Union patent.Brussels. COM(2010) 350 

final, 30.06.2010. 



172 
 

 

 

посиленої співпраці (enhanced cooperation) було введено до Договору про 

Європейський Союз (ст. 20 та ін.) та Договору про заснування Європейської 

Спільноти (ст. 326—334 та ін.) Амстердамським договором зі змінами, внесеними 

Ніццьким договором. Механізм надає змогу щонайменше дев’яти державам-членам 

взяти участь у механізмі посиленої співпраці, якщо вони прагнуть посилити процес 

інтеграції ЄС. Він застосовується після того, як Рада ухвалює офіційне рішення про 

те, що Союз як ціле не може досягти мети співпраці протягом доцільного строку. 

Акти, ухвалені в рамках посиленої співпраці, є обов’язковими лише у тих державах 

ЄС, які їх ухвалювали. Тобто вони не є частиною acquis (ст. 20 ДЗЄС). 

Комісією у 2009 р. було підготовлено три документи стосовно патенту 

Спільноти: Регламент Ради про патент Спільноти 
119

, Угоду про суд у справах 

європейських патентів та патентів Спільноти 
120

, рішення щодо відкриття 

переговорів стосовно вказаної Угоди. 

У 2010 р. 12 держав запропонували застосування механізму посиленої співпраці 

щодо єдиного патенту. У 2011 р. до ініціативи приєдналися інші держави-члени за 

винятком Іспанії та Італії, незгодних з рішенням щодо порядку перекладу патенту 

Спільноти. Європейський Парламент (15.02.2011) та Рада (08.03.2011) надали згоду 

на застосування вказаної процедури. 

Проект Угоди, доопрацьований у зв’язку з висновком Суду ЄС щодо Угоди 
121

, 

було запропоновано до підписання 11.11.2011 р. для всіх держав-членів ЄС, проте 

не для інших держав-учасниць ЄПК 
122

. Однак у грудні 2011 р. Комітет з питань 

конкуренції не зміг погодити питання щодо розміщення центрального офісу суду 
123

. 

Неодноразові спроби досягти згоди не мали успіху, компроміс було досягнуто 

Радою лише 28—29 червня 2012 р., коли було погоджено розподіл розгляду судових 

справ між центральним офісом у Парижі, відділеннями у Лондоні та Мюнхені. Так, 
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відділення у Лондоні мало розглядати справи щодо винаходів, приналежних до 

розділу А (життєві потреби людини) та розділу С (хімія, металургія) Міжнародної 

патентної класифікації, у Парижі — справи, що стосуються класів В (виконування 

операцій, транспортування), D (текстиль, папір), E (будівництво), G (фізика), Н 

(електрика), у Мюнхені — класу F (машинобудування, освітлювання, опалювання, 

зброя, підривні роботи (дод. 2 до Угоди про суд). 

Одночасно, на відміну від раніше узгодженої позиції Ради та Європейського 

Парламенту, Радою було запропоновано вилучити з проекту Угоди три ключові 

статті (6—8), що стосувалися компетенції відносно єдиного патенту Суду ЄС. На 

такі кроки не погодився Європейський Парламент, який рішенням від 2 липня 2012 

р. вирішив відкласти голосування щодо Угоди 
124

 через те, що вилучення цих статей 

зведе нанівець патентний захист винаходів в ЄС. 

Зрештою компроміс між Європейським Парламентом та Радою було досягнуто 

у грудні 2012 р. з обмеженням впливу на патентне судочинство Суду ЄС. Так, 

Єдиний патентний суд має лише співробітничати з Судом ЄС щодо належної 

інтерпретації права ЄС через механізм попереднього рішення відповідно до ст. 267 

ДФЄС (ст. 21). Єдиний патентний суд застосовує право ЄС та визнає його 

верховенство (ст. 20), керується, крім права ЄС та регламентів про єдину патенту 

охорону № 1257/2012 та № 1260/2012, Угодою про Єдиний патентний суд, ЄПК, 

іншими міжнародними угодами, що мають силу у державах-учасницях Угоди, а 

також національним правом держав-учасниць (ст. 24). 

Регламенти щодо єдиної патентної охорони та мовних вимог були схвалені 

Європейським Парламентом та підписані у грудні 2012 р. 
125

 Угоду про Єдиний 

патентний суд (УЄПС) 25 держав (всі держави-члени ЄС, крім Іспанії, Польщі та 

Хорватії) 
126

 підписали у лютому 2013 р. Відповідно до УЄПС суд має розглядати 

суперечки стосовно порушення та анулювання європейських патентів та патентів 

                                                 
124

 EU patent: Parliament postpones vote due to Council’s last-minute change. Plenary Session Press release — Competition. 

03.07.2012: URL: http://www.europarl.europa.eu/portal/en (Last accessed 01.07.2017). 
125

 Regulation (EU) No. 1257/2012 of the European Parliament and the Council of 17 December 2012 implementing enhanced 

cooperation in the area of the creation of unitary patent protection. Council Regulation (EU) 1260/2012 of 17 December 2012 

implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable 

translation arrangements. 
126

 Agreement on a Unified Patent Court. OJ, 20.06.2013, P. 175/1. 

http://www.europarl.europa.eu/portal/en


174 
 

 

 

Спільноти. До системи суду входить, крім центрального офісу та відділень Суду 

першої інстанції, Апеляційний суд у Люксембурзі, Арбітражний та Медіаційний 

центр у Лісабоні та Любляні, а також дев’ять місцевих та одне регіональне 

відділення Суду першої інстанції. 

Ключовими положеннями досить короткого за змістом регламенту № 1257/2012 

є запровадження єдиного європейського патенту, що видається відповідно до ЄПК 

та забезпечує однаковий захист, має однакову силу на території всіх країн-учасниць. 

Він може бути обмеженим, переданим або таким, що втратив чинність, на території 

всіх країн-учасниць. Також на нього можуть бути надані ліцензії на території всіх 

або частини країн-учасниць (ст. 3). Обсяг прав та обмежень за патентом є однаковим 

для всіх країн-учасниць (ст. 5). Глава IV регламенту присвячена компетенції 

Європейського патентного відомства щодо єдиного патенту. Так, ЄПВ веде Реєстр 

єдиних патентів, реєструє заяви на ліцензування, публікує переклади, збирає збори 

та виконує інші функції щодо патенту (ст. 9). У регламенті приділено увагу 

принципам визначення вартості зборів. Так, рівень зборів за подання заявок повинен 

забезпечувати витрати ЄПВ на їхній розгляд. Рівень зборів за підтримку патентів 

має бути близьким до зборів, що сплачуються за підтримку середнього чинного 

європейського патенту (зазначимо, що такий патент переважно підтримується для 

Франції, ФРН, Великої Британії) (ст. 12). Від суми зборів 50 % має залишитися у 

ЄПВ, решта розподілена між країнами-учасницями (ст. 13). 

Мовні вимоги щодо заявок та їх публікації були визначені регламентом № 

1260/2012 від 17.12.2012 р. У випадку опублікування опису заявки однією з 

офіційних мов ЄПВ подальший переклад іншими мовами не має здійснюватися. 

Вказане є радикальною зміною вимог ЄПК щодо патентів стосовно перекладу опису 

національними мовами більшості держав-членів ЄС (ст. 3). У випадку суперечок 

щодо порушення патенту власник патенту має забезпечити повний його переклад 

мовою країни, де відбулося порушення або знаходиться доміцілій особи, що 

підозрюється у порушенні прав (ст. 4). Якщо порушником є МСП, фізична особа або 

неприбуткова організація, суд має взяти до уваги можливість ненавмисних дій таких 

осіб до моменту, коли їм було надано переклад патенту (ст. 4 (4)). 
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Суттєво полегшено подання заявок (порівняно з європейськими патентами). 

Для останніх обов’язком заявника було подати переклад заявки однією з офіційних 

мов ЄПК, інакше заявку вважалася відізваною (ст. 14 ЄПК). Що стосується єдиного 

патенту – для МП, фізичних осіб, неприбуткових організацій, університетів та 

державних науково-дослідних організацій вводиться компенсація витрат на 

переклад: його має здійснювати ЄПВ за рахунок зборів. 

Позитивні та негативні аспекти нової патентної системи стали предметом 

широкої дискусії представників різних зацікавлених груп в ЄС. Спрощення 

процедури та зменшення витрат на отримання патентної охорони в державах-членах 

ЄС оцінюється як найзначніша подія з часу ухвалення Європейської патентної 

конвенції. За розрахунками Європейської комісії, вартість отримання патентної 

охорони у всіх державах-членах ЄС за ЄПК становить € 36 000. Єдиний 

європейський патент має коштувати приблизно € 6400, тобто дорожче від патенту 

США — $2390 (€ 1850). Однак вважають, що вказана вартість патентування 

дозволить посилити конкурентні позиції промисловості в Європі. 

На думку фахівців, ці документи містять значні компроміси, зокрема щодо 

непрямої участі у судочинстві Суду ЄС та ускладненої судової системи 

(Rabesandratana, 2012). 

У звіті, підготовленому на замовлення Відомства з питань інтелектуальної 

власності Великої Британії у 2014 р., на підставі опитування значного кола 

підприємств і патентних повірених, уведення патенту Спільноти та Єдиного 

патентного суду визнається найбільшим досягненням після запровадження ЄПК. 

Особливе значення має введення системи судочинства щодо європейських патентів 

та єдиного патенту (Exploring Perspectives, 2014). Разом з тим занепокоєння 

викликає можливість вести справи у різних відділеннях суду: як буде складатися 

судова практика щодо патентних тролей, біфуркацій, судових рішень? Відзначається 

суттєвим вироблення єдиних стандартів розгляду справ і призначення 

висококваліфікованих суддів. 

Крім того, акцентовано увагу на важливості вирішення питання про зниження 

вартості судового розгляду. Невдалою визнано пропозицію щодо вартості 
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підтримання патенту у силі, що перевищує суму витрат на підтримку патенту у 

Франції, Великій Британії та ФРН. Ці чинники відштовхують компанії, що хотіли б 

мати патентний захист на обмеженій території ЄС. Для малих підприємств основні 

ризики пов’язуються з високою вартістю патентування та захисту, ризиком 

визнання патенту недійсним та ризику щодо судових заборон, що з дією одночасно 

у 25 державах може бути фатальним для перспектив малого бізнесу. 

У висновку Інституту інтелектуальної власності та конкуренції Макса Планка 

(The Unitary Patent, 2012) зазначено, що порівняно з підходами, обговореними 

раніше, ухвалений пакет регламентів та угода щодо судової системи — крок назад, 

що стосується якості правових актів, правової визначеності, відсутності балансу 

системи та ускладненості режиму охорони. Також замість консолідації патентного 

права у Європі єдиний європейський патент додає фрагментації на територіальному 

рівні, що пов’язано з дією патенту не на всьому просторі ЄС. 

Так, у регламенті є досить повне визначення випадків порушення права на ПС 

та виключень (ст. 6—8), але відсутні положення щодо передачі прав на патенти та 

ліцензування, які існували раніше. Замість цього визначено застосування з цих 

питань національного права (ст. 10), що призводить до диференціації у правовому 

регулюванні застосування патенту. Регламент не враховує повною мірою сучасних 

тенденцій патентного права. Це стосується відсутності виключень для наукових 

досліджень та примусових ліцензій стосовно винаходів у галузі біотехнологій. 

Також регламент не містить положень щодо попереднього використання, 

примусових ліцензій для використання залежних винаходів (dependent improvement 

inventions) або у публічних інтересах. Надання примусових ліцензії є можливим за 

національним правом. Проте використання 25 різних стандартів у державах-членах є 

небезпечним для застосування єдиного підходу. Вказано і на незбалансованість 

законодавства: відсутні примусові ліцензії для території всіх держав-учасниць, що 

створює невигідні умови для третіх сторін, які мають намір отримати доступ до 

запатентованої технології. 

Є ускладненим правовий режим ПС і застосування судами права для захисту 

прав: для вирішення суперечок має застосовуватися міжнародне право (ЄПК), право 
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ЄС (регламенти Спільноти) та національне право. Крім того, фактично не знайшла 

застосування ст. 118 (1) ДФЄС щодо можливості «утворення європейських прав 

інтелектуальної власності для забезпечення єдиної охорони прав інтелектуальної 

власності всієї Спільності» та роль Суду ЄС у забезпеченні застосування єдиного 

права ЄС у межах Європейського Союзу. 

У Заяві від 18 листопада 2015 р. Європейської асоціації академій наук (ALLEA) 

«Про статус патентної системи Європейського Союзу» (Statement ALLEA, 2015) 

зазначено, що ухвалені документи є компромісом, який не відповідає очікуванням та 

для реалізації якого доведеться долати суттєві перешкоди. Насамперед — фактична 

відсутність «єдиної патентної охорони», адже на території певної держави дія 

єдиних європейських патентів відбувається лише після ратифікації державою Угоди 

про Єдиний патентний суд. 

В іншому висновку від 13.03.2015 р., підписаному провідними європейськими 

фахівцями у сфері інтелектуальної власності, зазначено, що ухвалення пакета актів 

про єдиний патент є «небезпечним прецедентом» обмеження ЄС власної 

компетенції заради держав-членів. При цьому нова патентна система не належить до 

юрисдикції Суду ЄС. На протилежність ст. 118 ДФЄС щодо утворення 

європейських прав інтелектуальної власності та ухвалення одностайного рішення 

Радою стосовно мови таких прав регламентом № 1257/2012 не утворено охорони 

прав у межах ЄС, запропонована система має визначатися нормами міжнародного та 

національного права (The Union, 2015). 

Відповідаючи на це, Wouter Pors у статті «Пакет актів про єдиний патент, Суд 

Справедливості та подальша відповідь представникам академічних установ» (Pors, 

2015) зазначає, що акти щодо єдиного патенту є сумішшю правових культур держав-

учасниць з відсутністю можливості досягти компромісу з певних питань та 

залишеними прогалинами для рішень Єдиного патентного суду. Так, зокрема, не 

визначено, коли має бути винесено остаточне рішення суду у випадку, якщо патент 

визнано нечинним або порушені права на патент. Ст. 33 (3) Угоди про єдиний 

патент містить компроміс, що передбачає різні варіанти у випадку біфуркації 
127
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 Біфуркація (bifurcated trial) — розподіл судового процесу на етапи, в яких різні питання суд розглядає окремо. 
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судового розгляду у разі подання зустрічного позову щодо визнання патенту 

нечинним у справах про порушення прав на патент. Можливість біфуркація під час 

судового розгляду передбачена законодавством ФРН, Австрії, Угорщини, проте її не 

існує в інших 22 державах-учасницях Угоди. Замість вибору певного одного 

варіанта Угода передбачає два види розгляду: або одночасно розглядати позови 

щодо порушення прав та зустрічний позов про визнання патенту нечинним з 

призначенням судді, який спеціалізується у відповідній галузі техніки, або передати 

розгляд позову про визнання патенту нечинним центральному відділенню Суду та 

призупинити чи продовжити розгляд позову щодо порушення прав. На думку 

автора, політичний компроміс є ключовою характеристикою законодавчого процесу 

ЄС. З точки зору правового вдосконалення акти, що ухвалюються ЄС та його 

державами-членами, не завжди пропонують краще з можливих рішення. Проте, 

оскільки пакет актів про єдиний патент не містить серйозних суперечностей із 

чинним правом ЄС, вважається, що Єдиний патентний суд зможе вирішити питання 

співвідношення права ЄС та актів про єдиний патент, за потреби звертаючись за 

роз’ясненнями стосовно права ЄС до Суду ЄС (Pors, 2015, Р. 135—136). 

3.1.2. Винаходи у галузі біотехнології 

Ухвалення Директиви 98/44/ЄЕC Європейського Парламенту та Ради від 6.07. 

1998 р. про правову охорону біотехнологічних винаходів (Directive, 1998; Капіца, 

2005) було найтривалішим в ЄС. Дискусії продовжувалися більш десяти років і 

викликали широку реакцію в політичних колах, суспільстві, серед фахівців (Kamstra, 

2002; Lim, Christie, 2005, P. 236— 266; Гілленбранд, 2003, С. 42—48). При цьому 

початкова мета — гармонізація законодавства держав-членів ЄС з технічних 

аспектів патентування біотехнологічних винаходів — не була сприйнята та суттєво 

розширена із забезпеченням гарантій від порушення етичних норм стосовно людини 

та живих істот. Етичні питання стали причиною розвитку та моніторингу директиви 

та саме їхнім впливом спричинені рішення Суду ЄС та оцінки директиви. 

У 1983 р. у повідомленні «Біотехнології у Спільноті» ЄК було підкреслено 
                                                                                                                                                                            
Наприклад, судовий процес, під час якого питання відповідальності за нанесену фінансову шкоду або травму 

розглядаються окремо від розгляду суми відшкодування. Вказана форма розгляду має переваги, оскільки, якщо особа 

буде визнана невинною, то відсутня необхідність витрат коштів та часу на пред’явлення доказів та свідків щодо 

відшкодування. Див.: URL: http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/bifurcated+trial (Last accessed 01.07.2017). 

http://legal-dictionary.thefreedictionary/


179 
 

 

 

особливу важливість для медицини, промисловості та сільського господарства 

використання біотехнологічних досягнень. Передбачалося, що Комісія підготує 

пропозиції до Ради ЄС стосовно європейського підходу охорони прав 

інтелектуальної власності у сфері біотехнології 
128

. 

У 1985 р. у Білій книзі «Завершення створення Внутрішнього ринку» Комісія 

відзначала нагальність прийняття заходів у зв’язку з відмінністю патентування 

біотехнологічних винаходів у державах-членах 
129

, різною судовою практикою 
130

. 

Зазначимо, що істотний вплив на законодавство держав-членів з патентування 

біотехнологічних винаходів було здійснено двома міжнародними конвенціями, 

норми яких стосовно наук про життя базувалися на рівні знань 1950-х рр.: 

Міжнародної конвенції про охорону нових сортів рослин 1961 року та Конвенції про 

уніфікацію певних питань матеріального права стосовно патентів на винаходи 1963 

року (Страсбурзька конвенція). Більшість патентних законів держав-членів було 

ухвалено наприкінці 1970 — початку 1980-х рр. унаслідок гармонізації 

національного законодавства відповідно до ЄПК (1973) та Конвенції про 

європейські патенти для Спільного ринку (1975). Щодо біотехнологічних винаходів 

у вказаних конвенціях відображалися норми Конвенції UPOV та Страсбурзької 

конвенції, які також були використані у ЄПК (Право інтелектуальної власності, 

2006, C. 184—185). Підходом як ЄПК, так і національних законів було застосування 

традиційної концепції «технічних» винаходів, яку зрідка використовували для 

біологічних винаходів із традиційними вимогами щодо патентоздатності, а також 

уявлення, ніби винаходи, що стосуються живих організмів, можуть стосуватися 

об’єктів мікро- і макробіології (п. 23 проекту директиви). Таким чином, ЄПК 

виключає з патентного захисту рослини (сфера захисту Конвенції UPOV) та породи 

тварин, проте дозволяє патентування мікробіологічних способів, продуктів, які 

отримані такими способами (ст. 53 (b)), штамів мікроорганізмів. Подальші 

біотехнологічні дослідження засвідчили, що межі між мікро- та макробіологією є 

умовними, як і розуміння поняття «технічності» винаходу. Чинні національні закони 
                                                 
128

 Biotechnology in the Community. COM (83) 672 final / 2 ANNEX, 3 October 1983. 
129

 Commission White Paper for the European Council «Completing the internal market», COM (85) 310 final. 
130

 Proposal for the Council directive on the legal protection of biotechnological inventions. Brussels, 17 October 1988. COM 

(88) 496 final. 
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і міжнародні конвенції не давали відповіді на важливі питання: 

 патентоздатність живих організмів з точки зору виключення відкриття з 

патентного захисту та врахування критерію новизни; що можна позначити 

термінами «мікробіологічний» та «суттєво біологічний процес», чи може 

мікроорганізм бути продуктом «мікробіологічного процесу» тощо; 

 до чого призводитиме виключення з патентного захисту рослин та порід 

тварин за можливості патентувати мікроорганізми і таксономічні одиниці, інші ніж 

сорти рослин та породи тварин, а також можливість патентування частин рослин, 

порід тварин або їхнє використання; 

 який обсяг охорони має надаватися живим організмам з урахуванням їх 

самовідтворення; 

 вимоги щодо розкриття винаходу — коли письмовий опис винаходу треба 

доповнювати депозитуванням мікроорганізмів або інших самовідтворюваних 

організмів (п. 28 проекту директиви). 

У процесі підготовки директиви Єврокомісія брала до уваги вимоги Конвенції 

ООН з біологічного різноманіття (1992), яка встановила принцип суверенного права 

націй на власні генетичні ресурси та їх згоду на надання доступу до цих ресурсів на 

взаємно узгоджених засадах; зобов’язувала країни надавати доступ до генетичних 

ресурсів та здійснювати трансфер технологій, пов’язаний з ними, а також 

положення ст. 27 (3)(b) Угоди TRIPS (1993), що передбачає патентний захист 

використання мікроорганізмів, небіологічних та мікробіологічних процесів. 

Враховано й положення конвенції Ради Європи з біоетики та біомедицини (1997), 

підписаної 21 країною Європи щодо генетичного інжинірингу, заборони 

використання людських ембріонів для дослідницьких цілей тощо.  

Проект директиви (1988) зосереджував увагу на технічних питаннях 

патентування. Новими відносно ЄПК та законодавства ряду держав-членів ЄС були 

визначення: принципової можливості патентування живої матерії (на час розробки 

проекту директиви лише деякі національні суди держав-членів напрацювали 

доктрину патентного захисту живої матерії) (ст. 2); можливості патентування 

використання сортів рослин та порід тварин (ст. 4); мікробіологічного процесу (ст. 



181 
 

 

 

5); обсягу права, що надається патентом (ст. 10—13) тощо (Proposal, 1988). 

Проте з 1994 р. основним питанням у ході обговорення директиви 

Європейським Парламентом стало патентування генів, роль етичних і моральних 

критеріїв у патентуванні, визначення різниці між відкриттям і винаходом стосовно 

елементів тіла людського походження та намагання розповсюдити фермерській 

привілей на трансгенних тварин. Застосування етичних вимірів стало другою 

основною метою запровадження директиви (Kamstra, Dцring, 2002). 

Остаточно проект директиви (1998) ухвалено під час складних обговорень з 

державами-членами, законодавство яких відрізнялося від проекту (Нідерланди, 

Італія, Бельгія) 
131

. 

Директива визначає принципи патентоздатності, обсягу захисту, вимоги щодо 

перехресного ліцензування та депонування біологічного матеріалу. Суттєвим є 

надання у директиві визначень: біологічного матеріалу, мікробіологічного процесу, 

суто біологічного процесу вирощування рослин або тварин (ст. 2). У той же час 

визначення біологічного матеріалу стосується ДНК, але не з’ясовує питання щодо 

РНК (яка містить генетичну інформацію, проте звичайно не відтворює себе) та 

протеїнів (Kamstra, Dцring, 2002). Значну увага у директиві приділено різниці між 

відкриттям та винаходом стосовно людського організму, що було одним із основних 

питань дискусій у Європейському Парламенті (ст. 5). У той же час біологічний 

матеріал, відокремлений від свого природного середовища або виготовлений 

шляхом технічного процесу, може бути предметом винаходу, навіть якщо він раніше 

був наявний у природі (ст. 3 (2)). Вказане положення є узагальненням Правил ЄПК 

(С: IV 2.3) та законодавства держав-членів. Основним у визначенні є принцип 

ізольованості від природного середовища, що відокремлює винахід та відкриття. 

Положення статті 3 (2) уточнюється у ст. 5 (2) із зазначенням можливості 

патентування ланцюжків або частини ланцюжків гена, навіть, якщо структура 

вказаних елементів є ідентичною структурі природного елементу. Вказане було 

позитивно сприйнято представниками промисловості, як чітке визначення 
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 Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of 

biotechnological inventions OJ L 213 30.07.1998, P. 13. 
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можливості патентування молекул, що містять генетичну інформацію. Таким чином, 

директива не передбачає патентний захист винаходів, які розширюють обсяг знань 

без використання його з новими цілями (Aerts, 2004, P. 349—360). 

Випадки непатентоздатності біотехнологічних винаходів з мотивів суспільних 

інтересів та норм моралі визначає ст. 6. Норми статті щодо тварин, зокрема, 

відображають Рішення Технічної апеляційної ради ЄПВ T19/90 щодо ретельного 

аналізу під час розгляду патентоздатності винаходу страждань тварин і можливих 

ризиків для навколишнього середовища та корисності винаходу для людства. 

Ст. 8, 9 директиви розширюють обсяг захисту біотехнологічних винаходів у 

порівнянні з традиційним обсягом охорони, що надається технічним рішенням. Це 

стосується поширення захисту на біологічний матеріал, що походить від 

запатентованого біологічного матеріалу через генеративне або вегетативне 

розмноження, а також на біологічний матеріал, вироблений за запатентованим 

процесом, який дозволяє через таке розмноження його отримання з конкретними 

характеристиками (ст. 8). Із цього правила директивою встановлені винятки — 

«фермерські привілеї» (ст. 10, 11). Стосовно сортів рослин «фермерські привілеї» 

були визначені Конвенцією з охорони сортів рослин UPOV. Директива поширює 

аналогічні правила на репродуктивний матеріал тварин. 

Новим для права ЄС є встановлення умов примусового ліцензування щодо 

біотехнологічних винаходів, якщо селекціонер не може придбати або застосувати 

право на сорти рослин, не порушуючи попереднього патенту (ст. 12). 

Розвиток законодавства та практика застосування. У підготовленому у 

2002 р. звіті «Розвиток та вплив патентного права у галузі біотехнологій та 

генетичного інжинірингу» 
132

 зазначено, що європейські законодавці спромоглись 

створити систему, яка відповідає етичним принципам, визнаним у Спільноті. 

Визначено напрями, що потребують подальшого дослідження, зокрема 

патентоздатність генів, ізольованих від людського тіла, стовбурних клітин людини і 

клітин, отриманих від них.  
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З урахуванням положень директиви 98/44/ЄС, Адміністративна рада 

Європейської патентної організації 16 червня 1999 р. ухвалила рішення про 

внесення змін до Інструкції до ЄПК, які вступили в силу у 1999 р. Вказане 

стосувалося виключень із патентоздатності способів клонування людей, 

використання людських ембріонів для промислових та комерційних цілей, 

патентування людського тіла, особливостей патентування генів тощо, визначених 

ст. 5, 6 директиви (Правила 28, 29). До Правил були внесені визначення 

біотехнологічного винаходу, біологічного матеріалу, сорту рослини і способу у 

сфері мікробіології, зазначені випадки патентоздатності біотехнологічних винаходів 

відповідно до ст. 3, 4 (2) директиви. 

Таким чином, директива вплинула не тільки на уніфікацію положень 

національного патентного законодавства держав-членів ЄС, а й на видання 

європейських патентів для значно більшого кола держав-учасниць ЄПК. 

Розвиток наукових досліджень у сфері біотехнології суттєво вплинув на 

практику застосування директиви.  

У 2004 р. Комісією було представлено звіт «Оцінка патентування 

послідовностей ДНК (полінуклеотідів) в Європейському Союзі та обсягу їх 

охорони» 
133

 та у 2005 р. — стосовно розвитку та проблем патентного права у галузі 

біотехнології та генетичного інжинірингу 
134

. Звіти присвячено питанням, що мали 

значний суспільний резонанс та стосувалися патентування генів та людських 

плюрипотентних ембріональних стовбурових клітин. 

 Дискусія щодо патентування плюрипотентних стовбурових клітин набула 

резонансу у 2004 р., коли корейські дослідники заявили про експерименти з 

«терапевтичного клонування» плюрипотентних стовбурових клітин з отриманням 

клітин, що містять таку ж генетичну інформацію, як і у пацієнта, та дають змогу 

лікувати захворювання пацієнта без уражень його імунної системи. З точки зору 

Європейської групи з етики та Комісії, вимоги директиви у цілому чіткі — визнано 
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неприпустимість патентування тотипотентних стовбурових клітин, оскільки ст. 5 

заборонено патентування організму людини на різних стадіях його формування та 

розвитку. Стосовно плюрипотентних стовбурових клітин ситуація є складнішою, 

пов’язаною з правовим визначенням поняття «ембріон», а також обсягу досліджень, 

які дозволяється виконувати з ембріоном, що визначає національне законодавство, 

істотно різне у державах-членах ЄС. Комісія запропонувала відмовляти в отриманні 

патентів з причин публічного порядку або моралі (ст. 6 (1) директиви), а також у 

зв’язку зі швидким розвитком досліджень у вказаній галузі, на цьому етапі 

обмежитися лише здійсненням моніторингу ситуації та ініціювати дослідження 

етичних і правових аспектів патентування клітин (Report, 2005, С. 6).  

Проте патентування стовбурових клітин набуло суттєвого драматизму у зв’язку 

з рішенням Суду ЄС від 18 жовтня 2011 р. C-34/10 Oliver Brüstle v Greenpeace eV. 

Ст. 6 (2)(с) директиви визначає, що вважається непатентоздатним використання 

людських ембріонів для промислових або комерційних цілей. Надаючи 

інтерпретацію цьому рішенню, Суд визначив, що винахід не є патентоздатним, якщо 

заявлений процес передбачає руйнування «ембріона людини». Справа стосувалася 

позову Greenpeace до Федерального патентного суду ФРН щодо скасування патенту, 

пов’язаного з утворенням нових нервових клітин, які було отримано з стовбурових 

клітин людського ембріона. Передбачалося застосування таких клітин для лікування 

хвороб, наприклад хвороби Паркінсона. Судом ЄС було визначено, що «людський 

ембріон» — це все, що може розвинутись у людську істоту. Запліднений або не 

запліднений ембріон людини, який було стимульовано до ділення, однаково має 

можливість розвинутись у живий організм. Таким чином, за висновком Суду, якщо 

стовбурові клітини на стадії бластоцизму є ембріонами, що мають бути зруйновані 

для застосування винаходу, такій винахід є непатентоздатним (C-34/10). 

Наслідком цього рішення став висновок Комітету з правових питань та 

Комітету з питань промисловості, досліджень та енергетики щодо проекту 

Регламенту ЄС, що започатковує «Горизонт 2020» — Рамкову програму для 

досліджень та інновацій (2014—2020), про врахування рішення Суду ЄС Сase 34/10 

та заборону фінансування досліджень, які передбачають «руйнування людських 
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ембріонів або які використовують людські ембріональні стовбурові клітини» 
135

. 

Відзначимо, що у заявах ALLEA щодо патентоздатності та фінансування досліджень, 

пов’язаних з ембріональними стовбуровими клітинами 2012— 2013 рр., висловлено 

занепокоєність, що рішення Суду ЄС призведе до обмеження досліджень у важливій 

для медицини сфері. Адже рішення стосувалося саме патентоздатності винаходів у 

рамках директиви 98/44/ЄС та не передбачало визначення етичних норм із ширшим 

застосуванням, ніж для біотехнологічних винаходів (ALLEA, 2012; ALLEA, 2013). 

У 2014 р. Суд ЄС знову розглянув проблеми патентування винаходів, 

пов’язаних із використанням стовбурових клітин. Справа стосувалась відмови 

Патентного відомства Великої Британії надати патент Міжнародній корпорації зі 

стовбурових клітин (МКСТ) на метод партеногенетичної стимуляції ооцитів 
136

 для 

продукування людських ембріональних стовбурових клітин. Підставою відмови, 

аналогічно рішенню Суду 2010 року (Case 34/10), був висновок про можливість 

розвитку зародкової клітини у людський ембріон. Проте під час розгляду апеляції та 

судового розгляду МКСТ були надані матеріали, що свідчили, що, виходячи з 

сучасних наукових знань, партенот (гаплоїдний організм, що розвивався 

партеногенетичним шляхом) ніколи не може розвинутись у людський ембріон, 

оскільки, на відміну від заплідненої яйцеклітини, він не містить батьківську ДНК. 

Розглянув ці обставини, Суд ЄС 
137

 зазначив, що стаття 6 (2) директиви має бути 

інтерпретована таким чином: незапліднена людська яйцеклітина, ділення якої та 

подальший розвиток було стимульовано партеногенезом, не є «людським 

ембріоном», якщо у світлі сучасних наукових знань вона не має здатності 

перетворитися у людський організм. 

У 2012 р. Комісією було поновлено діяльність постійної групи експертів щодо 

оцінки розвитку та застосування патентного права у галузі біотехнології та 
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 The Opinion of 18 September 2012 of the Committee on Legal Affairs for the Committee on Industry, Research and 

Energy, on the proposal for a Regulation to be enacted by the European Parliament and of the Council establishing Horizon 

2020 — The Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020). AD\913037EN. 
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 Незапліднена жіноча зародкова клітина, що переростає у яйцеклітину після двох мейотичних ділень (female germ 

cell that gives rise to an ovum after two meiotic divisions). 
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 Judgment of the Court (Grand Chamber) 18 December 2014 in Case C-364/13, Request for a preliminary ruling under 

Article 267 TFEU from the High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (United Kingdom), 

made by decision of 17 April 2013, received at the Court on 28 June 2013, in the proceedings International Stem Cell 

Corporation v Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks. 
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генетичного інжинірингу (Commission decision, 2012). Судова практика 

застосування директиви, звіти Комісії, дослідження патентного права у сфері 

біотехнології, діяльність експертних груп свідчать про такі можливі напрями 

розвитку права ЄС стосовно біотехнологічних винаходів
138

: 

 обсяг охорони патентом послідовності генів, ізольованих від людського тіла; 

обмеження у патентній заявці майбутнього використання генів лише для певних 

визначених у заявці цілей; 

 уточнення поняття «людський ембріон» та уточнення випадків, коли 

заборонено чи є можливим патентування плюрипотентних стовбурових клітин та 

колоній клітин, отриманих від них, а також пряме визначення у директиві заборони 

патентування тотипотентних стовбурових клітин; 

 визначення законодавством ЄС дій, які заборонено виконувати з людським 

ембріоном; 

 упровадження в державах-членах попередніх патентних заявок (provisional 

patent application) та надання консультативної підтримки науковим установам та 

МСП щодо патентування з метою полегшення подання патентних заявок. 

Потрібно зазначити, що у грудні 2004 р. ЄС було подано до ВОІВ пропозицію 

щодо зазначення у патентній заявці походження чи джерела генетичних ресурсів та 

пов’язаних із цим відомостей 
139

. Ця норма повинна застосовуватись до 

міжнародних, регіональних та національних заявок на отримання патенту. Якщо 

заявник відмовляється вказати вищезазначену інформацію або якщо надає її 

неправильно, розгляд заявки має припинятися. Метою пропозиції є створити на 

міжнародному рівні ефективну систему розкриття інформації в патентних заявках. 

3.1.4. Додаткова охорона лікарських засобів 

Уведення в ЄС додаткової охорони лікарських засобів правом особливого роду 

(sui generis) із застосуванням інструменту регламенту, віднесення цього права до 

прав інтелектуальної власності мало запровадити уніфікований режим продовження 

                                                 
138

 9th meeting of the Expert Group on the Development and Implications of Patent Law in the Field of Biotechnology and 

Genetic Engineering. Summary minutes. BIO/2015/2 FINAL. Brussels, 5 February 2015. 
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 Proposal of the European Community and its Member States to WIPO — Disclosure of origin or source of genetic 

resources and associated traditional knowledge in patent applications, 2004. URL: 

http://www.wipo.int/tk/en/genetic/proposals/european_community.pdf (Last accessed: 01.07.2017). 
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використання лікарських засобів після закінчення строку дії патенту у зв’язку із 

значним строком надання медичного дозволу на використання такого засобу. 

Незважаючи на досить обмежену кількість норм Регламенту Ради (ЄЕС) № 1768/92 

(1992) про запровадження сертифіката додаткової охорони для лікарських засобів, 

— інтенсивна судова практика національних судів і розгляд Судом Справедливості 

більш ніж 25 справ із надання інтерпретації положенням регламенту, 

непередбаченість за оцінками фахівців нових прогалин його застосування 

призводить до питань: чи була пропозиція щодо введення права sui generis 

оптимальною та чи доцільно використовувати механізм регламенту в країнах поза 

межами ЄС, які застосовують інший механізм продовження дії патентів. 

Строк тестування нових фармацевтичних препаратів становить до 12 років з 

моменту створення та подання заявки на отримання патенту на винахід. Це зменшує 

ефективний термін використання патенту до восьми років 
140

. У 1984 р. у США було 

ухвалено Закон про продовження строку патенту та цінову конкуренцію на ліки 
141

, 

у Японії з 1988 р. вступили у силу зміни до Закону про патенти щодо продовження 

строку чинності патентів, пов’язаних із фармацевтичними препаратами, на п’ять 

років. Ініціатива ЄЕС з уведення додаткового сертифіката охорони мала забезпечити 

фармацевтичним компаніям ЄС рівні умови конкуренції з виробниками у США та 

Японії, продовжити охорону прав на використання лікарських засобів. Зазачимо, що 

на час розробки регламенту на рівні держав-членів ЄС, а також міжнародному рівні 

не існувало актів щодо продовження строку дії патенту для лікарських засобів. 

Проект регламенту було представлено Європейською комісією у 1990 р. 

Особливістю запропонованої концепції було запровадження нового виду прав 

інтелектуальної власності — права sui generis, що вводився інструментом 

регламенту та застосовувався в межах системи спеціальних норм замість 

продовження строку патентної охорони на лікарські засоби, як у США, Японії, 

нових  незалежних державах. Охорону на основі сертифіката в ЄС розглядали як 

створення додаткового терміну охорони винаходу у формі, іншій ніж основний 
                                                 
140

 Par. 2, Proposal for a Council Regulation (EEC) concerning the creation of a supplementary protection certificate for 

medicinal products, Brussels. COM (90) 101 final, 11.04.1990. 
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 Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984, Pub. L. No. 98-417, 98 Stat. 1585 (codified at 21 U.S.C. 

355(b), (j), (l); 35 U.S.C. 156, 271, 282) (Hatch-Waxman Act). 
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патент (Капіца, Ступак, Воробйов та інш., 2006, С. 174—182). Інший варіант — 

продовження строку охорони в рамках патентного законодавства — вимагав, крім 

внесення змін до патентних законів держав-членів ЄС, у зв’язку із застосуванням 

механізму європейських патентів, внесення змін до ЄПК. Вказана мета 

Європейською комісією не ставилась. Додатковий сертифікат охорони, який 

засвідчував вказані права, мали видавати патентні відомства держав-членів ЄС на 

звернення власника національного або європейського патенту. 

У проекті регламенту та ухваленому варіанті вказувалося що, з одного боку, 

сертифікат надає такі ж права, як і базовий патент, та має ті самі обмеження та 

зобов’язання (ст. 5). Проте ст. 4 містила принципові положення, що відрізняли 

охорону sui generis від охорони патентом: охорона, яка надається сертифікатом, має 

розповсюджуватись: 

 у межах охорони, що надається базовим патентом; 

 лише для засобу, на який надано дозвіл для розміщення на ринку; 

 для будь-якого використання засобу як медичного засобу, на яке було надано 

дозвіл до вичерпання строку дії сертифіката. 

Наведені та деякі інші формулювання не виправдали сподівань Комісії щодо 

«створення нескладної, прозорої системи, яка може легко бути застосована 

сторонами» (п. 16 проекту директиви) і призвели до десятків судових справ та 

запитів щодо інтерпретації положень регламенту Судом Справедливості. Вони не 

додали впевненості у стабільності системи додаткових сертифікатів і показали, як 

ініціатива щодо введення нових прав інтелектуальної власності «згори—донизу» 

породжує серйозні проблеми застосування права, невідомі країнам, які використали 

модель продовження дії патентної охорони в межах патентного права (аналіз 

судових рішень наведено у (Капіца, 2017, С. 245248)). 

Регламент Ради (ЄЕС) № 1768/92 про створення сертифікатів додаткової 

охорони для лікарських засобів було ухвалено 18 червня 1992 р. 
142

. 

Розвиток законодавства та практика застосування. У 2006 р. до регламенту 
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 Council Regulation (EEC) No 1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for 
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були внесені зміни у зв’язку з підписанням Регламенту 1901/2006 щодо лікарських 

засобів застосування у педіатрії 
143

 з можливістю продовження на шість місяців дії 

сертифіката у зв’язку з додатковими дослідженнями. Таким чином, строк 

сертифіката було продовжено до 5,5 років. 

2009 року регламент було ухвалено у кодифікованому вигляді (регламент № 

469/2009) 
144

. Унаслідок введення ЄЕС додаткового сертифіката ст. 63 ЄПК була у 

1991 р. доповнена положенням, яке визначало можливість держав-учасниць 

продовжувати двадцятирічний строк дії європейського патенту або надавати 

відповідну охорону після закінчення цього строку на тих умовах, що застосовуються 

для національних патентів, якщо предметом європейського патенту є продукт, 

спосіб його виготовлення або використання, які перед введенням у оббіг мають 

пройти адміністративну процедуру надання дозволу, встановлену законом 
145

. 

Положення Конвенції про можливість продовження строку дії європейського 

патенту не було використано в державах-членах ЄС, але воно є механізмом 

вирішення проблеми тривалих випробувань медичних засобів у державах, які не 

увійшли до ЄС, без застосування сертифіката додаткової охорони. Потрібно 

зазначити, що положення Конвеції «надавати відповідну охорону при закінченні… 

строку...» (механізм додаткового сертифіката), для держав-членів немає сенсу, 

оскільки системи ЄПК та ЄС не є взаємозалежними та ЄС може самостійно 

вирішувати питання введення охорони прав sui generis. Застосування регламенту у 

зв’язку з нечіткістю його положень призвело до інтенсивної судової практики на 

рівні держав-членів та ЄС. Аналіз вказаних справ дає можливість розподілити їх на 

чотири групи, які стосуються уточнення строку надання першого дозволу на 

використання засобу та строку, від якого відліковується п’ятирічний термін 

додаткового сертифіката; поняття «засіб»; поняття «охороняється базовим 

патентом»; суб’єктів, які мають право на отримання сертифіката 
146

 (відповідний 
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аналіз судових рішень наведено у (Капіца, 2017, С. 245250)). 

Для багатьох фахівців, як зазначає Alison Dennis та Beatriz San Martin, сфера 

додаткового сертифіката становить неясну галузь права (Dennis and San Martin, 

2011). Значна кількість судових справ свідчить, що регламент було невдало 

написано. Також потребують подальшого уточнення рішення Суду Справедливості, 

зокрема у справі Georgetown and Medeva з інтерпретацією ст. 3 (a) та 3 (b) 

регламенту. Так, не зрозуміло, чи обмежено вказане рішення випадками, де активні 

інгредієнти у комерційній версії медичного засобу мають терапевтичні цілі, відмінні 

від тих, на які видано сертифікат. Невирішеність питань щодо охорони додатковим 

сертифікатом комбінації ліків неодноразово відмічена фацівцями (див., напр. Patent 

term, 2011). Базові аспекти застосування регламенту, якзазначає Trever Cook, далекі 

від вирішення. Неодноразові звернення до Суду Справедливості призвели до запиту 

Суду до представника Європейської комісії — чи передбачається перегляд або 

виправлення регламенту. Інтерпретація положень регламенту поступово призводить 

до того, що з часом формулювання регламенту все менше відображають реальність 

правової охорони (Cook, 2014, P. 144). 

Зазначимо, що на цей час Європейська комісія не передбачає здійснювати 

перегляд регламенту. 

3.2. Охорона прав на промислові зразки 

Гармонізація законодавства держав-членів з охорони промислових зразків 

Директивою 98/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради про правову охорону 

промислових зразків 
147

 і запровадження промислового зразка Спільноти 

Регламентом Ради № 6/2002 
148

 з уведенням уніфікованої охорони прав на такий 

зразок на території всіх держав-членів ЄС призвело до утворення дворівневої 

системи охорони промислових зразків в ЄС (Капіца, Воробйов, 2005, C. 73—77). 

Вказана система, маючи суттєві відмінності від охорони промислових зразків в 

США, Японії, нових незалежних держав, використала як окремі риси охорони 

зразків на рівні держав-членів, так і запровадила нові sui generis вимоги щодо 
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охороноздатності. Особливістю її діяльності з урахуванням п’ятнадцятирічної 

практики застосування, реєстрації в перші два роки діяльності 95 тис. зразків 

(Izquierdo, 2006, P. 146—158) та одиничних рішень Суду ЄС з інтерпретації 

положень директиви та регламенту є: практична відсутність прогалин у 

законодавстві, чіткість норм, сприйняття системи охорони представниками різних 

галузей промисловості, малого та середнього бізнесу. Вказане суттєво відрізняє 

ініціативу ЄС з гармонізації законодавства з охорони промислових зразків від 

гармонізації законодавства та утворення титулу Спільноти щодо винаходів, 

торговельних марок, географічних зазначень тощо. 

На час розробки проектів нормативних актів ЄС з охорони промислових зразків 

законодавство держав-членів мало суттєві відмінності майже щодо всіх аспектів 

системи охорони 
149

. Метою кроків з гармонізації законодавства було усунення 

бар’єрів охорони та використання промислових зразків на Внутрішньому ринку ЄС. 

У зв’язку з тим основна мета — створення системи промислового зразка Спільноти 

мала бути досягнена: на першому етапі — шляхом гармонізації законодавства 

держав-членів ЄС з охорони прав на промислові зразки, а на другому етапі — 

утворенням промислового зразка Спільноти. 

Відзначимо, що на відміну від гармонізації законодавства з охорони 

торговельних марок, Комісією було запропоновано утворення нової моделі охорони 

промислових зразків. Вона відрізнялась від більшості національних моделей з 

орієнтацією на захист промислових зразків у країнах Бенілюксу та країнах 

Скандинавії (Musker, 1998, P. IV). 

У 1991 р. Європейською комісію було підготовлено Зелену книгу про правову 

охорону промислових зразків 
150

. Також у 1992 р. організовано ряд слухань та 

обговорень проектів нормативних актів, у тому числі одного з дискусійних питань 

— охорони правом на промисловий зразок запасних частин автомобілів (Horton, 

1994). Результатом стало ухвалення пропозиції щодо прийняття регламенту і 

директиви, опублікованих 3 грудня 1993 р.  Оскільки до проекту директиви, на 
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відміну від регламенту, не було зауважень Парламенту, її ухвалено рішенням Ради 

від 13 жовтня 1998 р. 
151

. Регламент було ухвалено 12 грудня 2002 р. 
152

. 

Поняття промислового зразка. Відповідно до ст. 1 директиви 98/71/ЄС (ст. 3 

регламенту № 6/2002) промисловий зразок (design) — являє собою зовнішній вигляд 

усього виробу або його частини, який, у свою чергу, визначається особливостями 

ліній, контурів, кольорів, форми, текстури та / або матеріалів самого виробу та / або 

його орнаменту. У положеннях зазначених актів свідомо упущено відсилання до 

виключно естетичної функції зразків. Більше того, у преамбулах директиви і 

регламенту вказано, що промисловий зразок не обов’язково повинен виконувати 

естетичну функцію. Це пояснюється тим, що в ЄС обрано концепцію захисту 

виробника продукції від копіювання форми, незалежно від того, справляє вона 

естетичний вплив на кінцевого споживача, чи ні.  

Вимоги до охороноздатності. Промисловий зразок підлягає охороні, якщо він є 

новим та має індивідуальний характер (ст. 3 (2) директиви та ст. 4 (1) регламенту), і 

вважається новим, якщо на день подання заявки на реєстрацію жоден ідентичний 

зразок не був публічно доступний (ст. 4 директиви та ст. 5 (1) регламенту). 

Визначення новизни є відносним і залежить від того, чи могли випадки 

оприлюднення зразка стати відомими фахівцям, які спеціалізуються на відповідному 

секторі та здійснюють свою діяльність в межах Спільноти (ст. 6 (1)). Тобто новизна 

визначається не як загальносвітова або в межах ЄС, а на підставі спеціального тесту 

— «відомість фахівцям, які спеціалізуються на відповідному секторі».  

Індивідуальний характер. Вимога щодо індивідуальності була введена у 

директиву та регламент, щоб запобігти охороні зразків, які відрізняються від будь-

якого з вже відомих ПЗ лише незначними деталями. Основою стандарту 

індивідуального характеру є загальне враження. Суттєвим є з’ясування, чи справляє 

зразок у межах загального враження відчуття загальної відмінності (Dinwoodie, 

1996, P. 657): не повинно виникати асоціації та відчуття того, цей промисловий 

зразок є знайомим. Другою особливістю стандарту індивідуального характеру 
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промислового зразка є введення поняття «інформований користувач» (informed 

user), який найчастіше, проте не завжди, є кінцевим споживачем. Комісія чітко 

наголосила на тому, що інформований користувач не повинен ототожнюватись з 

експертом з промислових зразків 
153

. Індивідуальний характер не обов’язково 

вимагає створення концептуально відмінного за усіма ознаками зразка. Достатнім є 

помітне та значне вдосконалення у порівнянні із тим, що було створено раніше. 

Передбачалося, що тлумачення вислову «помітне і значне вдосконалення» буде 

надаватися на підставі судової практики (Dinwoodie, 1996, P. 660—661).  

Строки охорони. В ЄС строк дії права на зареєстровані промислові зразки 

дорівнює п’яти рокам та може бути продовжений на один або більше п’ятирічних 

термінів, але загальний строк охорони не може перевищувати 25 років (ст. 10 

директиви і ст. 12 регламенту). Строк дії права на незареєстрований промисловий 

зразок дорівнює три роки. 

Незареєстрований промисловий зразок. Новим у європейській системі охорони 

промислових зразків було введення охорони незареєстрованих зразків, що походить 

із права Великої Британії (Heath, 2005, P. 183—184). Охорона незареєстрованих 

промислових зразків за регламентом утворює ідентичний зареєстрованим 

промисловим зразкам механізм захисту з відмінністю щодо строків охорони (3 роки) 

та умовою, що захист прав на такі зразки передбачається лише, якщо вони є 

скопійовані. Тобто є відсутні норми, існуючі для зареєстрованих зразків, стосовно 

можливості забороняти іншим особам використання аналогічних зразків. 

Регламенті та директива визначають вимоги стосовно промислових зразків, що 

диктуються виключно технічною функцією (ст. 7 (1) директиви та ст. 8 (1) 

регламенту); промислових зразків з’єднувальних компонентів (ст. 7 (2) директиви та 

ст. 8 (2) регламенту) та промислових зразків частин складних виробів (ст. 3 (3) 

директиви та ст. 4 (2) регламенту). Норми регламенту відносно помислових зразків 

складних виробів мала суттєве значення у зв’язку з захистом інтересів виробників 

запасних частин, які не є видимими у процесі експлуатації транспортного засобу. 
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Розвиток законодавства та практика застосування. 21.10.2002 р. було 

ухвалено Регламент № 2245/2002 про імплементацію регламенту № 6/2002. 

Регламент уточнює питання процедури подання заявки, реєстрації, подання 

апеляцій, сплати зборів, представлення сторін тощо 
154

.  

У протилежність до багатьох інших актів ЄС та попри широку практику 

застосування регламенту 6/2002 та директиви 98/71/ЄС Суд ЄС розглядав лише 

кілька справ щодо тлумачення положень вказаних актів (C-168/09, C-32/08, C-

488/10, C-345/13 тощо відповідний аналіх судових справ (Капіца, 2017, С. 266268). 

При цьому практика застосування директиви не призвела до розширеного, як у 

випадку торговельної марки Спільноти, тлумачення Судом положень директиви на 

підставі практики застосування регламенту № 6/2002. 

Основні напрямки вдосконалення актів ЄС з охорони промислових зразків 

пов’язані з гармонізацією законодавства жержав-членів ЄС стосовно охорони 

промисловим зразком запасних частин для автомобілей та приведення положень з 

цього питання директиви 98/71/ЄС у відповідність до регламенту № 6/2002 

(відповідний аналіз наведено (Капіца, 2017, С. 268270). 

У 2014 р. Комісія ініціювала дослідження правових та економічних питань 

функціонування системи охорони промислових зразків у ЄС. Резултатом 

дослідження 
155

 було визначення напрямів удосконалення сфери використання 

промислових зразків. Зокрема, вказано на необхідність запровадження підтримки 

МСП щодо охорони прав на ПЗ, а також розповсюдження інформації про 

можливості охорони промислових зразків серед торгівельних асоціацій. Зазначено 

доцільність утворення на рівні ЄС установи, що сприяла б патентуванню 

промислових зразків в іноземних країнах; запровадження електронної форми 

подання заявок; утворення порталу з інформацією про всі зразки, зареєстровані на 

національному та європейському рівнях. Спеціальну увагу приділено необхідності 

уніфікування захисту прав на промислові зразки. Дослідження свідчить про суттєву 

різницю вимог щодо захисту прав на національному рівні, а також стосовно вартості 
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захисту. Визнано необхідним внесення змін до директиви 98/71/ЄС щодо 

лібералізації ринку виробництва запасних автомобільних частин. 

Питання охорони промислових зразків досліджували в ЄС A. Bulling, M. Briffa, 

G. Dinwoodie, A. Folliard-Monguiral, М. Franzosi, H. Griffiths, С. Heath, A. Horton, K. 

Levin, J. Peris, D. Musker, R. Plaistowe, V. Saez, J. Straus, U. Suthersanen та інші 

фахівці. Основні питання, розглянуті ними, стосувались аналізу рішень Суду ЄС з 

тлумачення положень директиви та регламенту, відмінності правової охорони в ЄС 

від інших країн, складнощів щодо охорони запасних автомобільних частин, 

кумулятивного характеру охорони зразків тощо  (Straus, 2005, P. 393, 394 тощо). 

Особливості застосування регламенту та директиви до цифрової тривимірної 

графіки (зокрема створеної за допомогою таких інструментів, як програмне 

забезпечення Computer-Aided Design (CAD)) розглядав Margoni T. Він зазначив 

складність використання традиційних критеріїв надання охорони для промислових 

зразків, зокрема у зв’язку з тим, що промисловий зразок має становити виріб 

промислового виробництва або ручної роботи, тривимірна комп’ютерна графіка не 

відповідає такому критерію. Одночасно застосування охорони авторським правом, з 

урахуванням різних вимог щодо оригінальності твору держав-членів, також 

ускладнює захист (Margoni, 2003, P. 228, 234).  

3.3. Охорона прав на торговельні марки 

Уніфікація охорони торговельних марок на міжнародному рівні, розпочата у 

1883 р. країнами Європи з підписанням Паризької конвенції з охорони промислової 

власності 
156

, а також запровадження міжнародної реєстрації марок Мадридською 

угодою про міжнародну реєстрацію знаків 1891 р. 
157

 та Мадридським протоколом 

до Угоди 1989 р. 
158

 на рівні Спільноти були розвинуті ухваленням у 1988 р. Першої 
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Директиви Ради про наближення законодавства держав-членів, що стосується 

торговельних марок (89/104/ ЄЕС), та у 1993 р. — Регламенту Ради (ЄC) 40/94 про 

торговельну марку Спільноти. Характерним для Спільноти було ухвалення акта 

гармонізації як передумови введення уніфікованої охорони торговельної марки 

Спільноти в межах всіх держав-членів ЄС 
159

. Водночас запровадження торговельної 

марки Спільноти та практика Суду ЄС істотно вплинули на одноманітне тлумачення 

положень регламенту та директиви з розширенням гармонізації національного 

законодавства за межі, передбачені директивою. 

Останні ініціативи Європейської комісії з реформування охорони торговельних 

марок (директива 2015/2436 та регламент № 2015/2424) свідчать про намагання 

утворити в ЄС уніфікований режим охорони торговельних марок як на рівні ЄС, так 

і держав-членів, із запровадженням на національному рівні норм матеріального 

права і процедури розгляду заявок, аналогічних положенням регламенту щодо 

торговельної марки Спільноти (Капіца, 2016, С. 80—86). 

Варто вказати на діяльність ЄС з розповсюдження національної практики 

охорони торговельних марок на міжнародному рівні. Так, положення Угоди про 

торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 1994 р. щодо торговельних 

марок 
160

, учасниками якої є всі держави-члени ЄС, та Договір про закони щодо 

товарних знаків ВОІВ 1994 року відобразили зусилля США та ЄС з уточнення 

аспектів охорони торговельних знаків та вимог щодо подання заявок. 

Основною причиною ухвалення акта гармонізації щодо торговельних марок в 

ЄС було прагнення наблизити певною мірою законодавство держав-членів з метою 

подального ухвалення регламенту щодо торговельної марки Спільноти. 

Передбачалось здійснення гармонізації норм законодавства держав-членів, що мали 

найбільший вплив на функціонування Внутрішнього ринку, могли призвести до 

порушення конкуренції та не були або були лише частково урегульовані 

Парижською конвенцією. Це стосувалося визначення торговельної марки, 

узгодження підстав відмови у реєстрації торговельній марці та визнання її 
                                                 
159

 New trade-mark system for the Community. Proposed Directive and Regulation. Bulletin of the European Communities. 

Supplement 5/80, 1980. P. 13. 
160

 В Угоді містяться визначеня торговельної марки, перелік позначень, що можуть бути зареєстровані, вимоги до 

позначень з метою реєстрації, уточнення обсягу прав на торговельну марку, вимоги щодо використання тощо. 



197 
 

 

 

недійсною. Важливо було зменшити кількість зареєстрованих у державах-членах 

торговельних марок, і, відповідно, кількість конфліктів, які виникали між особами, 

що мали на них права. У зв’язку з цим існувала потреба у правовому закріпленні 

вимоги дійсного використання зареєстрованої марки, у разі невикористання 

реєстрація такої марки могла бути скасована (New trade-mark system, 1980, P. 8, 13). 

Водночас ЄК зазначалось, що гармонізація національного законодавства може 

знизити конфлікти щодо використання торговельних марок, але не призведе до 

зміни перешкод утворення спільного ринку: обмеження вільного пересування 

товарів у зв’язку з автономністю національних систем охорони торговельних марок, 

територіальністю дії майнових прав (New trade-mark system, 1980, P. 53—54). 

У 1976 р. Комісія підготувала Меморандум про запровадження торговельної 

марки Спільноти (ТМС) та здійснила дослідження важливості марок як 

ідентифікаторів для вибору товарів чи послуг. У Меморандумі вказано, що ефект 

введення ТМС може бути суттєво слабшим через відмінності законодавства на 

національному рівні. Запропоновано разом з актом про ТМС ухвалити акт 

гармонізації законодавства держав-членів. Однак у зв’язку з політичними 

труднощами навколо ТМС, зокрема щодо розташування Відомства з ТМС, було 

вирішено перш розпочати з гармонізації законодавства (Право інтелектуальної 

власності, 2006, C. 269—287). Перший варіант директиви було запропоновано у 

1980 р., але внаслідок тривалих погоджень інституціями ЄС ухвалено лише через 

вісім років 
161

. Регламент Ради (ЄC) 40/94 про ТМС ухвалено 20.12.1993 р. 
162

, він 

передбачав створення відомства з реєстрації ТМС — Офісу з гармонізації 

Внутрішнього ринку ЄС (ОHIM). Компетенція OHIM включала визначення 

процедури розгляду заявок, утворення апеляційного органу тощо. Рішення Офісу 

могли бути оскаржені в Суді першої інстанції і в Суді Справедливості. 

Аналізування положень директиви і регламенту, а також законодавства держав-

членів дає змогу виділити такі особливості гармонізації й відмінності вказаних двох 

актів (Капіца, 2017, С. 274): 
                                                 
161

 First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade 

marks OJ L 040, 11.02.1989, P. 1. 
162

 Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark. OJ L 011, 14.01.1994, P. 0001—

0036. 
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а) положення директиви, спрямовані на гармонізацію національного 

законодавства, та такі, що відображені також у регламенті № 40/94: 

 визначення знаків, з яких складається торговельна марка; абсолютних і 

відносних підстав для відмови; прав, що надає торговельна марка; обмежень, 

вичерпання прав; питань ліцензування; обмеження використання внаслідок 

незаперечення; що становить використання торговельних марок; санкцій за 

невикористання; підстав для скасування, окремі положення щодо колективних 

торговельних марок тощо; 

б) положення директиви, що відсилають до національного законодавства: 

 порядок реєстрації, скасування та визнання недійсними торговельних марок, 

набутих шляхом реєстрації; вибір: чи запровадити процедуру заперечень або 

процедуру експертизи ex officio, чи обидві вказані процедури (п. 6 преамбули); 

 випадки, коли торговельна марка не реєструється або підлягає визнанню 

недійсною (ст. 4 (4)); 

 запровадження охорони добре відомих марок (5 (2), 9 (2)); 

 можливість зміни положень щодо обмеження прав власника торговельної 

марки внаслідок його незаперечення використанню пізніше зареєстрованої марки 

(ст. 9); 

 особливості захисту колективник марок (ст. 15) тощо; 

в) положення регламенту, які відсутні у директиві 89/104/ЄЕС: 

 торговельні марки як об’єкти права власності (ст. 19, 20, 21); 

 передання прав на торговельну марку (ст. 18 регламенту); 

 окремі питання ліцензування (ст. 22 (3)—(5)); 

 положення щодо охорони колективних марок (ст. 66—72); 

 вимоги з відтворення торговельних марок у словниках для запобігання їх 

перетворення у генеріки (ст. 10), а також їх використання агентами та 

представниками (ст. 11); 

 процедура реєстрації тощо. 

Уведення ТМС мало небачений успіх. Першого року замість очікуваних 15 000 

заявок надійшло більш ніж 40 000. У 1993—2000 рр. заявниками з європейських та 
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інших країн подано понад 200 000 заявок, зареєстровано 93 000 марок. У 1997—

2000 рр. було подано 33 000 заперечень, що продемонструвало складність 

знаходження нової марки, що не конфліктувала б із марками, відомими в державах-

членах (Commissioner F. Bolkestein speech, 2000). Для останніх років характерним є 

поступове збільшення щорічного подання заявок з держав-членів ЄС: 70 204 у 2010 

р. та 82 609 у 2014 р., з поданням заявок з інших країн світу  — відповідно 28 152 

заявки у 2010 р. та 34 862 у 2014 р. 
163

. 

Економічні наслідки упровадження ТМС були представлені у спеціальному 

секторальному звіті ЄК «Промислова власність» (1998). Згідно з проведеним 

дослідженням: спростилося управління правами щодо торговельних марок у зв’язку 

із запровадженням торговельної марки Спільноти; надається можливість здійснення 

вільного руху товарів у Єдиному ринку; надається можливість конвертувати 

національні торговельні марки у ТМС; забезпечено збереження національних 

торговельних марок для місцевих та регіональних потреб. 

Розвиток законодавства та практика застосування. За час застосування 

директиви 89/104/ЄEC у 1992 р. до неї були внесені зміни лише щодо строків її 

імплементації. Вказані зміни були кодифіковані директивою 2008/95/ЄC
164

. 

Водночас судова практика з тлумачення положень директиви Судом ЄС є 

найширшою у порівнянні з іншими об’єктами права інтелектуальної власності, 

права на які охороняються на рівні ЄС.  

Судом ЄС розглянуто та ухвалено рішення, що тлумачать положення 

директиви, більш ніж у 110 справах (аналізування судових справ наведено у (Капіца, 

2007, С. 1422). Діяльність Суду ЄС, як зазначають Dinwoodie G., Wetherill S., 

Geiger C., Mellor J. та інші фахівці (Dinwoodie, 2013, P. 6—7), призвела майже до 

повної гармонізації матеріального права щодо торговельних марок, незважаючи на 

згадування лише часткової гармонізації у преамбулі директиви. Також вони 

вказують, що Суд ЄС, не приділяючи забагато уваги принципу субсидіарності, 

запровадив практику обмежити будь-який маневр із боку держав-членів, 
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 Eurostat. Community trade mark (CTM) applications. Last update: 18.06.2015. 
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 Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the 

Member States relating to trade marks (Codified version) (Text with EEA relevance) OJ L 299, 08.11.2008, P. 25—33. 
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знайшовши, що навіть необов’язковим положенням директиви треба надати 

однакове загальноєвропейське значення. 

Підстави для цього було знайдено у констатації Судом ухвалення директиви як 

засобу уведення уніфікованої охорони торговельних марок в Спільноті регламентом 

№ 40/94, а також завдяки інтерпретації положень директиви. При цьому Суд не брав 

до уваги застереження щодо обмеженого обсягу директиви у п. 3 Преамбули 
165

, але 

зважав на інші положення Преамбули директиви. Так, у справі Case C-482/10 
166

 

вказувалося, що директива забезпечує гармонізацію матеріального права 

торговельних марок особливої важливості, що найбільш безпосередньо впливає на 

функціонування Внутрішнього ринку, та п. 3 Преамбули не виключає, що 

гармонізація з цього питання є завершеною. Судом зазначалося, що п. 6 Прембули 

визначає свободу держав-членів у встановленні процедур реєстрації торговельних 

марок. Одночасно у п. 9 Преамбули директиви зазначається, що досягнення завдань, 

на яке спрямоване наближення законодавства, вимагає, щоб умови реєстрації 

торговельної марки були в цілому однакові в усіх державах-членах. «Якщо б 

сутність «умов реєстрації» була б справою держав-членів — реєстрація 

торговельних марок розрізнялася б згідно з національним законодавством. Мети — 

набуття прав, ідентичних у всіх державах-членах, — не було б таким чином 

досягнуто». Також п. 10 Преамбули визначає, що зареєстровані марки «повинні 

мати однаковий захист у правових системах усіх держав-членів», що надає підстави 

для розширення гармонізації за межі тексту директиви 
167

.  

Практика Суду ЄС свідчить про суттєвий вплив регламенту на тлумачення, а 

також розширення обсягу дії директиви 89/104/ЄЕС з метою досягнення 

відповідності між цими двома актами, що отримало назву «вертикальної 

гармонізації» або «вертикальної відповідності» (Див. The Europeanization of 

Intellectual Property Law, 2013, P. 88). Наприклад, рішення 2009 року Budмjovickэ 
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 «оскільки на даний час не видається необхідним проведення повномасштабного наближення законодавств держав-

членів щодо торговельних марок, то достатньо буде обмежити таке наближення тими національними положеннями 

законодавства, які найбільш безпосередньо впливають на функціонування Внутрішнього ринку...». 
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 Case C-482/10, Budмjovickэ Budvar, nбrodnн podnik v. Anheuser-Busch Inc. [2012] E.T.M.R. 2. 
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Budvar, nбrodnнpodnikv. Anheuser-Busch 
168

 щодо тлумачення положень директиви. 

Судом зазначено, що в ЄС має бути єдина концепція обмеження прав власника 

марки у зв’язку з його незапереченням використанню пізніше зареєстрованої 

торговельної марки. Вказане було підтримано фактом, що положення стосовно 

обмеження прав унаслідок незаперечення існують у регламенті. Таким чином, попри 

те, що право на торговельну марку Спільноти визначено як автономна система, що 

застосовується незалежно від будь-якої національної системи, Суд ЄС визначив, що 

обмеження прав внаслідок незаперечення у значенні ст. 9 (1) директиви, є важливим 

елементом права ЄС та її розуміння та обсяг має бути ідентичним у всіх державах-

членах (п. 37). 

До регламенту № 40/94 протягом 1994—2005 рр. вносилися зміни з метою 

узгодження з міжнародними угодами, уточнення організаційних питань діяльності 

Офісу з гармонізації, а також питань вступу нових членів до ЄС 
169

.  

У 2009 р. вказані зміни були кодифіковані в одному документі — Регламенті 

(ЄС) № 207/2009 про торговельну марку Спільноти 
170

. Також зазначимо, що у 1995 

р. Комісія ухвалила Регламент Комісії (ЄC) № 2868/95 щодо імплементації 

регламенту № 40/94 
171

, що визначив зміст і форму заявки на реєстрацію; порядок її 

подання, розгляду та публікації; порядок проведення перевірки щодо абсолютних 

підстав у відмові; правил щодо заперечень і доказів використання тощо. 

Суттєвим чинником наближення законодавства стало визначення у державах-

членах національних судів першої та другої інстанції, що мали юрисдикцію 

розгляду справ, пов’язаних із порушенням та чинністю прав на торговельні марки 

Спільноти. Такі ж самі суди переважно розглядали справи стосовно національних 

реєстрацій торговельних марок, що призвело до впливу не тільки на однакове 

тлумачення національними судами положень матеріального права національних 
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актів з торговельних марок, а й на процедури реєстрації (The Europeanization of 

Intellectual Property Law, 2013, P. 89). Також частою практикою було висловлення 

позиції Офісу з гармонізації під час слухань справ щодо директиви Судом ЄС, що 

також вплинуло на вироблення єдиних з торговельною маркою Спільноти 

тлумачень положень директиви виходячи з положень регламенту № 40/94
172

. 

У політичних документах ЄС неодноразово підкреслюється успіх системи 

охорони торговельних марок в ЄС та вказується на її суттєвий вклад в укріплення 

конкурентоспроможності Спільноти 
173

. Разом з тим визнано необхідність 

удосконалення системи охорони з досягненням більшої ефективності та прозорості 

174
. Це мало бути реалізовано через вищий рівень наближення законодавства держав-

членів з метою досягнення більшої відповідності положенням регламенту № 40/94, 

включаючи приведення процедур реєстрації торговельних марок на національному 

рівні у віповідність до процедур Офісу з гармонізації. Також передбачено 

модернізацію тексту директиви та регламенту з відображенням рішень Суду ЄС 
175

. 

У 2009—2011 рр. на замовлення Комісії Інститутом інтелектуальної власності 

та конкуренції Макса Планка (ФРН) було здійснено дослідження європейської 

системи функціонування торговельних марок 
176

. Висновки дослідження 

стосувалися заміни положень директиви, що відсилають до законодавства держав-

членів, прямими положеннями директиви. Запропоновано розширити обсяг 

гармонізації законодавства з запровадженням норм, які відповідають положенням 

регламенту № 40/94 тощо Ці результати були використані під час підготовки 

Комісією у 2013 р. двох пропозицій щодо змін директиви 2008/95/ЄC 
177

 та 

регламенту 40/94 
178

. Проекти документів досить швидко було розглянуто й 

                                                 
172

 Judgment of the Court (Grand Chamber) of 19 June 2012. Chartered Institute of Patent Attorneys v Registrar of Trade 

Marks. Case C-307/10. 
173

 Competitiveness Council Conclusions of 21 and 22 May 2007, Council document 9427/07. 
174

 A Single Market for Intellectual Property Rights: Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high 

quality jobs and first class products and services in Europe. COM(2011) 287 final. 
175

 Дивись п 1.2 «Мета пропозиції» Пропозиції щодо змін директиви 2008/95/ЄC. COM(2013) 0162 final. 
176

 Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System. Max Planck Institute for Intellectual Property and 

Competition Law, Munich. 2011. 290 p. 
177

 Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council to approximate the laws of the Member States relating 

to trade marks (Recast). COM/2013/0162 final. 
178

 Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on 

the Community trade mark. COM/2013/0161 final. 
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прийнято 16.12.2015 р. (директива 2015/2436 та регламент № 2015/2424)
179

. 

Відповідно до регламенту OHIM має іменуватися Офісом інтелектуальної власності 

ЄС (EUIPO), а торговельна марки Спільноти — торговельною маркою ЄС. 

Основні зміни, внесені до актів ЄС директивою та регламентом 2015 року були 

пов’язані з: введенням охорони  нетрадиційних (ольфакторних тощо) торговельних 

марок; уточненням у директиві прав на торговельну марку відповідно до регламенту 

№ 2015/2424, питань ліцензування та передання прав. Аналогічно регламенту у 

директиві додано окремий розділ «5. Торговельні марки як об’єкти права власності» 

з новими положеннями щодо передання майнових прав, передання прав на 

підприємство та на торговельну марку; банкрутства; звернення виконавчого 

стягнення. Також уточнено положення стосовно добро відомих марок  (ст. 5 (2) 

директиви) (аналіз змін актів ЄС у зв’язку з реформою законодавства щодо 

торговельних марок 2015 р. наведено у (Капіца, 2017, С. 281288)). 

Введено до директиви низки статей щодо охорони колективних марок, 

аналогічних положенням регламенту 207/2009 (ст. 29—36). Новим у регламенті № 

2015/2424 є введення поряд із наявним розділом «Колективні марки Спільноти» 

нового розділу «Сертифікаційні марки ЄС» (ст. 74a—74k). У директиві 2015/2436 

(ст. 27, 28) також уведено визначення сертифікаційної марки та надано загальну 

статтю 28 «Гарантуючі або сертифікаційні марки». Проте, на відміну від нових 

положень щодо колективних марок, директива не містить детальних норм стосовно 

сертифікаційних марок аналогічно регламенту № 2015/2424 із переданням 

компетенції у регламентації їхнього застосування державам-членам. 

Принциповою новелою змін директиви 2015 р. є її поширення на процедуру 

реєстрації марок національними офісами. Зазначимо, що це є першим таким 

заходом Комісії щодо об’єктів промислової власності, та, фактично, має наслідком 

утворення невластивого інструменту директив наближення не окремих положень 

національного законодавства, а досягнення суттєвої ідентичності (уніфікації) 
                                                 
179

 Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of 

the Member States relating to trade marks (Text with EEA relevance). Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament 

and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and 

Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, 

and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal 

Market (Trade Marks and Designs) (Text with EEA relevance). 
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законодавства щодо торговельних марок у цілому (гл. 3). 

Стосовно ТМС зміни до регламенту уточнюють питання процедури подання 

заявок та проведення експертизи. Так, EUIPO не буде здійснювати пошук щодо 

попередніх реєстрацій, враховуючи, що й раніше проведення пошуку не надавало 

абсолютної впевненості у правомірності реєстрації. Пошук буде здійснюватись за 

заявою заявника (ст. 38).  Потрібно відзначити ухвалення пакета актів стосовно 

торговельної марки ЄС у 2017 р. Це стосується кодифікації змін до Регламенту 

207/2009 Регламентом (ЄC) 2017/1001 від 14 червня 2017 р. про торговельну марку 

Європейського Союзу, а також ухваленняя імплементувального та делегувального 

Регламентів 2017/1431 та 2017/1430 
180

. 

3.4. Охорона прав на географічні зазначення 

Своєрідність охорони географічних зазначень в ЄС полягає у запровадженні 

права sui generis для регіональної охорони найменувань сільськогосподарських 

продуктів та продовольчих товарів зі встановленням вищих стандартів охорони, ніж 

визначені міжнародними конвеціями та законодавством більшості іноземних країн; 

а також застосуванні двох видів позначень: географічних зазначень і найменувань 

походження 
181

. Основним чинником утворення та розвитку регіональної системи 

охорони було забезпечення конкурентоспроможності європейської харчової 

промисловості, в тому числі через її високу якість. Це призвело до розгляду охорони 

географічних зазначень у межах законодавства про якість продукції, а не права 

інтелектуальної власності. Характерною для права ЄС є швидка динаміка розвитку з 

уведенням охорони найменувань нових груп продукції, пов’язаних із виробництвом 

у певних географічних регіонах та традиціями (Капіца, 2016, С. 82—89). 

Ідея розповсюдження наявної в деяких державах-членах охорони найменувань 

походження для вин і харчових виробів на територію ЄЕС розглядалась ЄК у 1988 р. 

                                                 
180

 Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade 

mark (codification) (Text with EEA relevance). 

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1430 of 18 May 2017 supplementing Council Regulation (EC) No. 207/2009 on 

the European Union trade mark and repealing Commission Regulations (EC) No 2868/95 and (EC) No. 216/96. 

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1431 of 18 May 2017 laying down detailed rules for implementing certain 

provisions of Council Regulation (EC) No. 207/2009 on the European Union trade mark. 
181

 У розділі розглянуто особливості введення єдиної системи охорони найменувань походження та географічних 

зазначень в ЄС, її вплив на уніфікацію національного законодавства та розвиток цієї системи. Детальний аналіз 

міжнародно-правової охорони географічних зазначень та регламенту № 2081/92 наведено О.О. Тверезенко у вид. 

(Право інтелектуальної власності, 2006. С. 292—319). 
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у ході обговорення проблем майбутнього сільских регіонів ЄС 
182

. До 1992 р. в ЄС 

була відсутня єдина система охорони НП та ГЗ. На національному рівні захист 

споживачів здійснювали переважно інструментами захисту від недобросовісної 

конкуренції, захисту від використання інформації, що вводить в оману, захисту прав 

споживачів. При цьому розвинуте законодавство щодо охорони НП та ГЗ було 

наявне лише у Франції, Італії, Іспанії, Бельгії з відсутностю спеціального 

законодавства у цій галузі в Данії, Фінляндії, Греції, Нидерландів, Великій Британії, 

ФРН (European legislation, 2011, P. 11—98). 

Однак для країн, де такий захист був передбачений, характерним було 

застосування різних критеріїв набуття охорони та механізмів захисту (O’Connor, 

2004, P. 165—167, 180, 191).  

Варто зазначити, що Лісабонська угода (1958) про захист зазначень місця 

походження виробів та їх міжнародної реєстрації 1958 р. не вплинула на уніфікацію 

законодавство більшості держав-членів ЄС. Так, на 1991 рік лише Франція та 

Португалія були учасниками Угоди 
183

. 

У ході підготовки у 1991 р. проекту регламенту № 2081/92 Комісією було 

запропоновано ввести охорону двох типів зазначень — найменувань походження з 

правовим режимом, близьким до наявної охорони в державах-членах, та 

географічних зазначень — поняття, що обговорювалося на той час в рамках 

Уругвайського раунду переговорів ВТО. Визначення поняття «географічне 

зазначення» було здійснено ухваленою у 1994 р. Угодою TRIPS з критеріями 

охорони набагато вужчими, ніж для найменувань походження (ст. 22). 

Крім того, було вирішено також запровадити охорону НП та ГЗ лише для 

сільськогосподарських продуктів і продовольчих товарів, враховуючи неготовність 

держав-членів на той час увести на рівні ЄС аналогічний уніфікований захист для 

вин і спиртних напоїв (п. 6, 11 проекту регламенту № 2081/92). 

Регламент Ради (ЄЕС) від 14 липня 1992 № 2081/92 про захист географічних 

зазначень і найменувань походження сільськогосподарських продуктів і 
                                                 
182

 par. 11, Proposal for a Council Regulation on the protection of geographical indications and designations of origin for 

agricultural products and foodstuff. 21 January 1991. SEC(90) 2415 final. 
183

 WIPO. Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration. Contracting 

parties. URL: http://www.wipo.int/treaties/en/registration/lisbon/ (Last accessed 01.07.2017). 

http://www.wipo.int/treaties/en/registration/lisbon/
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продовольчих товарів 
184

 включав: 

 визначення найменування походження та географічного зазначення (останнє 

визначення передбачало вищі вимоги до такого зазначення, ніж вимоги Угоди TRIPS 

(див. далі)); 

 положення щодо визначення видових назв і неможливості їх реєстрації (ст. 

3); 

 вимоги щодо спеціфікації та подання заявок на реєстрацію (ст. 4, 5); 

 порядок розгляду заявок, їх публікації та подання заперечень (ст. 6, 7); 

 норми щодо утворення державами-членами органів контролю, які 

забезпечують контроль за відповідністю сільськогосподарських продуктів і товарів 

вимогам спеціфікації (ст. 10). 

Регламент також визначив підстави та порядок скасування реєстрації (ст. 11, 

11а); обсяг охорони зареєстрованих назв (ст. 13), пріоритет реєстрації назв перед 

пізнішою реєстрацією торговельних марок (ст. 14). Відзначимо досить обмежений 

перелік продовольчих товарів (шість позицій) та сільськогосподарських продуктів 

(сім позицій), для яких було встановлено охорону. 

У 1992 р. Регламентом Ради (ЄЕС) № 2082/92 про спеціальні сертифікати для 

сільскогосподарських продуктів та продовольчих товарів 
185

 було запроваджено 

охорону sui generis для виробів, виготовлених з використанням традиційної 

сировини або із застосуванням традиційних інградієнтів, способу виробництва та / 

або обробки. У 1993 р. ухвалено регламент № 2037/931 щодо правил застосування 

регламенту № 2081/92. 

Щодо вин і спиртових напоїв у ЄС ухвалювалися акти щодо забезпечення 

якості вина та спиртних напоїв, виготовлених у певних регіонах 
186

. Проте лише у 

2008 р. запроваджено спеціальне законодавство з реєстрації географічних зазначень 

і найменувань походження таких виробів аналогічно порядку, визначеному 

регламентом № 2082/92: ухвалено регламент № 479/2008 про спільну організацію 

                                                 
184

 Council Regulation (EEC) No. 2081/92 of 14 July 1992 on the protection of geographical indications and designations of 

origin for agricultural products and foodstuffs. OJ L 208, 24.07.1992. 
185

 Council Regulation (EEC) No. 2082/92 of 14 July 1992 on certificates of speific character for agricultural products and 

foodstuffs OJ L 208, 24.07.1992, P. 0009—0014. 
186

 Council Regulations 817/70, 338/79, 823/87, 1493/1999, Commission Regulation 1607/2000. 
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ринку вина та регламент № 110/2008 щодо визначення, опису, етикеток та охорони 

географічних зазначень для спиртових напоїв. 

Відзначимо, що регламенту № 2081/92 не передувало ухвалення акта 

гармонізації національного законодавства. Він суттєво вплинув на формування 

національного законодавства з охорони НП та ГЗ, особливо в країнах, де така 

охорона не була раніше запроваджена, або не відбувалось реєстрації НП та ГЗ. Це 

стосується Австрії, де національна процедура реєстрації НП та ГЗ була 

запроваджена у 2006 р. Данії, Фінляндії, ФРН тощо. Разом з тим у країнах з 

традиціями охорони НП та ГЗ (Франція, Італія, Іспанія) на національному рівні 

залишилися відмінності у цьому питанні (European legislation, 2011, P. 11—98). 

Розвиток законодавства та практика застосування. До регламенту № 

2082/92 неодноразово вносили уточнення 
187

. У новій редакції його ухвалено у 2006 

р. (регламент № 510/2006) 
188

. Також у 2006 р. ухвалено регламент № 1898/2006 

щодо детальних правил з імплементації регламенту № 510/2006 
189

. 

Основні зміни стосувалися уточнень процедури подання заяв щодо заперечень 

стосовно реєстрації географічних зазначень та найменувань походження, подання 

заявок із третіх країн (ст. 12), конфліктів між географічними зазначеннями та 

торговельними марками (ст. 14), спрощеної процедури реєстрації (ст. 17). 

З переліку товарів, що охороняються, у 2003 р. регламентом № 692/2003 було 

виключено мінеральну воду. Це пов’язано з виявленням під час реєстрації значної 

кількісті невирішених питань стосовно ідентичних найменувань для різних видів 

води, існування вигаданих назв, які за регламентом № 2082/92 не мають 

                                                 
187

 Регламенти Ради (ЄС) 535/97 від 17 березня 1997 р., Комісії (ЄС) 1068/97 від 12 червня 1997 р., Комісії (ЄС) 

2796/2000 від 20 грудня 2000 р., Ради (ЄС) 692/2003 від 8 квітня 2003 р., Регламент Ради (ЄС) 806/2003 від 14 квітня 

2003 р. 
188

 Council Regulation 510/2006 of 20 March 2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for 

agricultural products and foodstuffs, OJ L 93, 31.03.2006, P. 12, as amended by Council Regulation 1791/2006 of 20 

November 2006 adapting certain Regu- lations and Decisions in the fields of free movement of goods… by reason of the 

accession of Bulgaria and Romania, OJ L 363, 20 December 2006, P. 1 and Commission Regulation 417/2008 of 8 May 2008 

amending Annexes I and II to the Council Regulation 510/2006 (to Annex I salt was added and to Annex II — cotton), OJ L 

125, 9 May 2008, P. 27. 
189

 Commission Regulation 1898/2006 of 14 December 2006 laying down detailed rules on implementation of Council 

Regulation 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and 

foodstuffs, OJ L 369, 23/12/2006, Р. 12, as amended by Commission Regulation (EC) No 628/2008 of 2 July 2008 amending 

Regulation (EC) No 1898/2006 laying down detailed rules of implementation of Council Regulation (EC) No 510/2006 on the 

protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs (changes to Annex V 

for Community symbols in colour or black and white), OJ L 173, 3 July 2008, P. 3. 
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реєструватися, та неузгодженістю положень регламенту і вимог до етикеток та 

ярликів мінеральної води, визначених директивою 80/777 про наближення законів 

держав-членів, що стосується розробки та продажу природних мінеральних вод 
190

. 

У 2009 р. ЄС розпочато роботу з кодифікації законодавства стосовно якості 

продукції, що безспоредньо торкнулося географічних зазначень. У новій системі 

актів норми щодо охорони географічних зазначень, найменувань походження та 

гарантованих традиційних страв увійшли як розділи 2 та 3 регламенту № 1151/2012 

щодо схем якості для сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів 
191

. 

Саме ці розділи визначені ст. 3 як схеми якості (вказане становить принципово 

відмінну мету застосування охорони ніж визначено Законом України «Про охорону 

прав на зазначення походження товарів» 
192

). 

Регламентом були здійснені зміни у системі реєстрації з її спрощенням шляхом 

193
: зближення правил подання заявки та контролю; скорочення терміну реєстрації; 

утворення єдиного комітету з якості для всіх схем охорони з заміною двох комітетів 

для НП, ГЗ і традиційних гарантованих справ тощо. 

Новим у регламенті було визнання ролі та відповідальності груп (асоціацій 

виробників та обробників продукції), які подають заявки; уведення зобов’язання дій 

ex officio держав-членів із захисту найменувань; скорочення процедури реєстрації;. 

Регламент № 1151/2012 таким чином став актом, що об’єднав аспекти охорони прав 

інтелектуальної власності, сертифікаційні схеми для традиційних гарантованих 

страв і вимоги до якості окремих товарів. Недоліком нового акта є, на нашу думку, 

те, що за його межами залишилася реєстрація зазначень для вин та спиртових напоїв 

з наведенням у проекті регламенту (п. 3.1.1.), що повніша кодифікація законодавства 

передбачається на майбутнє. Це було пов’язано із позицією представників вино-

спиртової промисловості — залишити за вино-спіртовою продукцію спеціальне 

законодавство у частині реєстрації географічних зазначень. 
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 Council Directive 80/777/EEC of 15 July 1980 on the approximation of the laws of the Member States relating to the 

exploitation and marketing of natural mineral waters. OJ L 229, 30.08.1980, P. 0001—0010. 
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 Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality schemes 

for agricultural products and foodstuffs OJ L 343, 14.12.2012, P. 1. 
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 «Цей закон визначає правові засади охорони прав на зазначення походження товарів в Україні та регулює 
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193

 Рar. 5, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on agricultural product quality schemes. 

10.12.2010. COM (2010) 733 final. 
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Особливістю законодавства ЄС є застосування охорони двох видів зазначень: 

«найменування походження» та «географічне зазначення» (ст. 2 (2)), що походить із 

національної практики охорони (найменування походження) та поняття, яке 

обговорювалось у рамках переговорів ГАТТ — СОТ (географічне зазначення). 

Як свідчить порівняння визначень зазначень регламентами ЄС та Угоди TRIPS, 

охорона найменування походження, а також географічного зазначення в ЄС  

передбачає вищий рівень охорони, ніж визначено Угодою TRIPS. Так, за Угодою 

TRIPS  для географічних зазначень вказується, що товар має походити з певної 

території та характеристики товару мають значною мірою пов’язані з його 

географічним походженням (ст. 22). При цьому не визначено, як тлумачиться – 

«товар має походити з території» та що розуміється під «значною мірою». У 

регламенті № 1151/2012 зазначається, що для НМ «виробництво, перероблення або 

виготовлення» продукту має здіснюватися в межах визначеної території. Щодо ГЗ 

зазначається, що один з кроків – або виробництво, або перероблення, або 

виготовлення має бути здійснено в межах визначеної території (ст. 3, 5).  

Таким чином очевидним є розмиття та звуження високих властивих ЄС вимог 

щодо охорони найменувань походження та географічних зазначень із наближенням 

до «середньозважених» критеріїв охорони «географічного зазначення» Угоди TRIPS. 

Новим у регламенті № 1151/2012 у порівнянні з регламентом № 2081/92 було 

прискорення процедури реєстрації зі скорочненням часу розгляду заявок з 12 до 6 

місяців та подання заперечень з 6 до 3 місяців (ст. 50, 51), а також запровадження 

єдиної процедури реєстрації для НП, ГЗ та традиційних гарантованих страв. 

Щодо захисту прав на НП та ГЗ  наведений у регламентах № 2081/92, № 40/94 

та пізніших редакціях   обсяг охорони є більшим за права, що випливають із 

торговельної марки ЄС (перша, друга частини ст. 9 регламенту № 40/94). Новим 

регламентом № 1151/2012 було додано, що захист прав на НП та ГЗ 

розповсюджується також на послуги, тим самим наближаючи рівень захисту до 

наявного для НП та ГЗ вин і спиртових напоїв. Також регламент визначив межі 

захисту, коли вироби, захищені НП та ГЗ, використовуються як інгредієнти. 

Новим у порівнянні з захистом прав на торговельні марки, винаходи, 
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промислові зразки, об’єкти авторського права (за винятком митних заходів) — є 

введене забов’язання ex officio дій держав-членів з адміністративного та судового 

захисту прав на НП та ГЗ (частина третя ст. 13 регламенту № 1151/2012). 

Водночас практика захисту прав на НП та ГЗ свідчить про ряд неврегульованих 

питань. Це стосується визначення особи, яка подає позов: це має бути одна зі сторін 

чи кожна сторона, якій надано право використання НП та ГЗ, особа, яка здійснила 

реєстрацію, або національний уряд ? Теж саме стосується сплати збитків — не 

визначено, якій особі вони мають бути сплачені: окремій стороні, якій надано право 

використання НП та ГЗ, асоціації або державі (Heath, 2005, P. 130). 

Традиційні гарантовані страви та вимоги щодо якості окремих товарів. 

Новим у порівнянні з законодавством нових незалежних держав було 

запровадження ЄС у 1992 р. охорони традиційних гарантованих страв (ТГС). 

Вказана охорона не передбачає зв’язку товарів з окремим географічним регіоном. 

Для кваліфікації ТГС назва товару має відноситися до певної продукції або 

продовольчих товарів, що мають спеціфічний характер, та / або вихідні інгредієнти, 

спосіб виготовлення, обробки мають бути «традиційними». «Спеціфічний характер» 

продукції визначається як «притаманні товарам характеристики, що ясно їх 

відрізняють від інших товарів цієї ж категорії» (ст. 3 регламенту № 1151/12). 

«Традиційний» продукт передбачає засвідчене використання на Внутрішньому 

ринку протягом періоду, за який можливо передання між поколіннями, — не менше 

30 років. 

Реєстрація ТГС утворює виключне право на використання такої назви, що може 

здійснюватися виробниками, які повинні забезпечувати дотримання методу 

виготовлення та спеціфікації. Регламентом визначено, що зареєстровані 

найменування мають захищатися від будь-якого незаконного використання, імітації 

чи іншої практики, що може ввести споживача в оману (ст. 24). Таким чином, 

регламентом запроваджена реєстрація ще одного виду найменувань товарів з 

правовим режимом, відмінним від торговельних марок, найменувань походження та 

географічних зазначень, і з передбаченим захистом від недобросовісної конкуренції. 

Також регламент визначає умови застосування спеціальних найменувань якості 
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(розділ IV), що можуть застосовуватися як на національному рівні, так і на рівні ЄС 

з дотриманням вимог щодо кваліфікації. Такі найменування мають бути пов’язані з 

характеристиками продукції, з її вирощуванням або обробкою, характерними для 

певної місцевості; дотримання умов має підвищувати цінність продукції у 

порівнянні з іншими виробами такого типу, а найменування — бути застосованим у 

межах всієї Спільноти. Регламент визначає такі спеціальні найменування для певних 

продуктів: це стосується «гірських продуктів» (ст. 31) та передбаченої охорони 

«продуктів острівного сільського господарства» (ст. 32). Визначено, що спеціальні 

найменування можуть використовуватися лише для продукції, яка відповідає 

встановленим умовам (ст. 33).  

Уведення в ЄС охорони ТГС та спеціальних найменувань якості актуалізує 

питання щодо співвідношення охорони вказаних об’єктів та об’єктів промислової 

власності. Зауважимо, що Комісія не розглядала питання охорони ТГС і спеціальних 

найменувань як об’єктів права інтелектуальної власності. Регламент № 1151/12 у 

преамбулі основною метою визначає забезпечення «якості, різноманітності 

сільськогосподарської, рибної промисловості та аквакультур» та не згадує охорону 

прав інтелектуальної власності. Права інтелектуальної власності згадано лише у 

розділі II «Захищені найменування походження та географічні зазначення». При 

чому на першому місці зазначено мету «забезпечення справедливої винагороди за 

якість» продукції виробників та на другому — забезпечення уніфікованого захисту 

найменувань як прав інтелектуальної власності на території Спільноти (ст. 4). 

Паризька конвенція про охорону промислової власності визначає, що 

«об’єктами охорони промислової власності є.... зазначення походження чи 

найменування місця походження, а також припинення недобросовісної 

конкуренції». При цьому «промислова власність розуміється в найширшому 

значенні і розповсюджується не тільки на промисловість і торгівлю у власному 

значенні слова, але і на галузі сільськогосподарського виробництва... та на всі 

продукти промислового чи природного походження» (ст. 1). 

Постає питанням: перелік об’єктів права інтелектуальної власності Конвеції 

про утворення ВОІВ та об’єктів промислової власності Паризької конвенції 
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відносно засобів індивідуалізації є виключним чи може бути доповнений? З нашої 

точки зору, особливі риси охорони назв ТГС і спеціальних найменувань якості, а 

саме: видділення продукції зі спеціфічними властивостями від іншої продукції 

аналогічної групи, дотримання спеціальних вимог для надання охорони таким 

найменуванням (щодо складу, місця походження, специфічних методів вироблення 

або обробки), захист від використання найменувань третіми особами, призводить до 

можливості розгляду вказаних об’єктів поряд із найменуваннями походження або 

коллективними торговельними марками. У той же час з точки зору інструменту 

захисту (захист від недобросовісної конкуренції) захист таких об’єктів можна 

розглядати в рамках Паризької конвенції. На користь розгляду захисту найменувань 

традиційних гарантованих страв як промислової власності висловлюється, також  

Evans G.E. і зазначає, що такі найменування можуть належати до промислової 

власності з урахуванням, що для них передбачено захист від недобросовісної 

конкуренції (Constructing European intellectual property, 2013, Р. 184). 

Застосування регламенту № 2081/92 призвело до інтенсивної практики Суду 

Справедливості з тлумачення його положень (аналіз судової практики здійснено 

(Право інтелектуальної власності, 2006, С. 305—311)). Проте практика застосування 

охорони найменувань походження та географічних зазначень в ЄС не виявила 

принципових питань щодо зміни чинного режиму охорони. Комісія, на відміну від 

випадку реформи законодавства щодо торговельних марок, не застосувала 

можливість відбраження в чергових редакціях нормативних актів інтерпретації 

положень регламенту № 2081/92 Судом ЄС. Перспективи розвитку законодавства 

щодо НП та ГЗ пов’язується з кроками щодо кодифікації законодавства зі спільним 

викладенням норм найменувань сільськогосподарської продукції, продовольчих 

товарів та вин і спиртових напоїв.  

Ухвалення регламенту № 1151/2012 спричинило низку його критичних оцінок. 

Так, Gragnani Matteo зазначає, що уніфікація охорони НП, ГЗ і ТГС, а також нового 

виду найменувань — спеціальних найменувань якості — в одному документі сприяє 

узгодженості всієї системи забезпечення якості продукції, але автор висловлюється 

проти доцільності збереження охорони ТГС, враховуючи малу зацікавленість 
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виробників в їх охороні, а також відсутність виключних прав на застосування 

позначення ТГС. Будь-яка особа, що дотримується специфікації, може виготовляти 

страви та позначати їх як ТГС. При цьому багато ТГС відображають спеціфічну 

культуру готування їжі у певних регіонах, тобто захист частини з них міг би 

зійснюватися за механізмом захисту НП та ГЗ (Gragnani, 2013, P. 383). 

Evans Gail, розглядаючи ефективність запропонованої системи якості, вказує на 

обмежений лист продовольчих продуктів і сільськогосподарських товарів, НП і ГЗ 

яких можуть бути зареєстровані. Новий регламент зберігає обмеження щодо 

реєстрації. Проте для ТГС обмеження у реєстрації відсутні, що включає різноманітні 

продукти, у тому числі наперед приготовані страви, приправи, соуси, супи, 

позначення для ряду з яких теж можуть бути зареєстровані як НП та ГЗ. 

Автор вважає за необхідне, з врахування інтересів промисловості ЄС, 

розширити перелік товарів і продуктів, позначення яких можуть бути зареєстровані. 

Зокрема, це стосується предметів ремісництва: вовняного одягу, килимів, мозаїки. 

Розширення товарного охоплення в рамках єдиного регламенту сприятиме розвитку 

сільськогосподарської та переробної діяльності, особливо в менш розвинутих 

регіонах (Evans, 2013, P. 188—189).  

Незважаючи на проголошені цілі, Регламент не містить положень щодо 

сприяння малим виробникам у захисті НП та ГЗ для їхньої продукції. Також не є 

очевидним досягнення цілей проекту регламенту щодо створення нових ринків 

через посилення репутації якості продукції серед споживачів (Evans, 2012, P. 49). 

Висновки до розділу 2 

1. Утворення єдиної патентної охорони в ЄС та здійснення кроків щодо 

уніфікації законодавства з охорони винаходів було першою з ініціатив Європейської 

економічної спільноти з запровадження регіональної системи охорони прав 

інтелектуальної власності. Проте процес уніфікації законодавства з охорони 

винаходів та утворення єдиної патентної охорони тривав майже 60 років. На відміну 

від законодавства щодо торговельних марок, промислових зразків, географічних 

зазначень, авторського права і суміжних прав, його особливістю стала суттєва роль 

міжнародних угод в уніфікації національного законодавства та побудова 
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регіональної системи єдиної охорони прав на винаходи як складної системи 

міжнародного права, права ЄС та національного права держав-членів ЄС.  

2. Особливістю наближення законодавства держав-членів ЄС щодо винаходів 

було досягнення уніфікації основних положень національного матеріального права з 

ухваленням у 1963 р. у рамках Ради Європи Конвенції про уніфікацію певних 

питань матеріального права стосовно патентів на винаходи, а також уніфікація 

процесуальних положень відповідно до Європейської конвенції щодо 

формальностей для подання патентних заявок Ради Європи 1953 року та 

Європейської конвенції про міжнародну класифікацію патентів на винаходи 1954 

року. 

3. Другий етап уніфікації національного законодавства пов’язаний з намаганням 

ЄЕС у 1965—1989 рр. утворити систему видачі патенту Спільноти як важливого 

інструменту спільного ринку, що діяв би одночасно на території всіх держав-членів 

(проект Європейської конвенції щодо європейського патентного права 1962 року та 

Конвенція про європейський патент для Спільного ринку 1975 року, Змінена Угода 

про патент Спільноти 1989 року). Однак замість реалізації цієї ідеї перевагу було 

надано рішенню, що менше обмежувало компетенцію держав-членів: з ухваленням 

у 1973 р. Європейської патентної конвенції та утворенням Європейського 

патентного офісу, діяльність якого перебувала поза компетенцією Європейського 

Союзу. 

Характерною для цього етапу була подальша уніфікація процедур розгляду 

заявок та видачі охоронних документів, положень щодо обсягу майнових прав, що 

надаються патентом, а також гармонізація національними судами захисту прав на 

винаходи у зв’язку з приведенням національного законодавства у відповідність до 

положень Європейської патентної конвенції та Конвенцій ЄЕС 1975 та 1989 рр., а 

також у відповідність до рішень Суду ЄС, що враховували юриспруденцію ЄПВ 

(Case C 34/10 тощо). 

На відміну від уніфікаційного впливу конвенцій застосування директив як 

інструменту гармонізації у цілях наближення законодавства не було успішним з 

ухваленням лише «галузевої» директиви з охорони винаходів у галузі біотехнології 
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(проекти директив щодо винаходів, пов’язаних з комп’ютером, та корисних моделей 

не були ухвалені). 

3. Характерним для процесу уніфікації законодавства щодо винаходів у ЄС є 

перетин, взаємний вплив і роль в уніфікації документів міжнародних організацій та 

законодавства ЄС. Так, перші міжнародні документи з уніфікації патентного 

законодавства в Європі були ухвалені Радою Європи, ряд їхніх положень увійшло 

до Європейської патентної конвенції 1973 р. Конвенція Ради Європи про уніфікацію 

певних питань матеріального права стосовно патентів на винаходи 1963 р. суттєво 

вплинула на зміст Договору про патентну кооперацію та Договору про патентне 

право ВОІВ. Низка положень директиви 98/44/ЄЕC 1998 року про правову охорону 

біотехнологічних винаходів ухвалена з урахуванням практики розгляду справ 

апеляційних палат ЄПВ. Положення директиви щодо об’єктів, патентування яких є 

неприпустимим (способи клонування людей, використання людських ембріонів 

тощо), випадки патентоздатності, визначення біотехнологічного винаходу, 

біологічного матеріалу, способу у сфері мікробіології були внесені до Інструкції до 

ЄПК у 1999 р. Вказане розширило сферу дії директиви та призвело до змін 

національного законодавства держав-учасниць Європейської патентної конвенції, 

які не є членами ЄС, з наближенням законодавства цих країн з охорони 

біотехнологічних винаходів відповідно до положень директиви 98/44/ ЄЕC. 

4. Третій етап уніфікації національного законодавства пов’язаний із 

запровадженням єдиного європейського патенту та має принципові відмінності від 

промислового зразка Спільноти та торговельної марки Спільноти у частині 

правових підстав уведення і дії документів міжнародного права. На відміну від 

єдиних титулів: промисловий зразок та торговельна марка Спільноти, що базуються 

виключно на праві ЄС з дією на території всіх держав-членів ЄС та відносно яких 

застосовуються судові механізми Європейського Союзу, єдиний європейський 

патент видається за Європейською патентною конвенцією, що перебуває за межами 

юрисдикції ЄС, на території лише держав-учасниць механізму посиленої співпраці. 

При цьому отримання та використання патенту, окрім норм ЄПК, регламентується 

також положеннями права ЄС і зі значного кола питань — законодавством держав-
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членів. Розгляд суперечок щодо єдиного патенту здійснюється відповідно до 

міжнародного договору держав-учасниць — Угоди про Єдиний патентний суд, за 

якою створюється самостійна від ЄС судова система. 

Незважаючи на положення щодо визнання Судом верховенства права ЄС, Суд 

має співробітничати з Судом ЄС лише стосовно належної інтерпретації положень 

регламентів 1257/2012 та 1260/2012, які містять окремі положення стосовно єдиного 

патенту. Розглядаючи справи, суди мають застосовувати міжнародне право (ЄПК), 

право ЄС (регламенти Спільноти) та національне право. Ці ускладнення призвели до 

оцінки єдиного патенту як результату в чималому ступені політичного компромісу, 

а не правової визначеності та досконалості. 

5. Важливим результатом уведення єдиного європейського патенту є зменшення 

витрат та організаційних зусиль на забезпечення охорони прав на винаходи на 

території держав-членів ЄС у порівнянні з традиційним європейським патентом, а 

також дія патенту одночасно на території всіх держав-учасниць. Водночас нова 

система характеризується як суміш правових культур держав-членів із відсутністю 

компромісного рішення з певних питань, з прогалинами та невирішеними 

питаннями, що зокрема стосується: 

 ускладненого правового режиму єдиного європейського патенту, що 

визначається нормами міжнародного права, права ЄС та національного права; 

 дії патенту не на всій території ЄС, а лише на території держав-учасниць 

механізму посиленої співпраці; 

 ускладненої судової системи, непрямої участі у судочинстві Суду ЄС; 

 відсилання з ряду принципових питань до національного законодавства, що 

може призвести до різниці у застосуванні (передання прав на патенти та 

ліцензування, примусові ліцензії, порушення прав тощо). Відсутність примусових 

ліцензій на території всіх держав-учасниць може призвести до невигідних умов для 

третіх сторін, які мають намір отримати доступ до запатентованої технології. 

6. Директива 98/44/ЄС про правову охорону біотехнологічних винаходів  

визначила істотні положення матеріального права щодо біотехнологічних 
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винаходів: поняття «біологічний матеріал», «мікробіологічний процес»; 

непатентоздатні об’єкти, обсяг захисту, випадки примусового ліцензування. Її 

ухвалення призвело до утворення єдиних стандартів патентної охорони для 

біотехнологічних винаходів як на рівні держав-членів ЄС, так і ЄПК. Ухвалення 

директиви також стало реалізацією важливої політичної та економічної мети ЄС — 

створення правових умов розвитку біотехнологічної індустрії та посилення 

конкурентних позицій Спільноти. Особливість гармонізації законодавства держав-

членів щодо біотехнологічних винаходів — принципова зміна початкової концепції 

гармонізації та перехід від наближення технічних вимог патентування у першому 

проекті директиви (1988) до провідної ролі етичних і моральних принципів 

патентної охорони та оцінки реалізації законодавства. 

7. Суттєвим є вплив директиви 98/44/ЄС й на ухвалення у 1999 р. змін до ЄПК із 

розповсюдженням таким чином стандартів охорони біотехнологічних винаходів на 

держав-учасниць ЄПК, що не є членами ЄС. Директива також надала поштовх 

обговоренню уніфікації патентування біотехнологічних винаходів на міжнародному 

рівні. 

8. Характерним є провідний вплив етичних і моральних принципів на 

тлумачення та розвиток директиви з уточненням її положень рішеннями Суду ЄС 

щодо патентоздатності стовбурових людських клітин. Етичні принципи, визначені 

Судом ЄС, набули значення, що виходить власне за межі патентного права. Це 

призвело до змін та обмежень у фінансуванні наукових досліджень Рамкової 

програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020», пов’язаних з людськими 

ембріонами. Водночас у ЄС відсутні оцінки впливу директиви на економічні 

показники розвитку біотехнологічної індустрії, роль саме правових засобів розвитку 

біотехнологічного сектору оцінюється неоднозначно. 

9. Нині Європейський Союз не передбачає принципово переглядати зміст 

положень директиви. Основні напрями розвитку права ЄС стосовно 

біотехнологічних винаходів, як свідчить практика застосування директиви, пов’язані 

з уточненням обсягу охорони патентом послідовності генів; уточненням поняття 

«людський ембріон» та випадків патентування плюрипотентних стовбурових клітин 
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і колоній клітин, отриманих від них; визначенням законодавством ЄС дій, які 

заборонено виконувати з людським ембріоном тощо. 

10.  Уніфікація законодавства держав-членів ЄС шляхом ухвалення Регламенту 

№ 1768/92 про створення сертифікатів додаткової охорони для лікарських засобів 

(1992) мала запровадити рівні умови конкуренції зі створення ліків у порівнянні з 

США та Японією та сприяти розвитку фармацевтичної промисловості держав-членів 

ЄС. Проте практика застосування регламенту, значна кількість судових справ на 

національному рівні та десятки запитів щодо тлумачення положень регламенту до 

Суду Справедливості свідчать про нечіткість його положень, складність вирішення 

регламентом нових питань, що постають із розвитком досліджень у галузі 

фармацевтики. 

Наріжною проблемою, що обумовлює складнощі, є заміна режиму патентної 

охорони лікарських засобів на особливий режим охорони (право sui generis, що 

прирівняне в ЄС до прав інтелектуальної власності) з вужчою сферою охорони 

лікарських засобів, ніж передбачено патентом. Юриспруденції ЄС не вдалося або 

здійснити зміни до регламенту, або забезпечити ухвалення однозначних судових 

рішень з його інтерпретації, що мало наслідком сприймання правового режиму 

додаткового сертифіката як значною мірою недосконалого. 

11. Як свідчить наведений у розділі 1.3 аналіз, вказані складнощі не повинні 

існувати у державах, де застосовують для продовження охорони медичних засобів 

принципи патентного захисту. До того ж, змінами Європейської патентної конвенції 

(1991) державам-учасницям надана можливість збільшувати строки охорони 

європейського патенту у випадку речовини або способу, що перед використанням 

мають пройти адміністративну процедуру надання дозволу. Збільшення строків 

чинності патентів для лікарських засобів є загальною практикою держав, які не є 

членами ЄС. 

Досвід ЄС цікавий для країн, які уклали з ЄС договори про партнерство та 

співробтництво і про асоціацію. Враховуючи вимоги таких договорів стосовно 

наближення законодавства, потрібно взяти до уваги проблемний характер правового 

режиму сертифіката додаткової охорони та незабезпечення цим інструментом 



219 
 

 

 

рівних умов конкурентоспроможності використання медичних засобів в ЄС у 

порівнянні з іншими країнами. Описаний досвід є свідченням суттєвих проблем, які 

виникають у процесі уніфікації законодавства, уведенні нових прав інтелектуальної 

власності «згори донизу», невідомих для країн, які використали модель 

продовження дії патентної охорони лікарських препаратів у межах патентного 

права. 

12. Практика застосування директиви 98/71/ЄС про правову охорону 

промислових зразків та регламенту 6/2002 про промислові зразки Спільноти, 

одиничність судових справ з тлумачення положень директиви та регламенту Судом 

ЄС, відсутність критики положень вказаних актів, відсутність змін до вказаних 

документів свідчить про винайдення в ЄС правової моделі, яка забезпечила баланс 

інтересів суб’єктів прав на промислові моделі та користувачів і може оцінюватися 

як найвдаліший приклад гармонізації законодавства у сфері охорони прав 

інтелектуальної власності в ЄС.  

13. Особливістю системи охорони промислових зразків в ЄС є, з одного боку, 

використання національних механізмів охорони прав (кумулятивна охорона 

авторським правом і правом на промислові зразки, охорона незареєстрованих 

промислових зразків тощо) та, з іншого, — уведення принципово нової у порівнянні 

з відповідними системами охорони США, Японії, а також нових незалежних держав 

моделі sui generis охорони прав. Її елементами є відсутність вимог щодо світової 

новизни зразків (тест на використання в межах ЄС); відхід від урахування 

естетичних (ергономічних) ознак та застосування критерію «індивідуальний 

характер»; забезпечення охорони як зареєстрованих так і незареєстрованих 

промислових зразків; збільшення строку охорони зареєстрованих промислових 

зразків до 25 років.  

Новим для більшості держав-членів ЄС було поширення на їхню територію 

охорони незареєстрованих промислових зразків (раніше відомих у Великій 

Британії), а також продовження строку охорони. Ефективною виявилась судова 

система захисту прав на промисловий зразок Спільноти з визначенням у державах-

членах спеціалізованих судів, що розглядають справи, пов’язані з порушенням прав 
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на промислові зразки Спільноти, а також визначення по суті судової компетенції 

Офісу з гармонізації Внутрішнього ринку ЄС, який розглядає питання чинності 

реєстрації. 

14.Дослідження ефективності системи промислових зразків Спільноти як 

Європейської комісії так і окремих авторів звертають увагу більше на вирішення 

організаційних питань: актуальності поширення інформації та сервісів щодо 

реєстрації промислових зразків, особливо для МСП, організації підтримки реєстрації 

промислових зразків в інших ніж держави-члени ЄС країнах тощо. До питань, що 

досі не вирішені на рівні директиви, належать відсутність в ЄС гармонізації 

національного законодавства з охорони промисловим зразком запасних 

автомобільних частин тощо.  

15. Особливістю гармонізації національного законодавства з охорони 

торговельних марок в ЄС є спрямування до повного наближення законів держав-

членів з усіх питань охорони торговельних марок. Це відрізняється від моделі 

гармонізації «мінімальних прав» та підходів ЄС до гармонізації законодавства 

стосовно інших об’єктів промислової власності. Такий підхід є наслідком не 

ухвалення актів з гармонізації, а позиції Суду ЄС, яка призвела до майже повної 

уніфікації матеріального права щодо торговельних марок навіть у питаннях, 

визначених директивою 87/104/ЄЕС як необов’язкові, та попри мету директиви — 

лише частково гармонізувати законодавство держав-членів. 

16. Ухвалення директиви 87/104/ЄЕС як горизонтального інструменту 

гармонізації розцінюється як важливий, проте не основний крок до утворення 

системи охорони торговельних марок в ЄС. Директиву було спрямовано на 

уникнення відмінностей у законодавстві, що перешкоджають вільному 

переміщенню товарів і конкуренції, проте, враховуючи збереження національної 

охорони торговельних марок, усунення перешкод у зв’язку з застосуванням 

національних прав, навіть у середовищі із гармонізованим законодавством, було 

досягнуто лише за допомогою введення регіональної охорони торговельних марок 

регламентом № 40/94. 
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17. Важливою рисою процесу гармонізації є суттєвий вплив на її здійснення 

регламенту № 40/94, що призвело до висновків щодо «вертикальної гармонізації» 

законодавства держав-членів. Це досягалося ухваленням Судом ЄС рішень щодо 

єдиного тлумачення положень директиви та регламенту; визначенням, що, навіть 

певні необов’язкові положення директиви є важливим елементом права ЄС та їх 

розуміння й обсяг мають бути ідентичними у всіх державах-членах. Вплив 

регламенту на національне законодавство обумовлений також діяльністю 

національних судів стосовно торговельної марки Спільноти. Практика вказаних 

судів у справах про національні торговельні марки і торговельну марку Спільноти 

сприяла подальшій уніфікації законів держав-членів, а також зближенню процедур 

розгляду справ. 

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

шлях ЄС з досягнення повної уніфікації національного законодавства стосовно 

торговельних марок, а також посилення зв’язку національних систем охорони з 

системою торговельної марки Спільноти. Вказане має бути досягнуто шляхом 

визначення обов’язкими раніше необов’язкових положень директиви; щільнішого 

наближення положень матеріального права; врахування у директиві рішень Суду 

ЄС, а також утворення однотипної процедури розгляду заявок національними 

відомствами, що мають відповідати правилам Офісу інтелектуальної власності ЄС. 

Таким чином, відступаючи від обмежень, властивих директиві як інструменту 

гармонізації, практика охорони торговельних марок в ЄС поступово призводить до 

уніфікації охорони прав на торговельні марки в державах-членах, що досягається 

шляхом змін положень директиви та ухвалення рішень Суду ЄС, які суттєво 

зменшують або виключають можливість запровадження державами різних умов 

охорони на національному рівні. 

19. Особливість регіональної охорони найменувань походження в ЄС: 

запровадження суттєво вищих стандартів охорони, ніж передбачено на 

міжнародному рівні Лісабонською угодою про захист зазначень місця походження 

виробів та їх міжнародної реєстрації (1958) та Угодою TRIPS, а також уведення 

реєстрації двох видів найменувань: найменувань місця походження, що успадковано 
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з національної практики охорони, та географічних зазначень, — зорієнтованих на 

нижчий стандарт охорони Угоди TRIPS. 

На відміну від ознак географічного зазначення в Угоді TRIPS в ЄС посилено 

вимоги щодо реєстрації вказаного об’єкта з конкретизацією, що здійснення 

виробництва та / або перероблення, та / або виготовлення сільськогосподарського 

продукту чи товару має здійснюватися у визначеній географічній зоні. 

Особливістю введення регіональної охорони є також відсутність ухвалення ЄС 

актів гармонізації охорони НП та ГЗ у державах-членах, а також відсутність впливу 

на уніфікацію національного законодавства Лісабонської угоди (1958). Характерним 

є зворотній вплив положень регламенту № 2081/92 на зміни національного 

законодавства з охорони позначень. Проте відмінності у охороні позначень на 

національному рівні залишаються до цього часу. 

20. ЄС уперше у міжнародній практиці започатковано регіональну охорону 

особливих типів найменувань: ТГС і спеціальних найменувань якості, що розширює 

інструменти захисту національних виробників продукції, назви якої не підпадають 

під охорону колективними марками, найменувань місця походження або 

географічних зазначень. 

Уведення охорони цих позначень з урахуванням вимог кваліфікації продукції 

(відповідність специфікації стосовно походження, інгредієнтів, способів 

виробництва, виготовлення), їх захист за механізмом захисту від недобросовісної 

конкуренції, запровадження нагляду за дотриманням специфікації обумовлює 

можливість розгляду таких найменувань як певного виду засобів індивідуалізації 

поряд з НП, ГЗ і торговельними марками. 

21. Для ЄС (на відміну від нових незалежних держав) не властивий розгляд 

охорони НП та ГЗ у рамках актів з охорони прав інтелектуальної власності. На 

відміну від регіональної охорони торговельних марок, винаходів, промислових 

зразків тощо, основною метою охорони зазначених найменувань є поліпшення 

якості продукції та забезпечення конкурентоспроможності європейської 

сільськогосподарської продукції з розміщенням норм щодо НП та ГЗ в актах, що 
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стосуються якості продукції, маркетингу, використання етикеток та ярликів і 

державного нагляду. 

22. Суттєвим є визначення в ЄС вищих вимог до забезпечення захисту НП та ГЗ 

у порівнянні з торговельними марками, промисловими зразками, винаходами з 

урахуванням уведення зобов’язань дій ex officio держав-членів із забезпечення 

захисту прав у адміністративному та судовому порядку, а також встановлення 

широких повноважень груп виробників, які мають бути утворені на відповідних 

територіях, стосовно моніторингу використання позначень; визначення, чи є 

гарантованою якість, репутація та аутентичність товарів з позначеннями НП та ГЗ 

на ринку; а також забезпечення правового захисту НП та ГЗ. 

23. Характерним для інституцій ЄС є моніторинг ефективності законодавства 

щодо НП та ГЗ із запровадженням регламентом № 1151/12 спрощення реєстрації; 

посиленням вимог до відповідності продукції специфікації, контролю якості та 

діяльності організацій, які здійснюють інспекції. 

Попри намагання ЄС спростити та кодифікувати законодавство щодо НП та ГЗ, 

до цього часу акти щодо реєстрації НП та ГЗ сільськогосподарської продукції, вин і 

спиртових напоїв не є кодифікованими. 

Оцінки чинної системи охорони НП та ГЗ свідчать про схвалення її 

виробниками та ефективність запровадженого захисту ринку держав-членів ЄС від 

підробок продукції та забезпечення високої якості товарів. Удосконалення системи 

охорони пов’язують зі спрощенням процедури захисту НП та ГЗ для малих 

виробників, розширенням переліку товарів і продуктів, які можна реєструвати, 

удосконаленням інституту охорони ТГС тощо. 
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РОЗДІЛ 4. УНІФІКАЦІЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ДЕРЖАВ-

ЧЛЕНІВ ЄС ЩОДО ІНШИХ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ 

У розділі розглядаються питання уніфікації та гармонізації законодавства 

держав-членів ЄС з охорони  сортів рослин, комерційної таємниці, об’єктів права 

інтелектуальної власності, що створені за рахунок бюджетних коштів. 

Особливості гармонізації законодавства з охорони прав на топографії 

напівпровідникових виробів розглянуто в (Капіца, 2017, С. 327331). Зазначимо, що 

специфікою гармонізації законодавства держав-членів щодо охорони прав на 

топографії напівпровідникових виробів є відсутність на момент підготовки проекту 

директиви актів держав-членів з охорони топографій та ухвалення акта гармонізації 

у відповідь на запровадження охорони топографій в інших країнах (США, Японія) 

та пов’язаної з цим вимогою охорони на умовах взаємності. 

На утворення ЄС системи охорони топографій напівпровідникових виробів 

вплинула розробка ВОІВ Договору про правову охорону топографій 

напівпровідникових схем. Проте його положення були адаптовані відповідно до 

правових традицій держав-членів із запровадженням відносно топографій права sui 

generis, що об’єднало риси, характерні для авторського права і права промислової 

власності, а також захисту інститутом авторського права топографії від 

двовимірного копіювання. 

Характерними рисами системи охорони топографій напівпровідникових виробів 

в ЄС є стабільність правових норм, відсутність тлумачень положень директиви 

Судом Справедливості, одиничність судових прецедентів щодо захисту прав на 

топографії. Це пов’язано з малою вірогідністю порушень прав на топографії у 

зв’язку з потребою значних інвестицій у виробництво мікросхем та з можливостями 

застосування зворотного інжинірингу. 

4.1. Охорона прав на сорти рослин 

Запровадження системи охорони прав на сорти рослин на рівні Спільноти 

вирішувало два основних завдання. Перше — подолання обмежень захисту прав 

лише в межах території певних держав-членів ЄС. Друге — уніфікація міжнародно-
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правової охорони сортів рослин у державах-членах, де чинними були різні акти 

Конвенції UPOV.  

До прийняття Конвенції лише в окремих європейських країнах існувало 

спеціальне законодавство з охорони сортів рослин: у Франції — Декрет 1922 р., у 

Нідерландах — Ординанс щодо селекціонерів 1942 р., у ФРН — Закон про охорону 

сортів рослин та насіння культурних рослин 1953 р. тощо. При цьому критерії 

надання прав були істотно різними. Наприклад, не існувало єдиного визначення або 

інтерпретації поняття «сорт рослин» (Würtenberger Gert, 2006, P. 2—3). 

З ухваленням у 1961 р. Конвенції UPOV національне законодавство більшості 

держав-членів було уніфіковано стосовно критеріїв надання охорони (сорт має бути 

новим, відмінним, однорідним та стабільним), обсягу прав селекціонера тощо (The 

First Twenty Five Years, 1987, P. 25—26). Угода TRIPS 1994 р. зобов’язувала членів 

Угоди забезпечити захист сортів рослин шляхом патентування, або запровадження 

ефективної системи sui generis, або їхнього поєднання (ст. 27). Проте вказані 

положення Угоди не було імплементовано на рівні держав-членів.  

Слід вказати, що Конвенція UPOV визначила лише мінімальні вимоги, яким має 

задовольняти національне законодавство, а різні держави-члени приєднались до 

різних редакцій Конвенції: з 27 держав-членів ЄС учасниками Конвенції є 23 країни, 

чотири з них (Ірландія, Італія, Франція та Португалія) є учасниками Конвенції 

редакції 1978 р., Бельгія — Конвенції 1961 р. Інші країни ратифікували Конвенцію у 

1991 р. 
194

. Як результат — для законодавства держав-членів характерні 

різночитання щодо визначення сортів, які підпадають під дію Конвенції, строків 

охорони, прав фермерів з використання насіння тощо. У зв’язку зі складністю та 

значними строками отримання охорони лише 3 % сортів набули реєстрації у трьох 

або більше європейських країнах (Srinivasan, 2005, P. 182—220). 

Відповідно до положень Конвенції UPOV охорона сортів рослин на 

національному рівні могла надаватись у формі авторських свідоцтв або патентів. 

Проте така норма не відповідала статті 53 (b) ЄПК, згідно з якою «Європейський 
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патент не може бути видано по відношенню до ... сортів рослин». З цим було 

пов’язано введення права на сорти рослин Спільноти sui generis, що створило 

альтернативну можливість ефективної та уніфікованої охорони в межах Спільноти. 

Пропозицію щодо ухвалення Регламенту про права на сорти рослин Спільноти 

було подано ЄК 30.08.1990 р. Проект регламенту базувався на нормах Конвенції 

UPOV, основними умовами надання правової охорони мали бути вирізняльність, 

однорідність, стабільність і новизна 
195

. Проектом деталізувався принцип обмеження 

прав власника сорту на новостворені сорти l’exemption de l’agriculture у випадках 

використання фермерами зібраного посівного матеріалу для власних потреб. Було 

передбачено використання латинських позначень для кожного сорту, збільшені 

строки охорони (30 років для звичайних сортів і 50 років для винограду) 
196

. 

Регламент № 2100/94 затверджено 27 липня 1994 р. 
197

 та доповнено у 1995, 

2003, 2004, 2007 рр. Окремо Комісія ухвалила ряд актів, спрямованих на 

імплементацію положень регламенту. Важливим з точки зору деталізації норм 

матеріального права було ухвалення Регламенту Комісії (ЄС) № 1768/95 про 

правила імплементації винятку з права на сорт (привілей фермера) для сільського 

господарства 
198

.  

Система охорони прав на сорти рослин Спільноти почала функціонувати з 1995 

р. Протягом 1995—2015 рр. було подано 54 792 заявки, з них 80 % — із держав-

членів ЄС. На 2015 р. підтримувалася у силі охорона 23 771 сортів (Community Plant 

Variety Office. CPVO statistics). 

Регламент № 2100/94 визначив умови набуття права на сорт рослин Спільноти, 

охороноздатні сорти, права селекціонерів, винятки, обмеження, особливості 

використання найменування сорту, передання прав, термін дії права на сорт рослин, 

випадки примусового ліцензування, повноваження та процедуру діяльності 

Відомства Спільноти з сортів рослин тощо (Капіца, Воробйов, 2005, С. 23—27). На 

практиці виявлено низку проблем у застосуванні положень регламенту, зокрема 
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стосовно порядку реалізації прав селекціонерів по відношенню до фермерів, 

співвідношення прав на сорти рослин Спільноти і прав на винаходи у сфері 

біотехнологій тощо (Evaluation of the Community Plant, 2011, P. 59—61). 

Відповідно до ст. 5 регламенту предметом охорони можуть бути сорти всіх 

ботанічних родів та видів, у тому числі гібриди родів або видів. Вказане розширює 

мінімальні вимоги щодо охорони сортів рослин Конвенції UPOV, за якою (редакція 

1961 р.) не вимагалося забезпечення захисту для всіх видів сортів — лише для п’яти 

видів росли та мінімум для 24 видів після дев’яти років вступу Конвенції у силу. 

Право на сорт рослин Спільноти виникає з моменту його створення, а правова 

охорона надається лише з моменту реєстрації. Регламентом встановлено можливість 

поширення виключних прав суб’єкта права на сорт на врожай, отриманий у 

результаті несанкціонованого використання матеріалу сорту (ст. 13). Право на сорт 

поширюється також на похідні по суті сорти, що дозволяє здійснювати захист проти 

використання подібних сортів (ч. 5 ст. 13). Однак, як вказано у дослідженні 

Єврокомісії 2010 року, визначення похідних по суті сортів у Конвенції UPOV і 

регламенті є недосконалим, бо не встановлено чіткої процедури визначення таких 

сортів (Evaluation of the Community Plant, 2011, P. 128). 

Мінімальний термін охорони сортів рослин за Конвенцією UPOV складає 25 

років для дерев і винограду та 20 років для інших сортів рослин (ст. 19). Регламент 

збільшує строк охорони прав на сорти рослин в ЄС з установленням 25 років 

охорони; для сортів виноградної лози та порід дерев — до кінця тридцятого 

календарного року після року надання охорони. Для деяких родів або видів Рада на 

пропозицію Комісії може передбачати продовження зазначеного терміну 

максимально на п’ять років (ст. 19). 

Фермерські привілеї. Регламентом були розвинуті положення Конвенції щодо 

фермерських привілеїв — обмеження права селекціонера для надання фермерам 

можливості використання рослинного матеріалу у власних господарствах з метою 

його розмноження, що було отримано шляхом вирощування на власних земельних 

ділянках сорту, який охороняється (ст. 15). При цьому фермери зобов’язані 

виплачувати селекціонерам справедливу компенсацію за використання насіння, яка 
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повинна бути значно меншою за суму, що отримується за вирощування за ліцензією 

матеріалу розмноження того самого сорту у тій самій зоні. Дрібні фермери звільнені 

від сплати компенсації. 

Розвиток законодавства та та практика застосування. Суд ЄС у рішенні за 

справою С-350/00 від 10 квітня 2003 року визначив, що положення п. 6 ст. 14 (3) 

регламенту в жодному разі не можуть бути витлумачені як такі, що дозволяють 

власникові права на сорт Спільноти вимагати від фермера надавати інформацію, 

якщо немає жодних підстав вважати, що фермер використав або збирається 

використати в цілях розведення на своїй земельній ділянці результати врожаю, 

зібраного з посадженого на його ділянці розмножувального матеріалу сорту 
199

. 

Практика застосування цих положень свідчить про неприйняття 

селекціонерами режиму, встановленого регламентом. Вказане рішення Суду ЄС 

розцінюється як таке, що ускладнює збір коштів. Пропонуються заходи із 

запровадження більш ефективної системи виплати компенсації з уточненням 

визначень понять «дрібний фермер» у регламенті № 1768/95 та «належна 

компенсація» 
200

. Суд ЄС декілька разів розглядав справи і надавав тлумачення щодо 

сплати належної компенсації.
201

 
202

. 

Відповідно до ст. 12 директиви 98/44 було запроваджено практику перехресних 

примусових ліцензій між патентовласником біологічного матеріалу і селекціонером, 

якщо відповідні сорти рослин і винаходи в сфері біотехнології пов’язані між собою. 

Практика застосування примусового перехресного ліцензування свідчить про 

загальне неприйняття чинного порядку примусових ліцензій. Так, надання таких 

ліцензій не є можливим, якщо селекціонер забезпечує потреби ринку через 

ліцензування та не зловживає монопольним становищем. Більшість опитаних осіб 
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Oberlandesgericht Frankfurt am Main): Christian Schulin v Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH (OJ C 302 of 
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200

 Регламент 1768/1995 визначає «дрібні фермери» як виробників, що вирощують менше 92 тон зернової продукції 
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зазначили неможливість отримання ліцензій у зв’язку з високими вимогами 

стосовно доказів того, що винахід є суттєвим технічним нововведенням з 

економічним значенням у порівнянні із захищеним сортом рослин. Також практично 

відсутні випадки примусового ліцензування. 

Вирішення цього питання може набути особливого значення після набуття в ЄС 

комерційного значення сортів рослин та генетично модифікованих рослин, 

захищених патентами (Evaluation of the Community Plant, 2011, P. 42).  

У 2010 р. Європейською комісію було здійснено дослідження ефективності 

застосування охорони сортів рослин в ЄС. У Звіті з оцінки законодавства Спільноти 

з охорони сортів рослин підкреслено ефективність регіональної системи охорони,  

відсутність необхідності у принципових змінах. Недоліком є відмінності у захисті 

прав на національному рівні, що гальмує ефективне застосування системи охорони. 

Порушення прав виникає переважно через маркетинг сорту, що охороняється, 

без дозволу особи, яка має право на сорт, а також маркетинг захищених сортів без 

зазначення назви сорту, що для овочевих культур складає 10 % ринку насіння. За 

даними Міжнародної федерації з насінництва 
203

, незаконний посів пшениці є 

зарактерним для всього ЄС та становив у 2005 р. 30 % від посіву озимої пшениці в 

Польщі, 23 — у Фінляндії, 20 — у Чеській Республіці, 18 — у Великій Британії. 

Тому у звіті запропоновано визначити у державах-членах суди для розгляду 

справ щодо сортів Спільноти, а також утворити на рівні ЄС суд, який мав би 

розглядати справи щодо сортів рослин та одночасно міг би бути патентним судом 

Спільноти. Вважається за необхідне внесення змін до регламенту № 2100/94 (ст. 94, 

97) відповідно до директиви 2004/48/ЄС, зокрема щодо відшкодування збитків. 

Підкреслено й необхідність узгодження різних актів щодо насінництва. Так, 

регламент № 2100/94 та директиви щодо маркетингу насіння, посадкового матеріалу 

різних культур 
204

 потребують проведення однакових експертиз. Тому 

запропоновано запровадити єдину процедуру, яка дала би змогу здійснювати 
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реєстрацію сорту і маркетинг насіння та посадкового матеріалу. 

Також вказувалося на доцільність утворення інформаційної служби, яка б 

допомагала селекціонерам в отриманні інформації про патенти, пов’язані із сортами 

рослин. При цьому зазначено, що Відомство Спільноти з охорони сортів рослин 

могло б брати участь у розробці стандартизованих протоколів визначення похідних 

по суті сортів (EDV) для найбільш економічно важливих їхніх видів. Підкреслено 

відсутність ефективної системи збору компенсації за використання насіння, 

отриманого з врожаїв захищених сортів рослин. У зв’язку з розширенням ЄС 

визначається доцільність поширення застосування регламенту № 2100/94 на 

держави європейської вільної економічної зони з метою підвищення 

конкурентоспроможності селекційної індустрії в Європі (Evaluation of the 

Community Plant, 2011, P. IV—VIII). 

4.2. Охорона комерційної таємниці та ноу-хау 

Дослідження охорони комерційної таємниці та ноу-хау в ЄС має особливе 

значення у зв’язку з невирішеністю багатьох питань співвідношення ноу-хау, 

комерційної таємниці, конфіденційної інформації, нерозкритої інформації та інших 

видів таємниць на міжнародному рівні, а також в Україні (Капіца, 2001, С. 223—

239) (див. 6.2). Характерним для законодавства держав-членів ЄС є суттєва різниця 

понять комерційної таємниці та ноу-хау, а також способів захисту прав із незначним 

впливом на правовідносини стосовно цих об’єктів міжнародних угод. З ініціативою 

гармонізації національного законодавства у цій сфері Європейська комісія 

виступила лише у 2013 р. (Капіца, 2016, С. 251—256). 

Пропонуючи проект Директиви щодо охорони нерозкритого ноу-хау та 

бізнесової інформації (торговельних секретів) проти незаконного привласнення, 

використання та відкриття від 28 листопада 2013 р., законодавець пішов значно далі 

положень Угоди TRIPS та галузевих директив, які стосуються окремих видів 

об’єктів права інтелектуальної власності, з визначенням розгорнутих норм щодо 

захисту прав, а також ряду важливих положень правомірного отримання 

комерційної таємниці. 

До укладання Угоди TRIPS питання охорони комерційної таємниці та ноу-хау 
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безпосередньо не були предметом універсальних міжнародних угод. Проте 

тлумачення ст. 10bis Паризької конвенції з охорони промислової власності 

приводить до висновку щодо необхідності запровадження охорони комерційної 

таємниці в державах-учасницях 
205

. 

Приклади недобросовісної конкуренції, наведені у ст. 10bis, не враховують 

порушення комерційної таємниці. Однак незаконне розголошення комерційної 

таємниці, схилення до розголошення, незаконне її набуття третьою стороною, яка 

знала або не могла не знати, що така інформація є конфіденційною, безумовно 

суперечить чесним звичаям. У більшості країн такі дії розцінюються як 

недобросовісна конкуренція. До цього треба додати, що промислова власність у 

Конвенції розуміється у широкому смислі 
206

 і не обмежується лише зазначеними у 

другій частині статті 1 об’єктами охорони. Зазначимо також, що у Модельних 

положеннях про захист проти недобросовісної конкуренції, підготовлених ВОІВ у 

1996 p. (Model Provision, 1996), спеціальний розділ присвячено секретної інформації, 

що є аналогом комерційної таємниці у законодавстві США та нерозкритої 

інформації в Угоді TRIPS. 

Відсутність у Паризькій конвенції визначення особливостей захисту прав у 

випадку недобросовісної конкуренції, понять ноу-хау та комерційної таємниці 

призвело до застосування державами-учасницями різних засобів захисту 

комерційної таємниці та різного визначення правового режиму ноу-хау, а також до 

суттєвої відмінності у правовому регулюванні відповідних правовідносин. 

Вказане, а також суттєва роль комерційної таємниці в міжнародній торгівлі 

мало наслідком включення до Угоди TRIPS спеціальної глави 7 «Нерозкрита 

інформація» (Protection of undisclosed information) 
207

. 

Зазначимо що первісно США запропонувало включити до проекту Угоди TRIPS 
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положення щодо захисту конфіденційної інформації усередині підприємства як 

комерційної таємниці. Пропозицію не було сприйнято, адже багато країн вважали, 

що це питання не стосується інтелектуальної власності. За пропозицією делегації 

Швейцарії було винайдено компромісний варіант. Оскільки TRIPS вимагає для всіх 

сторін ратифікації Паризької та Бернської конвенцій, запропоновано, що дію ст. 

10bis Паризької конвенції, яка стосується недобросовісної конкуренції, має бути 

поширено на комерційну таємницю
208

. 

Зазначимо, що у ст. 39 Угоди TRIPS  стосовно нерозкритої інформації 

встановлюється лише мінімальний рівень охорони. Угодою не було визначено ряд 

ключових понять: «загальновідома», «легкодоступна», «комерційна цінність», 

«достатні» заходи, «інформація», що залишає уточнення на розсуд держав-учасниць. 

Суттєве питання, що постало після ухвалення Угоди: чи є поняття «нерозкрита 

інформація» Угоди TRIPS тотожним поняттям «комерційна таємниця», «ноу-хау», 

«конфіденційна інформація»? Чи поширюється це визначення на лікарську, 

службову, адвокатську та інші види таємниць? Чи означає введення інституту 

нерозкритої інформації, що поряд з різними видами конфіденційної інформації, які 

охороняються на національному рівні, у кожній країні має бути введена ще й 

охорона нерозкритої інформації? Зазначимо, що критерії охорони нерозкритої 

інформації Угоди TRIPS майже повністю запозичені з визначення комерційної 

таємниці у США. 

Обговорення проблем охорони комерційної таємниці на Міжнародному 

семінарі «Інтелектуальна власність у Центральній та Східній Європі» (Вільнюс, 

Литва, 4—7 липня 1998 p.), показує, що для США, ФРН, низки інших європейських 

країн поняття «нерозкрита інформація» тотожне поняттю комерційної таємниці 

(trade secrets) і будь-які зміни у законодавстві у зв’язку з цим не передбачені. 

Водночас це поняття не повинно поширюватися на ноу-хау.  

Як свідчить аналіз відповідного законодавства держав-членів ЄС та США, 

вказані критерії не варто поширювати на інші види таємниць: службову, медичну 
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тощо. Згідно з п. 1 ст. 39 Угоди TRIPS захист нерозкритої інформації спрямований 

на забезпечення ефективного захисту проти недобросовісної конкуренції, як це 

вказується у статті 10bis Паризької конвенції про охорону промислової власності. В 

аспекті захисту проти недобросовісної конкуренції законодавством держав-членів 

ЄС, а також України, визначено заходи з охорони саме комерційної таємниці 

(торговельних секретів, секретів виробництва) — інформації, що безпосередньо 

стосується підприємницької діяльності. 

ЄС є стороною Угоди TRIPS, тому положення цього міжнародного договору 

входять до acquis communautaire. Однак, як свідчить аналіз законодавства з охорони 

комерційної таємниці держав-членів, вказані вище норми Угоди TRIPS не були 

імплементовані на національному рівні (Капіца, 2017, С. 339344). 

З урахуванням викладених відмінностей у регулюванні охорони прав на 

комерційну таємницю у державах-членах ЄК 28.10.2013 р. запропоновано проект 

директиви щодо охорони нерозкритого ноу-хау та бізнесової інформації 

(комерційної таємниці) проти їх неправомірного набуття, використання та відкриття 

209
. Мета гармонізації — наближення законодавства держав-членів як щодо 

положень матеріального права на комерційну таємницю, так і стосовно процедур 

захисту прав із забезпеченням однакового рівня захисту прав у межах ЄС та 

подолання фрагментації Внутрішнього ринку у цій сфері. Вказані заходи мали 

посилити ініціативи бізнесу для започаткування інноваційно орієнтованої 

міжкордонної економічної активності. Комісією відмічалося використання 

державами-членами різних понять на означення конфіденційної інформації у сфері 

бізнесу: «комерційна таємниця», «бізнесова конфіденційна інформація», «секретне 

ноу-хау», тощо з пропозицією використання саме поняття «комерційна таємниця» в 

цілях гармонізації законодавства (п. 7 прембули проекту директиви).  

Також Комісією були організовані відкриті консультації у грудні 2012 р. та 

березні 2013 р. Більшість респондентів вказала на слабкість наявного захисту, 

особливо на міжкордонному рівні, а також на суттєві ризики для бізнесу у зв’язку з 
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розбіжністю у охоронному законодавстві країн-членів ЄС (Public consultations on the 

protection, 2013, 17 p.). 

Проект директиви Рада ЄС розглянула у травні 2014 р. і висловила ряд 

зауважень 
210

. У липні 2015 р. проект директиви також розглядали комітети 

Європейського Парламенту, які надали значну кількість пропозицій, переважно з 

питань забезпечення прав та свобод і доступу до інформації 
211

. 

Визначалося необхідність виключення з тексту проекту понять, пов’язаних із 

кримінальним правом. Також директива не повинна обмежувати свободи та 

плюралізму засобів масової інформації, як це визначено ст. 11 (2) Хартії ЄС про 

основні права, а також розголошення комерційної таємниці у публічних інтересах. 

Важливою є пропозиція до ст. 2 (1), заснована на судовій практиці Великої Британії 

та США, що директива не передбачає обмеження використання працівником досвіду 

та навичок, набутих добросовісно під час звичайної роботи за трудовим договором. 

Директива не повинна розповсюджуватися на осіб, що з метою захисту суспільних 

інтересів розголошують конфіденційну інформацію тощо.  

Директиву 2016/943 було ухвалено 8.06.2016 р. 
212

 Директива визначає предмет 

охорони, положення щодо незаконного придбання, використання та розкриття 

комерційної таємниці, заходи, процедури та засоби правового захисту. У преамбулі 

зазначено, що ноу-хау та бізнесова інформація, які не розкриваються та які особа 

має намір залишити конфіденційними, називатимуться комерційною таємницею (п. 

2). Визначення комерційної таємниці у ст. 2 директиви є аналогічним визначенню 

нерозкритої інформації Угоди TRIPS (п. (а), (b), (с) частини другої ст. 39). 

Також у ст. 2 надано визначення власника комерційної таємниці, порушника і 

контрафактних товарів (infriging goods). Наведено випадки, для яких директива не 

передбачає будь-яких обмежень: свобода вираження поглядів, свобода і плюралізм 
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ЗМІ; розкриття таємниці згідно з правилами ЄС або національними правилами для 

задоволення суспільного інтересу, соціальних партнерів тощо (ст. 1 (2)). 

Важливим є наведення таких випадків правомірного отримання комерційної 

таємниці: незалежне відкриття або створення; спостереження, вивчення, розбирання 

або тестування виробу або об’єкта, до якого було надано доступ публіці або який 

перебуває у володінні особи на законних підставах. Такі випадки також 

передбачають набуття інформації працівниками або їх представниками відповідно 

до законодавства ЄС і національного права; будь-яку іншу практику, за умови, що 

вона відповідає чесній комерційній практиці (ст. 3 (1)). 

Потрібно зауважити, що національне законодавство держав-членів найчастіше 

не передбачало таких виключень, що застосовувались у Великій Британії, ФРН тощо 

переважно на підставі судової практики, законодавства про ЗМІ та доступу до 

інформації (Legislating the Criminal Code, 1997). 

Відзначимо, що директива не визначає відмінності між ноу-хау та комерційною 

таємницею, у тому числі, що стосується визначення комерційної таємниці у 

директиві та визначення ноу-хау за регламентом № 316/2014. Не розглянуто 

відмінність сфер використання комерційної таємниці та ноу-хау. Однак вказане має 

практичне значення з урахуванням відсутності надання ліцензії на використання 

комерційної таємниці та застосуванням договорів щодо передачі виключних прав і 

ліцензування ноу-хау 
213

. 

Акцентування уваги саме на комерційній таємниці є, на наш погляд, певним 

наслідком проведених на замовлення Єврокомісії дослідженнь 2013 р. щодо стану 

охорони комерційної таємниці у державах-членах ЄС, де виконавцями було вжито 

термін «комерційна таємниця» для позначення різних видів конфіденційної 

інформації, що охороняється у державах-членах, без визначення особливостей 

охорони саме комерційної таємниці й аналогічних видів конфіденційної інформації 

та ноу-хау (Study on Trade Secrets and Confidential Business Information, 2013). 

Проте, враховуючи принципові відмінності у сфері застосування ноу-хау та 
                                                 
213

 Відзначимо, що визначення комерційної таємниці об’єктом права інтелектуальної власності у ЦК України та 

внаслідок цього застосування до комерційної таємниці договорів про розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності є певною особливістю права України. Див. (Право інтелектуальної власності, 2006, С. 380—
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комерційної таємниці в ЄС та США (Право інтелектуальної власності, 2006, C. 

363—395), а також з урахуванням визначення ноу-хау регламентом ЄС № 316/2014, 

більшої чіткості надало б обмеження директиви саме комерційною таємницею або 

визначення співвідношення комерційної таємниці і ноу-хау. 

Директивою визначена позиція Комісії про невіднесення комерційної таємниці 

до об’єктів права інтелектуальної власності. Так, у п. 1 Преамбули директиви 

охорона комерційної таємниці визначається як додання або альтернатива до охорони 

прав інтелектуальної власності. Це, зокрема, призвело до повторення у директиві 

багатьох норм директиви 2004/48/ЄС. Вказаний підхід пов’язаний з тим, що 

законодавство більшості держав-членів не відносить комерційну таємницю до 

об’єктів права інтелектуальної власності, а також з побоюваннями, що розгляд 

комерційної таємниці як об’єкта права інтелектуальної власності призведе до 

надмірного захисту, що перешкоджатиме конкуренції (Aplin T., 2015, P. 421—437). 

У випадку перекриття норм нової директиви та директиви 2004/48/ЄС мають 

бути застосовані положення директиви щодо комерційної таємниці як lex specialis 

(п. 39 Преамбули директиви). Також директива, на відміну від інших актів ЄС у 

сфері інтелектуальної власності, не розкриває зміст майнових прав на комерційну 

таємницю. Такі права викладено неявно через визначення компетенції суду щодо 

прийняття за позовом особи рішень стосовно комерційної таємниці (ст. 12). 

Найзначнішими за змістом є ст. 616 директиви стосовно заходів і процедур 

захисту прав, що визначають: термін подання позову до суду; вимоги з охорони 

комерційної таємниці під час судового розгляду; тимчасові та застережні заходи; 

санкції, виправні заходи та альтернативні заходи; положення про відшкодування 

тощо. Вказані положення переважно повторюють норми директиви 2004/48/ЄС з 

визначенням специфіки застосування захисту комерційної таємниці. 

Директива визначає термін подання позову до суду щодо порушення прав на 

комерційну таємницю, що не повинно перевищувати шести років. Норми ст. 8 

уточнюють вимоги конфіденційності розгляду судових справ, які стосуються 

об’єктів права інтелектуальної власності, принципи яких визначені ст. 6 директиви 

2004/48/ЄС. Новим є визначення права суду накладати санкції на позивача, якщо 
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з’ясується, що позивач розпочав судову справу недобросовісно (ст. 6). 

Більш детально (порівняно з ч. 3 ст. 9 директиви 2004/48/ЄС) визначено норми 

щодо запобіжних та тимчасових заходів (ст. 10, 11). У випадку їхнього застосування 

позивач має надати докази, що комерційна таємниця існує; що він має права на 

комерційну таємницю; комерційна таємниця була незаконно отримана та незаконно 

використовуються або незаконно розкрита; або що незаконне придбання, 

використання або розголошення комерційної таємниці є неминучим (ст. 11 (1)). 

Ухвалення директиви широко обговорювалось в ЄС фахівцями 
214

. Основні 

зауваження стосувались доступу до конфіденційної інформації у публічних 

інтересах, зокрема, щодо охорони навколишнього середовища, безпеки 

продовольчих товарів, ліків тощо, у зв’язку з чим підкреслювалось значення 

внесених Парламентом змін до проекту. 

4.3. Охорона прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за 

рахунок бюджетних коштів 

Питання, як мають розподілятися майнові права на об’єкти права 

інтелектуальної власності, створені за рахунок бюджетних коштів, та правовий 

режим використання таких об’єктів є предметом особливої уваги у розвинутих 

країнах. Провідними є дві точки зору: права інтелектуальної власності мають 

належати державі в особі органів державної влади або права мають належати 

організаціям — виконавцям науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт 

з запровадженням певного контролю з боку держави за використанням таких ОІВ. 

Формування законодавства країн світу у цій сфері здійснювалося переважно під 

впливом ухваленого у 1980 р. у США Закону Бай-Доула від 12.12.1980 № 96-517 
215

, 

яким було змінено федеральну політику закріплення прав інтелектуальної власності 

за відомствами з наданням прав на винаходи, створені у рамках державних 

контрактів, неприбутковим організаціями (наукові установи, університети тощо) та 
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малим підприємствам (Капица, 1995). Суттєвий економічний вплив закону — 

підвищення у декілька разів заявок на патентування та кількості ліцензійних угод 

(Nelson, 2001, P. 1—9) призвів до вивчення досвіду США і в Європейському Союзі 

(Blat, 2006, P. 139— 156). У результаті в ЄС уведено уніфікований правовий режим 

ОІВ, що створюються за рахунок фінансування інституціями ЄС досліджень і 

розробок (ДР), а також до ініціатив з гармонізації законодавства держав-членів. 

Вирішення цього питання має суттєві наслідки для інноваційного розвитку 

України, оскільки буде визначати спроможність, зацікавленість творців і наукових 

організацій у впровадженні нововведень або гальмувати цей процес. Попри 

інтенсивне обговорення протягом останніх двадцяти років (Капіца, 1997, С. 32—42; 

Андрощук, 2004, С. 57—67; Орлюк, 2006, С. 3—9) незацікавленість органів 

державного управління в ухваленні сучасного механізму регулювання призвела до 

формування цього інституту в Україні лише для сфери технологій у 2012 р. та для 

ОІВ загалом — у 2016 р. 

Особливості правового режиму об’єктів права інтелектуальної власності, 

що створюються в рамках європейських програм досліджень і розробок. ЄС— 

спільнота з найбільшим у світі обсягом бюджетного фінансування науково-

дослідних робіт. Виконання наукових досліджень в ЄС з 1984 р. здійснюється через 

Рамкові програми (РП) досліджень і технологічних розробок. Норми щодо 

створення та використання ОІВ у межах цих програм визначаються регламентами 

ЄС та модельними контрактами, які затверджуються Європейською комісією. З 1984 

р. ЄС реалізовано сім Рамкових програм з виконанням нині РП «Горизонт 2020». 

При цьому збільшення фінансування становить: з 3,8 млрд євро першої Першої РП 

(1984—1987) до та до 80 млрд євро програми «Горизонт 2020» (2014–2020). 

Особливості правового режиму створення та використання об’єктів права 

інтелектуальної власності під час виконання досліджень та розробок (далі  ДР) 

уперше визначено у регламенті ЄС щодо проведення п’ятої РП (1998—2002) та 

більш повно — у регламенті щодо шостої РП (2002—2006). 

Принципові положення охорони та використання ОІВ, що створюються в 

рамках проектів, які фінансує ЄС, передбачають: 
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 надання майнових прав на ОІВ виконавцям ДР (за часткового фінансування з 

боку ЄС) і, у більшості випадків, за 100 % фінансування; 

 обов’язкове врахування прав виконавців на ОІВ, створені раніше, та які 

використовуються для виконання проекту; 

 детальну регламентацію прав доступу до результатів ДР, надання права 

виконавцям в першу чергу здійснювати комерційне використання результатів; 

 обов’язок ЄС з поширення інформації про результати ДР; підготовка планів 

використання наукових результатів, контроль ЄК за їх реалізацією тощо. 

Особливістю регулювання використання ОІВ зазначеними вище регламентами 

ЄС є детальна регламентація майнових прав щодо використання та доступу раніше 

створених ОІВ (створеного раніше ноу-хау), які використовуються під час 

проведення ДР, та ОІВ, отриманих під час ДР (ст. 23). 

Регламент визначає порядок доступу учасників проекту та третіх осіб до ОІВ: 

 створених під час виконання проекту, з метою їх використання під час 

досліджень; 

 створених під час виконання проекту, з метою їх комерційного 

використання; 

 створених раніше (створених раніше ноу-хау) 
216

, що потрібні для реалізації 

проекту чи для використання результатів проекту. 

Права доступу 
217

 надаються за умов, що відповідні юридичні особи візьмуть на 

себе зобов’язання використати такі знання або гарантувати, що вони 

використовуються. Права доступу надаються на письмовий запит. Їх надання може 

здійснюватися за умови укладання спеціальних угод, мета яких — зазначити, що 

знання будуть використовуватися лише з визначеною метою та зі збереженням 

конфіденційності.  

Раніше створене ноу-хау. Права доступу до такого ноу-хау для виконання 

досліджень за проектом надаються учасникам проекту без сплати роялті, якщо інше 
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 Створене раніше ноу-хау — інформація, одержана учасниками до укладання контракту або отримана паралельно з 

його виконанням, включаючи авторське право або права, пов’язані з такою інформацією, для якої можлива подача 

заявок або видача патентів, у тому числі на промислові зразки, сорти рослин, сертифікати додаткового захисту, або 

застосування подібних форм охорони (ст. 2 (21) регламенту). 
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 Права доступу — надання ліцензій та права використання результатів досліджень і створеного раніше існуючого 

ноу-хау (ст. II.1 (1) ч. 2 Модельного контракту). 
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не визначено до підписання контракту. Учасник може виключити певне раніше 

створене ноу-хау із зобов’язань надавати до нього право доступу шляхом укладання 

письмової угоди між учасниками перед підписанням контракту або перед тим, як 

нові учасники приєднуються до непрямого заходу. Інші учасники можуть лише 

відмовитися від підписання такої угоди, якщо вони доведуть, що здійснення 

непрямого заходу або їхні законні інтереси будуть значно погіршені (ст. 25). 

ОІВ, отримані під час проекту. Учасники проекту мають право доступу до 

результатів, одержаних під час його виконання, якщо такі результати або раніше 

створене ноу-хау необхідні для виконання їхньої роботи за проектом. Права доступу 

надаються без сплати роялті (ст. 26). 

Права доступу для використання. Учасники проекту мають право доступу до 

результатів, одержаних під час його реалізації, та раніше створеного ноу-хау, якщо 

ці результати або таке ноу-хау необхідні для використання їхніх знань. Права 

доступу надаються на умовах виплати роялті, якщо інше не погоджено перед 

підписанням контракту, та на справедливих та недискримінаційних умовах. Ці права 

можуть надаватися за запитом протягом двох років після закінчення проекту, якщо 

учасниками не визначено більший термін (ст. 27). 

Аналіз прав доступу свідчить про суттєве звуження кола осіб, яким надаються 

права доступу на безоплатних засадах у Шостій РП. Це було пов’язано з 

необхідністю підвищення зацікавленості учасників проекту в отриманні результатів 

та їхньому використанні. Так, у П’ятій РП було можливо отримати на сприятливих 

умовах права доступу до результатів певного проекту іншим учасникам одного й 

того ж напряму РП, у Шостій РП це стосується лише учасників проекту. 

У програмі «Горизонт 2020» (регламент № 1290/2013) строк звернення за 

наданням права доступу до результатів проекту іншими його учасниками було 

зменшено до одного року після завершення, якщо учасники не домовилися про інше 

(ст. 48 (4)). Характерним є встановлення обов’язку виконавців проекту з визначення 

раніше створених результатів (ст. 45). Доступ до таких результатів для виконання 

проекту надається лише на письмовий запит і без права субліцензування та, якщо 

інше не встановлено перед початком проекту, без сплати роялті.  
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Наближення законодавства держав-членів. У 2000—2010-х рр. ЄС 

реалізовувалась Лісабонська стратегія розвитку економіки з метою зробити ЄС 

«найбільш конкурентоспроможною, динамічною і наукомісткою економікою у світі, 

здатною на стале економічне зростання, з наявністю кращих робочих місць і 

великою соціальною згуртованістю» (Законодавче регулювання інноваційної 

діяльності, 2011, С. 15). 

У рамках стратегії Комісією було замовлено ряд досліджень ефективності 

створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності (далі  ОІВ) 

державних науково-дослідних установ та університетів (Expert group report, 2004). 

Один із висновків досліджень — констатація різниці правового режиму ОІВ, що 

створюються за рахунок бюджетних коштів, у державах-членах. Вказане стосується 

службових винаходів, обсягу виключень використання ОІВ у дослідницьких цілях, 

професорських привілеїв стосовно набуття прав на ОІВ, виплати винагороди 

винахідникам та реалізації прав інтелектуальної власності, які належить особам 

спільно. Суттєво розрізнялася практика розподілу прав інтелектуальної власності на 

ОІВ, що створюються за контрактами з державними агентствами (Finn Valentin, 

Rasmus Lund Jensen, 2007, P. 251—276).  

У дослідженні зроблено висновок, що найліпшою практикою є закріплення 

прав на результати досліджень та винаходи, створені за рахунок бюджетних коштів, 

за дослідницькими організаціями — виконавцями робіт, а також здійснення заходів 

із гармонізації законодавства у цій сфері на європейському рівні. (Expert group 

report, 2004, P. 14—15).  

Наслідком вказаних оцінок було прийняття ряду політичних документів ЄС, які 

стосувалися ефективності використання результатів досліджень ОІВ: повідомлення 

Комісії «Зростання обсягів досліджень та інновацій – інвестування до сфер 

економічного зростання та зайнятості населення: єдиний підхід» (12.10.2005) 
218

, 

«Упровадження знань у практику: широка інноваційна стратегія для ЄС» 

(13.09.2006) 
219

, «Покращення трансферу знань між дослідницькими інститутами та 
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 European Commission, «More Research and Innovation – Investing for Growth and Employment: A Common Approach», 

Brussels, 2005. 
219

 European Commission, «Putting knowledge into practice: A broad-based innovation strategy for the EU», 2006. 
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промисловістю у всій Європі: залучення відкритих інновацій — Упровадження 

Лісабонської стратегії» (2007) 
220

. 

У 2008 р. було ухвалено спеціальний документ: Рекомендацію Комісії «Щодо 

управління правами інтелектуальної власності та Кодекс практики для університетів 

та інших державних науково-дослідних організацій» 
221

 Рекомендацію підтримано 

Радою ЄС, що у Резолюції від 30 травня 2008 р. закликала «держави-члени активно 

підтримувати Рекомендацію та використання Кодексу практики...» 
222

.  

Рекомендацію було спрямовано на забезпечення держав-членів політичною 

стратегією з розробки та оновлення національних керівних принципів управління 

інтелектуальною власністю, її використання як основи для адаптації або 

впровадження національного законодавства з управління інтелектуальною 

власністю та передачею знань (п. 5, 6 Преамбули). При цьому кожна держава-член 

обирає процедури й практику, найбільш придатні до забезпечення виконання цієї 

Рекомендації. Комісія та держави-члени мають слідкувати за втіленням цієї 

Рекомендації та її впливом, і прискорювати обмін досвідом (п. 9, 10 Преамбули). 

У Рекомендації викладено дев’ять керівних принципів, у тому числі узгодження 

між державами режиму, що стосується прав інтелектуальної власності для 

посилення міжкордонного співробітництва та передачі знань, а також забезпечення 

широкого застосування Кодексу (п. 5, 6 Рекомендацій). 

Кодекс практики містить керівні принципи щодо управління інтелектуальною 

власністю у галузі передачі знань, а також приклади практики органів державної 

влади у напрямі полегшення управління правами інтелектуальної власності у галузі 

передачі знань в університетах та державних наукових організаціях. 

Важливим є п. 11, 13, 16—18 Кодексу та п. 13 практики, які стосуються: 

 визначення особи, якій належать права інтелектуальної власності на 

результати наукових досліджень, фінансованих державою; 

 визначення, що для державних наукових організацій має застосовуватися 

                                                 
220

 European Commission, «Improving knowledge transfer between research institutions and industry across Europe: 

embracing open innovation – Implementing the Lisbon agenda», 2007. 
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 European Commission, «On the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice 

for universities and other public research organisations», C (2008) 1329), 2008. 
222

 Council Resolution of 30 May 2008 on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and on a 

Code of Practice for universities and other public research organisations. 
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режим права на службовий винахід, на відміну від режиму «привілеїв для 

професорів»; 

 розробки політики ліцензування. Передача прав інтелектуальної власності, 

що належить науковій організації, та надання виключних ліцензій мають бути 

ретельно оцінені, особливо для неєвропейських третіх сторін. Ліцензії, видані з 

метою використання ОІВ, мають передбачати адекватну компенсацію, перш за все 

фінансову. Для результатів наукових ДР, які стосуються декількох галузей 

застосування, потрібно уникати надання виключних ліцензій без жодних обмежень. 

При цьому, як правило, державні наукові організації мають зарезервувати необхідні 

права для поширення та проведення подальших досліджень; 

 розподілу прав на ОІВ, що створюються в рамках поточного проекту (нові 

результати — foreground), визначення прав на ОІВ, створені до початку проекту 

(раніше створені результати — background) та які необхідні для реалізації проекту; 

визначення прав доступу до нових результатів і раніше створених результатів з 

метою реалізації проекту і розподілу доходів 
223

; 

 набуття права інтелектуальної власності на нові результати стороною, що їх 

створила. Проте такі права можуть належати різним сторонам проекту на основі 

угоди, укладеної заздалегідь, яка адекватно відображає відповідні інтереси сторін, 

фінансові або інші внески до проекту; 

 встановлення чітких принципів розподілу коштів, як частки доходів, 

отриманих від трансферу знань, між державною науково-дослідною організацією, 

відділом і винахідниками. 

Аналіз цих та інших положень Рекомендації свідчить, що її розробники 

обмежилися мінімальними вказівками щодо розвитку правового регулювання у 

державах-членах, проте зміст заходів з гармонізації викладено у загальному вигляді 

з відсиланням до законодавства держав-членів.  

Вказане контрастує з положеннями регламентів ЄС стосовно рамкових програм 

досліджень і розробок, де права інтелектуальної власності закріплюються за 
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 Права доступу — права, надані сторонами одна одній, на відміну від ліцензій, які надаються третім особам. Цими 

правами визначається, які раніше створені результати і нові результати може використовувати кожна зі сторін, і з 

якою метою — для проведення подальших досліджень чи для комерційного використання, і на яких умовах. 
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виконавцями робіт і детально визначено правила набуття прав, доступу та 

використання раніше створених і нових результатів за проектом. 

Треба вказати й на обмеженість (на відміну від директив та регламентів) впливу 

Рекомендацій як необов’язкового документа загального характеру та на нечіткий 

зміст заклику Ради ЄС у Резолюції від 30 травня 2008 р. «державам-членам активно 

підтримувати Рекомендацію та використання Кодексу практики університетами та 

іншими державними науковими організаціями, водночас повністю поважаючи їхню 

автономію у частині поводження з інтелектуальною власністю». 

Разом з тим, як свідчить проведення двох детальних досліджень ефективності 

впровадження Рекомендації 
224

 (2009 і 2013 рр.), її застосування надало суттєвий 

поштовх формуванню одноманітної політики держав-членів ЄС з управління 

правами інтелектуальної власності наукових установ і університетів. Проте ще 

існують відмінності у повноті застосування та визначенні проблем використання 

ОІВ, створених за бюджетні кошти. 

Потреба запровадження в Європі аналога Закону Бай-Доула зазначається у 

багатьох публікаціях в ЄС 
225

. Massimiliano G. та Renda A. вказують, що в США 

роялті за використання винаходів університетів перевищують 3 % фінансування 

досліджень, а у Великій Британії становлять 1 % та у багатьох європейських країнах 

ще менше. У США у 1974 р. лише 30 університетів займалися передачею 

технологій; у 2003 р. їхня кількість досягла 300 (Granieri Massimiliano, Renda Andrea, 

2012, P. 32). Heimerl Peter, колишній директор Офісу з передачі технологій 

Технологічного університету Відня (Австрія) зазначає, що законодавство держав-

членів ЄС не є таким ефективним, як Закон Бай-Доула, а керівництва з фінансування 

досліджень в Європі часто не визначають принципи набуття прав інтелектуальної 

власності установою — виконавцем досліджень (Bereuter Thomas L., 2010). 

Висновки до розділу 3 
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 2009 Expert Group on Knowledge Transfer. Final Report, 30 November 2009. European Commission. 258 р. 

European Knowledge Transfer Report 2013. Findings of a monitoring study regarding the implementation of the Commission 

Recommendation and Code of Practice on the management of intellectual property in knowledge transfer activities in Member 

States and Associated Countries, June 2013. European Commission. 384 р. 
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 Дивись спеціальний випуск Les Nouvelles, грудень 2010 р., присвячений 30-річчю ухвалення Закону Бай-Доула. 
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1. Аналіз становлення створеної у 1994 р. регіональної охорони прав на сорти 

рослин в ЄС свідчить, що така система є автономною, яка діє незалежно від охорони 

сортів рослин на національному рівні із застосуванням норм національного права 

лише у разі порушення прав. На відміну від законодавства Спільноти стосовно 

торговельних марок і промислових зразків, інституціями ЄС не було запроваджено 

гармонізацію законодавства держав-членів перед уведенням охорони сортів рослин 

на рівні ЄС, беручи до уваги уніфікацію національного законодавства під впливом 

Міжнародної конвенції про охорону сортів рослин UPOV. 

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

стандартів UPOV, що стосується норм матеріального права та проведення 

експертизи, з іншого, регіональною охороною передбачено вищий стандарт 

охорони, ніж визначений Конвенцією. Вказане стосується поширення охорони на всі 

види сортів рослин, збільшення до 30 років охорони прав на сорти дерев, винограду 

та картоплі і до 25 років для інших видів сортів. 

2. Результати оцінки рівня охорони прав на сорти рослин в ЄС свідчать про 

стабільність системи, відсутність необхідності принципових змін, про її сприйняття 

користувачами та широке застосування. Так, кількість реєстрацій на рівні ЄС 

перевищує національні реєстрації сортів рослин у державах-членах. Перспективи 

удосконалення системи охорони рослин в ЄС пов’язують із: 

— узгодженням положень регламенту № 2100/94 з актами ЄС споріднених 

галузей права. Це стосується запровадження єдиної експертизи для набуття прав на 

сорт рослин ЄС і для застосування директив ЄС щодо маркетингу насіння та 

посадкового матеріалу; внесення змін до регламенту відповідно до директиви 

2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності. З метою 

запобігання конфліктам між охороною сортів росли та біотехнологічних винаходів   

удосконалення системи інформування про чинні патенти під час набуття прав на 

сорти рослин; 

— удосконаленням судового захисту прав на сорти рослин із визначенням у 

державах-членах компетентних судів, які б розглядали відповідні справи, а також 

утворення на рівні ЄС суду, що розглядав би справи щодо сортів рослин; 
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— розширенням сфери застосування охорони сортів рослин за межами ЄС — 

зокрема, для країн EFTA. 

3. Актуальним є удосконалення законодавства щодо сортів рослин в ЄС 

стосовно  співіснування патентного захисту біотехнологічних винаходів та права sui 

generis щодо сортів рослин. Положення директиви 98/44/ЄЕC про правову охорону 

біотехнологічних винаходів та регламенту № 2100/94 щодо примусового 

перехресного ліцензування, як свідчить практика застосування, не ефективні для 

співвідношення охорони за вказаними правовими інститутами. Це пов’язано з 

відсутністю зобов’язань надавати ліцензію, коли власник патенту забезпечує 

потреби ринку та не зловживає домінуючим становищем, а також високими 

вимогами щодо доказів для надання примусової ліцензії, що призвело до 

фактичного незастосування перехресного ліцензування в ЄС. Вказане питання може 

набути особливого значення, коли використання генетично модифікованих сортів 

рослин, захищених патентами, набуде комерційного значення в ЄС. 

4. Специфікою гармонізації законодавства держав-членів щодо охорони прав на 

топографії напівпровідникових виробів є відсутність на момент підготовки проекту 

директиви актів держав-членів з охорони топографій та ухвалення акта гармонізації 

у відповідь на запровадження охорони топографій в інших країнах (США, Японія) 

та пов’язаної з цим вимогою охорони на умовах взаємності. 

На утворення ЄС системи охорони топографій напівпровідникових виробів 

вплинула розробка ВОІВ Договору про правову охорону топографій 

напівпровідникових схем. Проте його положення були адаптовані відповідно до 

правових традицій держав-членів із запровадженням відносно топографій права sui 

generis, що об’єднало риси, характерні для авторського права і права промислової 

власності, а також захисту інститутом авторського права топографії від 

двовимірного копіювання. 

Характерними рисами системи охорони топографій напівпровідникових виробів 

в ЄС є стабільність правових норм, відсутність тлумачень положень директиви 

Судом Справедливості, одиничність судових прецедентів щодо захисту прав на 

топографії. Це пов’язано з малою вірогідністю порушень прав на топографії у 
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зв’язку з потребою значних інвестицій у виробництво мікросхем та з можливостями 

застосування зворотного інжинірингу. 

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

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

членів ЄС та не вплинуло на уніфікацію законодавства цих держав у частині 

охорони прав на комерційну таємницю зі збереженням суттєвих відмінностей щодо 

предмета та критеріїв охорони, способів захисту. Угода TRIPS також не визначила 

ключові для забезпечення захисту нерозкритої інформації поняття: «загально 

відома», «легкодоступна», «комерційна цінність», «достатні» заходи, «інформація» з 

залишенням відповідного уточнення за державами-учасницями. Також не було 

визначено позицію щодо співвідношення нового поняття «нерозкрита інформація» 

та видів конфіденційної інформації у сфері бізнесу, які традиційно охоронялися на 

національному рівні. 

6. Ініціатива ЄС 2013 р. щодо гармонізації законодавства держав-членів з 

охорони прав на комерційну таємницю свідчить про нові, невластиві іншим 

директивам сфери інтелектуальної власності, акценти гармонізації, зосновною 

увагою до наближення законодавства щодо захисту прав. При цьому позицією 

законодавця було невіднесення комерційної таємниці до об’єктів права 

інтелектуальної власності через побоювання, що це може призвести до надмірного 

захисту і перешкоджати конкуренції. 

Законодавець в ЄС пішов значно далі положень Угоди TRIPS та запропонував 

детальні положення щодо заходів, процедур та засобів судового захисту комерційної 

таємниці. Визначено випадки незаконного та правомірного використання 

комерційної таємниці; повноваження суду вимагати від позивача доказів щодо 

існування і наявності прав на комерційну таємницю та її порушення; детальні 

положення стосовно збереження конфіденційності під час судового процесу; те, що 

директива не передбачає обмеження використання працівником досвіду та навичок, 

набутих добросовісно під час звичайної роботи за трудовим договором тощо. 

Крім того, директива вирішила питання про застосування в цілях гармонізації 

законодавства поняття саме комерційної таємниці, а не нерозкритої інформації з 
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наданням визначенням комерційної таємниці аналогічно визначенню нерозкритої 

інформації. 

7. Значна кількість норм нової директиви є повторенням та розвитком 

Директиви 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної 

власності, що пов’язано з намаганням побудувати для комерційної таємниці 

спеціальне законодавства та у випадку перекриття положень директиви щодо 

комерційної таємниці та директиви 2004/48/ЄС застосовувати положення директиви 

щодо комерційної таємниці як lex specialis. 

Викладене з урахуванням розвитку у новій директиві тих положень директиви 

2004/48/ЄС, що мають значення і для об’єктів права інтелектуальної власності, 

ставить питання щодо доцільності ухвалення паралельних із директивою 

2004/48/ЄС положень замість внесення у неї уточнень відповідно до особливостей 

захисту саме комерційної таємниці. 

8. ЄС застосовується два підходи до запровадження одноманітної практики 

охорони та використання об’єктів права інтелектуальної власності, що створюються 

за рахунок бюджетних коштів. На рівні ЄС інструментом регламенту, починаючи з 

П’ятої Рамкової програми досліджень та розробок (1998), уведено уніфікований 

правовий режим об’єктів права інтелектуальної власності, що створюються під час 

досліджень та розробок за рахунок коштів ЄС з розвитком регулювання у нових 

програмах, у т. ч. програмі «Горизонт 2020». На зміст цих положень суттєво 

вплинуло ухвалення та результати впровадження Закону США Бай-Доула (1980) 

щодо винаходів, створених за контрактами з урядовими агентствами. 

Вказане регулювання охоплює: 

 набуття виконавцями досліджень прав на створені об’єкти права 

інтелектуальної власності у випадку спільного фінансування досліджень за рахунок 

коштів ЄС і коштів виконавців проекту; в більшості випадків аналогічний порядок 

застосовується також для проектів, що повністю фінансуються ЄС; 

 визначення особливостей забезпечення правової охорони ОІВ, а також прав 

інтелектуальної власності із доступу та використання ОІВ, створених під час 
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виконання проекту та раніше створених ОІВ, які необхідні для виконання проекту 

або використання його результатів; 

 визначення особливостей охорони авторського права на результати проекту, 

які передбачається опублікувати, та правил вільного доступу до публікацій. 

9. Крім того, реалізуючи Лісабонську стратегію створення наукомісткої 

економіки, Європейським Союзом через ухвалення політичних документів та 

Рекомендації Європейської комісії «Щодо управління правами інтелектуальної 

власності та Кодексу практики для університетів та інших державних 

науководослідних організацій» (10.04.2008) зроблена спроба наближення 

законодавства держав-членів у цій сфері. 

Рекомендація містить важливі положення стосовно визначення прав 

використання раніше створених ОІВ, що необхідні для виконання дослідницьких 

проектів, та нових ОІВ, створених під час проекту; надання ліцензій; застосування 

для наукових установ режиму права на службовий винахід на відміну від режиму 

«привілеїв для професорів», встановлення принципів розподілу доходів, отриманих 

від трансферу знань, між науковою організацією, відділом і винахідниками тощо. 

Однак аналіз реалізації Рекомендації державами-членами свідчить лише про 

часткове її застосування та суттєву різницю на національному рівні як щодо 

сторони, яка набуває права на ОІВ, так і різного правового режиму службових 

винаходів, відсутності одноманітної ліцензійної політики. Це пов’язано із загальним 

характером і нечіткістю положень Рекомендації, а також із рекомендаційним 

характером цього документа. Відсутність застосування з метою наближення 

законодавства інструментів регламенту або директиви та ухвалення Рекомендації з 

загальним характером положень не призвели до очікуваних результатів з оцінками 

необхідності ухвалення в Європі акта, аналогічного Закону Бай-Доула США. 
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РОЗДІЛ 5. УНІФІКАЦІЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ДЕРЖАВ-

ЧЛЕНІВ ЄС ЩОДО ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

§ 5.1. Напрями гармонізації законодавства держав-членів ЄС 

У другій половині 1990-х рр. підробка товарів і піратство набули міжнародного 

значення з обсягом реалізації продукції 5—7 % світової торгівлі. Таке становище 

мало значний негативний вплив на функціонування Єдиного ринку, оскільки разом 

із порушеннями торгівлі та конкуренції призводило до зниження інвестицій, втрати 

стимулів для творчості та інновацій, впевненості ділових кіл у розвитку бізнесу. 

Крім економічних та соціальних наслідків (втрата 100 тис. робочих місць у 

Спільноті щороку). У галузі програмного забезпечення наприкінці 1990-х рр. рівень 

піратства в ЄС досягав 46 % (Countering Counterfeiting, 1997). Дані Європейської 

комісії за 2000—2012 рр. свідчать про зростання випадків призупинення митного 

контролю товарів з підозрою на порушення прав інтелектуальної власності з 26 704 

у 2005 р. до 43 572 у 2009 р. (Communication COM, 2011, P. 17) та 90 000 у 2012 р. У 

2012 р. 70 % призупинення становили почтові та кур’єрські відправлення — 

свідчення збільшення обсягів електронної комерції (IPR Infringements: Facts and 

figures, 2014). 

Незважаючи на виконання вимог Угоди TRIPS, учасником якої є ЄС, у 

державах-членах існували значні відмінності стосовно засобів охорони прав 

інтелектуальної власності. Зазначені розбіжності, за судженням Європейського 

Парламенту та Ради, завдавали шкоди правильному функціонуванню внутрішнього 

ринку та не дозволяли гарантувати надання рівноцінного рівня охорони прав 

інтелектуальної власності у всій Спільноті (п. 8 преамбули директиви 2004/48/ЄC). 

На міжнародному рівні Європейський Союз є стороною Угоди про торговельні 

аспекти прав інтелектуальної власності (1994), ухваленої під час Уругвайського 

раунду переговорів у рамках Світової організації торгівлі на підставі Рішення Ради 

94/800/ЄС (ОВ L 336 від 23.12.1994, Р. 1). Угода містить значну кількість норм щодо 

захисту прав інтелектуальної власності (ст. 41—61).  
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Аналіз застосування Угоди TRIPS у державах-членах свідчив про залишення 

суттєвих відмінностей у застосуванні способів захисту прав інтелектуальної 

власності та про відсутність безпосереднього впливу Угоди на законодавство 

держав-членів. Це стосувалося процедур припинення діяльності, пов’язаної з 

контрафактом або піратством (судові заборони); тимчасових заходів, що 

застосовуються переважно для забезпечення доказів; визначення рівня завданої 

шкоди тощо (Капіца, 2005b, С. 76—79). 

Так, зокрема, існували відмінність у застосуванні судових заборон, в усуненні 

товарів із порушенням прав інтелектуальної власності, у накладанні санкцій тощо. 

Так, у Греції санкції не передбачали наявності в обов’язковому порядку вини та 

внаслідок цього могли бути спрямовані проти добросовісного порушника. У Швеції 

та Фінляндії санкції не застосовували до добросовісної особи. (COM (2003) 46 final) 

Суттєвою була відмінність у застосуванні попередніх судових заборон. Так, у 

Великій Британії відомою була практика застосування рішення в справі Антона 

Піллера 
226

, згідно з яким можливими за рішенням суду є обшук та конфіскація 

доказів у приміщеннях гаданого порушника. Проте в інших країнах такий захід 

інколи вважали надто складним.  

При розробці заходів ЄК виходила з того, що підроблені та піратські товари 

можуть походити із-за меж Спільноти або вироблятися в її межах. У зв’язку з цим 

перші ініціативи ЄС щодо піратства було спрямовано на захист зовнішніх кордонів. 

Посилюючи положення регламенту Ради (ЄЕС) 3842/86 (1988), яким визначено 

заходи з запобігання випуску для вільного обігу контрафактних товарів (Council 

Regulation (EEC) № 3842/86, OJ L 357, 18.12.1986, P. 1), у 1994 р. Рада ухвалила 

регламент (ЄС) № 3295/94, яким визначено заходи з запобігання випуску для 

вільного обігу, експорту, реекспорту або призупинення випуску контрафактних чи 

піратських товарів 
227

. З часом вказаний регламент було доповнено суворішими 

вимогами (Council Regulation(EC) № 241/1999, Commission Regulation(EC) № 
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 Council Regulation (EC) No. 3295/94 of 22 December 1994 the laying down measures to prohibit the release for free 
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2549/1999). Однак ці акти стосувались лише переміщення підроблених та піратських 

товарів між третіми країнами та Спільнотою, вони не зачіпали переміщення товарів 

між державами-членами (Капіца, 2005a, С. 3—11). 

Інші заходи стосувалися лише певних галузей та були обмежені 
228

. Зокрема, у 

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

авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві містилися 

положення щодо технічних засобів, інформації з управління правами, санкцій та 

відшкодування (ст. 6—8). Проте вони були надані у загальному вигляді. 

Водночас на рівні Спільноти не було ухвалено жодного документа 

горизонтальної дії, який би стосувався усіх об’єктів права інтелектуальної власності. 

Пропозиції щодо захисту прав інтелектуальної власності були включені ЄК до 

Зеленої книги з інновацій (COM (95) 688 of 20 December 1995) та Першого плану 

Комісії з інновацій у Європі (COM (96) 589 of 20 November 1996).  

У 1998 р. Комісія запропонувала до обговорення Зелену книгу «Боротьба з 

підробками та піратством на Єдиному ринку» 
229

. У документі розглянуто можливі 

заходи з зупинення піратства: моніторинг приватного сектору, використання 

технічних засобів, санкції тощо. Після консультацій Комісія у листопаді 2000 р. 

виступила з Повідомленням «Додаткове повідомлення до Зеленої книги про 

боротьбу з підробленням та піратством на Внутрішньому ринку» 
230

. Термінові 

заходи повідомлення включали: 

 ухвалення директиви щодо посилення засобів реалізації прав інтелектуальної 

власності, де мали б бути удосконалені положення, передбачені Угодою TRIPS; 

 запровадження програм навчання державних службовців, що працюють у 

сфері захисту прав інтелектуальної власності, у країнах-кандидатах, а також заходів, 

спрямованих на підвищення свідомості та поширення інформації; 

 організацію дослідження з визначення методології збирання, аналізування та 
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порівняння відомостей про рівень піратства; 

 визначення контактного пункту на рівні Комісії для забезпечення зв’язку з 

різними департаментами Комісії, діяльність яких стосується питань піратства, та 

посилення зв’язків з цього приводу з іншими зацікавленими організаціями. 

У січні 2003 р. Комісія виступила з Пропозицією Директиви Європейського 

Парламенту та Ради про заходи і процедури, призначені гарантувати дотримання 

прав інтелектуальної власності (Proposal for a Directive, COM (2003) 46 final). 

Суттєвим було зазначення у проекті положень з надання доказів судовими органами 

однієї держави-члена іншій (ст. 7), забезпечення доказів до подання позову, 

запровадження права на отримання інформації про походження та канали збуту 

піратських товарів (ст. 8, 9). Проект містив положення про тимчасові та застережні 

заходи (ст. 10, 11), а також щодо вилучення товарів, видалення їх з каналів збуту та 

знищення (ст. 12—14), запобіжні та альтернативні заходи (ст. 15, 16), способи 

відшкодування, судові витрати, опублікування судових рішень (ст. 17—19). 

Запропоновано норми з уніфікації положень кримінального права, охорони 

технічних засобів (ст. 20, 21), розроблення кодексів поведінки (ст. 22, 24) тощо.  

У жовтні 2003 р. Пропозицію розглянув Європейський економіко-соціальний 

комітет, який надав багато зауважень 
231

. З точки зору Комітету, зміст Пропозиції не 

відповідав проголошеним у преамбулі ширшим цілям. Неможливо погодитися з 

пропозицією запровадити однакові заходи і до кримінальних угрупувань, і до 

окремих осіб, які свідомо чи несвідомо використовують підроблену продукцію, 

тінейджерів, які обмінюються записами музики через Інтернет тощо. Має бути 

визначено, що арсенал цивільно- та кримінально-правових заходів не повинен 

використовуватися для призупинення інновацій, зокрема в МСП. Є неприйнятним 

запропоноване обмеження щодо заборони користувачам здійснювати свої права 

(право на приватне копіювання): право на прослуховування CD-DVD на різних 

видах пристроїв, право власного вибору комп’ютерної операційної системи без 

вимоги оплати завантажувальної системи та програми, мета яких — збереження 
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секретності. Такі обмеження є вимушеними купівлями або продажем товарів з 

неповними функціями, що неприпустимо 
232

. Комітет також зазначав, що проект 

директиви не повинен ставати на заваді технічному реінжинірингу.  

Парламент у березні 2004 р. розглянув та проголосував зміни до Пропозиції, 

основні з яких стосувалися вилучення з проекту кримінальних санкцій і гармонізації 

на рівні Спільноти лише цивільних способів захисту (Bulletin EU 3-2004 Internal 

market (23/28). Остаточно Директива 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради 

від 29 квітня 2004 р. про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності 

була схвалена Радою у квітні 2004 р. 
233

 

Директива стосується заходів, процедур і засобів, необхідних, аби гарантувати 

дотримання прав інтелектуальної власності (ст. 1). Визначається, що загальні 

вимоги до заходів, процедур і засобів, що визначають держави-члени, мають бути 

справедливими та неупередженими, не повинні без необхідності бути складними чи 

обтяжливими або обумовлювати невиправдані строки чи потребу зволікання. 

Вказані заходи, процедури та засоби мають також бути ефективними, 

застосовуватись у такий спосіб, аби передбачалися гарантії проти зловживання ними 

(ст. 3). Наведені та інші положення директиви уточнюють та розширюють загальні 

вимоги до процедур, що стосуються захисту прав інтелектуальної власності Угоди 

TRIPS (ст. 41 (2)), додаючи вимоги щодо «неупередженості», «ефективності», 

«пропорційності», відсутності перешкод для торгівлі та зловживання. 

Особи, які мають право вимагати застосування заходів, процедур і засобів. 

Новим по відношенню до актів ЄС у сфері інтелектуальної власності є розширення у 

директиві кола суб’єктів, для яких має визнаватися право на застосування 

відповідних заходів, процедур і засобів. Окрім суб’єктів права інтелектуальної 

власності, інших осіб, які мають право на використання прав інтелектуальної 

власності, організацій колективного управління, до них віднесено професійні 

організації, за якими визнано у встановленому порядку право на представництво 
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суб’єктів прав інтелектуальної власності.  

Докази. Директива, ґрунтуючись на положеннях ст. 43 Угоди TRIPS, визначає 

необхідність забезпечення можливості судовим органам на прохання однієї сторони 

ухвалювати рішення про надання доказів, що мають значення у разі порушення прав 

інтелектуальної власності та знаходяться у іншої сторони, без шкоди для охорони 

конфіденційних даних (ст. 7). Тимчасові заходи. Тимчасові заходи Угоди TRIPS у 

директиві розширені положеннями ст. 7 «Заходи з забезпечення доказів» та ст. 9 

«Тимчасові та застережні заходи» директиви. Слід вказати, що забезпечення доказів 

і тимчасові та застережні заходи за директивою перетинаються. 

Забезпечення доказів. Заходи із забезпечення доказів передбачають опис із 

вилученням або без вилучення зразків, фізичну конфіскацію товарів, що порушують 

права, та, у відповідних випадках, матеріалів і інструментів, що використовувалися 

у виробництві або збуті зазначених товарів, та пов’язаних із ними документів. Такі 

заходи можна вчиняти без заслуховування іншої сторони, зокрема, коли ймовірно, 

що зволікання може спричинити невиправні збитки суб’єкту права або коли існує 

ризик руйнування доказів. Держави-члени забезпечують, аби ці заходи могли бути 

обумовлені наданням адекватної застави або рівноцінного забезпечення з боку 

заявника. Тимчасові та застережні заходи. Положення щодо запобігання 

порушенням права інтелектуальної власності ст. 50 Угоди TRIPS були суттєво 

розвинуті у ст. 9 директиви «Тимчасові та застережні заходи». Порядок їхнього 

застосування загалом повторює норми директиви щодо забезпечення доказів. Це 

стосується, як і у випадку забезпечення доказів: 

 можливості ухвалення заходів без заслуховування іншої сторони та 

сповіщення іншої сторони не пізніше, як негайно після вжиття заходів; 

 можливості проведення на прохання відповідача перевірки, яка включає 

право на заслуховування; 

 скасування або припинення заходів, якщо заявник не порушує в розумний 

строк процедуру щодо суті справи з такими строками порушення, як для 

забезпечення доказів; 

 можливості обумовлювати заходи наданням з боку заявника відповідної 
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застави або забезпечення; 

 у випадках скасування заходів у зв’язку із рішення суду або бездіяльністю 

заявника, відшкодування заявником шкоди (ст. 9 (4)—(7)). 

Визначено порядок поводження з інформацією, що повідомляється у ході 

цивільних або кримінальних процедур, відповідальність за зловживання правом на 

отримання інформації тощо. 

Заходи, що випливають із рішення справи по суті: виправні, альтернативні, 

судова заборона. Директива передбачає, що суд, ухвалюючи рішення по суті справи, 

повинен мати компетенцію для ухвалення рішення про: вилучення з комерційних 

каналів товарів з порушенням прав інтелектуальної власності; остаточне видалення 

їх із комерційних каналів; знищення таких товарів. 

Судова заборона. Директива передбачає обов’язок держав-членів забезпечити, 

щоб судові органи разом із ухваленням судового рішення про порушення права 

інтелектуальної власності могли ухвалити рішення про судову заборону для 

запобігання продовженню зазначеного правопорушення (ст. 11). Альтернативні 

заходи. Визначається можливість держав-членів передбачати, що у відповідних 

випадках і на прохання особи, до якої можуть бути вжиті виправні заходи та судова 

заборона, судові органи можуть ухвалювати рішення про виплату грошової 

компенсації стороні, що зазнала шкоди, замість застосування заходів і заборони, 

якщо дії зазначеної особи не були навмисними або недбалими, коли вжиття 

зазначених заходів може спричинити непропорційну шкоду та коли виплата 

грошової компенсації стороні, що зазнала шкоди, уявляється достатнім 

відшкодуванням (ст. 12). Відшкодування. Директива суттєво уточнює способи 

відшкодування заподіяної у випадку порушення прав інтелектуальної власності 

шкоди у порівнянні зі ст. 48 Угоди TRIPS. Зокрема, при встановлені розміру 

відшкодування, судові органи повинні: 

 встановлювати компенсацію шкоди як паушальну разову суму, не меншу за 

розмір роялті або зборів, які мав би сплатити правопорушник, якби він запитав 

дозволу на використання прав інтелектуальної власності, про які йдеться — як 

альтернативу до вказаного вище п. 1 у відповідних випадках. 
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 коли правопорушник не знав або з розумних причин не мав знати, що в його 

діяльності є правопорушення, держави-члени можуть передбачати можливість 

ухвалення судовими органами рішення про повернення доходів або виплату шкоди, 

розмір яких міг би бути встановлений заздалегідь (ст. 13).  

Також директива запроваджує для судових органів можливість ухвалювати 

рішення (на прохання заявника та коштом правопорушника) про заходи, необхідні 

для поширення інформації, яка стосується рішення, у тому числі оголошення 

рішення та його повне чи часткове опублікування. Вказується на значення розробки 

підприємницькими або професійними організаціями кодексів поведінки на рівні 

Спільноти з метою сприяння дотриманню прав інтелектуальної власності (ст. 17). 

Слід зазначити, що через рік після ухвалення директиви Комісія ухвалила 

Заяву щодо статті 2 директиви 2004/48/ЄС (Statement by the Commission, OJ L 94, 

03.04.2005, P. 37). Її спрямовано на з’ясування певної невизначеності директиви у 

частині окреслення прав інтелектуальної власності, до яких її потрібно 

застосовувати. У Заяві визначено такі права інтелектуальної власності, на які, як 

вважає Комісія, поширена дія директиви: авторське право; суміжні права; право sui 

generis виробника бази даних; право творця топографій напівпровідникових 

виробів; право на торговельні марки; право на промислові зразки; патентні права, у 

т. ч. права, що виходять із сертифікатів додаткової охорони; географічні 

зазначення; права на корисні моделі; права на сорти рослин; права на фірмові 

найменування настільки, наскільки вони охороняються як виключні права 

власності національним законодавством. 

5.2. Практика застосування положень директиви  2004/48/ЄС у державах-

членах ЄС та вдосконалення захисту прав інтелектуальної власності 

У липні 2008 р. Рада ЄС ухвалила Повідомлення щодо імплементації стратегії 

прав промислової власності в Європі та у вересні 2008 р. — Резолюцію про 

всебічний європейський антиконтрафактний та антипіратський план (Communication 

from the Commission, COM (2008) 465/3). Резолюція містила пропозиції до 

Єврокомісії здійснити заходи зі створення Європейської обсерваторії з питань 

контрафакту та піратства; поширення інформації про контрафакт і піратську 
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діяльність, особливо через Інтернет; підвищення обізнаності осіб, залучених до 

антипіратської діяльності, та споживачів, передовсім молодшого покоління; 

організація у т. ч. Європейського Дня обізнаності про небезпеку контрафакту. 

Цього ж року Комісія виступила з повідомленням «Підтримка забезпечення 

дотримання прав інтелектуальної власності у Внутрішньому ринку» (Communication 

from the Commission, COM (2009) 467 final). У ньому проаналізовано дії на рівні ЄС, 

міжнародному та рівні держав-членів у галузі боротьби з піратством і визначено 

уточнені функції Обсерваторії з питань піратства, заходи адміністративної 

співпраці. Також запропоновано укладання добровільних угод між учасниками 

ринку, окреслено нагальні питання протидії піратству через мережу Інтернет. 

У березні 2010 р. Рада ухвалила Резолюцію про забезпечення дотримання прав 

інтелектуальної власності на Внутрішньому ринку 
234

. Резолюція відзначає проблему 

недостатнього захисту авторського права і суміжних прав у цифровому середовищі. 

Запропоновано посилити роль Європейської обсерваторії, розробити спільну 

методологію аналізу рівня піратства у державах-членах та покласти на 

Обсерваторію узагальнення відповідних даних і кращої практики. 

Слід вказати, що хоча тема боротьби з контрафактом постійно обговорювалася 

в ЄС на різних рівнях, але до 2011 р. бракувало аналізування наслідків 

упровадження директиви 2004/48/EC, а також оцінки ефективності чинного 

законодавства. Незважаючи на починаючи з 2002 р. неодноразові заклики до 

розробки методології оцінки рівня піратства, до цього часу його оцінку у державах-

членах Комісія не здійснює з наведенням вказаного як завдання на майбутнє 

(Communication from the Commission, 2014, COM (2014) 392 final, P. 11). 

Отже, ситуація з гармонізацією цивільно-правових способів захисту прав 

суттєво відрізняється від гармонізації митних заходів, для яких, крім детального 

щорічного моніторингу ситуації на загальноєвропейському рівні та у державах-

членах, затверджуються докладні плани дій, що передбачають удосконалення 

законодавства, організаційну діяльність митних органів, партнерство з приватним 

сектором та суб’єктами права, міжнародну діяльність (Капіца, 2014, С. 499503). 
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На тлі поступових кроків європейських інституцій з посилення захисту прав 

інтелектуальної власності подією, що привернула увагу тисяч людей у Європі та 

інших країнах світу, стало підписання Протиконтрафактної торговельної угоди 

— АСТА. Угоду підписали 5 жовтня 2011 р. США, Канада, Японія, Марокко, Нова 

Зеландія, Сінгапур, Південна Корея. 26 січня 2012 р. її підписали представники 22 

держав-членів ЄС 
235

. Для набуття Угодою чинності в ЄС вона мала отримати 

схвалення Європейського Парламенту. Текст Угоди, який було опубліковано лише 

2010 року, викликав різку критику фахівців, представників правозахисних 

організацій та Інтернет-середовища (Facts оn ACTA, 2012). Треба згадати про заяву 

до Європейського Парламенту європейських академічних кіл, яку підписали відомі 

європейські фахівці у галузі права інтелектуальної власності та інформаційного 

права (Opinion of European Academics, 2012). У заяві зазначається, що текст Угоди 

не відповідає праву ЄС. Підкреслюється, що Угода містить суттєві відмінності від 

acquis ЄС із невідповідністю фундаментальним правам — праву на інформацію та 

освіту, свободу думок, на особисте життя та захист персональних даних, а також 

відсутністю справедливого балансу інтересів сторін. 

Потрібно вказати, що положення Угоди суттєво посилюють міжнародно-

правові засади контролю за порушенням авторського права, значною мірою 

збігаючись із нормами закону США щодо протидії піратству «Акт про авторське 

право цифрового тисячоліття» (1998), проектом закону «Акт про припинення 

онлайн-піратства» (2011), а також директивою 2004/48/ЄС та регламентом ЄС щодо 

митних дій 1383/2003.  

Аналізування Угоди свідчить про нові положення, які не були передбачені 

раніше міжнародними угодами та законодавством ЄС та є дискусійними, зокрема:  

 зобов’язання щодо кримінальної відповідальності за порушення авторського 

права (розд. 4) у той час, коли відповідних актів на рівні ЄС не існує: проект 

директиви щодо кримінальних засобів, спрямованих на забезпечення дотримання 

прав інтелектуальної власності, не був ухвалений; 
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 виключення можливості вибору  компенсації замість припинення обмежень 

у використанні товарів, що передбачено директивою 2004/48/ЄС (ст. 8.1 Угоди, ст. 

12 директиви); 

 визначення, що суди мають приймати на розгляд, зокрема, будь-який 

правомірний розрахунок вартості, наданий суб’єктом права, включаючи вартість 

контрафактного товару або послуг, розраховану за ринковими або роздрібними 

цінами (ст. 9.1). Це не відображає економічних втрат, понесених суб’єктом права. 

Крім того, неточні формулювання ст. 9 призводять до можливості водночас 

вимагати сплати позивачу доходу, а також компенсації (ст. 9.1, 9.2); 

 відсутність застосування принципу пропорційності стосовно знищення 

контрафактних товарів (ст. 10), що передбачено ст. 10.3 директиви 2004/48/ ЄС 

тощо. 

Вказані положення є тільки окремими прикладами, які свідчать про 

необхідність перегляду acquis у випадку ухвалення Угоди, а також про відсутність 

забезпечення справедливого балансу інтересів сторін. У зв’язку з Угодою АСТА 

важливою є позиція української сторони стосовно її підписання. Враховуючи 

положення Угоди про партнерство та співробтництво, а тепер Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС, розгляд підписання такої Угоди, на наш погляд, є можливим 

після визначення позиції європейських інституцій. 

Найбільш вірогідним сценарієм було, на нашу думку (вказане було написано у 

січні 2012 р.), несхвалення Європейським Парламентом такого договору. Дійсно, 

4.07.2012 р. 478 голосів (39 — проти та 165 — утрималися) було віддано проти 

схвалення ACTA. Як заявив David Martin, член Парламенту, відповідальний за 

нагляд досьє Угоди: «очікуваний позитив від цієї міжнародної угоди не можуть 

переважити її потенціальні загрози цивільним свободам» 
236

. 

Ситуація з ACTA ще раз підкреслює, що нагальною проблемою авторського 

права і суміжних прав в ЄС та на міжнародному рівні є невідповідність механізмів 

регулювання використання об’єктів авторського права і суміжних прав в 

інформаційному просторі новим технологічним викликам доступу та передачі 
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268 
 

 

 

інформації. Обмеження цифровими способами доступу з використання об’єктів 

авторського права і суміжних прав навіть у сферах, що традиційно вважалися 

сферами вільного використання, поява все нових способів використання призводять 

до необхідності визначення загальних принципів вільного використання. Так, у 

Великій Британії у доповіді Hargreaves рекомендується розробити подальші 

виключення щодо авторського права з адаптацією до використання в умовах нових 

технологій. Це має надати змогу користувачам використовувати твори засобами, що 

не пов’язані безпосередньо з торгівлею, з урахуванням творчої та виразової мети 

такого твору (Hargreaves, 2010, P. 51). Аналогічні пропозиції висловлені були 

Урядом Данії (Guibault, 2011). 

Зауважимо, що вказані проблеми не вирішує застосування відомого 

триступеневого тесту, визначеного Бернською конвенцією (ст. 9 (2)), Інтернет-

договорами ВОІВ та Угодою TRIPS (ст. 13) (Senftleben, 2004, P. 304). 

У 2010 р. ЄК на підставі звітів держав-членів і доповідей експертів 

Європейської обсерваторії з питань контрафакту і піратства підготувала звіт із 

застосування директиви 2004/48/ЕС (Капіца, 2014, С. 186—190). Найактуальнішими 

питаннями визнано особливості захисту прав в умовах цифрового середовища, 

використання судових заборон, процедури отримання та зберігання доказів (із 

врахуванням зв’язку між правом на інформацію та захистом приватних даних), 

уточнення виправних заходів, у т. ч. визначення вартості знищення контрафактних 

товарів і визначення збитків 
237

. 

Визначалося, що директива не спрямована на вирішення питань піратства в 

Інтернеті. Також за ст. 9 директиви судові органи держав-членів повинні мати право 

ухвалювати судові заборони проти посередників, чиїми послугами користуються 

треті особи для порушень авторського права і суміжних прав. Проте деякі держави-

члени інтерпретували це положення обмежено з можливістю судової заборони 

проти посередників під час судового процесу або після вирішення справи по суті, 
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але не як застережний захід. 

Практика застосування директиви виявила різний підхід щодо інтерпретації 

понять «вилучення» та «остаточне видалення» з комерційних каналів.  Також 

різним є застосування положень директиви, хто має нести витрати на знищення 

контрафактних товарів та їхнє належне зберігання? Відповідно до ст. 10 директиви 

такі витрати можуть бути покладені на особу, визнану винною у порушенні. Однак 

практика свідчить, що такі витрати часто здійснюються суб’єктами права, яким 

потім надається право вимагати їхнього відшкодування у правопорушника.  

Вимоги ст. 13 директиви щодо врахування при виплаті відшкодувань доходів 

правопорушників були по-різному імплементовані законодавством держав-членів. У 

Словаччині прибуток правопорушника береться до уваги для обчислення збитків, у 

ФРН та Італії передавання прибутку порушника застосовується як альтернатива, 

коли прибуток є більшим за упущену вигоду, обчислену суб’єктом права. У країнах 

Бенілюксу за свідомого порушення передавання прибутків може бути присуджено 

як доповнення до відшкодування збитків.  

З точки зору Комісії, у випадках, коли доходи правопорушників значно вищі, 

ніж збитки суб’єктів права, суди повинні мати змогу визначати відшкодування у 

розмірі, пропорційному одержаним правопорушником доходам. 

Підкреслюється, що у більшості держав членів виплата компенсації є 

другорядним заходом, її вимагають, коли фактичні збитки важко визначити. 

Водночас, ст. 13 директиви розглядає виплату компенсації як можливу альтернативу 

відшкодуванню у розмірі фактичної шкоди, завданої суб’єкту права. Для цього 

враховуються втрата прибутків, неправомірні доходи, отримані правопорушником, 

інші фактори, не тільки економічні, наприклад моральна шкода (п. 1.1 (а)). 

Головні проблеми здійснення цивільного судочинства у справах про порушення 

прав інтелектуальної власності були названі юридичним підкомітетом Європейської 

обсерваторії на основі відповідей національних експертів (Damages in intellectual 

property rights, 2009, P. 13—14): 

 відшкодування збитків не має стримувальної функції; 

 труднощі із доведенням збитків (наданням доказів), відсутність 
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гармонізованих підходів до визначення збитків, відсутність нормативних розмірів 

збитків; 

 досить тривале судочинство, складність законодавства та процедур, 

спеціалізовані суди насправді не є спеціалізованими; 

 нечітке врегулювання у законодавстві порядку присудження збитків за 

завдання моральної шкоди у випадку порушення прав інтелектуальної власності; 

 відсутність досвіду; 

 цивільне судочинство з питань інтелектуальної власності не є урядовим 

пріоритетом; 

 проблеми з врахуванням відповідальності посередників; 

 проблеми з транзитом контрафактних товарів; 

 анонімність Інтернет-користувачів. Помилковим є припущення, що 

завантаження недозволеного контенту з недозволених джерел лежить у сфері 

винятків щодо приватного копіювання; 

 відсутність інтересу з боку поліції, прокуратури тощо; 

 кримінальні способи захисту використовуються лише як останній засіб (в 

основному, коли існує загроза охороні здоров’я, наприклад підроблені ліки), 

кримінальні санкції існують тільки в теорії, неохоче їх застосовують; 

 відсутність арбітражної процедури щодо вирішення доменних спорів, у 

деяких країнах реєстрацію доменних імен держава не регулює; 

 небажання судів виносити рішення про повне відшкодування судових витрат, 

коли позивач не отримує повне відшкодування заявлених збитків; 

 більшість населення не вважає правопорушення у сфері охорони прав 

інтелектуальної власності протиправною діяльністю. 

Поширення піратства у цифровому середовищі та відсутність ефективних 

засобів протидії цьому у директиві 2004/48/ЄС призвели до ініціювання Комісією у 

2010—2012 рр. низки досліджень та обговорень вказаної проблематики (див. розд. 

1.2). Це стосується: захисту онлайн авторського права та захисту даних у певних 

державах-членах (03.02.2010); обміну інформації щодо контрафактної продукції та 

піратства (11.11.2010); аналізу розміщення та завантаження засобами Інтернет 
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піратських копій (04.04.2011); проведення консультацій щодо повідомлення та 

заходів стосовно піратського контенту, що міститься на хост-серверах онлайн-

посередників (04.06.2012); створення онлайн-ринку товарів та послуг із 

забезпеченням захисту прав інтелектуальної власності (22.09.2009); підготовки 

Меморандуму розуміння стосовно продажу контрафактної продукції через мережу 

Інтернет (04.05.2011) тощо. 

З урахуванням результатів імплементації директиви 2004/48/ЄС та проблем 

поширення в ЄС контрафактної продукції Комісія в 2011 р. у Повідомленні «Єдиний 

ринок прав інтелектуальної власності» запропонувала подальший план дій у сфері 

захисту прав інтелектуальної власності 
238

. Вказане стосується: 

 перегляду директиви 2004/48/ЄС з метою запровадження ефективніших 

засобів захисту прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет. На 2018 р. 

пропозиції щодо змін директиви подані не були; 

 ухвалення змін до регламенту щодо митних заходів відносно товарів із 

підозрою на порушення прав інтелектуальної власності. Вказаний регламент № 

608/2013 ухвалено 12.06.2013; 

 ініціювання укладання виробниками та споживачами меморандумів про 

продаж контрафактних товарів через мережу Інтернет і подальших дій; 

 передання повноважень Обсерваторії з питань контрафактної продукції та 

піратства Офісу гармонізації Внутрішнього ринку (з 2016 р. — Офіс інтелектуальної 

власності Європейського Союзу). Це передання було здійснено у липні 2012 р. 

відповідно до регламенту від 19.04.2012 № 386/2012 тощо. 

У 2014 р. Комісія представила Повідомлення «Про переглянутий консенсус 

щодо реалізації прав інтелектуальної власності. План дій ЄС» (Communication from 

the Commission, 2014, COM (2014) 392 final). На відміну від давніших документів 

План передбачав переважно організаційні заходи, консультації та обговорення. 

Зокрема, організацію компаній із підвищення обізнаності щодо піратства; 

застосування експертизи ланцюжка поставок товарів як засобу запобігання 
                                                 
238

 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions «A Single Market for Intellectual Property Rights. Boosting creativity and 

innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe». COM (2011) 287 

final. 
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порушенню прав; для попередження Інтернет-піратства — сприяння підписанню 

Меморандуму розуміння між сервіс-провайдерами, установами, що здійснюють 

платіжні розрахунки, поштовими та кур’єрськими службами тощо. 

Характерною особливістю захисту прав інтелектуальної власності у мережі 

Інтернет у 2012—2016 рр. є зосередження уваги ЄК на можливостях легшого 

доступу до цифрового контенту в межах єдиного цифрового ринку ЄС та 

превентивних заходах. Це стосується директиви 2014/26/ЄС про колективне 

управління авторським правом і суміжними правами та багатотериторіальне 

ліцензування прав на музичні твори для використання онлайн на внутрішньому 

ринку від 26.02.2014 та директиви 2012/28/ЄС про сирітські твори від 25.10.2012, 

ініціатив щодо удосконалення охорони авторського права в умовах цифрового 

ринку у Повідомленні Комісії «До сучасних більш європейських умов охорони 

авторського права» від 09.12.2015 (Communication from the Commission, 2015, 

COM(2015) 626 final) та інших документах. 

Як свідчать наведені матеріали, посилення стандартів захисту прав 

інтелектуальної власності є одним із основних пріоритетів ЄС у сфері охорони 

інтелектуальної власності, на що спрямована значна організаційна діяльність 

Єврокомісії. Провідні інструменти при цьому передбачають посилення цивільно-

правового захисту прав інтелектуальної власності, особливо з урахуванням викликів 

цифрового простору, ініціювання спільних дій споживачів та виробників з контролю 

за поширенням контрафакту та визнання захисту прав інтелектуальної власності 

пріоритетом у відносинах з третіми країнами. 

Висновки до розділу 5 

1. Ухвалення Директиви про забезпечення дотримання прав інтелектуальної 

власності 2004 р. стало результатом десятилітніх зусиль Європейської комісії з 

запровадження єдиних стандартів щодо цивільно-правових способів захисту прав 

інтелектуальної власності. 

Незважаючи на безумовну підтримку ідеї посилення захисту прав 

інтелектуальної власності з боку держав-членів, Європейського Парламенту, шлях 

до ухвалення директиви був досить складним, кінцева редакція постала 
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компромісом між бажанням Єврокомісії застосувати жорсткіші стандарти та 

побоюваннями Європарламенту, Економіко-соціального комітету щодо 

використання санкцій для обмеження інновацій, а також у випадках ненавмисного 

використання підробної продукції; порушення права особи на приватне копіювання, 

прослуховування записів на різних видах пристроїв, для заборони технічного 

реінжинірингу, видалення з ринку компаній-конкурентів. Суттєвим було намагання 

держав-членів зберегти компетенцію у певних питаннях, зокрема стосовно 

кримінально-правових способів захисту. 

2. Роль директиви є беззаперечно провідною у гармонізації цивільно-правових 

способів захисту прав інтелектуальної власності у Європі. Вона поширює на 

більшість держав-членів способи і механізми захисту, раніше успішно використані 

лише деякими країнами: попередні заходи, заходи із забезпечення доказів 

(особливо до подання заяви про розгляд справи по суті); способи відшкодування; 

можливість судів ухвалювати певні виправні, альтернативні рішення, рішення з 

заборони; забезпечення права на інформацію тощо. 

Положення директиви увійшли до угод про асоціацію з Україною, Грузією, 

Молдовою, та були використані для посилення захисту прав інтелектуальної 

власності в країнах Східної Європи. 

3. У той же час результати імплементації директиви свідчать про певні її 

обмеження, різну практику застосування та необхідність уточнень. Так, директива 

не була призначена для врегулювання порушень прав інтелектуальної власності у 

мережі Інтернет, що потребує окремих правових рішень. Потребує гармонізації 

практика застосування директиви з вживання тимчасових та застережних заходів 

стосовно посередників, особливо провайдерів Інтернет-послуг. Розмір 

відшкодування часто визначається нижчим за рівень доходу, отриманого 

правопорушником. У зв’язку з цим пропонується підхід, за яким суди повинні мати 

право визначати розмір відшкодування пропорційно отриманим порушником 

доходам, навіть якщо це перевищує збитки суб’єкта права. 

Потребують уточнень поняття «вилучення» та «остаточне видалення» 

піратських (контрафактних) товарів з комерційних каналів; питання застосування 
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судових заборон, процедур з отримання та зберігання доказів; змісту виправних 

заходів, у т. ч. витрат на знищення контрафактних товарів тощо. 
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РОЗДІЛ 6. НАБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ 

ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДО ЗАКОНОДАВСТВА 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

6.1. Угоди між Україною та Європейським Союзом та проблеми реалізації 

зобов’язань з наближення національного законодавства у сфері 

інтелектуальної власності до законодавства ЄС 

У розділі розглянуто вимоги щодо наближення законодавства України до 

законодавства ЄС відповідно до Тимчасової угоди, Угоди про партнерство та 

співробітництво (УПС), а також Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами 

(Угода про асоціацію). Проаналізовано проблеми наближення законодавства країн, з 

якими ЄС уклав угоди про партнерство та співробітництво і угоди про асоціацію, до 

законодавства ЄС. На підставі аналізу відповідності законодавства України 

законодавству ЄС окреслено основні напрями змін національного законодавства у 

сфері інтелектуальної власності.  

Проблематику наближення законодавства України до законодавства ЄС у сфері 

інтелектуальної власності можна розглядати з різних позицій: 

 у рамках зобов’язань Тимчасової угоди між Україною та ЄС, якою 

передбачено забезпечити рівень захисту, аналогічний до запровадженого у 

Спільноті і закріпленого в актах Спільноти, зокрема зазначених у додатку до Угоди; 

 у рамках Угоди про партнерство та співробітництво, де були збережені 

вказані вище вимоги, але вилучено перелік актів ЄС. 

Зауважимо, що з урахуванням великої кількості актів ЄС у сфері 

інтелектуальної власності та необхідності одночасного підвищення компетентності 

органів управління та загальної свідомості щодо охорони прав, як зазначено у Білій 

книзі про підготовку асоційованих країн Центральної та Східної Європи до вступу у 

Внутрішній ринок ЄС (White Paper, 1995), — наявність переліку актів ЄС в Угоді та 

відкрите зобов’язання узгодження національного законодавства з майбутніми 

актами ЄС відповідало б підходам ЄС до співпраці з іншими європейськими 
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країнами у рамках Європейського економічного простору та Європейської зони 

вільної торгівлі; 

 в рамках вимог Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС» 2004 р. (далі — Закон), яким були 

конкретизовані положення ст. 50, 51 Угоди про партнерство та співробітництво з 

поступового наближення національного законодавства до законодавства ЄС та 

одночасно запроваджені вищі вимоги з наближення законодавства, ніж було 

передбачено стосовно асоційованих країн Східної Європи — кандидатів на вступ до 

ЄС. Зокрема, це стосується урахування первинного законодавства ЄС, загальних 

принципів права ЄС; рішень Європейського суду тощо (розділ II Закону); 

 відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Своєрідність змісту 

Угоди — це введення саме для сфери інтелектуальної власності окремих положень 

актів ЄС у текст Угоди. Однак, на відміну від інших сфер дії Угоди, вона не 

визначає зобов’язання України здійснювати наближення національного 

законодавства з охорони інтелектуальної власності до законодавства ЄС. У додатках 

до Угоди відсутній перелік актів ЄС, до яких має здійснюватися адаптація 

законодавства (за винятком митних заходів) 
239

. Відсутні зобов’язання України з 

наближення законодавства до актів ЄС, ухвалених після підписання Угоди. Хоча 

для інших галузей права це передбачено (ст. 153). Тобто нині відкритим є питання: 

здійснювати імплементацію до національного законодавства лише положень Угоди 

у сфері інтелектуальної власності (що вужчі за змістом, ніж відповідні акти ЄС) або 

враховувати і положення актів ЄС (Капіца, 2017 b). 

6.1.1. Тимчасова угода й Угода про партнерство та співробітництво 

Зобов’язання України перед ЄС щодо вдосконалення законодавства у сфері 

інтелектуальної власності вперше були закріплені 1 червня 1995 р. Тимчасовою 

угодою про торгівлю та торговельні відносини між Європейською Спільнотою, 

Європейською Спільнотою з вугілля та сталі і Європейською Спільнотою з атомної 

енергії, з одного боку, і Україною, з іншого 
240

. Угода набула чинності 1.02.1996 р. 

                                                 
239

 Перелік актів щодо митних заходів наведено не як додаток до ст. 250 глави 9 «Інтелектуальна власність» розділу VI 

Угоди, а як додаток XV до ст. 250 Угоди «Наближення законодавства у митній сфері». 
240

 95/541/EC Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, the European Coal and 
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та діяла до 1.03.1998 р. — строку вступу в силу УПС. 

З усіх галузей права єдина галузь, для якої у Тимчасовій угоді закріплені 

зобов’язання щодо наближення законодавства, була охорона інтелектуальної 

власності. Так, відповідно до ст. 18 Угоди: «Дотримуючись положень цієї ст., а 

також додатка III, Україна продовжить удосконалювати захист прав на 

інтелектуальну власність для того, щоб до кінця п’ятого року після набуття чинності 

Угодою забезпечити рівень захисту, аналогічний до існуючого у Спільноті і 

закріпленого в актах Спільноти, зокрема в тих, що зазначені в додатку ІІІ, 

включаючи ефективні засоби забезпечення дотримання таких прав». Додаток ІІІ 

«Акти Спільноти щодо захисту прав на інтелектуальну власність, які згадано у ст. 

18» містив шість директив та два регламенти — вторинне законодавство, яке на час 

підписання Угоди було ухвалено Спільнотою 
241

. 

Тимчасова угода набула чинності 1 лютого 1996 р., тож строк виконання 

зобов’язань за Угодою — 1 лютого 2001 р. Зазначений термін був підтверджений і 

УПС. Відповідно до ст. 109 УПС, якщо до завершення процедур, необхідних для 

набуття чинності УПС, положення певних частин цієї Угоди будуть вводитися в дію 

у 1994 р. шляхом укладення Тимчасової угоди між Спільнотою і Україною, 

Договірні Сторони погоджуються, що у цьому випадку термін «дата набуття 

чинності Угодою» означає дату набуття чинності Тимчасовою угодою. Незважаючи 

на конкретні вимоги Тимчасової угоди з приведення законодавства України у галузі 

охорони інтелектуальної власності у відповідність до законодавства ЄС, в Україні 

до 1 лютого 2001 р. органи виконавчої влади не розпочали відповідної роботи. Будь-

які зміни до законів України з врахуванням положень права ЄС уведені не були, як і 

запровадження ефективних засобів забезпечення дотримання прав інтелектуальної 

                                                                                                                                                                            
Steel Community and the European Atomic Energy Community, of the one part, and Ukraine, of the other part. OJ No. L311, 

p. 2, 1995/12/23. 
241

 Перша Директива Ради від 21 грудня 1988 р. про наближення законодавства держав-членів стосується 

торговельних марок (89/104/ЄЕС). Директива Ради від 16 грудня 1986 р. про правову охорону топографій 

напівпровідникових виробів (87/54/ЄЕC). Директива Ради від 14 травня 1991 р. про правову охорону комп’ютерних 

програм (91/250/ ЄЕС). Регламент Ради (ЄЕС) № 1768/92 від 18 червня 1992 р. про запровадження додаткового 

сертифіката лікарських засобів. Регламент Ради (ЄЕС) № 2081/92 від 14 липня 1992 р. про захист географічних 

зазначень та найменувань походження сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів. Директива Ради 

93/83/ЄЕC від 27 вересня 1993 р. про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав та 

застосування їх до супутникового мовлення та кабельної ретрансляції. Директива Ради 93/98/ЄЕC від 29 жовтня 1993 

р. про гармонізацію строку охорони авторського права і деяких суміжних прав. Директива Ради 92/100/ЄЕС від 19 

листопада 1992 р. про право на прокат, право на позичку та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності. 



279 
 

 

 

власності (Капіца, 2006c, С. 65—69). 

Підписана 14.07.1994 р. УПС, що набула чинності 1.03.1998 р., закріпила «м’які 

зобов’язання» України з наближення чинного та майбутнього її законодавства до 

законодавства Спільноти та досягнення приблизної адекватності законів України 

законодавству ЄС у 18 сферах, у тому числі в сфері інтелектуальної власності (ст. 57 

Угоди). Однак, на відміну від інших галузей права, Угода присвячує питанням 

охорони інтелектуальної власності спеціальну ст. 50, де визначає конкретні вимоги з 

охорони прав інтелектуальної власності в Україні: 

«1. Дотримуючись положень цієї статті, а також додатка III, Україна 

продовжить 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 Спільноті, включаючи ефективні засоби забезпечення 

дотримання таких прав. 

2. До кінця п’ятого року після набуття чинності Угодою Україна приєднається 

до багатосторонніх конвенцій про права на інтелектуальну власність, зазначених у 

пункті 1 додатка III, сторонами яких є держави — члени Спільноти, або які де-факто 

в них застосовуються згідно з відповідними положеннями цих конвенцій». 

Додаток III містив перелік семи міжнародних конвенцій у сфері охорони 

інтелектуальної власності 
242

. До всіх них, за винятком Женевського акту 1991 р. 

Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин, Україна приєдналася до 1 

березня 2003 р. 
243

. 

Враховуючи, що норми ст. 50 УПС значною мірою повторюють положення ст. 

18 Тимчасової угоди, строк виконання зазначених положень, відповідно до ст. 109 

УПС, — 1 лютого 2001 р. Цей строк стосується вимог досягнення адекватності 

національного законодавства актам ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності, 

                                                 
242

 Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Паризький акт, 1971 р.), Міжнародна конвенція 

про охорону прав акторів-виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення (Рим, 1961 р.), Протокол до 

Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію торговельних знаків (Мадрид, 1989 р.), Ніццька угода про міжнародну 

класифікацію виробів та послуг для цілей реєстрації знаків (Женева, 1977 р., з поправками, внесеними в 1979 р.), 

Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів для цілей патентних процедур (1977 

р., із змінами, внесеними в 1980 р.), Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин (Женевський акт, 1978 р.), 

Женевський акт 1991 р. Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин. 
243

 Україна приєдналася до Женевського акта 1991 р. Міжнародної конвенції з охорони нових сортів Законом України 

«Про приєднання України до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин» від 02.08.2006 № 60-V. 
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зазначеним у Тимчасовій угоді, а також ухваленим ЄС до 1 березня 1998 р. (дата 

вступу у силу УПС), а також вимоги з запровадження ефективних засобів 

забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності відповідно до наявних в 

ЄС. Строк урахування в законодавстві України актів ЄС, ухвалених після 1 березня 

1998 р., — 1 березня 2003 р. (п’ять років після вступу УПС у силу) (Капіца, 2006d). 

У 2003 р. зміни до законів України для увідповіднення національного 

законодавства і законодавства ЄС не були ухвалені, а належні проекти законодавчих 

актів не внесено до Верховної Ради України. 

6.1.2. Угода про асоціацію між Україною та ЄС 

Підписання у 2014 р. Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами є драматичним і вирішальним етапом розвитку українського суспільства 
244

. 

Угода запровадила умови поступової інтеграції України до Внутрішнього ринку ЄС, 

у тому числі завдяки створенню поглибленої та всеохоплюючої зони вільної 

торгівлі, як визначено у Розділі VI Угоди («Торгівля і питання, пов’язані з 

торгівлею»). Цілями асоціації є також підтримка зусиль України стосовно 

завершення переходу до діючої ринкової економіки, у тому числі шляхом 

поступової адаптації її законодавства до acquis ЄС (ст. 1) 
245

. 

Гл. 9 «Інтелектуальна власність» розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з 

торгівлею» Угоди містить значний обсяг норм актів ЄС у сфері інтелектуальної 

власності. Для цього дослідження актуальними є такі питання: 

 положення гл. 9 та інших розділів Угоди, пов’язані з питаннями 

інтелектуальної власності, — охоплюють вони всі норми acquis у сфері 

інтелектуальної власності чи ні; 

 чи містять положення Угоди нові норми щодо охорони інтелектуальної 

власності, що відсутні у acquis ЄС; 

 чи містить Угода механізм, що передбачає наближення законодавства 

України до нових актів ЄС, ухвалених після підписання Угоди; 

                                                 
244

 Політичну частину угоди було підписано 21 березня 2014 р., економічну — 27 червня 2014 р.  
245

 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та ЄС, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони. Угоду ратифіковано Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII. 
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 чи містить Угода механізм врахування, у випадку оновленого відповідно до 

актів ЄС національного законодавства, рішень Суду ЄС щодо тлумачення положень 

актів ЄС; 

 як співвідноситься механізм наближення законодавства у контексті 

створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС з підходами, запровадженими 

договорами ЄС щодо Європейської економічної зони (European Economic Area), 

Європейської асоціації вільної торгівлі (European Free Trade Association, EFTA) 

тощо (Капіца, 2016g, С. 118—123) 

Вимоги Угоди про асоціацію з наближення законодавства України до 

законодавства ЄС розглядали В. Муравйов, Л. Гуіламі, Р. Петров та інші фахівці 

(Муравйов, 2015, С. 7—15; Guillaume Van der Loo, 2016; Петров, Головко-

Гавришина, Кузьо, Черніков, 2015), питання охорони інтелектуальної власності в 

Угоді — Г. Андрощук, М. Микієвич, Г. Михайлюк, А. Олефір, Н. Сорока та ін. 

Проте під час аналізу практично не досліджено зобов’язання за Угодою порівняно з 

acquis ЄC у сфері інтелектуальної власності, механізми наближення законодавства, 

діяльність із адаптації у контексті Закону України «Про Загальнодержавну програми 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», а також 

чинної раніше Угоди про партнерство та співробітництво між Україно та ЄС. 

У цьому розділі увагу акцентовано саме на зазначених вище питаннях. 

Угода про асоціацію містить загальні положення стосовно наближення 

законодавства України та вимоги, що стосуються наближення законодавства з 

окремих напрямків Угоди 
246

. Їх аналіз свідчить, що наближення законодавства 

передбачено не для всіх напрямів утворення зони вільної торгівлі та інших напрямів 

співробітництва. Обсяг зобов’язань щодо наближення законодавства суттєво різний 

для певних напрямів та щодо організації робіт з наближення законодавства, 
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 Зауважимо, що в англійському примірнику Угоди застосовується переважно термін approximation (наближення). В 

українському примірнику Угоди він у різних статтях Угоди наданий як «наближення», «адаптація», «апроксимація». 

У подальшому при цитуванні нами використано офіційний текст Угоди, оприлюднений на сайті Верховної Ради 

України. Проте для аналізування законодавства використано термін «наближення» законодавства, беручи до уваги, 

що Угода не наводить посилання на Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу та зміст наближення законодавства України визначається Угодою. 

Особливості співвідношення понять «адаптація», «наближення», «гармонізація» у контексті наближення 

законодавства України до законодавства ЄС розглядали М.О. Баймуратов, В.І. Муравйов, І.В. Кравчук, Ю.М. Капіца, 

В.В. Копійка, Н.М. Пархоменко, Р.А. Петров та інші фахівці. 
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вирішення спірних питань тощо. 

Преамбула Угоди визначає, що Сторони бажають досягнути економічної 

інтеграції у тому числі «за допомогою широкої регуляторної адаптації»; визнають, 

що «поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі, пов’язана з процесом 

широкомасштабної адаптації законодавства, буде сприяти подальшій економічній 

інтеграції до Внутрішнього ринку ЄС, як це передбачено цією Угодою»; 

зобов’язуються «забезпечувати поступову адаптацію законодавства України до 

acquis ЄС відповідно до напрямів, визначених у цій Угоді, та забезпечувати 

ефективне її виконання». Цілі асоціації включають «підтримувати зусилля України 

стосовно завершення переходу до діючої ринкової економіки, у тому числі шляхом 

поступової адаптації її законодавства до acquis ЄС» (ст. 1 (2)). 

Загальною для розділів IV, V та VI Угоди є ст. 474 «Поступове наближення», 

що визначає, що «згідно із цілями цієї Угоди, встановленими у ст. 1, Україна 

здійснюватиме поступове наближення свого законодавства до права ЄС відповідно 

до Додатків I-XLIV до цієї Угоди на основі зобов’язань, визначених у Розділах IV, V 

та VI цієї Угоди, а також відповідно до положень цих Додатків. Це положення не 

завдає шкоди будь-яким конкретним принципам і зобов’язанням стосовно 

нормативно-правового наближення відповідно до Розділу IV («Торгівля і питання, 

пов’язані з торгівлею») цієї Угоди. Проте у гл. 9 «Інтелектуальна власність» — 

крім додатків XXII-A — XXII-D стосовно географічних зазначень, інші додатки 

відсутні та безпосередньо у главі не вказані зобов’язання України з наближення 

законодавства. 

Угода передбачає наближення законодавства, що стосується санітарних і 

фітосанітарних заходів (ст. 64), митного законодавства (ст. 84), законодавства у 

сферах фінансових, телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг, послуг із 

міжнародних морських перевезень (ст. 114, 124, 133 додаток XVII), державних 

закупівель (ст. 152, 153), конкуренції (ст. 256) та в інших секторах. Особливістю 

угоди є те, що для кожного сектора визначені власні дещо відмінні вимоги з 

наближення законодавства. 

У контексті аналізування вимог гл. 9 «Інтелектуальна власність» розділу IV 
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варто порівняти положення гл. 9 та інших секторів, що охоплюються цим розділом. 

Так, Додаток XVII до Угоди визначає загальні вимоги з наближення законодавства у 

секторах: фінансові послуги, телекомунікаційні послуги, поштові та кур’єрські 

послуги, послуги з міжнародних морських перевезень. Вказано, що регламент (або 

рішення ЄС) має «стати, як такий, частиною національного законодавства України; 

відносно директиви — за компетентними органами України залишається право 

вибору форми та способу його імплементації» (ст. 2 (2) додатку XVII). До набуття 

повного режиму Внутрішнього ринку в конкретному секторі Сторона ЄС 

інформуватиме Україну та Комітет з питань торгівлі на постійній основі у письмовій 

формі про всі нові законодавчі акти або зміни до законодавства ЄС у конкретному 

секторі. Торговельний комітет протягом трьох місяців має додати нові або 

доповнені акти ЄС до додатків до Угоди, визначити орієнтовний період їх 

імплементації з зобов’язаннями України транспонувати законодавство до своєї 

національної правової системи відповідно до ст. 2 (2). Імплементація актів ЄС є 

предметом постійної оцінки та моніторингу відповідно до Доповнення XVII-6 (ст. 

4). Механізм повідомлення про нові акти та зобов’язання України щодо 

транспонування їх протягом певного часу зберігається й після надання повного 

режиму Внутрішнього ринку у конкретному секторі (ст. 5). 

Важливими є положення ст. 6 «Тлумачення», яким визначено, що положення 

Додатку XVII та Доповнень до Додатку «при їхній імплементації та застосуванні 

повинні тлумачитись згідно з відповідними рішеннями Суду Європейського Союзу» 

(ст. 6). Доповнення до Додатку містять правила, що застосуються до фінансових, 

телекомунікаційних та інших послуг із визначенням відповідних директив і 

регламентів ЄС та строків їх імплементації.  

Наведені вище положення не встановлені для питань охорони інтелектуальної 

власності гл. 9 розд. IV. Парадоксом є те, що у гл. 9 (цілі глави, характер і сфера 

зобов’язань, ст. 157, 158 тощо), на відміну від інших розділів Угоди про асоціацію, 

відсутні власне зобов’язання України здійснювати наближення законодавства до 

законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності. Також не наведений, за 

винятком географічних зазначень, перелік актів ЄС, до яких здійснюється адаптація. 
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Аналіз положень Угоди та відповідних положень актів ЄС свідчить, що в 

деяких випадках в Угоді не знайшли відображення положення актів ЄС, на наш 

погляд, актуальні для України. В певних випадках надана інша редакція норм, ніж 

викладено в актах ЄС (Капіца, 2017а). 

Головне — відсутність у главі чи додатках до неї прямих зобов’язань України 

здійснювати наближення законодавства до законодавства ЄС у сфері 

інтелектуальної власності. Також відсутні зобов’язання Сторони ЄС надавати 

Україні інформацію щодо нових актів ЄС. Відсутні вказівки на механізм 

імплементації положень гл. 9 до законодавства України. Так, положення глави 

становлять вибрані норми директив та регламенту ЄС. Проте первинне 

законодавство ЄС (ст. 94, 95, 249 ДЗЄС) передбачає різні механізми застосування 

регламентів і директив державами-членами, витяги з яких наведено у главі 9.  

Таким чином, Угода не вирішує однозначно питання щодо прямої дії положень 

гл. 9. Також відсутні зобов’язання України здійснювати наближення законодавства 

до нових актів ЄС у сфері інтелектуальної власності, як це визначене для певних 

інших напрямків Угоди. На відміну від інших напрямів Угоди не визначений є 

механізм тлумачення положень гл. 9. Водночас саме для сфери інтелектуальної 

власності характерна інтенсивна судова практика Суду ЄС та значна кількість 

рішень, які тлумачать положення директив та регламентів ЄС, у тому числі, 

відображених у гл. 9. 

Щодо компетенції Ради асоціації — актуалізувати чи вносити поправки у 

Додатки до цієї Угоди (ст. 463) — вказане стосується внесення поправок до 

Додатків, проте саме для гл. 9 такі додатки не ухвалені, за винятком географічних 

зазначень. Таким чином можна лише гадати про дії Ради у цьому випадку. 

Найважливіше, що вже сьогодні положення гл. 9 дещо застаріли: у них не 

відображені положення директив щодо охорони торговельних марок (2015/2436), 

сирітських творів (2012/28/ЄC), колективного управління (2014/26/ЄС), охорони 

комерційної таємниці (2016/943). Також в Угоді не відображено механізм участі 

України у системі єдиного європейського патенту та приєднання України до 

Європейської патентної конвенції, що є неодмінною умовою вступу до ЄС, а також 
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приведення патентного законодавства у відповідність до конвенції. Законодавство 

ЄС — це сфера, яка інтенсивно змінюється і розвивається. 

Яким чином будуть діяти Сторони Угоди, якщо актами ЄС вноситимуться 

зміни, які суперечитимуть положенням гл. 9? Єдиним шляхом змінення положень 

Угоди є внесення до неї змін із подальшою ратифікацією, через що оновлення 

положень Угоди є вельми складним. Варто вказати, що більшості із зазначених вад 

уникла Угода про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС. 

Положення Угоди з зобов’язань України «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 Спільноті, 

включаючи ефективні засоби забезпечення дотримання таких прав», разом з 

Законом України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України 

до законодавства ЄС» давали змогу вирішувати питання наближення законодавства 

України до нових актів ЄС, а також зобов’язували у процесі адаптації законодавства 

брати до уваги й рішення Суду ЄС. Але на практиці останнє найчастіше не 

здійснювали. 

Загалом, наведення в Угоді з Україною, а також в аналогічному форматі в 

Угодах про асоціацію з Молдовою та Грузією окремих вибраних положень актів ЄС 

без застережень щодо врахування нових актів ЄС, механізмів імплементації, 

тлумачення, розгляду суперечок є, на наш погляд, невдалим рішенням. Це зумовлює 

значні складнощі імплементації та застосування положень Угоди з охорони 

інтелектуальної власності у порівнянні з іншими сферами дії Угоди. 

Розглянемо повноту відображення у Угоді норм директив і регламентів ЄС у 

сфері інтелектуальної власності 
247

. 

Аналіз актів ЄС та положень Угоди свідчить, що Підрозділ 1 «Авторське право 

та суміжні права» Угоди містить окремі положення директив: 

 2006/116/ЄС про строк охорони авторського права і деяких суміжних прав 

(кодифікований текст) (ст. 162—167 Угоди); 
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 Аналіз відповідності acquis ЄС, Угоди та законодавства України у сфері інтелектуаль- ної власності наведено у 

розд. 6.2. 
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 2006/115/ЄС про право на прокат, право на позичку та деякі суміжні права у 

сфері інтелектуальної власності (кодифікований текст) (ст. 169—172, 178, 179); 

 2001/29/ЄC про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних 

прав у інформаційному суспільстві (ст. 173—177); 

 2009/24/ЄC про правову охорону комп’ютерних програм (кодифікований 

текст) (ст. 180—184); 

 96/9/ЄC про правову охорону баз даних (ст. 185—189); 

 2001/84/ЄC про право слідування на користь автора оригінального твору 

мистецтва (ст. 190); 

 93/83/ЄЕC про координацію деяких положень авторського права і суміжних 

прав за застосування їх до супутникового мовлення та кабельної ретрансляції (ст. 

191, 192). 

Крім цього, є загальна стаття (ст. 168) щодо співробітництва у сфері 

колективного управління правами з зазначенням, що «сторони визнають 

необхідність того, щоб їхні відповідні організації колективного управління досягли 

високого рівня ефективності та прозорості при виконанні своїх завдань». 

В Угоді чи рішеннях Ради асоціації не знайшли відображення положення 

директиви 2012/28/ЄC про деякі дозволені використання сирітських творів, 

директиви 2014/26/ЄС про колективне управління авторським правом і суміжними 

правами та мультітериторіальне ліцензування прав на музичні твори для 

використання онлайн на Внутрішньому ринку, а також як ціль — урахування у 

законодавстві України викликів цифрового середовища та запровадження 

відповідних стандартів охорони авторського права в ЄС. 

Повнота відображення у Підрозділі 1 «Авторське право» положень актів ЄС 

досліджується нижче. 

Строки охорони авторського права і деяких суміжних прав. Ст. 162—167 

Угоди повторюють із певними змінами ст. 1—6 директиви 2006/116/ЄС. 

Принципово інакше викладені формулювання щодо строку дії авторського права на 

кінематографічні та аудіовізуальні твори, а також терміни дії суміжних прав, ніж це 

визначено ст. 2, 3 директиви 2006/116/ЄС (ст. 161, 162 Угоди). Формулювання 
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«строк дії авторського права на кінематографічні або аудіовізуальні твори спливає 

через 70 років...» замінено на «... спливає не раніше, ніж через 70 років...» (ст. 163) 

та строк дії прав виконавців, виробників фонограм, виробника першого запису 

фільму, організацій мовлення «спливає через 50 років» замінено на «спливає не 

раніше, ніж через 50 років». 

Можна твердити, що вказані зміни були здійснені з врахуванням упровадження 

директиви 2011/77/ЄС 2011 року, яка збільшила строки охорони для певних 

випадків (Капіца, Ступак, Жувака, 2012, С. 210—213, 222—227) та що розробники 

Угоди вирішили залишити «мінімальні» строки директиви 2006/116/ЄС, однак 

визначили у Угоді можливість їх збільшення українською стороною. 

Однак аналіз положень ст. 163, 164 Угоди про асоціацію, директив 2006/ 

116/ЄС та 2011/77/ЄС свідчить, що збільшення строків мало місце лише для записів 

виконань у формі фонограми, яку було правомірно видано або правомірно публічно 

сповіщено, а також для фонограм, що були правомірно опубліковані або правомірно 

оприлюднені. Для всіх інших випадків формулювання Угоди: спливає не раніше, 

ніж через 70 років (для кінематографічних та аудіовізуальних творів); спливає не 

раніше, ніж 50 років (строк дії прав виробників фонограм, виробників першого 

запису фільму, організацій мовлення) — не відповідає як директиві 2006/116/ЄС, так 

і директиві 2011/77/ЄС та є, на наш погляд, певним очікуванням розробників Угоди 

зі сторони ЄС щодо можливого збільшення строків у майбутньому. 

Зазначимо, що набагато простіше було б навести в Угоді просто посилання на 

адаптацію законодавства України до майбутніх актів ЄС у сфері інтелектуальної 

власності, як це було зроблено для інших сфер дії Угоди. Також в Угоді не 

відображено більшість положень директиви 2011/77/ЄС 
248

. 

Право на прокат, право на позичку. Ст. 169—172, 178, 179 Угоди переважно 

відображають основні положення директиви 2006/115/ЄС з доданням визначень 

«запис», «ефірне мовлення», «оприлюднення», відсутністю визначень термінів 

«прокат» і «позичка» (ст. 2 директиви), а також вилученням частин статей 2(1); 
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 Пункти 2(а)—2(е) щодо правовідносин між виконавцями та виробниками фонограм та виплати винагороди 

виконавцям додані у ст. 3 директиви 2006/116/ЄС тощо. 
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3(4)(5)(6); 9(3)(4) директиви, що стосуються особливостей надання права на прокат 

виконавцями та авторами, вичерпання прав тощо. 

Гармонізація певних аспектів авторського права та суміжних прав у 

інформаційному суспільстві. У ст. 173—177, а також ст. 171 Угоди надані вибрані 

положення Інформаційної директиви: ст. 2 директиви (ст. 173 Угоди); ст. 3 (ст. 174 

Угоди); ст. 4 (ст. 171); ст. 5 «Винятки та обмеження» (у ст. 175 Угоди наведені 

окремі положення); ст. 6 «Зобов’язання, пов’язані з технологічними заходами» (у ст. 

176 — наведені окремі положення); ст. 7 (ст. 177 Угоди). Зі значної кількості 

винятків і обмежень права на відтворення і права на оприлюднення творів та 

доведення до загального відома — в Угоді наведено у ч. 1 ст. 5 директиви лише 

виняток, що стосується можливості дій з тимчасового відтворення творів або іншого 

об’єкту, що охороняється. Аналіз винятків та обмежень ч. 2 та 3 ст. 5 Інформаційної 

директиви викладено у низці публікацій із висновком доцільності врахування в 

Україні ряду виключень додатково до випадків вільного користування, зазначених у 

ст. 21—25 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (Капіца, Ступак, 

2006. С. 8—12; Право інтелектуальної власності, 2006. С. 157—158). 

Відсутність у Угоді визначення переліку винятків ст. 5, призначених для 

застосування саме в інформаційному суспільстві, які могли б бути застосовані в 

Україні, є вадою Угоди та не сприяє розвитку економіки знань аналогічно ЄС і 

сучасним інформаційним відносинам в Україні. 

Не наведено положення ч. 3 ст. 3 директиви, що будь-який акт публічного 

сповіщення або надання доступу до загального відома не може призвести до 

вичерпання права публічного сповіщення та доведення до загального відома. 

Вилучено ч. 4 ст. 6 директиви «Зобов’язання, пов’язані з технологічними 

заходами», що містить важливе положення щодо запобігання зловживанню 

технічними засобами захисту. Воно зобов’язує держави-члени вживати заходи для 

того, щоб суб’єкти прав надавали користувачам винятки та обмеження для 

приватного користування, спеціальних дій із відтворення бібліотеками, освітніми 

засобами, музеями, архівами; збереження короткочасних записів творів в архівах 

організаціями мовлення; відтворень передач, що здійснюються соціальними 
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закладами; освітніх та або науково-дослідних цілей; в інтересах осіб із обмеженими 

фізичними можливостями; громадської безпеки, адміністративних, парламентських 

або судових процедур тощо 
249

. 

Охорона комп’ютерних програм. Положення ст. 180—184 повторюють 

положення ст. 1, 2, 4—6 директиви 2009/24/ЄC. Проте вилучена норма ст. 4 (с) 

директиви: «перший продаж у Спільноті примірника програми суб’єктом права або 

за його дозволом вичерпує право розповсюдження у Спільноті цього примірника, за 

винятком права на контроль за подальшим прокатом програми або її копії». 

Зазначимо, що Закон України «Про авторське право і суміжні права» (далі — Закон) 

не містить чітких положень щодо вичерпанням майнових авторських прав у зв’язку 

з продажем примірника твору. Навпаки — ст. 12 Закону розділяє аспекти 

відчуження матеріального об’єкта, в якому створено твір, та відчуження авторського 

права. У зв’язку з рішенням Суду ЄС стосовно вичерпання авторського права та 

можливості перепродажу раніше проданого примірника комп’ютерної програми 

(Case С—128/11) — положення щодо вичерпання майнових авторських прав на 

примірник комп’ютерної програми, а також баз даних, інших об’єктів авторського 

права має бути введено до Закону. 

Охорона баз даних. Положення ст. 185—189 Угоди переважно повторюють 

положення ст. 1—6 директиви 96/9/ЄC. Вилучено положення ст. 5 (с) директиви: 

«перший продаж копії бази даних у Спільноті суб’єктом права або за його згодою 

вичерпує право контролю повторного продажу цієї копії у Спільноті». Угода не 

наводить положення інституту права sui generis на зміст бази даних (глава III 

директиви). У той же час ст. 11 (3) директиви передбачає, що надання захисту в ЄС 

правом sui generis базам даних, створених у третіх державах, можливо лише на 

підставі двосторонніх договорів, укладених із ЄС. Таким чином Угода про асоціацію 

не вирішила питання охорони в ЄС змісту баз даних нетворчого характеру, 

створених в Україні, а також на відміну від зобов’язань України згідно з Угодою про 

партнерство та співробітництво не визначає цілі щодо запровадження в Україні 
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 Повний змісту виключень наведено у ст. 5, частинах (2) (а), (2) (с), (2) (d), (2) (e), (3) (a), (3) (b), (3) (e) директиви 

2001/29/ЄС. 
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охорони змісту баз даних нетворчого характеру. 

Право слідування. Ст. 190 містить зміст лише ст. 1 директиви 2001/84/ЄC. При 

цьому ряд важливих для застосування права слідування положень директиви не 

увійшли до Угоди: твори, на які поширюється право слідування (ст. 2), принципи чи 

зобов’язання сторін із визначення на рівні законодавства ставокроялті(ст. 4 

директиви встановлює відповідні ставки роялті), визначення бази обчислення (ст. 5), 

можливості обов’язкового або необов’язкового колективного управління правом 

слідування (ст. 6), сплата роялті громадянам третіх країн (ст. 7). 

Вказане не сприяє вдосконаленню інституту права слідування в Україні, що 

досі не набув в Україні належного розвитку. 

Так, зокрема, ст. 190 (1) Угоди вказує на застосування права слідування 

стосовно «художнього» твору. Закон України «Про авторське право і суміжні права» 

не містить визначення «художнього твору». Поняття художнього твору за 

директивою, на який розповсюджується право слідування, є відмінним та вужчим 

від відповідного визначення творів образотворчого та ужиткового мистецтва у ст. 1 

Закону. За директивою лише для окремих творів ужиткового мистецтва (у розумінні 

ст. 1, 8 Закону) та під час виконання ряду вимог може застосовуватися право 

слідування. Ст. 2 директиви визначає, що мова йде про твори, які створені самим 

митцем або є примірниками, які вважаються оригінальними творами мистецтва. В 

ЄС право слідування не поширене на ювелірні вироби: Законом (ст. 8) вони 

віднесені до творів ужиткового мистецтва. Право слідування за директивою 

поширене на примірники зазначених у директиві творів мистецтва, що були 

виготовлені в обмеженій кількості самим митцем або під його керівництвом, та які, 

як правило, нумеруються, підписуються або іншим належним чином засвідчуються 

митцем тощо. Також Угода про асоціацію не зазначає особливостей охорони 

фотографій, для яких (за умови виконання певних вимог) застосовується право 

слідування (ст. 2 директиви). 

Супутникове мовлення та кабельна ретрансляція. З 12 змістовних статей 

директиви 93/83/ЄЕС в Угоді наведено положення лише двох, що стосуються права 

на мовлення та права на кабельну ретрансляцію (ст. 2, 8 директиви та ст. 191, 192 
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Угоди). При цьому «exclusive right to authorise the communication of copyright works 

to the public by satellitе» (ст. 191) в українському тексті Угоди переведено як 

«виключне право дозволяти оприлюднення творів...» замість «виключне право 

дозволяти публічне сповіщення...», що призводить до зовсім іншого змісту 

початкового тексту директиви та Угоди. В Угоді не відображено положення 

директиви про правовідносини організацій колективного управління та організацій 

мовлення, а також кабельних операторів. Зокрема, відсутня норма стосовно 

здійснення права на кабельну ретрансляцію суб’єктами авторського права і 

суміжних прав лише через організації колективного управління (ст. 9 директиви). 

Торговельні марки. Ст. 193—200 Угоди містять окремі вибіркові положення 

кодифікованої директиви 2008/95/ЄC, які повторюють положення директиви 

89/104/ЄЕС. В Угоді не відображено норми нової директиви 2015 р. про охорону 

торговельних марок 2015/2436. Також в Угоді відсутні такі положення директиви 

89/104/ЄЕC (2015/2436) як: підстави для відмови у наданні правової охорони через 

подання заявки на реєстрацію марки недобросовісно та, якщо торговельна марка 

включає символи, емблеми і герби інші, ніж визначені ст. 6 Паризької конвенції 

тощо; уточнення часу, коли позначення набуло розрізняльної здатності (ст. 3 (2) (с), 

3 (3) директиви 89/104/ЄЕС та ст. 4 (2), 4 (4) директиви 2015/2436); положення щодо 

обмежень прав власника свідоцтва при не запереченні з його боку використання 

пізніше зареєстрованої торговельної марки (ст. 9, 89/104 та ст. 9, 2015/2436) тощо. 

Географічні зазначення. Підхід Угоди про асоціацію до охорони географічних 

зазначень відрізняється від Тимчасової угоди про торгівлю та торговельні відносини 

між Україною та ЄС 1995 р. 
250

 та Угоди про партнерство та співробітництво 1994 р. 

За Тимчасовою угодою Україна мала забезпечити рівень захисту, аналогічний 

чинному у Спільноті і закріпленому в актах Спільноти, зокрема у Регламенті Ради 

(ЄЕС) № 2081/92 від 14 липня 1992 р. про захист географічних зазначень і 

найменувань походження сільськогосподарських продуктів та продовольчих 

товарів. Аналіз законодавства України та редакції вказаного регламенту 2006 р. (№ 
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 Тимчасова угода про торгівлю та торговельні відносини Європейської Спільноти, Європейської Спільноти з 

вугілля та сталі і Європейської Спільноти з атомної енергії, з одного боку, і Україною, з іншого від 01.06.1995, що 

вступила у силу 01.02.1996. 
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510/2006) виявив низку положень, які доцільно ввести до законодавства України 

(Капіца, 2007a. C. 132—135) (див. розд. 6.2). 

Проте Угода про асоціацію (ст. 201—211) переважно не наводить положень 

матеріального права щодо охорони географічних зазначень, визначених 

регламентом № 510/2006 та зосереджує увагу на взаємному визнанні географічних 

зазначень і співробітництві. Окремі положення стосуються: обсягу охорони, 

омонімічних зазначень (ст. 204), взаємозв’язку з торговельними марками (ст. 206) 

тощо, а також майбутніх зазначень, про які сторони повідомляють одна іншу. Також 

наводиться висновок (ст. 202), що законодавство України, як і законодавство ЄС, 

відповідає елементам для реєстрації та контролю географічних зазначень, 

викладеним у частині В додатка XXII-А Угоди. 

В Угоді не зазначено зобов’язань України з наближення законодавства до 

положень регламенту № 151/2012 щодо схем якості для сільськогосподарської 

продукції та продовольчих товарів. Таким чином, Угода не передбачає прямі 

зобов’язання як зі сторони ЄС щодо повідомлення про зміни acquis, так і України з 

їх врахування, а також врахування відмінностей у охороні прав на географічні 

зазначення в Україні та ЄС. У ст. 211 (3) (е) мова йде лише про обмін інформацією 

стосовно розвитку законодавства. 

Промислові зразки. Положення ст. 212—218 Угоди в цілому повторюють 

положення директиви 98/71/ЄС про правову охорону промислових зразків та 

реглменту № 6/2002 про промислові зразки Спільноти. Проте у ст. 216 не наведено 

суттєві положення регламенту № 6/2002 (ст. 19), що право забороняти використання 

незареєстрованого промислового зразку виникає лише, якщо зразок було 

скопійовано, що створює підстави для розвитку патентного тролінгу. 

Додатковий охоронний сертифікат. Угода не містить посилання на 

наближення законодавства України до положень регламенту № 469/2009 щодо 

сертифіката додаткової охорони для лікарських засобів зі змінами стосовно строку 

охорони у випадку проведення педіатричних досліджень та регламенту № 1610/96 

про запровадження сертифікатів додаткового захисту засобів захисту рослин. У ст. 

220 Угоди визначено, що сторони повинні забезпечити додатковий період охорони 
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лікарського засобу або продукту для захисту рослин, що охороняється патентом і 

який підлягав адміністративній процедурі надання дозволу. При цьому такий період 

дорівнює «проміжку часу, який проходить від дати подання заявки на патент до 

одержання першого дозволу випускати продукт...», скороченому на п’ять років». 

Також для лікарських засобів, для яких здійснюються педіатричні дослідження, 

Сторони додатково продовжують захист на шість місяців. 

Незважаючи на назву статті «Додатковий охоронний сертифікат», у ній 

відсутня згадка про такий сертифікат та мова йде про додатковий період охорони 

лікарського засобу, що охороняється патентом. 

Таким чином Угода прямо не визначає — чи має Україна відмовитися від 

продовження дії патентної охорони на лікарські засоби та засоби захисту рослин і 

запровадити додаткові охоронні сертифікати, що вводять право особливого роду — 

охорони в межах дозволу на продаж та використання. Або може йти мова про 

уточнення строків охорони, як вони обчислюються в ЄС (ч. 1 ст. 220 Угоди), та 

внесення змін лише щодо обчислення строків згідно чинного в Україні підходу 

щодо продовження строку дії охорони. Якщо буде обрано шлях імплементації в 

Україні регламентів № 469/2009 та № 1610/96, вказане бути мати негативні наслідки 

без урахування тлумачень положень регламентів рішеннями Суду Справедливості 

(див. розд. 3.1.4), а також призведе до звуження чинної охорони лікарських засобів і 

засобів захисту рослин в Україні (розд. 6.2.2). 

Охорона винаходів у галузі біотехнології. Положення директиви 98/44/ЄC 

переважно знайшли відображення в Угоді про асоціацію (ст. 221). Для винаходів у 

галузі біотехнології Угода, як і для інших ОІВ, не передбачає врахування практики 

Суду ЄС з тлумачення положень актів ЄС. У випадку директиви 98/44/ЄC вказане 

має особливу важливість стосовно патентування стовбурових клітин і з інших 

питань (див. розд. 6.2.2). 

Топографії напівпровідникових продуктів. Положення Угоди в основному 

повторюють положення директиви 87/54/ЄЕC про правову охорону топографій 

напівпровідникових виробів (ст. 224—227). Але в Угоді не наведені положення ст. 3, 

4 та 5 (6), 8, 10 директиви, що стосуються виникнення прав на топографію, 
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незастосування охорони, депонування зразку топографії, визначення об’єктів, на які 

не поширюється охорона; співвідношення з авторським правом тощо. 

Сорти рослин. В Угоді про асоціацію відсутні прямі норми, що зобов’язують 

Україну здійснювати наближення законодавства у цій сфері до законодавства ЄС. У 

ст. 228 «Сорти рослин» вказується лише, що сторони співробітничають з метою 

сприяння і посилення прав на сорти рослин відповідно до Конвенції UPOV, зокрема 

щодо необов’язкових винятків із прав селекціонерів, відповідно до ст. 15 (2) 

Конвенції. 

Аналізування відповідності регламенту № 100/94 від 27 липня 1994 р. про права 

на сорт рослин Спільноти та інших актів ЄС щодо охорони сортів рослин та Закону 

України «Про охорону прав на сорти рослин» свідчить про низку положень, 

актуальних для врахування у законодавстві України (розд. 6.2.3). 

Цивільно-правові засоби захисту прав інтелектуальної власності. Ст. 230— 

243, 251 Угоди майже у повному обсязі містять положення директиви 2004/48/ЄС 

про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності. Деякі з положень 

директиви надані у скороченому вигляді, деякі вилучено, зокрема: 

 зобов’язання щодо негайного повідомлення іншої сторони, якщо заходи з 

забезпечення доказів вжито без її заслуховування; можливість запровадження 

заходів за умови надання застави або адекватного забезпечення; визначення строку 

порушення справи після винесення рішення щодо забезпечення доказів 
251

 (заходи з 

забезпечення доказів) 
252

; 

 надання судовим органам права вимагати від заявника доказів, щоб 

пересвідчиться, що він є суб’єктом права, його право порушується або таке 

порушення є неминучим 
253

; визначення строку порушення справи по суті 
254

; 

обумовлення заходів надання застави або іншого забезпечення (ч. 6 ст. 9 директиви) 

(попередні та попереджувальні заходи); 

                                                 
251

 Положення ст. 7 (3) директиви щодо строків порушення справи повторюють відповідні положення ст. 50 (6) Угоди 

TRIPS. Проте ст. 50 Угоди TRIPS містить норми щодо тимчасових заходів, а не доказів, викладені в іншій ст. 43. 
252

 Абзац другий ч. 1; ч. 2 та 3 ст. 7 директиви та ст. 234 Угоди про асоціацію. 
253

 Ч. 4 ст. 9 директиви та ст. 236 Угоди про асоціацію. 
254

 Ч. 5 ст. 9 директиви та ст. 236 Угоди про асоціацію. Зазначимо, що в цьому випадку ст. 50 (6) Угоди TRIPS містить 

положення щодо скасування тимчасових заходів у зв’язку з тим, що судовий розгляд справи у визначені статтею 

строки не розпочався. 
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 під час винесення судом рішення брати до уваги, що виправні заходи мають 

бути пропорційними тяжкості правопорушення 
255

 (виправні заходи) (див. розд. 5.1). 

Заходи на кордоні. Питанням митних дій присвячена ст. 250 гл. 9 

«Інтелектуальна власність». У ній наведено перелік «товарів, що порушують право 

інтелектуальної власності», щодо яких митні органи мають запроваджувати 

відповідні заходи захисту; викладено у скороченому видгляді принципи захисту, а 

також визначені зобов’язання України щодо реалізації положення цієї статті 

протягом трьох років із дати набрання чинності Угодою. Стаття не має посилання на 

регламент 2003 р. № 1383/2003 щодо митних дій стосовно товарів з підозрою на 

порушення певних прав інтелектуальної власності та заходів, що треба вживати 

стосовно товарів, які порушують такі права, та імплементаційний Регламент Комісії 

(ЄС) № 1891/2004, а також не містить вимог щодо наближення законодавства 

України до їх положень. 

Одночасно ст. 84 гл. 5 «Митні питання та сприяння торгівлі» передбачає, що 

«поступове наближення до митного законодавства ЄС, як це визначено в стандартах 

ЄС та міжнародних стандартах, здійснюється згідно з Додатком XV до цієї Угоди». 

Додаток XV містить перелік актів ЄС, положення яких мають бути «впроваджені до 

законодавства України», у тому числі регламент № 1383/2003 та імплементаційний 

регламент № 1891/2004. Також вказано, що це має здійснюватися «без шкоди 

результатам поточного перегляду права ЄС стосовно митного дотримання прав 

інтелектуальної власності». 2013 р. ЄС ухвалено новий Регламент (ЄС) № 608/2013 

щодо забезпечення реалізації прав інтелектуальної власності митними органами, 

який скасовує Регламент Ради (ЄС) № 1383/2003. Регламент розширює перелік ОІВ, 

стосовно яких запроваджуються митні заходи (див. розд. 5.2). 

Таким чином, наведене вище застереження у Додатку XV, з одного боку, 

застерігає від імплементації застарілих норм регламенту № 1383/2003. Проте у гл. 5 

«Митні питання та сприяння торгівлі», а також у Додатку XV не наведено механізм, 

що зобов’язував Україну здійснювати імплементацію нових актів ЄС — порівняно з 

визначеними у Угоді механізмами врахування нових актів ЄС стосовно сфери 

                                                 
255

 Ч. 3 ст. 10 директиви та ст. 237 Угоди про асоціацію. 
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конкуренції (ст. 153), надання послуг (додаток XVII) тощо. У той же час додаток XV 

не було рішенням Ради асоціації (ст. 463) доповнено новим регламентом. 

Безумовно, Україна може в ініціативному порядку здійснити заходи з 

імплементації положень нового регламенту, як це і було зроблено. Так, 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.04.2015 № 391-р «Про 

схвалення розроблених Міністерством фінансів планів імплементації деяких актів 

законодавства ЄС у сфері оподаткування, митних питань та сприяння торгівлі» 

схвалено плани імплементації в тому числі регламенту № 608/2013 та 

імплементаційного регламенту № 1352/2013. Очевидно, що їх імплементація 

здійснюється саме за ініціативою України. 

На наш погляд, такий підхід не забезпечує сталого механізму наближення 

законодавства та забезпечення ефективної діяльності зони вільної торгівлі. Як ми 

бачимо, у випадку сфери послуг Додатком XVII до Угоди визначені зобов’язання 

Сторони ЄС повідомляти про нові ухвалені акти. Протягом трьох місяців Комітет з 

питань торгівлі має ухвалити рішення щодо включення нового або зміненого 

правового акту ЄС до Доповнень до вказаного Додатку. Після цього, стосовно 

регламенту ЄС — його має бути впроваджено в Україні з набранням чинності не 

пізніше ніж через три місяці від передбаченої регламентом дати набрання чинності, 

якщо інше не вирішив Комітет з питань торгівлі (ст. 5 Додатку XVII). Цей механізм 

не передбачено гл. 9 «Інтелектуальна власність» для об’єктів права інтелектуальної 

власності, а також гл. 5 «Митні питання та сприяння торгівлі». 

Відзначимо, що наявність в Угоді двох окремих розділів, де викладено 

зобов’язання України стосовно митного захисту прав інтелектуальної власності без 

наявності перехресних посилань, а також фактично різні зобов’язання України з 

урахуванням лише загальних принципів митного захисту права на ОІВ (ст. 250 

Угоди) або упровадження положень регламентів № 1383/2003, 1891/2004 до 

законодавства України (Додаток XV «Наближення митного законодавства»), — не 

сприяє ефективній реалізації Угоди. 

З огляду на відмінності у положеннях Угоди про асоціацію та актів ЄС у сфері 

інтелектуальної власності, на наш погляд, доцільним є здійснення органами 
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державної влади України конкретних кроків щодо утворення дієвого сталого 

механізму адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері 

інтелектуальної власності. Вказане, на нашу думку, може бути реалізовано за 

такими напрямами. 

Перший — ухвалення Радою асоціації документа щодо механізму наближення 

законодавства України до законодавства ЄС у сфері охорони інтелектуальної 

власності, у якому аналогічно до положень додатку XVII до Угоди та ст. 322, треба 

визначити зобов’язання ЄС з надання України інформації про нові акти ЄС, сталий 

механізм та строки розгляду такої інформації, особливості імплементації положень 

регламентів і директив ЄС, механізм врахування рішень Суду ЄС. 

Другий — упровадження змін до Закону України «Про Загальнодержавну 

програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», 

які мають відбивати особливості наближення законодавства відповідно до Угоди 

про асоціацію. 

З урахуванням термінів прийняття законів в Україні та інтенсивної судової 

практики Суду ЄС навряд чи можливе постійне оновлення законів України з 

врахуванням тлумачень актів ЄС Судом ЄС. З іншого боку, механізм надання 

тлумачень положень права ЄС, визначений ст. 322 Угоди про асоціацію для певних 

сфер дії Угоди, навряд чи має застосовуватися, коли вже ухвалено рішення Суду ЄС 

і мова йде про його врахування під час розгляду конкретної судової справи в Україні 

щодо застосування наближеного до законодавства ЄС законодавства України. 

Також, положення ст. 322 застосовуються саме у випадках суперечок Сторін Угоди 

про асоціацію. Проте Угода безпосередньо не передбачає застосування вказаного 

механізму отримання тлумачень положень права ЄС Судом ЄС, якщо це потрібно 

під час суперечок щодо застосування положень права ЄС, імплементованих до 

національного законодавства. Проголошуючи, таким чином, що положення актів ЄС 

певної сфери за імплементації та застосування повинні тлумачитись згідно з 

відповідними рішеннями Суду ЄС (ст. 6 Додатку XVII), Угода не містить механізму 

реалізації такого положення для судових органів в Україні. Можливим варіантом є 

визначення (аналогічно компетенції Суду EFTA) повноважень Верховного Суду 
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України надавати роз’яснення з питань інтерпретації положень Угоди про асоціацію 

та застосування імплементованих до законів України положень актів ЄС з 

урахуванням рішень Суду ЄС з тлумачення їхніх положень, а також визначення 

порядку звернення інших судів до Верховного Суду України щодо надання 

роз’яснень. 

За необхідності тлумачення норм права ЄС, відносно яких відсутні відповідні 

рішення Суду ЄС, — визначити механізм звернення Верховного Суду України до 

арбітражної групи (ст. 322 Угоди) з подальшим поданням до Суду ЄС прохання 

винести рішення з цього питання. 

Сталості механізму наближення законодавства України до законодавства ЄС 

сприяло б відображення в Угоді про асоціацію чи в іншій угоді (ст. 479) механізму 

подання запиту Верховного Суду України безпосередньо до Суду ЄС з питань 

тлумачення положень права ЄС. 

6.2. Особливості та проблеми наближення законодавства третіх країн у 

сфері інтелектуальної власності до законодавства ЄС 

Угоди про партнерство та співробітництво між ЄС та Україною, новими 

незалежними країнами (УПС), як і раніше угоди про асоціацію, укладені ЄС з 

Болгарією, Чехією, Угорщиною, Польщею, прибалтійськими країнами, іншими 

країнами Центральної та Східної Європи, містять близькі зобов’язання у сфері 

охорони інтелектуальної власності. 

Країна, що уклала Угоду, має «до кінця п’ятого року після вступу Угоди в силу 

забезпечити рівень захисту, аналогічний до існуючого у Спільноті, включаючи 

ефективні засоби забезпечення дотримання таких прав» (див. табл. 1). Угоди 

передбачають зобов’язання країн з поступового наближення законодавства до 

законодавства ЄС з забезпеченням адекватності законів у таких галузях як 

банківська справа, фінансові послуги, інтелектуальна власність тощо 
256

. Угоди 

також передбачають зобов’язання країн приєднатись до багатосторонніх конвенцій з 

охорони інтелектуальної власності 
257

, сторонами яких є держави-члени ЄС або які 

                                                 
256

 Див., зокрема, ст. 43 УПС з Казахстаном, ст. 43 УПС з Грузією, ст. 50 УПС з Україною тощо. 
257

 Перелік конвенцій для ННК є майже тотожнім, він охоплює: Бернську конвенцію про охорону літературних і 

художніх творів (Паризький акт, 1971); Міжнародну конвенцію про охорону прав акторів-виконавців, виробників 
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де-факто в них застосовуються згідно з відповідними положеннями цих конвенцій. 

Аналіз реалізації положень Угод про партнерство та співробітництво у нових 

незалежних державах (далі – ННК) свідчить, що, якщо зобов’язання з приєднання до 

міжнародних конвенцій у країнах ННК переважно були виконані, то на 2003—2004 

рр. (термін забезпечення рівня захисту аналогічно чинному в ЄС) — приведення 

національного законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності у 

відповідність до законодавства ЄС здійснено не було (Капіца, 2011). 

Таблиця 1. Строки забезпечення рівня захисту прав інтелектуальної власності у 

нових незалежних державах аналогічно до існуючого в ЄС 

Країна 
Підписання 

УПС 
Вступ УПС у силу 

Строки реалізації зобов’язань з 

забезпечення захисту прав 

інтелектуальної власності, 

аналогічно до існуючого в ЄС 

Стаття 

Азербайджан 1996 1999 2004 Ст. 42 

Білорусь 1995 
УПС не 

ратифікована 
  

Вірменія 1996 1999 2004 Ст. 42 

Грузія 1996 1999 2004 Ст. 42 

Казахстан 1995 1999 2004 Ст. 42 

Киргизстан 1995 1999 2004 Ст. 43 

Молдова 1994 1998 2003 Ст. 49 

Російська 

Федерація 

1994 1997 2002 Ст. 54, 

Дод. 10 

Таджикистан 2004 2010 2014 Ст. 39 

Узбекистан 1996 1999 2003 Ст. 41 

Україна 1994 1998 2003 Ст. 50 

 

Причини цього пов’язані з суттєвим обсягом актів ЄС, відсутністю перекладів, 

дієвих інституціональних механізмів з адаптації законодавства, а також основним — 

відсутністю (на відміну від країн Центральної та Східної Європи) програмних 

документів ЄС стосовно обсягу та етапів наближення законодавства. Угоди про 

партнерство та співробітництво передбачали надання технічної допомоги з метою 

                                                                                                                                                                            
фонограм та організацій мовлення (Рим, 1961); Протокол до Мадрідської угоди про міжнародну реєстрацію торгових 

знаків (Мадрид, 1989); Ніццьку угоду про міжнародну класифікацію виробів та послуг для цілей реєстрації знаків 

(Женева 1977, з поправками, внесеними в 1979); Будапештський договір про міжнародне визнання депонування 

мікроорганізмів для цілей патентних процедур (1977 р. із змінами, внесеними в 1980); Міжнародну конвенцію по 

охороні нових сортів рослин (UPOV) (Женевський акт, 1978). 



300 
 

 

 

здійснення заходів із наближення законодавства, а саме: обмін експертами; завчасне 

надання інформації, особливо стосовно законодавства; організацію семінарів; 

професійну підготовку; допомогу у здійсненні перекладу законодавства 

Співтовариства у відповідних секторах 
258

. Однак проекти TACIS у сфері охорони 

авторського права та суміжних прав, промислової власності, що здійснювалися в 

РФ, Україні, інших країнах у 1995—2002 рр., діяльність європейських центрів із 

удосконалення законодавства (Policy and Legal Advice Centres) не призвели до 

системного перегляду законодавства, підготовки нових редакцій законодавчих актів. 

Окреме питання — відсутність перекладів актів законодавства ЄС з 

використанням стандартів перекладу, тезаурусів, схвалених у ЄС для перекладу 

офіційних текстів мовами держав-членів ЄС 
259

, а також відсутність професійного 

юридичного редагування перекладів. З цим пов’язана різниця у вихідних даних 

документів, їхніх назвах, невідповідність термінології перекладів, здійснених 

різними перекладачами 
260

. 

У країнах Центральної та Східної Європи і країнах Європейської економічної 

зони ситуація була суттєво іншою. 

У 1995 р. Європейська комісія підготувала «Білу книгу про підготовку 

асоційованих країн Центральної та Східної Європи до вступу у Внутрішній ринок 

Європейського Союзу» (White Paper, 1995). Документ було розроблено для країн, з 

якими укладено, або передбачається укласти договір про асоціацію. У книзі надано 

рекомендації про послідовність наближення законодавства, наведено перелік 

нормативних актів ЄС, які доцільно врахувати в першу чергу, описані передумови 

для проведення гармонізації. Додаток до Білої книги — опис 899 директив і 

регламентів ЄС. У кожному з 23 розділів, присвячених певній галузі законодавства, 

наведено опис законодавства, визначено організаційні умови та механізми реалізації 
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 Див., наприклад, ст. 43 УПС з Вірменією, ст. 43 УПС з Азербайджаном, ст. 50 УПС з Молдовою, ст. 51 УПС з 

Україною. 
259

 Guide for external translators, September 2008. European Commission, Directorate-General for Translation, Directorate S 

— Translation strategy and Multilingualism. 
260

 Зокрема, аналіз перекладів актів ЄС з авторського права та суміжних прав, здійсне ний у рамках проекту TACIS 

programme Intellectual property in Ukraine (1998—2000), виявив різний переклад однакових термінів і виразів у 

директивах ЄС, відсутність юридичного редагування та можливість застосування вказаних перекладів з метою 

отримання загального уявлення про зміст актів ЄС, проте не як основа для введення змін до національного 

законодавства. 
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відповідних актів, вказано послідовність їх розгляду. 

Стосовно охорони інтелектуальної власності перший етап заходів передбачав 

приведення законодавства у відповідність до директив з авторського права і 

суміжних прав, ухвалених до 1995 р., та директиви 89/104/ЄЕС про наближення 

законодавства, що стосується торговельних марок. Вказувалось, що країни мають до 

1997 р. приєднатися до Європейської патентної конвенції. 

Під час другого етапу законодавство країн мало б бути наближеним до актів, 

які на час упровадження Білої книги розглядалися Європейським Парламентом, 

директив з охорони промислових зразків, баз даних, а також директиви 93/83/ЄEC із 

супутникового мовлення та кабельної ретрансляції, регламенту № 3295/94 стосовно 

митних дій з контролю за контрафактної продукцією, регламенту № 1768/92 щодо 

сертифікату додаткової охорони лікарських засобів. Біла книга підкреслює 

необхідність запровадження адміністративних заходів із посилення захисту прав 

інтелектуальної власності, удосконалення діяльності судових органів. 

Для асоційованих країн були встановлені високі вимоги щодо організації робіт 

із наближення законодавства. Так, згідно з повідомленням Комісії «Всебічний звіт 

щодо моніторингу рівня готовності Болгарії та Румунії до вступу до ЄС» 2005 року 

261
, ці країни повинні були щомісяця перекладати 6000 сторінок з 90 000 сторінок 

визначеного acquis з дотриманням вимог ЄС щодо перекладів. Ці переклади 

національними мовами мали бути опубліковані у спеціальному випуску Офіційного 

журналу ЄС 
262

. Суттєвим є, як визначено у Всебічному моніторинговому звіті 

Болгарії 2005 року (Bulgaria, 2005, Р. 75), що Судом ЄС були відібрані ключові 

рішення Суду, що мали бути перекладені. Їхній обсяг становив близько 15 000 

сторінок. 

Як свідчить практика застосування Білої книги, під час розгляду заяв країн 

щодо вступу до ЄС, переговорів та оцінки підготовки країн до вступу, Європейська 

комісія враховувала зміни національного законодавства відповідно до актів, 

наведених у Білій книзі. Проте щодо захисту прав інтелектуальної власності 
                                                 
261

 Communication from the Commission «Comprehensive monitoring report on the state of preparedness for EU membership 

of Bulgaria and Romania». Brussels, 25 October 2005. COM (2005) 534. 
262

 Вимоги щодо офіційної публікації актів, ухвалених ЄС до вступу країн до ЄС, національними мовами цих країн 

визначено ст. 2, 58 Акта щодо вступу. 
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відмічено, що країни здійснюють певні заходи з покращення ситуації, однак 

потрібні конкретні дії з реалізації законодавства, утворення ефективної системи 

державних органів 
263

. 

Досвід Болгарії, Польщі, прибалтійських країн вказує, що нині були здійснені 

заходи з наближення законодавства, однак їх було прийнято до ЄС з рівнем 

піратства, що суттєво перевищував наявний на той час рівень піратства інших країн 

ЄС 
264

. Таким чином для асоційованих країн найбільш важливим стосовно 

інтелектуальної власності було формальне приведення законодавства у 

відповідність до визначених актів ЄС. 

Крімтого, слід вказати на принципово різні цілі наближення законодавства 

асоційованих країн та ННК. Для перших вимагалось привести законодавство у 

відповідність до найбільш важливих із точки зору формування Внутрішнього ринку 

актів ЄС. При цьому не бралися до уваги всі рішення Суду ЄС з тлумачення актів 

ЄС, не розглядалася практика реалізації актів ЄС на національному рівні. Малося на 

увазі, що унаслідок вступу країн до ЄС на правовідносини у середині країни буде 

поширено все acquis communautaire ЄС. Іншій підхід до гармонізації законодавства 

застосовано для країн, з якими було укладено Угоду про Європейську економічну 

зону. В цьому випадку додаток до Угоди мав перелік з майже 1600 нормативних 

актів ЄС, що підлягали імплементації, зі сталим механізмом визначення того, які 

акти ЄС діють у країнах ЄЕЗ, а також із застосуванням рішень Суду ЄС з 

тлумачення положень актів ЄС. 

На відміну від асоційованих країн для переважної кількості нових незалежних 

держав вступ до ЄС не є їх політичною метою. Для країн, які декларують набуття 

членства в ЄС, питання стосовно їх членства не є таким, вирішення якого очікується 

у найближчі 5—10 років Наслідком відсутності рекомендацій було застосування в 

ННД країнах ННК положень Угод про партнерство та співробітництво щодо 

охорони інтелектуальної власності у тому обсязі, в якому країни політично було 

готові здійснювати заходи з інтеграції. 
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 Див., зокрема, Agenda 2000. Commission оpinion on Polland’s application for membership of the European Union. 

Bulletin of the European Union. Supplement 7/97, 1997. 
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 Див. щорічні звіти International Intellectual Property Alliance. URL: http://www.iipa.com/ countryreports.html 

http://www.iipa.com/
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Проекти ЄС Euro Aid, що мали місце в Азербайджані, Україні, Молдові, інших 

країнах у 2005—2014 рр. звичайно орієнтувалися на замовлення органів влади з 

проведення робіт із наближення законодавства з рекомендаціями щодо обсягів 

наближення, які суттєво розрізнялися в різних країнах. 

Серед нових незалежних держав найсуттєвіший досвід наближення 

законодавства у 2005—2014 рр. у сфері охорони інтелектуальної власності мали 

Молдова, Україна, Росія, Азербайджан. Так, під час реалізації проекту ЄС 

«Підтримка Національного координаційного бюро та імплементації Угоди про 

партнерство та співробітництво в Азербайджані» (2008—2010 рр.) 
265

 автор брав 

участь у розробці спільно з органами виконавчої влади Національного плану з 

наближення законодавства. Відносно прав інтелектуальної власності увагу було 

зосереджено на виконанні вимог Угоди TRIPS та реалізації окремих положень актів 

ЄС, що передбачало, зокрема, встановлення термінів охорони промислових зразків 

та сортів рослин — аналогічно до визначених в ЄС. 

Поряд із цим суттєвий інтерес до забезпечення високого рівня захисту прав 

інтелектуальної власності призвів до розробки автором спільно з фахівцями 

Державного комітету з авторського права Азербайджану ряду нормативних актів, 

які, з одного боку, відображали вимоги директиви 2004/48/ЄС про забезпечення 

дотримання прав інтелектуальної власності, з іншого — досвід ННК, зокрема 

України, з запровадження голографічного захисту аудіовізуальної продукції, 

регламентації продажу аудіовізуальної продукції, фонограм, комп’ютерних програм 

і баз даних, посилення координації заходів із захисту прав інтелектуальної власності 

на рівні центральних органів влади та регіонів, а також із вдосконалення 

регулювання діяльності організацій колективного управління. 

Вибірковий підхід до застосування законодавства ЄС було використано у РФ 

під час упровадження у 2006 р. Частини четвертої Цивільного кодексу Російської 

Федерації. Це стосувалося, зокрема, введення до законодавства інституту охорони 

баз даних правом suі generis, збільшення строку дії виключного права на 
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промисловий зразок до 25 років тощо. 

У Молдові було запроваджено підхід з наближення законодавства країн Східної 

Європи з забезпеченням суцільної гармонізації положень національних актів 

відповідно до актів ЄС з підготовкою та упровадженням у 2007—2010 рр. нових 

редакцій законів у сфері охорони інтелектуальної власності, що враховували вимоги 

актів ЄС 
266

. Аналізування наближення законодавства, виконане за проектом 

«Підтримка імплементації угод між Молдовою та Європейським Союзом» (2008—

2010) 
267

, свідчить, що при констатації формального наближення законодавства 

висувалося основне зауваження — необхідність для повної апроксимації приділення 

суттєвої уваги питанням захисту прав. Таким чином ми бачимо зміну політики ЄС 

від пріоритету формального наближення законодавства для асоційованих країн 

Центральної та Східної Європи до акцентування уваги у відносинах із країнами 

ННК не стільки на відповідності актів законодавства, скільки на реалізації прав 

інтелектуальної власності. 

В Україні проекти технічної допомоги у 1998—2003 рр. (Tacis (1998—2003); 

Tacis (1999—2001)) також не призвели та не мали за мету підготовку проектів 

законів щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС чи перекладу 

відповідного acquis ЄC у сфері інтелектуальної власності. Приклад України є 

цікавим, бо суттєві зміни в організації наближення законодавства були пов’язані 

перш за все з запровадженням за ініціативою Уряду України ефективної 

інституціональної системи підготовки нормативних актів, їхньої перевірки на 

відповідність законодавству ЄС, реалізацією програм перекладів законодавства з 

юридичною експертизою та застосуванням стандартів перекладів, запроваджених у 

ЄС (Кравчук, Парапан, 2005). 

В Угодах про асоціацію з Україною, Молдовою, Грузією  не відображено 

єдиного для всіх напрямків Угоди механізму урахування у ході наближення 

національного законодавства та його застосування рішень Суду ЄС, як це було 
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здійснено під час утворення Європейської економічної зони та Європейської 

асоціації вільної торгівлі.  

Зазначимо, що у випадку Угоди про Європейську економічну зону (Угоди ЄЕП, 

Agreement on the European Economic Area, 1994) запроваджено механізм визначення, 

дія яких нових актів ЄС поширюється на країни ЄЕП. При цьому інтерпретація 

імплементованих положень актів ЄС мала здійснюватись із урахуванням рішень 

Суду ЄС, ухвалених до укладання Угоди. Також ст. 108 (2) Угоди ЄЕП та Угода між 

країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (до яких входять країни ЄЕП та 

Швейцарія, EFTA) передбачають утворення Наглядової установи та Суду EFTA і 

визначають, що ці установи мають здійснювати інтерпретацію Угоди ЄЕП, 

положень актів ЄС, що додаються до Угоди, з урахуванням рішень Суду ЄС, 

ухвалених після підписання Угоди про ЄЕП (ст. 3 (1)(2)) (Guillaume, 2016, Р. 43). 

Наведені дані свідчать про актуальність розробки методології проведення 

порівняльних досліджень національного законодавства та законодавства ЄС з 

метою наближення законодавства для країн, що не передбачають в найближчий 

час вступ до ЄС або вказане не є їх політичною метою, проте існують вимоги угод 

про партнерство та співробітництво або про асоціацію щодо здійснення наближення 

національного законодавства країн до законодавства ЄС.  

З ухваленням у 2002 р. Закону України «Про концепцію Загальнодержавної 

програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» 

та у 2004 р. Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу» (далі — Закон) 

виконання комплексних порівняльно-правових досліджень відповідності 

законодавства України acquis Європейського Союзу стало обов’язковим етапом 

здійснення адаптації законодавства. На виконання вказаних актів Центром 

європейського та порівняльного права і Державним департаментом з питань 

адаптації законодавства Міністерства юстиції України були започатковані 

дослідження у пріоритетних сферах адаптації: фінансові послуги, податки, 

бухгалтерський облік, державні закупівлі, захист прав споживачів, інтелектуальна 

власність тощо. Крім того, низку досліджень було організовано Міністерством 
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палива та енергетики України, Національним банком України та іншими 

державними установами. 

Відзначимо, що започаткування порівняльних досліджень враховує більш ніж 

десятирічний досвід наближення законодавства країн Центральної та Східної 

Європи до законодавства ЄС. Складність і багатоплановість питань, що виникають у 

процесі робіт, призвели, зокрема у Польщі, до визначення на тендерній основі груп 

експертів із академічних центрів, місцевих та іноземних юридичних фірм. Для 

кожної з 23 галузей права ЄС експерти мали ідентифікувати чинні правові акти 

Польщі та ЄС, здійснити їх детальний аналіз, включаючи аналіз рішень Суду ЄС; 

з’ясувати необхідність змін законодавства Польщі; скласти пропозиції щодо змін 

чинних та ухвалення нових нормативних актів. Результати досліджень було 

опубліковано у формі звітів, доповнених перекладами польською мовою окремих 

необхідних актів європейського законодавства (Горка, 1998, С. 26—30). 

Досвід в Україні робіт із адаптації виявив низку питань щодо обсягу 

проведення порівняльних досліджень, їх організації, мети, форми представлення 

результатів і свідчить про різні підходи до їхнього здійснення (Капіца, 2006e, С. 

56—67). Суттєва відповідальність щодо висновків таких досліджень, враховуючи, 

що їх наслідком мають стати значні зміни законодавства України, свідчить про 

актуальність узагальнення досвіду досліджень та вироблення рекомендацій з їх 

проведення. 

Треба вказати на певну специфіку таких досліджень у порівнянні з 

загальновживаним підходом. Традиційно результатом порівняльно-правового 

дослідження є з’ясування історичної послідовності державно-правових явищ, 

генетичного зв’язку між ними, ступеня запозичення елементів (норм, принципів, 

форм права) однієї правової системи в іншій, класифікації державно-правових явищ 

(Скакун, 2000, С. 558—561). При цьому в більшості випадків не ставиться питання 

про оцінку ефективності правових норм тієї чи іншої правової системи, цінності 

права та окремих норм різних правових систем, моделювання наслідків запозичення 

певних норм іноземних країн у національному праві. 

Поширеним є вивчення досвіду інших країн у дисертаційних дослідженнях. 
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Однак здебільшого це стосується порівняння чинних актів інших країн та України і 

формулювання пропозицій щодо вдосконалення окремих положень законодавства 

України чи вирішення певних важливих, поставлених дисертантом питань. При 

цьому досить рідко предметом дослідження є порівняння в цілому галузі (підгалузі) 

права України та інших країн із аналізуванням переваг та недоліків правового 

регулювання в цих країнах і наданням на підставі такого аналізу рекомендацій щодо 

вдосконалення національного законодавства. Крім того, обсяг такого дослідження 

цілком визначається науковим інтересом дисертанта та не обумовлений певними 

зобов’язаннями чи стандартами. 

Разом з тим у методології права до завдань порівняльно-правового методу 

належить виявлення позитивних і негативних сторін правових систем, а також 

використання чужого досвіду, особливо в плані практики створення права (Лукич, 

1981, С. 201). На сучасному етапі, як відзначає Ю.С. Шемшученко, «роль методу 

порівняльного правознавства суттєво зросла. Ніякий законопроект не приймається 

без врахування того, як це було зроблено у сусідів» (Шемшученко, 2003, С. 40). 

Суттєвим внеском у розуміння національного вибору щодо адаптації 

законодавства стало ухвалення у 2006 р. Закону України «Про Загальнодержавну 

програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» 

з вимогами недопущення актів законодавства, які суперечать acquis communautaire 

(р. VII Закону), та закладанням навіть більш високих стандартів наближення 

законодавства, ніж визначені ЄС у «Білій книзі про підготовку асоційованих країн 

Центральної та Східної Європи до вступу у Внутрішній ринок Європейського 

Союзу» 1995 р. За Законом джерела acquis communautaire охоплюють, окрім 

первинного законодавства, директив та регламентів, також і рішення, рекомендації, 

рішення Європейського Суду тощо (розділ II Закону). 

Такі стандарти практично не відрізняються від вимог ЄС щодо гармонізації 

законодавства держав-членів. Наскільки є доцільним наближення законодавства у 

такому обсязі та якого ступеня відповідності потрібно — питання, відповідь на яке є 

завданням порівняльного дослідження. Також у Законі викладені завдання з 

виконання Програми — визначити акти acquis communautaire, які регулюють 
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правовідносини у відповідній сфері; здійснити переклад визначених актів 

українською мовою; здійснити комплексний порівняльний аналіз регулювання 

правовідносин у відповідній сфері в Україні та в ЄС; розробити рекомендацій щодо 

приведення законодавства України у відповідність з acquis communautaire тощо (р. 

VI Закону). Водночас у Законі не розкрито саме зміст та методологію порівняльних 

досліджень, що спричинило виникнення різних поглядів на їх здійснення 

дослідників відповідних пріоритетних сфер адаптації законодавства. 

Автором було здійснено аналіз методології проведення порівняльних 

досліджен в різних сферах права, організованих Міністерством юстиції України в 

рамках робіт з адаптації законодавства України до законодавства ЄС, наведених  в 

ряді видань міністерства (Податкові аспекти, 2004; Регулювання сфери фінансових 

послуг, 2002; Регулювання у сфері бухгалтерського обліку, 2005;  Митне 

регулювання, 2005; Правове регулювання (щодо прав споживачів), 2005; 

Регулювання правовідносин (щодо державних закупівель), 2005 тощо). 

Відзначимо різний підхід авторів до структури викладення порівняльного 

дослідження, його детальності, додатків. Переважно дослідники приділяють увагу 

опису європейського законодавства. При цьому окремо розглядають законодавство 

України з узагальненим та інколи більш детальним розглядом спільних і відмінних 

рис відповідного регулювання в ЄС та Україні, а також наданням рекомендацій з 

удосконалення національного законодавства. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. 

№ 111-р «Про заходи щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції 

України до Європейського Союзу в 2004 році» Центром європейського та 

порівняльного права Міністерства юстиції України було ініційовано виконання 

порівняльного дослідження законодавства України та ЄС у сфері охорони 

інтелектуальної власності, а також переклад актів ЄС у сфері охорони 

інтелектуальної власності. Виконавцями дослідження були фахівці Центру 

інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, Міністерства 

юстиції України, Центру європейського та порівняльного права, інших організацій. 

На початку дослідження, після аналізування наявного на той час досвіду робіт з 
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адаптації, стала зрозумілою неможливість окремого розгляду положень права 

інтелектуальної власності ЄС та України із обговоренням лише деяких проблемних 

питань, вирішення яких має здійснюватися відповідно до досвіду ЄС. 

Недостатньо, на наш погляд, було здійснити аналіз конкретного акту ЄС без 

оцінки актуальності його положень та урахування практики застосування, а також 

аналізу положень, що були вилучені з проекту акту під час його підготовки, але 

можуть становити інтерес для України. Досвід роботи з законодавством ЄС 

свідчить, що інколи є розбіжності між положеннями актів ЄС та багатосторонніми 

угодами, укладеними Україною та державами-членами ЄС або Україною та ЄС. 

Таким чином, будь-який акт ЄС треба розглядати в контексті міжнародних угод, 

причому необхідно дійти згоди, як діяти у випадку такої суперечності. 

Акти ЄС ухвалені з метою гармонізації законодавства. Якщо ж у державах-

членах певні питання були вирішені та наближення законодавства для ЄС не було 

актуальним, інструменти гармонізації не застосовувалися. Проте саме питання, не 

охоплені актами ЄС, можуть бути важливими для України. 

Слід взяти до уваги різні цілі наближення законодавства асоційованих країн 

Центральної та Східної Європи і ННК. Для асоційованих країн метою було 

наблизити національне законодавство до найбільш важливих з точки зору 

формування Внутрішнього ринку директив та регламентів ЄС, а також створити 

ефективні механізми їх реалізації на державному рівні. Завдання всебічного 

наближення законодавства, у тому числі врахування всіх рішень Суду ЄС із 

тлумаченням актів ЄС, не ставилася, оскільки після вступу країн до ЄС на 

правовідносини всередині країни має бути поширено все acquis communautaire ЄС. 

На відміну від асоційованих країн, для переважної кількості нових незалежних 

держав вступ до ЄС не є політичною метою. Для країн, які декларують набуття 

членства в ЄС, питання стосовно їх членства не є таким, вирішення якого очікується 

у найближчі 5—10 років. Тобто врахування у національному законодавстві лише 

окремих положень або актів ЄС, а також не врахування рішень Суду ЄС, судової 

практики держав-членів призведе до унеможливлення ефективного застосування 

імплементованих норм актів ЄС. 
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Так, наприклад, суттєвим розвитком положень директиви 96/9/ЄС про правову 

охорону баз даних законодавства вважається ухвалення у 2002 р. Судом 

Справедливості рішень у чотирьох справах (Case C-203/02, Case 338/02, Case 444/02, 

Case 46/02), включаючи справу British Horseracing Board & William Hill, де надано 

тлумачення терміна «база даних», наведеного у ст. 1 директиви, концепції 

інвестування, понять «вилучення», «повторне використання», а також концепції 

«суттєва частина» та «несуттєва частина» змісту бази даних. 

У зв’язку з цим автором було запропоновано концепцію роботи над актами ЄС, 

яка передбачала для кожної сфери правовідносин, пов’язаної з певним об’єктом 

права інтелектуальної власності, з’ясування таких питань: 

 причини гармонізації; 

 досвід охорони прав на певний об’єкт права інтелектуальної власності в 

державах-членах ЄС на момент ухвалення акту з гармонізації, розгляд чинних у 

державах-членах та ЄС на той час міжнародних договорів; 

 робота з підготовки акта та його розгляду інституціями ЄС (Зелені, Білі 

книги ЄС, рішення Комісії, Європейського Парламенту, Економічно-соціального 

комітету, аналіз різних думок під час ухвалення відповідного акта); 

 причини внесення змін до акта ЄС, його розвиток рішеннями Суду 

Справедливості; 

 результати аналізу приведення законодавства держав-членів ЄС у 

відповідність до актів ЄС, недоліки регулювання; існування проектів змін акта, 

дослідження практики його застосування. 

Далі послідовно повинні досліджуватися положення відповідного акта ЄС, 

міжнародних договорів, судових рішень та законодавства України з підготовкою 

пропозицій змін до національного законодавства. Результатом роботи мали стати 

конкретні пропозиції щодо змін до законодавства України, викладені у висновках та 

планах-графіках адаптації. 

Вказаний підхід було реалізовано у дисертаційному дослідженні, а також при 

організації автором здійснення порівняльного дослідження законодавства України 

та ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності (Право інтелектуальної власності, 
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2006). Результати дослідження у 2004 р. було передано Міністерству юстиції 

України, іншим органам виконавчої влади та використано під час підготовки 

проектів законодавчих актів у сфері інтелектуальної власності (відповідно до Плану 

роботи Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2004 № 315). 

Негармонізоване законодавство держав-членів ЄС. Суттєве питання, що 

виникає у ході порівняльного дослідження: чи достатньо для здійснення робіт з 

адаптації законодавства розгляду лише гармонізованого законодавства ЄС? Вказані 

питання були поставлені автором у дослідженні авторського прав і суміжних прав в 

Європі (Капіца, Ступак, Жувака, 2012). Наприклад, значне коло питань охорони 

авторського права і суміжних прав держав-членів залишилося поза процесом 

гармонізації законодавства. Це стосується приватного копіювання, репрографічного 

відтворення, особистих немайнових прав творців і, з урахуванням директиви 2014 

р., щодо колективного управління, — особливостей колективного управління 

правами суб’єктів авторського права і суміжних прав на національному рівні. 

Дослідження негармонізованого законодавства країн Східної та Центральної 

Європи, а також досвіду охорони авторського права і суміжних прав Франції, 

Нідерландів, ФРН, Великої Британії, Швеції свідчить про важливі напрацювання 

держав-членів ЄС у цій галузі, вони представляють суттєвий практичний та 

науковий інтерес в Україні (див. 1.4) (Капіца, Ступак, Жувака, 2012. С. 539—545; 

Капіца, 2016c, С. 98—102). 

Важливим питанням для порівняльних досліджень є оцінка загальної 

відповідності законодавства України та ЄС. Українсько-європейським 

консультативним центром з питань законодавства в рамках проекту TACIS 

розроблялися матриці показників ефективності наближення законодавства України 

до законодавства ЄС (Матриці показників, 2004). У них наведено назви актів ЄС, 

законодавчі акти України та оцінено рівень наближення (не гармонізовано, 

гармонізація на завершальній стадії, гармонізовано). Також викладено загальні 

рекомендації щодо змін українського законодавства, наприклад, «може бути 

використана (відповідна директива ЄС, прим. авт.) для адаптації Закону України 
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«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» або «цей Закон (Закон України 

«Про авторське право і суміжні права», прим. авт.) необхідно доповнити деякими 

положеннями ст. 9 зазначеної директиви» (Матриці показників, 2004. С. 86—87). 

Зазначимо, що вказана оцінка відповідності переважно не враховувала 

первинне законодавство ЄС, міжнародні договори у сфері охорони інтелектуальної 

власності, укладені Україною, ЄС та державами-членами, а також рішення Суду ЄС. 

Законом України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України 

до законодавства ЄС» було передбачено здійснення значно детальнішого аналізу з 

підготовкою конкретних пропозицій щодо змін законодавства України, що було 

реалізовано у згаданих вище працях. 

На наш погляд, розподіл законодавства України на три групи (гармонізовано, 

не гармонізовано та гармонізація на завершальній стадії) є занадто узагальненим та 

не відображає повною мірою особливості наближення законодавства України. Крім 

того, доцільним є застосування кількісних показників, що дає змогу ефективніше 

оцінювати стан робіт з адаптації. 

 

Відповідність законодавства України законодавству ЄС у сфері охорони 

інтелектуальної власності 

У проекті Керівництва з практичних питань наближення законодавства, 

підготовленого експертами Світового банку (Halloran, 2006), запропоновано для 

певного акта ЄС у таблицях зазначати його положення і необхідні зміни 
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законодавства України. Загальна сума таких положень — це число, зменшення якого 

свідчить про просування робіт з адаптації та дозволяє здійснювати кількісний 

моніторинг робіт. На наш погляд, попри корисність такого підходу для моніторингу 

адаптації, він не вирішує проблеми оцінки значущості положень актів ЄС для 

врахування у законодавстві України. Досвід роботи з адаптації законодавства 

свідчить, що доцільно запропонувати такі критерії відповідності законодавства 

України та ЄС: 

 законодавство України не відповідає законодавству ЄС; 

 низка положень законодавства України має бути приведена у відповідність 

до законодавства ЄС (70 %); 

 окремі положення законодавства України мають бути приведені у 

відповідність до законодавства ЄС (80 %); 

 у законодавстві України відсутні певні уточнення, наявні у праві ЄС (90 %); 

 законодавство України відповідає законодавству ЄС; 

 законодавство України містить більш високі стандарти охорони 

(врегулювання правовідносин), ніж законодавство ЄС. 

Кожному з указаних критеріїв варто визначити певне кількісне значення (вибір 

їх не є суттєвим). Основна мета — можливість їх використання для однорідного 

зіставлення ступеня наближення різних правових інститутів у межах певної галузі 

(підгалузі) права. 

Такий підхід було застосовано для оцінки відповідності законодавства України 

та ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності (рисунок) (Капіца, 2006e, С. 56—

67). Оцінку було здійснено у 2006 р., проте до 2018 р. ситуація не змінилася, за 

винятком законодавства щодо об’єктів права інтелектуальної власності, створених 

за бюджетні кошти (розд. 6.2.3). З рисунку видно, що основна частина правових 

інститутів розділилась на дві групи. У положеннях актів, що належать до першої 

групи, відсутні певні уточнення, наявні у праві ЄС. Так, наприклад, ст. 24 Закону 

України «Про авторське право і суміжні права» передбачає вичерпний перелік 

випадків вільного використання комп’ютерної програми. Ст. 6 директиви 

91/250/ЄЕС встановлює, що під час використання комп’ютерної програми 



314 
 

 

 

забороняється використання інформації, одержаної в результаті декомпіляції, а 

також для виробництва та маркетингу тощо. Проте застосування таких дій 

заборонено законодавством України через зазначення випадків вільного 

використання програми. Таким чином, запозичення вказаних положень права ЄС 

доцільно лише за широкого розповсюдження в Україні вказаних порушень. При 

цьому нові норми закону будуть лише уточненням дій, що підлягають забороні. 

До другої групи віднесено правові норми, які потребують часткового 

приведення у відповідність до законодавства ЄС. Так, за ефективного в Україні 

інституту охорони промислових зразків, що дозволяє забезпечити охорону в тому 

числі зразків нерезидентів України, законодавство України має бути адаптовано 

щодо відмови від критерію «естетична чи ергономічна цінність» для оцінки 

патентоспроможності. Натомість треба увести умови патентоспроможності — 

«індивідуальний характер промислового зразка». Потрібно закріпити положення 

щодо неможливості надання охорони зразкам, які виконують виключно технічну 

функцію, та зразкам з’єднувальних компонентів. Строк охорони промислових 

зразків має бути збільшено з 15 до 25 років. 

Два інститути — охорони фірмових найменувань та сортів рослин — містили 

низку норм, які не відповідали праву ЄС, що, на наш погляд, обумовлювало вкрай 

низьку ефективність застосування цих інститутів в Україні. Щодо охорони баз 

даних правом sui generis, таке право є відсутнім в Україні. Правовий режим об’єктів 

права інтелектуальної власності, що створюються за рахунок бюджетних коштів, в 

Україні до 2015 р. не відповідав чинному в ЄС. Проте регулювання виробництва, 

продажу лазерних дисків в Україні перебуває на значно вищому рівні, ніж в ЄС, що 

пов’язано з суттєвим посиленням законодавства та правозастосовної діяльності у 

2002—2005 рр. 

6.3. Acquis ЄС та законодавство України з охорони прав інтелектуальної 

власності 

У розділі розглянуто відмінності законодавства України та законодавства ЄС у 

сфері інтелектуальної власності. Останнє базується на здійснених раніше 

дослідженнях під час проведення комплексного порівняльного аналізу 
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законодавства України та ЄС, дослідженнях авторського права і суміжних прав в 

Європі та Україні, а також сучасної проблематики охорони прав інтелектуальної 

власності в ЄС та Україні, вимогах Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. У 

зв’язку з аналізом вказаних питань у низці монографічних досліджень і статей у 

розділі наведено лише основні напрями адаптації законодавства стосовно 

авторського права і суміжних прав. Ширше питання адаптації проаналізовано для 

об’єктів промислової власності та інших об’єктів права інтелектуальної власності з 

урахуванням змін законодавства ЄС у цій сфері у 2006—2017 рр. Докладний аналіз 

порівняння законодавства України та ЄС у сфері авторського права і суміжних прав, 

промислової власності наведено в опублікованих виданнях 
268

.  

6.3.1. Авторське право і суміжні права 

Охорона комп’ютерних програм. Положення директиви 91/250/ЄЕС 

(2009/24/ЄC — кодифікований текст) про правову охорону комп’ютерних програм 

відповідають законодавству України, що пов’язане передусім з її використанням у 

ході розробки проекту Закону України «Про авторське право і суміжні права» 1992 

року. Проте деякі положення українського законодавства необхідно уточнити: 

виключні права стосовно комп’ютерних програм, права на декомпіляцію та інші дії 

з використання програм, що не потребують дозволу суб’єкта права, рішення Суду 

ЄС щодо права на вторинне використання — перепродаж комп’ютерної програми, 

обсяг прав на комп’ютерну програму (Капіца, 2005 f).  

Зазначимо, що положення ст. 180—184 Угоди про асоціацію повторюють 

положення ст. 1, 2, 4, 6 директиви 2009/24/ЄC. Але вилучено ряд норм, зокрема 

норму ст. 4 (с) директиви щодо вичерпання прав на комп’ютерну програму, що у 

зв’язку з рішеннями Суду ЄС (Case С 128/11, Case C-166/15) набуває особливого 

значення у зв’язку з перепродажем використаних комп’ютерних програм. 

Охорона баз даних. Аналіз відповідності положень директиви 96/9/ЄC про 

                                                 
268

 Зазначимо, що в опублікованих дослідженнях (Авторське право, 2012; Право інтелектуальної власності, 2006) 

здійснено докладний порівняльний аналіз законодавства України та ЄС та підготовлені плани-графіки адаптації 

законодавства з зазначенням положень директив ЄС та статей законів України, до яких мають бути внесені зміни. 

У доповідях «Огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire» 2006 та 2007 рр. (авторський 

розділ «Інтелектуальна власність») Державного департаменту з питань адаптації законодавства Міністерства юстиції 

наводилися оцінки: ступінь урахування положень актів acquis communautaire в національному законодавстві України, 

відповідність чинних нормативно-правових актів України acquis communautaire та надавалися пропозиції щодо зміни 

законодавства та заходів з адаптації. 



316 
 

 

 

правову охорону баз даних і законодавства України свідчить, що авторсько-правова 

охорона баз даних за директивою в цілому відповідає українському законодавству. 

Уведення окремих уточнень стосується випадків вільного використання баз даних. 

Натомість, завдання гармонізації законодавства України до законодавства ЄС і 

вимоги директиви щодо захисту в ЄС правом sui generis баз даних, створених у 

третіх державах, лише на підставі двосторонніх договорів, укладених з ЄС, 

призводить до необхідності визначення, яким правовим інститутом має захищатися 

в Україні позбавлений оригінальності зміст баз даних. 

Враховуючи запровадження в ЄС права sui generis унаслідок відсутності на той 

час гармонізованого законодавства держав-членів щодо недобросовісної 

конкуренції, критику щодо права sui generis в ЄС і США, доцільність використання 

наявних національних правових інститутів під час уведення нових положень у 

національне законодавство (див. розд. 2.1.2), видається, що мета — захист 

інвестицій у бази даних — може бути досягнута шляхом внесення доповнень до 

законів України «Про інвестиційну діяльність» та «Про недобросовісну 

конкуренцію». Важливо у ході розробки таких законопроектів повною мірою 

відобразити в них рішення Суду ЄС щодо тлумачення положень директиви. 

Зазначимо, що в Угоді про асоціацію (ст. 185—189) переважно відображені 

положення статей директиви 96/9/ЄC з певними вилученнями. Угода не наводить 

положення інституту права sui generis щодо змісту бази даних (глава III директиви) і 

за відсутності відповідних норм у законодавстві України це призводить до 

відсутності охорони українських баз даних правом sui generis у ЄС (див. ст. 11 (3) 

директиви) та розд. 6.1.2). 

Необхідність уведення у законодавство України права sui generis шляхом 

доповнення законодавства про інвестиційну діяльність та недобросовісну 

конкуренцію було запропоновано нами 2004 р. за результатами виконання 

порівняльного дослідження законодавства України та ЄС у сфері охорони 

інтелектуальної власності (Порівняльне дослідження, 2004; Капіца, 2004c). 

Під час роботи робочих груп із розробки проектів законодавчих актів з 

адаптації законодавства з охорони інтелектуальної власності, створених у 2004 р. 
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Міністерством юстиції України (відповідно до доручення Кабінету Міністрів 

України від 30.04.2004 № 18643/1/1-04), розглядалися такі варіанти введення права 

sui generis стосовно баз даних у законодавство України: 

 ухвалення окремого закону щодо права sui generis, 

 доповнення Закону України «Про авторське право і суміжні права», 

 використання для досягнення цілей директиви 96/9/ЄC законодавства про 

недобросовісну конкуренцію та інвестиційну діяльність. 

Вирішено, що вводити право «особливого роду» у законодавство України 

окремим законом не доцільно, потрібно запровадити доповнення з урахуванням 

рекомендацій зазначеного порівняльного дослідження, наявного законодавства про 

інвестиційну діяльність, а саме Закону України «Про інвестиційну діяльність». 

Кабінет Міністрів України таку позицію підтримав і доручив (розп. Кабінету 

Міністрів України від 16.06.2005 № 201-р) Мінекономіки, Мінфіну, Мін’юсту 

України підготувати проект Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про інвестиційну діяльність» та проекти нормативно-правових актів щодо правової 

охорони баз даних у сфері інвестиційної діяльності. За роки, що минули, 

альтернативні думки різних дослідників не знайшли підтримки в органах виконавчої 

та законодавчої влади. Так, розширення за рахунок норм щодо права sui generis 

«Закону України «Про авторське право і суміжні права» виявляється недоцільним та 

концептуально невірним, враховуючи, що Закон обмежується лише охороною 

«особистих немайнових прав і майнових прав авторів та їх правонаступників, 

пов’язаних із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва — 

авторського права, і прав виконавців, виробників фонограм і відеограм та 

організацій мовлення — суміжних прав» (преамбула Закону України «Про авторське 

право і суміжні права»). 

Стосовно ухвалення в Україні спеціального закону щодо права sui generis, про 

що інколи йдеться у публікаціях, варто зауважити про відсутність у них наукового 

обґрунтування необхідності започаткування в Україні права «особливого роду» 

(Комзюк, 2011). За умов існування у країні розвинутих національних інструментів і 

судової практики з їх застосування імплементація норм міжнародного права, 
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адаптація законодавства передбачає перш за все використання чинного 

законодавства, особливо враховуючи наявні засоби захисту прав. Оскільки право sui 

generis не є авторським та його зміст передбачає охорону інвестицій і захист від 

недобросовісної конкуренції, найбільш доцільним є введення відповідних норм у 

Закони України «Про інвестиційну діяльність» та «Про захист від недобросовісної 

конкуренції». При цьому відсутня необхідність уведення в Україні спеціального 

права sui generis. Цілі щодо захисту інвестицій у створення баз даних можуть бути 

досягнуті з використанням наявних правових інститутів, із уведенням відповідних 

визначень, норм щодо дій, які забороняються, виключень. 

Посилання, що в ЄС захист інвестицій у бази даних здійснено через право 

«особливого роду», не є вагомим аргументом. Як зазначено вище, в ЄС виникнення 

права sui generis було пов’язано саме з відсутністю на той час належної гармонізації 

національного законодавства держав-членів про недобросовісну конкуренцію, що 

спричинило появу конструкції права «особливого роду». 

Відсутність сталих позитивних економічних результатів застосування права sui 

generis, поява думок щодо доцільності його скасування, суттєвий розвиток баз даних 

у США, де застосовуються інші форми охорони неоригінального змісту баз даних, 

та відмова на цей час у США від запровадження законодавства, аналогічного 

європейській директиві 96/9/ЄЕC, — усе це не є аргументами на користь підтримки 

«тиражування» такого права в інших країнах. 

Автор погоджується з висновком директора Інституту інформаційного права 

Університету Амстердама, автором багатьох досліджень імплементації acquis 

communautaire державами-членами, професора Бернта Гугенгольца та інших, які, 

вказуючи на недоліки директиви, звертають увагу на те, що якщо ЄС передбачає 

розповсюдити охорону неоригінального змісту баз даних глобально, то найбільш 

розумною політикою було б перетворення директиви на акт щодо недобросовісної 

конкуренції — законодавство, розвинуте в інших державах світу («If the EC wants a 

model for global consensus, it need not look any further than its archives») (Мaurer, 

Hugenholtz, Onsrud, 2001. P. 790). 

Право на прокат, право на позичку та деякі суміжні права. Аналіз 
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законодавства України та директиви 2006/115/ЄС свідчить про необхідність 

запровадження змін і доповнень до українського законодавства. Це стосується видів 

використання об’єктів авторського права та суміжних прав, уточнення понятійного 

апарату, визначення прав автора та виконавця на справедливу винагороду за прокат. 

Мають бути адаптовані положення щодо неможливості відмови від права на 

одержання справедливої винагороди за прокат та щодо управління правом на прокат 

організаціями колективного управління, гармонізації сплати авторської винагороди 

за позичку та ряд інших. 

Необхідно також врахувати визначення директивою терміну «фільм». На 

особливу увагу заслуговує нове для права України положення щодо неможливості 

відмови від права на отримання справедливої винагороди у зв’язку з прокатом (ст. 4 

(2) директиви 92/100/ЄЕС). (Капіца, Ступак, 2004). Важливо, що Угода про 

асоціацію містить лише окремі положення директиви 2006/115/ЄС (див. розд. 6.1.2). 

Мовлення, публічне сповіщення та кабельна ретрансляція. Порівняння 

законодавства ЄС та України свідчить про необхідність внесення змін до законів 

України «Про авторське право і суміжні права», «Про кінематографію», «Про 

телебачення і радіомовлення», «Про рекламу», а також взаємоузгодження цих 

законів. Аналіз директив 89/552/ЄЕС та 93/83/ЄЕС у контексті адаптації 

законодавства дозволяє зробити такі висновки: 

 поняття «мовлення», «публічне сповіщення», «кабельна ретрансляція» мають 

розглядатися скрізь призму законодавства про мовлення і, водночас, про авторське 

право і суміжні права. Українським нормотворцям необхідно гармонізувати 

положення цих двох гілок законодавства; 

 європейська конвенція з транскордонного телебачення, неодноразово згадана 

у директиві 89/552/ЄЕС (ст. 6 (1) (b)), має бути розглянута разом із положеннями 

директиви, враховуючи, що значну кількість положень Конвенції відображено у 

директиві; 

 потребують розмежування поняття «програма» та «передача» (ст. 35 Закону, 

ст. 449—451, 455, 456 ЦК України) з урахуванням, що у законодавстві ЄС вони не 

синонімізуються; 
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 директива 93/83/ЄЕС припускає можливість запровадження у національному 

законодавстві лише єдиного випадку використання об’єктів авторського права і 

суміжних прав без дозволу відповідних суб’єктів: ретрансляції у межах території 

проживання суб’єкта авторського права і суміжних прав, якщо ним було надано 

дозвіл на первинну трансляцію відповідно до положень директиви (ст. 9 (3)). У 

цьому випадку вказано також на задоволення матеріальних інтересів автора (ст. 9 

(1),(2)). Відповідна практика держав-членів ЄС зі сплати винагороди має бути 

відображена у законодавстві України (Капіца, Ступак, 2006b). 

Зазначимо, що з 12 змістовних статей директиви 93/83/ЄЕС в Угоді про 

асоціацію наведені положення лише двох: щодо права на мовлення та права на 

кабельну ретрансляцію (ст. 2, 8 директиви та ст. 191, 192 Угоди). Значну кількість 

положень директиви не відображено у Угоді (див. розд. 6.1.2.). 

Строки охорони авторського права і суміжних прав. Аналіз директив 

93/98/ЄЕC та 2006/116/ЄС про гармонізацію строку охорони авторського і деяких 

суміжних прав свідчить, що загальний встановлений строк охорони в Україні 

співпадає з відповідним строком у ЄС. Але строк охорони певних категорій об’єктів 

авторського права не відповідає строкам, встановленим директивами. Головною 

причиною цього є те, що в українському законодавстві об’єкти авторського права 

розглядаються в цілому. Директива містить положення про певні категорії творів і 

строк їх охорони, який може не співпадати з загальним строком охорони. У зв’язку з 

цим актуальним є внесення відповідних зміни до українського законодавства. 

Строк чинності суміжних прав відповідає строкам, установленим директивою 

2006/116/ЄС лише частково. Саме тому гармонізація нашого законодавства з 

нормами ЄС щодо строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на 

виконання, фонограму, відеограму є необхідністю. Доцільним є також врахування 

положень директиви щодо визначення строків охорони для творів, а також об’єктів 

суміжних прав, країною походження яких є третя країна, і автор не є громадянином 

Спільноти (абз. 22 Преамбули, ст. 7 (1) директиви 93/98/ЄЕС).  

Щодо збільшення строків охорони виконань і фонограм до 70 років директивою 

2011/77/ЄС — запровадження такої норми в ЄС було насамперед пов’язано з 
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комерційними інтересами певних груп суб’єктів прав в ЄС. Уведення такого 

положення в Україні має бути розглянуто в економічні площині інтересів 

українського суспільства. Положення директив відображені в Угоді про асоціацію 

частково та з певними змінами щодо строку дії авторського права на 

кінематографічні та аудіовізуальні строки, а також строків дії суміжних прав, що 

треба взяти до уваги у ході робіт з адаптації законодавства. 

Право слідування. Порівняння законодавства України та директиви 2001/84/ЄC 

про право слідування на користь автора оригінального твору мистецтва свідчить, що 

законодавство України має бути суттєво змінено. 

Зокрема, необхідно визначити платника винагороди, оскільки Закон України 

«Про охорону авторського права і суміжних прав» і ЦК України вказують на різних 

осіб: посередника і продавця. Треба відзначити відсутність дієвих заходів з боку 

авторів і державних органів щодо моніторингу продажу творів мистецтва, а також 

виплати винагороди. З урахуванням розвитку в України організацій колективного 

управління потребують змін норми законодавства стосовно прав і зобов’язань таких 

організацій у вказаній сфері. У Законі також необхідно відобразити положення, що 

право слідування поширюється на авторів тих країн, законодавство яких передбачає 

захист права слідування (ст. 7 (1)). Важливою нормою директиви є зазначення бази 

обчислення (ст. 5), якою є валова ціна продажу, що має бути також відображено в 

українському законодавстві.  

Необхідно у повному обсязі врахувати при вдосконаленні механізмів 

застосування права слідування Ключові принципи та рекомендації щодо управління 

правом слідування 
269

, схвалені 2014 р. Європейською комісією, організаціями 

колективного управління, авторами та суб’єктами ринку. Це стосується підготовки 

ОКУ реєстрів митців, яких вони представляють, уведення можливості розширеного 

колективного управління щодо непредставлених митців; зобов’язань суб’єктів 

ринку з забезпечення ОКУ всією інформацією щодо продажів; розробки прозорої 

системи звітності, керівництв для митців тощо (Капіца, 2017b).  

Ст. 190 Угоди про асоціацію містить зміст лише ст. 1 директиви 2001/84/ ЄC. 
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 Key principles and recommendations on the management of the Author Resale Right. 17.02.2014. 
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При цьому ряд важливих для застосування права слідування положень директиви, у 

тому числі стосовно переліку творів, що підпадають під дію директиви, не увійшли 

до Угоди: положення статей 2, 4, 5, 6, 7. 

Авторське право і суміжні права в інформаційному суспільстві. Аналіз 

директиви 2001/29/ЄC свідчить, що в цілому рівень охорони авторського права і 

суміжних прав відповідає рівню, встановленому в ЄС. Під час перегляду Закону 

України «Про авторське право і суміжні права» доцільно взяти до уваги практику 

реалізації директиви у державах-членах, уведення виключень щодо авторського 

права і суміжних прав, а також технологічних засобів захисту. Також потребує 

вдосконалення врегулювання прав і обов’язків сторін, які у співробітництві або 

наданні взаємних послуг забезпечують публічне сповіщення та доступ (до 

загального відома) публіки до об’єктів авторського права і суміжних прав (Капіца, 

Ступак, 2006а). У ст. 171, 173—177 Угоди про асоціацію надані лише окремі вибрані 

положення Інформаційної директиви. 

Охорона «сирітських» творів. Вказаний інститут (директива 2012/28/ЄC, див. 

розд. 2.5.2) не врегульовано законодавством України. Запровадження охорони 

«сирітських» творів в Україні беззаперечно є актуальним, враховуючи оцифрування 

національного культурного контенту та створення цифрових бібліотек 
270

. 

Колективне управління майновими правами суб’єктів авторського і 

суміжних прав. Ухвалення директиви 2014/26/ЄС про колективне управління 

авторським правом і суміжними правами та мультитериторіальне ліцензування 

прав на музичні твори для використання онлайн на Внутрішньому ринку є 

важливим кроком гармонізації діяльності організацій колективного управління в 

ЄС, і є моделлю для третіх країн, у т. ч. України. Ураховуючи положення ст. 168 

Угоди про асоціацію «Співробітництво у сфері колективного управління правами» 

(щоб організації колективного управління досягли високого рівня ефективності та 

прозорості під час виконання своїх завдань), нагальним питанням є повною мірою 

врахувати у законодавстві України такі положення директиви, як: норми з 
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 Зокрема, див. положення директиви 2012/28/ЄC, доповнення та зміни, що доцільно внести до законодавства 

України (Капіца, Ступак, Жувака, 2012. С. 554—555). 
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представництва суб’єктів права, членства та утворення ОКУ, управління доходом 

ОКУ; визначення розміру плати за управління; порядок розподілу винагороди; 

визначення обов’язків користувачів із надання інформації та сплати винагороди; 

забезпечення прозорості у діяльності ОКУ та звітності; порядок взаємодії та 

надання інформації іншим ОКУ про управління правами на підставі угод про 

представництво; порядок надання інформації за запитами суб’єктів права, інших 

організацій колективного управління й користувачів; визначення переліку 

інформації, що має бути відкритою тощо 
271

. Зауважимо, що у серпні 2017 р. до 

Верховної Ради України було подано ряд альтернативних законопроектів стосовно 

діяльності організацій колективного управління (№ 7014 від 01.08.2017 р., № 7014-

1 від 17.08.2017 р., № 7029 від 17.08.2017 р., № 7029-1 від 17.08.2017 р.). У 

висновку стосовно вказаних законопроектів ЦДІВТТ НАН України зазначалося, що 

вони не повною мірою відповідають положенням директиви 2014/26/ЄС та містять 

певні положення, що не відповідають практиці держав-членів ЄС, а також штучно 

створюють переваги для окремих організацій в Україні. Вказувалось на 

необхідність внесення до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України 

проекту Закону України щодо організацій колективного управління, що має 

відобразити європейські стандарти діяльності таких організацій (лист НАН України 

від 05.10.2017 № 58/1623-3). Вказаний проект Закону «Про ефективне управління 

майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних 

прав» було внесено Кабінетом Міністрів України № 7466 від 28.12.2017 та 

прийнято Верховною Радою України 15.05.2018. 

Охорона прав інтелектуальної власності у цифровому середовищі. В Україні 

як у проекті «Цифрова адженда України — 2020» (У Мінекономрозвитку, 2016), 

так і в ухваленої Кабінетом Міністрів України Концепції розвитку цифрової 

економіки та суспільства України на 2018-2020 роки не розглядаються питання 

охорони авторського права у контексті цифрової економіки. Вказане контрастує з 
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 Див. також рекомендації з вдосконалення правового регулювання колективного управління в Україні з 

урахуванням практики діяльності зазначених організацій у країнах Центральної та Східної Європи та інших державах-

членах ЄС у розд. «3.1. Колективне управління майновими правами суб’єктів авторського і суміжних прав» та «3.2. 

Публічне використання фонограм і відеограм, опублікованих з комерційною метою» (Капіца, Ступак, Жувака, 2012. 

С. 308—368). 
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досвідом ЄС, де відповідним питанням присвячено ряд політичні документів, 

прийнято та запропоновано до прийняття проекти актів ЄС (див. розд. 2.5). Також 

відсутня коніепція або програма розвитку законодавства з питань інтелектуальної 

власності у зазначеній сфері. У той же час, практика використання творів та 

об’єктів суміжних прав в Україні, а також накопичення значного обсягу проблем 

свідчать про необхідність підготовки Концепції охорони прав інтелектуальної 

власності у цифровому середовищі. Автором з  врахуванням досвіду ЄС 

запропоновано здійснення таких заходів в рамках зазначеної Концепції (Капіца, 

2016i, С. 74—79): 

1. Визначення на державному рівні бачення (у вигляді стратегії, концепції, 

програми) оцифрування культурної спадщини з урахуванням досвіду ЄС щодо 

сирітських творів, а також вирішенням проблеми стосовно творів, що не є у 

комерційному обігу або вільному доступі (Капіца Ю.М., 2016а, С. 454—458). 

Зокрема, потребує суттєвої конкретизації та доповнень стосовно створення 

цифрових бібліотек та охорони авторського права Державна цільова національно-

культурна програма створення єдиної інформаційної бібліотечної системи 

«Бібліотека — XXI», затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 

17.08.2011 № 956. 

В Україні, на відміну від ЄС, не здійснені базові зміни законодавства, не 

розвинуто укладання добровільних угод щодо можливостей оцифрування творів та 

їх поширення. Закон України «Про авторське право і суміжні права» не передбачає 

права бібліотек на відтворення з метою збереження примірника, наявного у цій 

бібліотеці чи архіві, у цифровій формі (ст. 22). Відсутні також декларації, кодекси 

поведінки, організаційні заходи поводження з творами, що перейшли у суспільне 

надбання та оцифровуються, — з метою запобігання перекрученню авторства, 

порушенню цілісності твору, технічним обмеженням використання таких творів. 

Законодавством не визначені такі права бібліотек як можливість надання доступу до 

творів у цифровій формі з метою виконання досліджень або навчання для окремих 

осіб через спеціалізовані термінали, встановлені в приміщеннях бібліотеки 
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(аналогічні права визначені п. 5 (3) (n) директиви 2001/29/ ЄС від 22.05.2001)
272

; 

2. Упровадження змін до законодавства з застосування ліцензій відкритого 

доступу. Наразі відсутня можливість застосування ліцензій відкритого доступу в 

Україні (Капіца, 2015), що пов’язано з відсутністю можливості укладання 

ліцензійних договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності в іншій, ніж письмова, формі. Відповідно до другої частини ст. 1107 ЦК 

України «у разі недодержання письмової форми договору щодо розпорядження 

майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним». У 2015, 

2016 рр. до Верховної Ради України депутатами, а також Кабінетом Міністрів 

України були внесені проекти законів з врегулювання цього питання (від 22.12.2015 

№ 3692, від 04.05.2016 № 4579). Проте на листопад 2017 р. вони не були ухвалені; 

3. Визначення політики відкритого доступу для наукових публікацій 

державних установ з урахуванням ряду документів та практики ЄС стосовно 

Рамкової програми досліджень та інновацій «Горизонт 2020» тощо; 

4. Запровадження комплексу заходів зі спрощення та полегшення доступу до 

легітимного контенту на території України, включаючи застосування цифрових 

ідентифікаторів творів; створення всеукраїнських Інтернет-майданчиків для надання 

у користування онлайн творів, фонограм; онлайн систем розподілу та перерахування 

суб’єктам права відповідної винагороди; 

5. Визначення з урахуванням різних підходів держав-членів ЄС стосовно 
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 Зокрема, актуальними є: 

розробка типових умов договорів для передання до бібліотек видань у цифровій формі, що визначають межі доступу 

до такого твору у цифровому середовищі; 

розробка типових умов договорів та умов використання різних видів творів, що знаходяться у цифровій формі або 

оцифровані, та використовуються для створення спеціалізованих порталів, присвячених історичних подіям, 

особистостям, напрямкам знань (наукові електронні бібліотеки, електронні колекції газет, портали літературних 

діячів) тощо: твори, що розповсюджуються на умовах ліцензій відкритого доступу; твори, що перейшли до 

суспільного надбання; твори, автори яких є невідомі або їх пошук пов’язаний зі значними складнощами (сирітські 

твори); твори, що зникли з продажу та є необхідність узгодження умов використання таких творів з авторами або 

особами, які мають майнові прав на такі твори; твори, використання яких є можливим в обмеженому доступі або на 

комерційних засадах; 

розробка змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права», що стосуються: можливості оцифрування 

твору та його зберігання у цифровій формі для збереження або заміни пошкодженого примірника творів; можливості 

надавати доступ до творів у цифровій формі у приміщенні бібліотек через встановлені термінали; використання 

«сирітських» творів з адаптацією положень директиви ЄС 2012/28/ЄС щодо деяких дозволених випадків використання 

сирітських творів; внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права» та ЦК України стосовно 

можливості укладання ліцензійних договорів на основі публічної пропозиції (в тому числі ліцензій вільного доступу); 

урегулювання питань оцифрування та доступу до творів, що не перебувають у комерційному обігу, проте строк 

авторського права для них не закінчився. 
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Інтернет-піратства найбільш ефективної для України моделі, а також врахування 

пропозиції Європейської комісії щодо співробітництва Інтернет-провайдерів та 

суб’єктів права з цього питання (Пропозиція до директиви щодо авторського права у 

єдиному цифровому ринку 2016 року); 

6. Вирішення питань із запровадження ефективної системи колективного 

управління, збору та розподілу коштів і виплати винагороди в сучасних умовах з 

врахуванням вимог цифрової економіки, особливостей діяльності ОКУ в цих умовах 

і положень директиви ЄС про колективне управління 2014 р. 

Крім того, сама ідея зони вільної торгівлі між Україною та ЄС передбачає 

відповідність законодавства сторін стосовно товарів та послуг, що має розглядатися 

також і стосовно цифрового контенту — розвиток послуг відносно якого та продаж 

якого є знаковою подією Інформаційного суспільства.  

У зв’язку з цим актуальним є утворення на рівні державних органів і 

громадських організацій робочих груп та комітетів для відслідковування та 

запровадження в України ініціатив з розвитку цифрового ринку й охорони 

авторського права та суміжних прав у цифровому середовищі, що відповідало б 

сучасним європейським реаліям. 

Iнтернет-піратство. 2008—2016 рр. Європейська комісія ініціювала значну 

кількість досліджень питань піратства у цифрових мережах, було укладено ряд 

Меморандумів про взаєморозуміння, організовано публічні консультації та 

підготовлено пропозиції з удосконалення актів ЄС у цій сфері (див. розд. 2.4, 2.5). 

Рекомендації та висновки Комісії беззаперечно є цінним джерелом сучасних 

підходів до захисту авторського права і суміжних прав в Інтернет-середовищі. 

Одночасно з цим провідні держави-члени ЄС запровадили власні ініціативи з 

боротьби з Інтернет-піратством (з ухвалених законодавчих актів варто відзначити 

Закон ФРН «Про авторське право і суміжні права» (2010), Закон Великої Британії 

«Про цифрову економіку» (2010), Закон Франції «Щодо створення урядової агенції 

зі сприяння поширенню та захисту творчих робіт в Інтернет» (2009)) 
273

. Аналіз 
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 Аналіз актів Франції, ФРН, Великої Британії з захисту прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет та 

практики їх застосування, а також інших країн, України див. у (Капіца, Рассомахіна, Шахбазян, 2012). 
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заходів у цій галузі, що здійснено на рівні держав-членів ЄС і ЄС в цілому, а також 

США та інших країн свідчить про істотно різну політику ЄС і, наприклад, США. 

У США проблема розповсюдження нелегітимного контенту вирішується з 

перенесенням акценту на інтереси правовласників та застосуванні Закону США 

«Про авторське право у цифровому тисячолітті» (DMCA) (Digital Millennium, 1998). 

Закон встановлює механізм припинення доступу до матеріалів, щодо яких існує 

підозра у порушенні авторського права (notice and takedown system), а також випадки 

відповідальності провайдера за порушення авторського права в мережі Інтернет. 

Відповідно до DMCA суб’єкти права можуть вимагати видалення об’єктів 

авторського права і суміжних прав, відносно яких є підозра щодо їх розміщення без 

дозволу осіб, що розмістили такі об’єкти у мережі Інтернет. 

Наслідки такої практики неодноразово проаналізовано установами та 

організаціями США з висновками про недосконалість механізму, що застосовується. 

Так, згідно з даними, отриманими спільно Університетом Північної Каліфорнії і 

Університетом Берклі у 2005 р., надсилання повідомлень до пошукової системи 

Google щодо припинення онлайн доступу до об’єктів авторського права (takedown 

notices) у 57 % випадків стосувалось конкурентної боротьби у бізнесі, а більше ніж 

37 % заяв були «визнані неправомірними щодо захисту авторського права». Варто 

вказати на результати судових справ щодо повідомлень компанії Viacom. З 

надісланих до Youtube повідомлень про порушення авторського права та суміжних 

прав (які стосувалися відеофайлів) 70 повідомлень стосувалися об’єктів, відносно 

яких не мало місце порушення прав (The Effectiveness, 2007; EFF takes Viacom, 

2007), що свідчить про недоліки даної системи. ЄС не сприйняв вказаного підходу. 

Більше того, намагання реалізувати його через міжнародну Протиконтрафактну 

торговельну угоду (АСТА) призвело у 2011—2012 рр. до широких акцій протесту в 

різних державах-членах ЄС та несхвалення АСТА Європейським Парламентом 4 

липня 2012 р. з коментарями членів Парламенту, що «очікуваний позитив від цієї 

міжнародної угоди не можуть переважити її потенціальні загрози цивільним 

свободам» (ACTA, 2012) (див. розд. 5.2). 

Характерним для ЄС є концентрація зусиль перш за все на дослідженнях та 
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підтримці різних моделей, що сприяють швидкому легітимному поширенні 

аудіовізуальних та інших творів, фонограм у мережі Інтернет. Мета — утворити 

середовище, яке б не формувало потреб у піратському використанні об’єктів 

авторського права і суміжних прав (див. розд. 2.6) (Капіца, 2016і). 

Проаналізована практика провідних країн Європи свідчить про складнощі 

реалізації національних механізмів боротьби з Інтернет-піратством (зокрема, у 

Франції та Великій Британії), високу вартість витрат, необхідних для 

функціонування адміністративного механізму видалення з Інтернет-ресурсів 

контенту з підозрою на порушення прав інтелектуальної власності, а також 

відсутність запровадження ефективної моделі боротьби з Інтернетпіратством.   

 Це питання стало особливо актуальним у зв’язку зі змінами до Закону України 

«Про авторське право і суміжні права», що стосуються захисту прав у мережі 

Інтернет (ст. 52), а також у зв’язку з діяльністю сайту-файлообміннику EX.UA, 

закриття якого у січні 2012 р. викликало значний суспільний резонанс 
274

. 

Відзначимо, що у 2012 р. Центр інтелектуальної власності та передачі 

технологій НАН України направив до Комітету Верховної Ради України з питань 

науки і освіти огляд відповідної практики держав-членів ЄС, США, Канади та 

надані пропозиції щодо змін національного законодавства з боротьби з Інтернет-

піратством (Капіца, Рассомахіна, Шахбазян, 2012, С. 129—140).  

Зокрема вказувалось на три можливі підходи вирішення цього питання в 

Україні. З урахуванням досвіду Канади та Великої Британії можна передбачити 

режим повідомлення про порушення від суб’єкта авторського права і суміжних прав 

та розгляд справи у судовому порядку. По-друге, можна застосувати певні 

особливості режимів, як у Франції та США, і запровадити адміністративний 

порядок розгляду порушень авторського і суміжних прав у мережі Інтернет. По-

третє, можливо також запровадити в Україні змішаний підхід, тобто комбінацію 

першого та другого підходів, яка полягає у надсиланні повідомлення про порушення 
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 EX.UA: За что закрыли крупнейший файлообменник Украины [Електронний ресурс]. Ліга. Бізнес. Режим доступу: 

http://biz.liga.net/print/all/it/stati/2121260-ex-ua-za-chto-zakryli-krupneyshiy-fayloobmennik-ukrainy.htm; Міліція закрила 

популярний український файлообмінник ex.ua [Електронний ресурс]. Українська правда. Життя. 31 січня 2012 року. 

Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/technology/2012/01/31/94244/ 

http://biz.liga.net/print/all/it/stati/2121260-ex-ua-za-chto-
http://life.pravda.com.ua/technology/2012/01/31/94244/
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та розгляд справ у адміністративному порядку. 

На наш погляд, найбільш перспективний підхід до захисту авторського права і 

суміжних прав у мережі Інтернет в Україні передбачав би: 

 напрацювання та запровадження ефективних засобів надання доступу до 

легітимного контенту і введення у обіг «сирітських» творів, творів, що відсутні у 

комерційному обігу, підтримку створення національних порталів надання послуг з 

доступу до творів та фонограм і безоплатного доступу, удосконалення діяльності 

організацій колективного управління та інших ініціатив, що реалізуються на цей час 

в ЄС; 

 щодо запровадження моделі захисту авторського права і суміжних прав у 

мережі Інтернет: доцільним було б передбачення надіслання повідомлення про 

порушення провайдеру послуг з можливістю зустрічного повідомлення користувача 

сайта (власника веб-сторінки, власника веб-сайта) про відсутність порушень і 

розгляд у цьому випадку справи у судовому або адміністративному порядку. 

Зауважимо, що у 2015 р. народними депутатами було внесено проект Закону 

України «Про систему державної підтримки кінематографії в Україні» від 

14.09.2015 № 3081 (не ухвалено під час голосування (28.01.2016)). Також було 

внесено альтернативний законопроект від 30.09.2015 № 3081-1, яким, на відміну від 

попереднього проекту Закону, передбачались доповнення Закону України «Про 

авторське право і суміжні права» положеннями щодо захисту авторського права у 

мережі Інтернет (не ухвалено (28.01.2016)). Та 27.11.2015 було внесено доповнений 

законопроект № 3081-д «Про державну підтримку кінематографії в Україні». Цей 

законопроект містив суттєві зміни Закону України «Про авторське право і суміжні 

права» із доповненням визначень, що стосуються діяльності в Інтернет, а також 

статей 52
1
 та 52

2
 стосовно особливостей захисту у мережі Інтернет. Закон України 

№ 1977-VIII «Про державну підтримку кінематографії в Україні» було ухвалено 

23.03.2017. Він спрямований на захист у мережі Інтернет лише аудіовізуальних 

творів, музичних творів, комп’ютерних програм, відеограм, фонограм, передач 

(програм) організацій мовлення. 

Відзначимо суттєвість звернення із заявою стосовно порушення авторського 
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права і (або) суміжних прав до власника веб-сайту та (або) веб-сторінки лише за 

представництвом (посередництвом) адвоката. При цьому адвокат має перевіряти 

наявність у заявника прав, про порушення яких заявлено. Також введена 

адміністративна відповідальність за наведення у заяві недостовірних відомостей, а 

також не вчинення власником веб-сайту, постачальником послуг хостингу дій щодо 

унеможливлення доступу до об’єктів авторського права і (або) суміжних прав (ст. 

164
17

, 164
18

 КАП України). Постачальники послуг хостингу та власники веб-сайтів 

на своїх сайтах, а також у публічних базах даних зобов’язані розміщувати 

достовірну інформацію про себе. 

У разі отримання заяви про припинення порушень власник веб-сайту 

зобов’язаний невідкладно, не пізніше 48 годин з моменту отримання заяви про 

припинення порушення, унеможливити доступ до електронної (цифрової) 

інформації, щодо якої подано заяву. Проте у задоволенні заяви може бути 

відмовлено, якщо особа має право на використання зазначеної в заяві інформації. 

Також у разі не вчинення дій власником веб-сайту або якщо власник веб-сайту не є 

власником відповідної веб-сторінки, заявник має право звернутися безпосередньо до 

постачальника послуг хостингу. 

У разі унеможливлення доступу до інформації власник веб-сайту має право 

звернутися до постачальника послуг хостингу з вимогою щодо відновлення доступу 

до електронної (цифрової) інформації та зазначенням, що він має право на її 

використання. У цьому випадку доступ має бути відновлено, якщо протягом десяти 

днів з дня надсилання заявнику копії повідомлення заявник не надав підтвердження 

відкриття судового провадження про захист його прав. Важливим є також 

зосередження розгляду справ у спорах про порушення майнових прав 

інтелектуальної власності з використанням мережі Інтернет у господарському суді 

за місцезнаходженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері інтелектуальної власності (ч. 4 ст. 16 ГПК України), а також у 

загальному суді зазначеного місцезнаходження (ч. 5 ст. 114 ЦПК України). 

Потрібно зазначити, що Законом, на наш погляд, було винайдено новий, 

порівняно із практикою США та Франції, підхід щодо забезпечення інтересів 
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суб’єкта авторського права і (або) суміжних прав та користувача сайта (відсутність 

негайного закриття доступу до інформації та можливість заперечення порушень); 

підвищення відповідальності за недостовірну інформацію у заявах про порушення 

прав (адміністративна відповідальність, дії через уповноваженого адвоката), а також 

вирішення проблеми розкриття персональної інформації про власників веб-сайту 

через зобов’язання відкритого розміщення такої інформації. 

6.3.2. Охорона прав на об’єкти промислової власності 

Єдиний європейський патент та Європейська патентна конвенція. Угода 

про партнерство та співробітництво 1994 р. та Угода про асоціацію 2014 р. не 

передбачали приєднання України до Європейської патентної конвенції. В цьому 

полягає одна з відмінностей від угод про асоціацію східноєвропейських країн, де 

приєднання до ЄПК було одною з необхідних умов вступу до ЄС. Проте перехід до 

ширшої інтеграції з ЄС, як це здійснює, зокрема, Молдова, потребуватиме змін 

законодавства України відповідно до положень Конвенції. Уведення єдиного 

європейського патенту (ЄЄП) та упровадження регламентів ЄС № 1257/2012 та № 

1260/2012 щодо утворення єдиної патентної охорони потребує оцінок положень 

матеріального права зазначених актів та законодавства України. 

Порівняльний аналіз положень ЄПК та Закону України «Про винаходи і 

корисні моделі» здійснювали Інгвер Кох, колишній директор Департаменту 

патентного права Європейського патентного відомства в рамках проекту ЄС 

Innopolicy (Кох, 2011, С. 271—293), Л. Роботягова (Правове забезпечення, 2010. С. 

249—263) та інші фахівці. Аналіз відповідності законодавства України проектам 

регламентів ЄС з уведення патенту Спільноти та регламентів ЄС щодо єдиного 

європейського патенту досліджували Ю. Капіца, К. Шахбазян (Капіца, 2016d, С. 

17—27; Право інтелектуальної власності, 2006. С. 211—222); відповідність 

«пільгового режиму» подання заявки на винахід ЄПК у практиці ННК та інших 

держав світу вивчала робоча група з питань інтелектуальної власності ALLEA, це 

було спеціальною темою Міжнародної конференції «Патентування в Європі та 

пільговий період в європейському праві та праві іноземних країн», проведеною 
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ALLEA та НАН України у Києві 2013 р. 
275

. 

Найсуттєвіші відмінності ЄПК та законодавства України стосовно винаходів 

становлять виключення з патентної охорони способів лікування та діагностики (ст. 

53 (c) ЄПК)), а також «пільговий період» (ст. 55 ЄПК). 

І. Кох відзначає необхідність уведення до законодавства України переліку 

об’єктів, які у будь-якому разі не вважаються винаходами відповідно до ст. 52 (2) 

ЄПК; внесення змін стосовно охорони біотехнологічних винаходів (правила 26—33 

ЄПК); уточнення положень щодо новизни та патентоздатності речовини або 

сполуки, що застосовуються для способів лікування та діагностики (ст. 54 (4) (5) 

ЄПК); гармонізації зі ст. 57 ЄПК щодо умови промислової придатності; зі ст. 83 

ЄПК стосовно повного розкриття винаходу у його описі та ст. 123 щодо 

неможливості зміни заявки, якщо це призводить до розширення винаходу, 

описаного у заявці (ст. 16 (7) Закону України «Про винаходи і корисні моделі» 

передбачає вказані вимоги лише стосовно формули винаходу). 

У зв’язку з поширенням в Україні отримання патентів на корисні моделі на 

способи лікування треба зазначити, що в країнах-учасницях ЄПК виключення 

способів лікування з патентоздатних об’єктів базується на соціально-етичних 

міркуваннях та міркуваннях охорони здоров’я. Вважається, що медичні та 

ветеринарні лікарі «повинні мати можливість вільно здійснювати всі заходи, які 

вони вважають відповідними, щоб вилікувати хворобу» (Кох, 2011. С. 276—277). 

Пільговий період за ЄПК (ст. 54) становить шість місяців. Протягом цього 

строку розкриття винаходу не береться до уваги, якщо воно результатом очевидного 

зловживання, здійсненого стосовно заявника чи його правонаступника, або 

демонстрації винаходу на офіційних чи офіційно визнаних виставках, які 

підпадають під дію Конвенції про міжнародні виставки 1928 р., переглянутої у 1972 

р. 

Відома критика цих положень представниками академічної та бізнесової 

спільноти в ЄС, які стверджують, що вказаний підхід не відповідає інтересам 
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європейської промисловості та ставить виробників в Європі у суттєво більш 

невигідне становище, ніж у США, Японії, Китаї, а також ННК, де пільговий період 

пов’язаний також із правом розкриття винаходу винахідником або особою, що 

отримала від винахідника таку інформацію, протягом 6—12 місяців до дати подання 

заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету (в Україні 12 місяців, ст. 

7 Закону). Через це 2013 р. було організовано спеціальну конференцію, присвячену 

цьому питанню в Україні, як країні, що передбачає у законодавстві можливість 

розкриття винаходу до подання заявки. Організаторами її були Європейська 

асоціація академій наук (ALLEA) та НАН України, участь брали представники 

патентних відомств Японії, Китаю, США, України, європейські та українські 

експерти. У заяві конференції, направленій до Європейської комісії (ALLEA, 2013), 

вказано на високі ризики, пов’язані з ненавмисним відкриттям винаходу 

винахідником та втратою у зв’язку з тим можливості подання заявки. Відсутність 

гармонізації законодавства держав-членів ЄС з провідними іноземними країнами — 

торговельними партнерами ЄС (США, Японія, Китай) призводить до можливості 

відмови для вказаних країн у наданні патенту Європейським патентним відомством 

для винаходів, що були розголошені винахідником до дати подання заявки. 

Емпіричні дослідження, здійснені Патентним відомством Японії, свідчать, що 

після запровадження розширення «пільгового періоду» в Японії (2012) на 80 % 

збільшилося подання заявок з розкриттям винаходу перед поданням заявок 

винахідником МСП, а також спільними заявниками — університетами та їх 

партнерами (Susumu Iwasaki, 2013). 

У заяві викладено рішення Міжнародної асоціації з захисту прав 

інтелектуальної власності (AIPPI) від 10 вересня 2013 р. щодо необхідності 

вирішення питань уніфікації «пільгового періоду» на міжнародному рівні з 

можливістю розкриття інформації про винахід винахідником або особою, що 

отримала відомості від нього, з терміном 12 місяців перед датою подання заявки — 

датою пріоритету. Запропоновано вирішення цього питання на рівні ЄС з 

установленням строку «пільгового періоду» не менше ніж шість місяців перед 
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датою подання заявки 
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. 

На наш погляд, вказане доцільно взяти до уваги у процесі вирішення питань 

адаптації законодавства України до законодавства ЄС та ЄПК щодо охорони 

винаходів (Капіца, 2017с), зважаючи й на те, що питання про пільговий період 

вирішується в рамках Tegernsee Group, куди входять представники патентних 

відомств США, Японії, ЄПВ, Франції, ФРН, Великої Британії. 

Аналіз положень матеріального права пропозиції щодо регламенту про патент 

Спільноти 2000 р. (Право інтелектуальної, 2006. С. 211—222), а також регламентів 

№ 1257/2012 та № 1260/2012 з утворення єдиної патентної охорони в ЄС та Закону 

України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» свідчить про відсутність 

принципіальних відмінностей вказаних актів. 

Винаходи у галузі біотехнології. Порівняння положень національного 

законодавства та директиви 98/44/ЄC свідчить про необхідність відображення у 

законодавстві України низки положень, що стосуються патентоздатності 

біотехнологічних винаходів, обсягу їх захисту, умов ліцензування тощо (Капіца, 

2006b, С. 434—440; Капіца, Шахбазян, 2005). Положення директиви переважно 

увійшли до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (ст. 221). 

Також необхідно повною мірою врахувати у національному законодавстві 

рішення Суду ЄС з тлумачення положень директиви: від 18.10.2011 р. (C-34/10 

Oliver Brüstle v Greenpeace eV, від 18.12.2014 р.; Case C-364/13 International Stem 

Cell Corporation v Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks) стосовно 

патентування стовбурових клітин тощо (розд. 3.1.2). 

Винаходи, пов’язані з комп’ютером. Дослідження питань підготовки 

директиви ЄС про патентоздатність винаходів, пов’язаних із комп’ютером (2002), і 

діяльності Європейського патентного відомства (Капіца, Шахбазян, 2007, С. 219—

223) виявило такі питання: як співвідноситься практика видачі патентів на винаходи, 

пов’язані з комп’ютерними програмами, Європейського патентного відомства та 

України; чи подібні законодавство України і положення проекту директиви ЄС про 

патентоздатність винаходів, пов’язаних із комп’ютером; як відбувається 
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патентування бізнес-методів у рамках ЄПК та України; якими є перспективи 

охорони комп’ютерних програм правом sue generis з поєднанням особливостей 

охорони комп’ютерних програм авторським та патентним правом (див. розд. 1.3). 

Нижче розглянуто положення з охорони винаходів, пов’язаних із комп’ютером, 

у пропозиції до директиви ЄС 2002 р. 
277

 та законодавстві України. Детальніший 

аналіз наведено в опублікованих статтях та монографії (Право інтелектуальної 

власності, 2006. С. 196—210). 

Новелами пропозиції до директиви було: 

 надання визначення «технічного внеску». При цьому технічний внесок не 

становив зміну вимоги наявності винахідницького рівня, а вводився як особлива 

вимога щодо винахідницького рівня для вказаної категорії винаходів (ст. 4 (2)); 

технічний внесок мав оцінюватися як різниця між обсягом патентної заявки, як 

єдиного цілого, елементи якої можуть мати технічний і нетехнічний характер, і 

наявним рівнем техніки. 

 зазначення (ст. 5), на відміну від вимоги щодо технічного внеску, положення 

стосовно патентоздатності комп’ютерних програм як таких 
278

, зокрема, можливість 

подання заявки на винахід як на спосіб, який здійснюється комп’ютером через 

роботу програмного забезпечення. 

У розд. 1.3 зазначено, що ці пропозиції не були підтримані ЄС. Патентування 

комп’ютерних програм як таких принципово відрізнялося від практики ЄПВ та 

положень ст. 52 Конвенції про видачу європейських патентів, за якими програми 

для ЕОМ не є винаходами у сенсі п. 52 (1) Конвенції — тобто вимог стосовно 

новизни, промислової придатності та винахідницького рівня. Визначення технічного 

внеску не було схвалено у зв’язку з різною практикою його тлумачення ЄПВ і 

національних судів. 

До внесення змін до Закону України «Про охорону винаходів і корисних 

моделей» у 2003 р. (Закон України від 22.05.2003 № 850-IV) (з визначенням 
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 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented 

inventions, 20.02.2002. COM (2002) 92 final. 
278

 Держави-члени забезпечують, щоб винаходом, пов’язаним з комп’ютером, міг би бути як продукт, тобто 

програмований комп’ютер, програмована комп’ютерна мережа чи інший програмований пристрій, так і процес, який 

виконує такий комп’ютер, комп’ютерна мережа чи пристрій завдяки роботі програмного забезпечення» (ст. 5 проекту 

директиви). 
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винаходу (корисної моделі) як результату інтелектуальної діяльності людини в будь-

якій сфері технології та виключенням комп’ютерних програм з об’єктів, на які не 

поширюється охорона) комп’ютерні програми в Україні як такі були виключені з 

числа патентоздатних об’єктів. Водночас патенти видавали на винаходи, пов’язані з 

використанням комп’ютерних програм, що відповідали вимогам патентоздатності. 

Вказане в цілому відповідало практиці держав-членів ЄС. 

Змінами до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» 

від 22.05.2003, здійсненими відповідно до Угоди TRIPS, комп’ютерні програми, 

математичні методи та методи виконання розумових операцій були виключені з 

переліку об’єктів, на які не поширюється охорона згідно із Законом. Це відкрило 

можливість надавати патентну охорону комп’ютерним програмам «як таким». Ці 

зміни не враховують законодавчу практику ЄПВ і держав-членів ЄС щодо відмови у 

поданні вказаних заявок на комп’ютерні програми як такі. За ширшої інтеграції 

України з ЄС та приєднання України до ЄПК, вказані положення мають бути 

змінені. Крім того, для держав-членів ЄС відсутня практика видачи патентів на 

корисні моделі на комп’ютерні програми як такі. 

Враховуючи викладене, на цей час не доцільно вносити зміни до законодавства 

України з урахування положень пропозиції до директиви 2002 р. Актуальним є 

розгляд економічних наслідків, судової практики застосування корисних моделей, 

що стосуються комп’ютерних програм, практики видачі патентів на винаходи на 

комп’ютерні програми. Зауважимо, що в напрямку досліджень особливостей 

патентної охорони комп’ютерних програм в Україні працює багато вчених 
279

. 

Зміни законодавства України повинні орієнтуватися на практику роботи 

Європейського патентного відомства та будуть визначатися збереженням чинного 

законодавства або ширшою інтеграцією України до ЄС. 

Додаткова охорона лікарських засобів. У розділі 3.1.3 з урахуванням практики 

застосування регламенту № 1768/92 зазначалася проблема нечіткості положень 

регламенту, значної кількості запитів національних судів до Суду ЄС щодо 
                                                 
279

 Аспекти патентної охорони винаходів, пов’язаних з використанням комп’ютерних програм в Україні та інших 

країнах, досліджували Beresford Keith, Booton David, Casucci Giovanni F., González Andrés Guadamuz, Webbink Mark 

H., Williams A.W.S., в Україні та ННК — Дмитришин В., Іванюченко О., Жуванов Д., Жуков В., Капіца Ю., Шахбазян 

К., Криштопа І., Ландик В., Ліннік Л., Петренко С., Скляров І., Смирнова Н., Тімофієнко Л. та інші фахівці. 
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тлумачення його положень, а також концептуальні недоліки регламенту. 

Запровадження в Україні положень регламенту призведе до звуження охорони 

лікарських засобів у порівнянні з наявною в Україні, а також в інших країнах (США, 

Японія, Китай тощо), де продовження строку дії патентної охорони для лікарських 

засобів здійснюється через продовження строку дії патенту, а не шляхом уведення 

права особливого роду sue generis стосовно лікарських засобів і засобів захисту 

рослин (Капіца, 2016h). Це, як зазначено у розд. 3.1.3, пов’язано з тим, що охорона, 

надана сертифікатом, стосується не винаходу, а обсягу дозволу на продаж і 

використання лікарських засобів (ст. 4 регламенту) та не передбачає збереження 

обсягу правової охорони, визначеної формулою винаходу (ст. 462 ЦК України). 

Основна проблема складності застосування регламенту — перехід від охорони 

винаходу до охорони в межах дозволу на продаж ліків, що суттєво відрізняється за 

обсягом охорони. 

Практика адаптації законодавства України свідчить про врахування у її процесі 

положень актів ЄС, однак не рішень Суду ЄС, що, у випадку регламенту № 1768/92 

може призвести до значних проблем застосування законодавства. Регламент № 

1768/92 та рішення Суду ЄС з його тлумачення пов’язані з змістом, порядком 

видання дозволу на продаж, встановлених регламентом № 726/2004, а також із 

переліком та обсягом даних, які мають наводитися у відповідному рішенні 

Європейської комісії та додатках до нього 
280

. 

В Україні вимоги до даних у реєстраційному посвідченні, встановлено 

Порядком державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 № 376 та наказом МОЗ 

України «Про затвердження форми та опису реєстраційного посвідчення на 

лікарський засіб» від 29.07.2003 № 358 (зі змінами). Проте порядок надання і форма 

реєстраційного посвідчення з певних питань відрізняються від встановленого в ЄС 

(додатки до рішення Європейської комісії містять десятки сторінок тексту з 

відомостями стосовно опису продукції, умов, обмежень із постачання та 
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 Regulation (EC) No. 726/2004 of the European Parliament and the Council of 31 March 2004 laying down Community 

procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a 

European Medicines Agency. 
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використання, безпечного та ефективного використання, вимог до етикеток та опису 

тощо). Перехід до порядку, визначеного регламентом 1768/92, призведе також до 

скорочення термінів додаткової охорони лікарських засобів для українських ліків, 

ліків іноземних виробників, у тому числі європейських, у порівнянні з чинним 

порядком. Так, відповідно до ч. 4 ст. 6 Закону України «Про винаходи і корисні 

моделі», строк дії патенту на винахід, об’єктом якого є лікарський засіб, засіб 

захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу 

відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням 

власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та 

датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років. 

Інша формула застосовується регламентом (ст. 13): строк дії сертифікату 

дорівнює терміну, який сплинув між датою, на яку було подано заявку на основний 

патент і датою, на яку було отримано дозвіл на розміщення засобу на ринку 

Спільноти, за вирахуванням п’яти років. Проте строк сертифікату у будь-якому 

випадку не може перевищувати п’ять років. Отже, якщо термін надання дозволу на 

використання — 1—5 років, то відповідно до чинного в Україні порядку, 

додатковий строк охорони патенту становить відповідно від 1 до 5 років. У ЄС 

додатковий строк охорони дорівнює нулю. Якщо ж термін надання дозволу від 6 до 

9 років, то строк дії охорони в Україні продовжується на 5 років, а в ЄС відповідно 

на 1—4 роки. Якщо термін розгляду становить 9 та більше років, то додатковий 

строк охорони в Україні та ЄС стає однаковим — 5 років. 

Таким чином, перехід до формули регламенту спричинить суттєве зменшення 

строків охорони. 

Вказане призводить до певних викликів щодо меж застосування в Україні 

додаткової охорони лікарських засобів, упровадженої в ЄС (Капіца, 2016h). 

Раніше зазначалась особливість Угоди про асоціацію між Україною та ЄС з 

відсутністю наведення для гл. 9 розд. IV «Інтелектуальна власність» (на відміну від 

інших напрямів права ЄС) переліку актів, положення яких мають бути адаптовані в 

Україні. Щодо додаткового охоронного сертифікату у ст. 220 Угоди визначено: 

«сторони повинні забезпечити додатковий період охорони лікарського засобу або 
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продукту для захисту рослин, що охороняється патентом і який підлягав 

адміністративній процедурі надання дозволу, при цьому такий період дорівнює 

періоду, зазначеному у п. 1, скороченому на п’ять років». 

Цікаво, що, незважаючи на назву ст. «Додатковий охоронний сертифікат», у ній 

відсутня згадка про такий сертифікат, мова йде про додатковий період охорони 

лікарського засобу, що охороняється патентом. Це положення, на наш погляд, треба 

тлумачити як продовження саме строку терміну дії патенту, а не уведеного в Україні 

нового інституту охорони через запровадження додаткового сертифікату охорони та 

відміною чинного порядку продовження дії патенту. 

Продовження строків в Україні є більшими, ніж в ЄС (як вказано вище та 

зазначалося ще у 2006 р. (Право інтелектуальної власності, 2006. С. 180—181)). Це 

створює сприятливіші умови для європейських та українських виробників ліків, а 

також виробників з інших країн з загальним обмеженням терміну продовження 

строку, як визначено і в ЄС — 5 років. Тому враховуючи, що збереження чинного 

режиму в Україні створює зручніші умови європейським виробникам і виробникам в 

Україні, терміни запроваджені в Україні, та формулу їх розрахунку змінювати не 

доцільно. Іншим варіантом є збереження в Україні чинного порядку продовження 

дії строку патенту, проте із застосуванням формули, наведеної регламентом. 

Варто зазначити, що у 1991 р. ст. 63 ЄПК доповнена положенням, яке визначає 

«право держави-учасника продовжувати строк дії європейського патенту або 

надавати відповідну охорону після закінчення цього строку на тих же умовах, що 

застосовуються для національних патентів,... якщо предметом європейського 

патенту є продукт, спосіб виготовлення або використання продукту, які перед 

уведенням в обіг мають пройти адміністративну процедуру надання дозволу, 

встановлену законом» 
281

. 

Доповнення статті було здійснене у зв’язку з введенням ЄЕС додаткового 

сертифікату охорони, проте, як ми бачимо, зміни визначають можливість двох 

варіантів: продовження строку дії патенту або «надання відповідної охорони». В 

Україні збереження системи продовження строку дії патенту, таким чином, 
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 Доповнено Актом з перегляду ст. 63 ЄПК від 17.12.1991, що набув чинності 04.07.1997 (OJ EPO 1992, 1 ff). 
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відповідає положенням Конвенції. 

Особливістю додаткової охорони лікарських засобів є введення до регламенту 

1992 р. змін регламентом № 1901/2006 щодо лікарських засобів для застосування у 

педіатрії 
282

 із встановленням можливості продовження до шести місяців дії 

сертифікату для засобів, що застосовуються у педіатрії. Таким чином строк 

сертифікату було продовжено до 5,5 років. 

Вказане має бути враховано у законодавстві України з внесенням відповідних 

змін до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та 

підзаконних актів. 

Патентування мультинаціональних винаходів. Суттєвою проблемою, що на 

цей час не знайшла вирішення в Україні, є патентування мультинаціональних 

винаходів, створених винахідниками різних країн. Особливо гостро це питання 

постає у зв’язку зі створенням таких винаходів в рамках спільних наукових проектів 

українських вчених, у тому числі вчених НАН України, в рамках Рамкових наукових 

програм ЄС, зокрема програми Горизонт 2020, а також національних наукових 

програм держав-членів ЄС. 

Вимоги законодавства країн стосовно першої подачі заявки на винахід, надання 

дозволу на патентування за кордоном, перевірки змісту заявки на наявність 

відомостей, що відносяться до державної таємниці не є гармонізованим на рівні 

міжнародних або двосторонніх договорів у сфері інтелектуальної власності. 

Звичайним є обумовлення подання резидентом певної країни заявки на винахід в 

іноземній країні вимогою подання першої заявки у країні резидента. Внаслідок 

створення в рамках наукових проектів винаходів винахідниками різних країн  

вказане є суттєвим обмеженням розвитку міжнародного наукового співробітництва. 

Так, зокрема, в Україні ст. 37 Закону України «про охорону прав на винаході і 

корисні моделі» передбачено, що «будь-яка особа має право запатентувати винахід 

(корисну модель) в іноземних державах за умови попереднього подання заявки на 

винахід (корисну модель) до Установи …». Відзначимо, наприклад, аналогічну 
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 Regulation 1901/2006 of 12 December 2006 on medicinal products for pediatric use and amending Regulation 1768/92, 

Directive 2001/20/EC, Directive 2001/83/EC and Regulation (EC) No 726/2004. 
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вимогу законодавства Польщі, що унеможливлює патентування спільних винаходів 

науковців Польщі та України. 

З врахуванням наведеної проблеми  автором було запропоновано в рамках 

Робочої групи з питань інтелектуальної власності Європейської федерації академій 

природничих та гуманітарних наук (ALLEA), Мюнхен підготовити заяву ALLEA 

щодо вказаного питання з метою її прийняття федерацією, направлення для 

розгляду до Європейської комісії, інший інституцій ЄС. Було підготовлено проект 

відповідної заяви, яка після обговорення та дороблення на робочій  групі була 

прийнята ALLEA (The Ownership and Protection of Multinational Inventions, 2018). 

У заяві відзначається невирішеність проблеми патентування 

мультинаціональних винаходів в ЄС, відмінності законодавства держав-членів ЄС з 

цього питання, а також відсутність єдиного підходу у вирішенні вказаної проблеми 

при науковому співробітництві ЄС з третіми країнами. Пропонується врегулювати 

вказане питання на рівні регламентів ЄС з проведення Рамкових програм 

досліджень та розробок. 

Стосовно  вирішення цього питання в Україні   доцільним є: 

 передбачення вирішення проблеми визначення країни першої заявки на 

винахід для мультинаціональних винаходів, що створені винахідниками різних 

країн, у двосторонніх угодах у сфері охорони інтелектуальної власності та 

наукового співробітництва, що укладаються між Україною та іншими країнами; 

 внесення змін до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі» стосовно прав заявників в Україні для мультинаціональних винаходів 

подання першої заявки або в Україні або в країні (ах) – доміцілії іноземного (их) 

співавтора (ів) винаходу з запровадженням перед поданням заявки адміністративної 

процедури на перевірку відсутності у заявці відомостей, що відносяться до 

державної таємниці. 

Охорона прав на корисні моделі. Принциповими положення Зміненої 

пропозиції до Директиви щодо наближення правових заходів з охорони винаходів 

через корисну модель 1999 р. є надання охорони через корисну модель винаходу. 

Вказане є концептуальною відмінністю з практикою в Україні, де охоронні 
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документи надаються на корисну модель, що становить відмінний від винаходу 

об’єкт права інтелектуальної власності. Згідно з пропозиціями до директиви, 

охорона не надається винаходам, пов’язаним із біологічним матеріалом, з хімічними 

та фармацевтичними речовинами або процесами (ст. 4). 

Крім критерію новизни та промислової придатності запроваджується критерій 

винахідницького рівня, що передбачає наявність переваги, який з огляду на наявний 

рівень техніки не є занадто очевидним для особи, яка є фахівцем у галузі техніки (ст. 

1, 6). (Капіца, Воробйов, 2008, С. 26—29). 

Законодавство України передбачає, що патент на корисну модель видається 

після проведення формальної експертизи заявки на отримання патенту (ч. 14 ст. 16). 

Експертиза на відповідність умовам патентоздатності здійснюється тільки за заявою 

зацікавленої особи з метою визнання патенту недійсним (ч. 2 ст. 33). Пропозиція 

передбачає і можливість, що той же самий винахід може становити одночасно або у 

черговості предмет заявки на корисну модель і патентної заявки (ст. 23). 

Практика видачі охоронних документів на корисні моделі в Україні свідчить 

про невластиве країнам ЄС перевищення кількості надання охоронних документів 

на корисну модель у порівнянні з охоронними документами на винаходи, а також 

про неприйняття багатьма фахівцями інституту корисної моделі, що успадкував 

суттєві негативні риси охорони деклараційних патентів. 

Розвинутим в Україні став обхід патентів на винаходи шляхом подання заявок 

на корисну модель зі складністю або неможливістю визнання охоронних документів 

на корисну моделі недійсними у судовому порядку у зв’язку з відсутністю критерію 

винахідницького рівня; застосування таких охоронних документів для зупинення 

імпорту виробів конкурентів митними органами тощо. Недоліки інституту корисної 

моделі в Україні неодноразово зазначалися на державному рівні 
283

. 

Вказані вади невластиві державам-членам ЄС завдяки правовим традиціям, а 

також провідній меті — забезпечення високого рівня патентної охорони винаходів 

як умови розвитку сучасного технологічного виробництва. Це було чинником 
                                                 
283

 Рішення Комітету Верховної Ради України «Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, 

правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні» від 16.04.2008 № 14. У 

рішенні зазначається, що набуло поширення отримання охоронних документів на корисні моделі для патентування 

відомих технічних рішень з метою обмеження діяльності інших осіб на застосування таких об’єктів. 
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неупровадження пропозиції до директиви щодо корисної моделі внаслідок 

побоювань, що введення гармонізованої охорони корисних моделей призведе до 

поширення отримання на них охоронних документів в інших країнах зі створенням 

штучної конкуренції використанню винаходів, захищених патентом на винахід, та 

зниженням рівня охорони (див. розд. 1.3). 

Аналіз законодавства та практики охорони винаходів через корисну модель у 

таких провідних державах-членах ЄС як ФРН і Австрія свідчить про введення в цих 

країнах відмінного від чинного в Україні правового режиму охорони корисних 

моделей із забезпеченням значно вищого рівня охорони. Зокрема, в ФРН охорона 

через корисну модель надається винаходу з виключенням з охорони процесу та 

біотехнологічних винаходів 
284

. Критерії патентоздатності корисної моделі 

враховують винахідницький крок. Проте з ухваленням Федеральним судом юстиції 

ФРН (BGH) рішення за справою Demonstrationsschrank 2006 р. 
285

 вимоги щодо 

винахідницького рівня визначено такими, як для винаходів. Аналогічний підхід 

застосовується в Австрії. 

Заявник може вимагати здійснення пошуку Патентним відомством. Відомство 

перевіряє, чи містить заявка об’єкти, що не охороняються 
286

. Суттєвим є здійснення 

відомством процедури анулювання реєстрації корисної моделі. Вказана процедура 

може бути ініційована у будь-який час протягом періоду охорони. При цьому 

подання щодо анулювання направляється особі, на яку зареєстрована модель. За 

відсутності заперечень вказаної особи протягом одного місяця — реєстрація 

анулюється. Якщо є заперечення — здійснюється експертиза заявки на відповідність 

умовам патентоздатності. На підставі цього відомство може вирішити анулювати 

реєстрацію. У випадку розгляду порушення прав на корисну модель судом та 

одночасної процедури анулювання розгляд справи має бути відкладено до 

отримання рішення Патентного відомства. Проте суд може визнати корисну модель 

недійсною, навіть якщо Патентне відомство відмовить у процедурі анулювання 

заявки. 
                                                 
284

 Gerbrauchsmustergesetz [GebrMG] [Utility Model Act], Aug. 28, 1986 BGB1. I at 1455, § 1, 2 (F.R.G.). 
285

 German Federal Supreme Court (BGH), June 20, 2006, X ZB 27/05, 2006 GRUR 842. 
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Seminar on the Legislative, Economic and Policy Aspects of the Utility Model System. Kuala Lumpur, 3—4 September 2012. 
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У зв’язку з зазначеним доцільно внести зміни до Закону України «Про охорону 

прав на винаходи і корисні моделі», ЦК України з: 

 уведенням для корисних моделей критерію патентоздатності 

«винахідницький рівень» аналогічно й для винаходів; 

 виключенням з переліку об’єктів, для яких надається охорона корисної 

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

(відповідні об’єкти визначені директивою 98/44/ЄС про правову охорону 

біотехнологічних винаходів); 

 запровадженням можливості проведення патентним відомством 

кваліфікаційної експертизи за запитом заявника або будь-якої іншої особи; 

 уведенням адміністративної процедури скасування реєстрації корисної 

моделі безпосередньо відомством; 

 уведенням можливості перетворення корисної моделі у винахід під час дії 

терміну охорони корисної моделі. 

Нагальним, є визначення необхідності проведення кваліфікаційної експертизи 

заявки на корисну модель як умови подання заяв щодо митних заходів або позовних 

заяв до суду (Капіца, 2017с). 

Ці заходи мають підняти рівень охорони винаходів і корисних моделей в 

Україні, сприяти інвестиціям у високотехнологічні виробництва та припиненню 

недобросовісного подання заявок на корисні моделі. 

Охорона прав на промислові зразки. Розгляд охорони промислових зразків на 

рівні ЄС і держав-членів свідчить про збагачення права ЄС щодо промислових 

зразків значною кількістю нових (у порівнянні з міжнародною практикою) 

положень, що мають бути відображені у законодавстві України (Капіца, 2006b, С. 

434—440). Це стосується уточнення поняття «промисловий зразок», «продукт», 

«складений продукт», запровадження критерію «індивідуальний характер», а також 

змін строків чинності майнових прав з 10 років на 5—25 років.  

Новим є забезпечення охорони незареєстрованих промислових зразків. Проте, 

враховуючи проблеми недобросовісного використання охоронних документів на 

зареєстровані промислові зразки, кваліфікаційна експертиза відносно яких в Україні 
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не здійснюється, запровадження охорони незареєстрованих промислових зразків, з 

нашої точки зору, може посилити обхід торговельних марок і промислових зразків, 

на які видані охоронні документи, з їхнім використанням для зупинення митного 

оформлення товарів конкурентів тощо. Також в Угоді про асоціацію (ст. 216) 

відсутні положення регламенту № 6/2002 про промислові зразки Спільноти, що 

право забороняти використання незареєстрованого промислового зразку виникає 

лише, якщо зразок було скопійовано (ст. 19). Вказане створює підґрунтя для 

розвитку патентного тролінгу. З метою протидії використання промислових зразків 

недобросовісно доцільним є:  передбачити у Законі України «Про охорону прав на 

промислові зразки», що  право перешкоджати неправомірному використанню 

незареєстрованого промислового зразку виникає лише, якщо таке використання є 

результатом копіювання такого зразку;  а також, що подання позовних заяв до суду 

стосовно захисту прав на незареєстрований промисловий зразок є можливим лише 

після проведення кваліфікаційної експертизи стосовно таких зразків. Внести зміни 

до Митного кодексу України стосовно нерозповсюдження митних засобів захисту на 

товари, що містять незареєстровані промислові зразки. Також має бути подано запит 

до арбітражного групи, передбаченої Угодою про асоціацію, стосовно подальшого 

запиту до Суду ЄС з тлумачення положень Угоди про асоціацію (ст. 216)  та 

регламенту № 6/2002 (ст. 19) щодо підстав виникнення прав забороняти іншим 

особами використовувати незареєстрований промисловий зразок третіми особами.» 

Також запровадження нового критерію «індивідуальний характер», відмова від 

ознак зразка, прийнятого у нових незалежних державах, потребує часу для 

запровадження усталеної судової практики щодо визначення понять 

«індивідуальний характер» (зокрема, стосовно «ступеня свободи дизайнера у 

розробці промислового зразка»), «інформований користувач» (ст. 5 директиви 

98/71/ЄС, ст. 213 Угоди), в також понять «ідентичності» та «несуттєвих деталей», за 

якими можуть розрізнятися промислові зразки, які вважаються ідентичними. Це 

стосується також заміни визначення обсягу правової охорони сукупністю суттєвих 

ознак (ст. 5 Закону) на визначення, що «обсяг охорони... поширюється на будь-які 

інші промислові зразки, що не справляють відмінного загального враження на 
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інформованих користувачів» (ст. 9 директиви) (Капіца, Воробйов, 2005, С. 73—77). 

Ця практика може призвести до виникнення розбіжностей у застосуванні положень 

Угоди в Україні з практикою судів держав-членів. 

Важливою є також зміна строку розкриття інформації про зразок з шести 

місяців відповідно до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» на 

12 місяців (ст. 6 директиви 98/71/ЄС, частина сьома ст. 213 Угоди) автором або 

особою, що отримала від автора інформацію про такий зразок, що не впливає на 

визнання промислового зразка патентоздатним. 

В Угоді про асоціацію наведено положення директиви щодо можливості сторін 

Угоди передбачати визнання промислового зразка недійсним або відмовляти у 

реєстрації (ст. 11 директиви, ст. 215 Угоди), що стосується, зокрема, конфліктів з 

«попередньо існуючими правами інтелектуальної власності»: «якщо вирізняльне 

позначення використовується у пізнішому промисловому зразку» та «якщо 

промисловий зразок має наслідком недозволене використання твору…». Вказане 

має бути відображено у законодавстві України. 

Охорона прав на торговельні марки. Аналіз відповідності актів ЄС щодо 

охорони торговельних марок (ТМ) і Закону України «Про охорону прав на знаки для 

товарів і послуг» свідчить про низку змін та доповнень, які мали бути введені до 

національного законодавства, про що зазначалось у ряді авторських публікацій 

(Капіца, 2005e, С. 95—103; Капіца, 2016 f, С. 80—86). 

Це стосується: 

 уточнення підстав для відмови в наданні правової охорони ТМ (якщо: ТМ за 

своєю природою вводять в оману громадськість, наприклад, що стосується сутності 

товарів чи послуг; ТМ включає знак, який має високе символічне значення, 

наприклад, релігійний символ; ТМ має символи, емблеми і герби інші ніж визначені 

ст. 6 Паризької конвенції, які становлять інтерес для громадськості, якщо згоду на 

реєстрацію не було надано відповідними органами згідно із законодавством 

держави-члена; заяву на реєстрацію ТМ подано недобросовісно; ТМ можна 

переплутати з маркою, яка використовувалась за кордоном на день подання заяви 

про реєстрацію і яка все ще використовується там, за умови, що на день подання 
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заяви заявник діяв недобросовісно); 

 уточнення, що не слід відмовляти у реєстрації торговельної марки з 

абсолютних підстав, якщо позначення набуло розрізняльної здатності до дати 

подання заявки на реєстрацію та після використання, що також відсутнє у 

законодавстві України; 

 уточнення випадків, коли використання торговельної марки дозволяється без 

згоди її володільця, що стосується, зокрема, можливості використання торговельної 

марки, якщо необхідно вказати призначення продукту чи послуги, зокрема в якості 

комплектувальних чи запасних деталей, за умови, що ця третя сторона використовує 

їх відповідно до чесної практики, вживаної в промислових та комерційних справах; 

 відображення положень щодо обмежень прав власника свідоцтва за 

незаперечення з його боку використання пізніше зареєстрованої торговельної марки. 

Так, якщо в державі-члені особа, що отримала раніше зареєстровану ТМ, не 

заперечувала проти використання ТМ, що була зареєстрована пізніше, протягом 

п’яти послідовних років, і знала про факт такого використання, то вона більше не 

має права на підставі раніше зареєстрованої ТМ ані подавати заяву про те, що 

пізніше зареєстрована має бути визнана недійсною, ані чинити опір використанню 

пізнішої ТМ щодо товарів та послуг, для яких вона використовувалась, якщо тільки 

заяву на реєстрацію пізнішої ТМ не було подано недобросовісно. При цьому особа, 

що зареєструвала ТМ пізніше, не має права заперечувати застосування раніш 

набутого права; 

 зміни терміну невикористання торговельної марки, що створює можливості 

дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку, з 3 до 5 років; 

 відображення у законодавстві України положень щодо колективних марок, 

гарантійних знаків і знаків сертифікації тощо. 

Детальні пропозиції викладені нами у планах адаптації та результатах 

дослідження, опублікованих 2006 року (Право інтелектуальної власності, 2006. С. 

287—291, 523—524) 
287

. 
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 Варто вказати також на розгляд проблематики охорони торговельних марок в ЄС та Україні у монографічних 

дослідженнях: Демченко Т.С., 2004, Іолкін Я. О., 2011; наукових статтях: Кожарська І.Ю., Мироненко Н. М., Міндрул 

А. В., Мішкур А., Немеш П. Ф., Пахаренко А., Романадзе Л., Савич С., Ямпольска О. та ін. 
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Ухвалення директиви 2015/2436 ставить на меті введення подальших змін 

стосовно: реєстрації ольфакторних та інших нетрадиційних марок 
288

; уточнення 

обсягу захисту прав; у разі невикористання ТМ визначення права відповідача 

вимагати у позивача доказів щодо використання ТМ протягом п’яти років, що 

передували можливому порушенню прав; уточнення підстав для відмови в 

реєстрації; використання ТМ; укладання ліцензійних договорів, охорони 

колективних ТМ тощо. Суттєвим є уточнення порядку реєстрації ТМ в Україні з 

забезпечення відповідності процедури реєстрації порядку, визначеному директивою 

2015/2436 (Капіца, 2016f, С. 80—86) (див розд. 3.4). 

Положення Угоди про асоціацію стосовно ТМ (ст. 193—200) наводять первісні 

положення директиви 89/104/ЄЕС, що повторені й у кодифікованій директиві 

2008/95/ЄC. Проте нова директива щодо торговельних марок 2015/2436 (2015) 

потребує одночасного врахування положень Угоди та вказаної директиви. Також 

текст підрозділу 2 «Торговельні марки» Угоди містить окремі вибіркові положення 

директиви 2008/95/ЄC, багато з яких повторюють положення Закону України «Про 

охорону знаків для товарів і послуг». Це стосується окремих положень ст. 193 Угоди 

(підстави для відмови у реєстрації), ст. 195 (права, пов’язані із торговельною 

маркою), ст. 196 (винятки з прав), частина друга ст. 198 (підстави для анулювання). 

Вказане, в умовах відсутності посилання Угоди про асоціацію на адаптацію 

законодавства України відповідно до положень acquis ЄC, ускладнює системне 

наближення положень законодавства України до законодавства ЄС. 

В Угоді відсутні деякі положення директиви 89/104/ЄЕC (2015/2436): підстави 

для відмови у наданні правової охорони шляхом подання заявки на реєстрацію 

марки недобросовісно; ТМ містить символи, емблеми і герби, інші, ніж визначені ст. 

6 Паризької конвенції тощо; уточнення часу, коли позначення набуло розрізняльної 

здатності (ст. 3 (2) (с), 3 (3) директиви 89/104/ЄЕС та ст. 4 (2), 4 (4) директиви 

2015/2436); положення щодо обмежень прав власника свідоцтва у разі не 
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 Директивою 2015/2436 (ст. 3) та регламентом № 2015/2424 (зміни до ст. 4) визначено, що знак «має бути 

представлений у вигляді, що надає компетентному органу та громадськості точного визначення предмету захисту...», а 

також встановлено, що не є можливою реєстрація позначення, що складається виключно з однієї можливої для 

існування характеристики (ст. 4 (1) директиви, ст. 7 (1) регламенту). Така вимога мала на меті забезпечити додатковий 

критерій для розгляду заявок щодо нетрадиційних марок (ольфакторних, голограми тощо). 
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заперечення з його боку використання пізніше зареєстрованої торговельної марки 

(ст. 9, 89/104/ЄЕС та ст. 9, 2015/2436) тощо. 

Охорона прав на географічні зазначення. Аналіз відповідності законодавства 

України та ЄС у галузі охорони географічних зазначень із ухваленням Угоди про 

асоціацію є досить цікавим у зв’язку з різними підходами до адаптації законодавства 

Угоди про асоціацію та раніше укладених угод між Україною та ЄС. 

Так, відповідно до Тимчасової угоди про торгівлю та торговельні відносини 

між Європейською Спільнотою, Європейською Спільнотою з вугілля та сталі і 

Європейською Спільнотою з атомної енергії, з одного боку, і Україною, з іншого від 

01.06.1995 р., що набула чинності 1 лютого 1996 р., Україна, згідно зі ст. 18 Угоди та 

додатку III мала забезпечити рівень захисту, аналогічний чинному у Спільноті і 

закріпленому в актах Спільноти, зокрема у Регламенті Ради (ЄЕС) № 2081/92 від 14 

липня 1992 р. про захист географічних зазначень і найменувань походження 

сільськогосподарських продуктів і продовольчих товарів. 

Порівняння Закону України «Про охорону прав на зазначення товарів» та 

регламенту № 2081/92 (Право інтелектуальної власності, 2006, С. 311—319; Капіца, 

2007а, С. 132—135), а також його нової редакції, регламенту № 510/2006 про захист 

географічних зазначень і найменувань походження сільськогосподарських продуктів 

і продовольчих товарів, принципові положення якого залишилися у пізніших 

редакціях (регламенти № 491/2009, № 1151/2012), свідчили про низку положень, які 

доцільно внести до законодавства України. 

Це стосувалося 
289

: 

 визначення терміна «назва, що стала видовою» (ст. 3 (1) регламенту № 

510/2006); 

 права подання заявки на реєстрацію тільки групою та тільки на 

сільськогосподарські продукти або продовольчі товари, які вона виробляє або 

отримує, або, за певних умов, фізичною чи юридичною особою. При цьому «група» 

означає будь-яку асоціацію, незалежно від її юридичної форми або її складу, 

виробників та / або переробників, що працюють із цим сільськогосподарським 
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 Наведено для регламенту № 510/2006. 
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продуктом або цим продовольчим товаром. У групі можуть брати участь інші 

зацікавлені сторони (ч. 1 та 2 ст. 5 регламенту); 

 права вносити зміни до специфікації (ст. 9, 12); 

 можливості співіснування зареєстрованої та незареєстрованої назви (ст. 13 

(4)); 

 вимог щодо наявності та змісту специфікації, що подається для реєстрації 

географічних зазначень (ст. 4). 

 визначення термінів «географічне зазначення» та «найменування 

походження» (ст. 2); 

 вимог щодо заперечення проти реєстрації географічного зазначення або 

найменування походження (ст. 7(2)(3)); 

 скасування реєстрації органом, що здійснив реєстрацію, за адміністративною 

процедурою, зокрема, якщо дотримання специфікації не може бути забезпечено, а 

також якщо будь-яка юридична чи фізична особа має правові підстави для 

скасування реєстрації (ст. 12). 

 уточнення регламентації використання торговельних марок та географічних 

зазначень (ст. 3 (3)) тощо. 

Угода про асоціацію, на відміну від інших об’єктів права інтелектуальної 

власності, для географічних зазначень (ст. 201—211) практично не наводить 

положень матеріального права та зосереджує увагу на питаннях взаємного визнання 

географічних зазначень та адміністративного співробітництва. Якщо ж такі 

положення наводяться, — то це здійснюється в контексті охорони географічних 

зазначень держав-членів ЄС та України (додатки XXII-С та XXII-D до Угоди) та 

стосується обсягу охорони, омонімічних зазначень тощо (ст. 204), взаємозв’язку з 

торговельними марками (ст. 206) тощо та майбутніх зазначень, про які сторони 

повідомляють одна іншу. 

Більше того, сторони дійшли висновку (ст. 202), що законодавство України і 

законодавство ЄС відповідає елементам для реєстрації та контролю географічних 

зазначень, викладеним у частині В додатка XXII-А Угоди. Вказані елементи 

охоплюють: контрольні положення, що застосовуються для продукції; процедуру 
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заперечень, право будь-якого виробника, заснованого на території, виробляти та 

збувати продукт, маркований назвою, що охороняється; положення щодо 

омонімічних термінів тощо. З наведеного випливає, що сторони Угоди погодили, що 

чинне на момент підписання законодавство України відповідає принциповим 

вимогам, які дозволяють ефективно здійснювати охорону географічних зазначень 

європейських виробників на території України. З нашої точки, зору інститут 

охорони зазначень походження товарів в Україні, враховуючи украй невеликий 

перелік зареєстрованих зазначень в Україні у порівнянні з іншими країнами — 

виробниками сільськогосподарських продуктів і продовольчих товарів, не довів 

своєї ефективності. Актуальним питанням є вдосконалення системи охорони 

географічних зазначень із врахуванням практики охорони географічних зазначень і 

найменувань походження в ЄС та державах-членах ЄС. Треба згадати тут відповідні 

дослідження Г. Андрощука, Т. Демченко, Я. Іолкіна, О. Кашинцевої, Н. Мироненко, 

А. Міндрул, А. Мішкур, Л. Романадзе, О. Ямпольскої та інших фахівців. 

Окремим питанням є співвідношення охорони географічних зазначень і 

торговельних марок. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження 

товарів» ухвалено лише 16.05.1999 р., а реєстрація перших зазначень здійснена на 

вісім років пізніше ухвалення Закону України «Про охорону прав на знаки для 

товарів і послуг» 15.12.1993 р. Таким чином штучно були запроваджені умови для 

попередньої реєстрації торговельних марок, що містили географічні назви. На 

жаль, державними органами не було передбачено у цьому випадку подання заявок 

для видачі свідоцтва винятково на колективні ТМ з правом інших виробників 

товарів у відповідній місцевості пізніше також набувати прав на такі торговельні 

марки. Прийняття Угоди TRIPS закріпило статус-кво щодо географічних зазначень і 

торговельних марок з відповідними географічними назвами (ст. 24 (5)). 

Вказане, як неодноразово відзначалося під час парламентських слухань та 

слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти 
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 призвело до 
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 Так, у Рішенні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти «Про стан державного регулювання і 

управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в 

Україні» (до протоколу від 16.04.2008 № 14) відзначено, що «внаслідок не прийняття протягом багатьох років 

підзаконних актів щодо охорони прав на зазначення походження товарів, відбулася монополізація (шляхом отримання 

свідоцтв на торговельі марки) окремими приватними підприємствами назв відомих мінеральних вод, вин». 
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фактичної приватизації географічних зазначень власниками ТМ та підміни 

основоположного принципу охорони географічних зазначень — надання охорони 

групі виробників, що виробляють продукцію в межах певного регіону, місцевості 

або за певних умов фізичною чи юридичною особою (дивись, зокрема, ст. 5 (1) 

регламенту № 510/2006). 

У зв’язку з наведеним, доцільно взяти до уваги положення ч. 5 ст. 207 Угоди 

про асоціацію щодо охорони географічних зазначень також, коли існує попередня 

ТМ. 

Також актуальним є урахування змін щодо охорони геграфічних зазначень у 

регламенті № 1151/2012 щодо схем якості для сільськогосподарської продукції та 

продовольчих товарів. Вказане стосується: 

 прискорення процедури реєстрації зі скорочення часу розгляду заявок з 12 до 

шести місяців та строку подання заперечень з шести до трьох місяців (ст. 50, 51); 

 запровадження охорони традиційних гарантованих страв; 

 зобов’язань ex officio дій держав-членів з адміністративного та судового 

захисту прав на НП та ГЗ (ч. 3 ст. 13 регламенту № 1151/2012). 

Доцільним є обговорення актуальності введення в Україні охорони спеціальних 

найменувань якості та традиційних гарантованих страв (розд. 3.5) для забезпечення 

охорони традиційних українських страв та продукції гірських і, за потреби, інших 

регіонів (ст. 12, 24, 31 регламенту № 1151/2012) (Капіца, 2016k). 

У цілому підвищенню рівня охорони зазначень походження товарів в Україні 

сприяло б врахування вказаних вище особливостей охорони та захисту відповідних 

зазначень в ЄС, а також оцінювання ефективності системи охорони в Україні з 

урахуванням практики ЄС. Суттєвим, зважаючи на обмежений перелік 

зареєстрованих зазначень походження товарів в Україні, було б сприяння з боку 

центральних і місцевих органів виявленню та реєстрації нових позначень із метою 

підтримки та поширення в Україні і за кордоном традиційних українських виробів. 

Охорона прав на фірмові найменування. Як зазначено у розд. 1.3, охорона 

прав на фірмові найменування в ЄС є сферою, де Європейським Союзом не 

започатковано гармонізацію законодавства. Досвід охорони фірмових найменувань 
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у державах-членах та розвинута судова практика є актуальними для України, де 

протягом багатьох років невирішеною є проблема співвідношення фірмових 

найменувань і найменувань юридичних осіб і застосування саме фірмових 

найменувань (Капіца, 2005c, С. 17—21). Вказана проблема і напрями її вирішення 

активно обговорюють фахівці (Крижна, 2008, С. 16—20; Дорошенко, Щукіна, 2009, 

С. 43—52; Стефанчук, Давид, 2014, С. 51—53; Вороняк, 2015 та ін.). Практика 

держав-членів ЄС, а також США демонструє певні підходи, що можуть бути 

застосовані в Україні (Капіца, 2005d). Безперспективною є наявність неузгодженого 

законодавства щодо найменувань осіб і комерційних (фірмових) найменувань.  

Аналіз законодавства держав-членів ЄС та України свідчить про наступні 

напрямки вдосконалення законодавства України (більш детальний аналіз див. у 

(Право інтелектуальної власності, 2006. С. 320—340). 

Вирішення проблеми співвідношення охорони фірмових найменувань і 

найменувань юридичних осіб, на наш погляд, може відбуватись двома шляхами. 

1. Перший — визначення найменування юридичної особи синонімом фірмового 

найменуванню та здійснення захисту найменування юридичної особи засобами, 

передбаченими для інституту фірмового найменування. Вказане відповідало б 

традиціям охорони фірми, що здійснювалося в Україні десятки років. Тоді під час 

реєстрації юридичних осіб перевірка на співпадіння з назвами раніше створених осіб 

не повинна здійснюватися, або таке порівняння може застосовуватися лише для 

осіб, що зареєстровані раніше та розташовані в одному місті чи в межах однієї 

адміністративно-територіальної одиниці (район, місто). При визначенні 

«однаковості» (проте не «схожості») доцільно використовувати досвід Великої 

Британії, де основною є звукова ідентичність назв, незважаючи на організаційно-

правовий статус осіб. Монопольне право на використання найменувань для певних 

типів юридичних осіб може бути встановлено окремо (політичні партії тощо). 

Заборонено використовувати інше, ніж фірмове, найменування або скорочене 

найменування, наведене у статутних документах. 

Другий — конструювання складнішої моделі (з використанням елементів 

досвіду Великої Британії, де охороняються як найменування компаній (company 
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names) так і бізнесові найменування (business names), див. розд. 3.6). 

При цьому залишається реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців в рамках єдиного Державного реєстру. Здійснюється перевірка з 

«однаковими» найменуваннями наявних компаній на звукову ідентичність для 

компаній, розташованих у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці. 

Право захисту такого найменування проти використання третіми особами має 

виникати за умови його «чутливого» використання. 

Разом з найменуванням осіб можливе використання інших найменувань — 

фірмових — право на які виникає внаслідок «чутливого» використання. Фірмові 

найменування можуть не наводитись у статутних документах. Обов’язкової 

реєстрації чи перевірки з наявними найменуваннями юридичних осіб для фірмових 

найменувань не потрібно. 

Законом має бути встановлено вимоги до розкриття інформації про дійсне 

найменування особи у разі використання фірмового найменування. Це означає 

наведення дійсного найменування особи та адреси листування на всіх документах, 

кореспонденції, вивісках, рахунках, квитанціях, де є позначення фірмового 

найменування 
291

. 

2. Має бути знятий критерій вирізняльності для визнання можливості правової 

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

відповідає досвіду охорони фірмових найменувань у державах-членах ЄС. 

3. Надану нами пропозицію щодо скасування резервування найменувань осіб у 

Державному реєстрі найменувань юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців 

як невідповідного досвіду більшості європейських країн (Право інтелектуальної 

власності, 2006. С. 336—337, 340), було враховано в Законі України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури 

започаткування підприємництва» від 21.04.2011 № 3263-VI. 
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 Відповідно до Commonhold Regulations 2004, RTM Companies Regulation 2004, Business Names Guide та інших 

нормативних актів Великої Британії кожна особа, яка використовує бізнесове найменування, має зазначати відповідно 

до її правового статусу найменування корпорації або найменування кожного партнера, або індивідуальне ім’я особи, а 

також для кожної зазначеної особи — адресу для кореспонденції: у місцях, де здійснюється бізнес, та є контакти з 

покупцями та постачальниками; у діловій кореспонденції; у рахунках на постачання товарів або послуг, в інвойсах та 

квитанціях, у письмових вимогах щодо сплати зобов’язань. Така інформація має бути розташована так, щоб її було 

легко було бачити та читати. 
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4. Нормативним актом доцільно визначити, що розуміється під тотожністю. 

5. Принциповим є визначення обсягу мінімального використання, з 

урахуванням якого надається захист проти використання третіми особами 

найменування особи, так і фірмового найменування. 

6. Потрібним є внесення до Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», які 

визначали б загальний принцип заборони реєстрацій найменувань юридичних осіб, 

що вводять в оману, та найменувань, які юридичні особи можуть використовувати 

лише якщо це передбачено законодавчими актами. А також введення 

адміністративної та, в окремих випадках, кримінальної відповідальності за 

неправомірне застосування таких найменувань. 

Також доцільно визначити вичерпний перелік слів, що не можуть входити до 

найменувань осіб і фірмових найменувань, та слів, використання яких потребує 

дозволу. 

6.3.3. Охорона прав на інші об’єкти права інтелектуальної власності 

Охорона прав на сорти рослин. Аналіз відповідності регламенту Ради (ЄC) № 

2100/94 від 27 липня 1994 р. про права Спільноти та інших актів ЄС щодо охорони 

сортів рослин та Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» (далі — 

Закон) свідчить, що в частині матеріально-правових норм законодавство України в 

основному відповідає положенням права ЄС. Вказане пов’язано з тим, що як 

регламент, так і Закон враховують вимоги Конвенції UPOV. Зокрема, до Закону у 

2002 р. були внесені зміни у зв’язку з приєднанням України до Конвенції. Але варто 

вказати ряд відмінностей і доцільність внесення змін до законодавства з 

врахуванням практики ЄС (Капіца, Воробйов, 2005b, С. 23—27). Це стосується: 

 розширення охорони стосовно гібридів родів та видів (не тільки гібридів 

першого покоління) (ст. 5 регламенту № 2100/94); 

 умов виплати роялті. Ст. 40 Закону треба доповнити, передбачивши 

можливість окремого передання права вимоги на виплату роялті третій особі (ст. 3); 

 перевірки на придатність у ході експертизи. Поняття «придатність сорту для 

поширення в Україні» (ст. 14 Закону) та перевірку на придатність доцільно 
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виключити з проекту Закону як не передбачену ст. 53—55 регламенту № 2100/94; 

 можливості зміни назви сорту. Доцільно уточнити ст. 13 Закону, 

передбачивши можливість зміни назви сорту та порядок такої зміни (ст. 66(1)); 

 надання інформації стосовно використання сорту. Ст. 47 Закону треба 

доповнити з урахуванням рішення Суду ЄС у справі С-350/00 
292

 від 10 квітня 2003 

р., яким визначено, що положення п. 6 ст. 14 (3) регламенту № 2100/94 в жодному 

разі не можуть тлумачитись як такі, що дозволяють власникові права Спільноти на 

сорт рослини вимагати від фермера надати вказану інформацію, якщо немає жодних 

підстав вважати, що фермер використав або збирається використати для розведення 

на своїй земельній ділянці результатів врожаю, зібраного з посадженого на його 

ділянці розмножувального матеріалу сорту, лише якщо останній не є гібридом або 

синтетичним сортом, на який поширюється відповідне право і який міститься в 

переліку, наведеному в ст. 14 (2) регламенту 2100/94 (рішення Суду ЄС від 10.04.03, 

справа С-305-00); 

 строків охорони сортів рослин. Мінімальний строк охорони сортів рослин 

відповідно до Конвенції UPOV складає 20 років, та для вінограду та дерев — 25 

років. У законодавстві ЄС зазначені терміни збільшено на 5 років (ч. 1 ст. 19 

регламенту № 2100/94). 

Відповідно до ст. 41 Закону, строк чинності майнового права на сорт рослин 

дорівнює тридцять п’ять років для сортів деревних та чагарникових культур і 

винограду, та тридцять років — для всіх інших сортів. Таким чином, в Україні 

встановлено значно вищий термін охорони сортів рослин, ніж в ЄС і, відповідно, 

Конвенції UPOV. Доцільним є розгляд питання про скорочення вказаних строків до 

визначених регламентом № 2100/94, що пояснюється тим, що надмірні строки 

охорони прав на сорти рослин можуть бути додатковою перепоною для розвитку 

сільськогосподарського виробництва; 

 видів експертиз. У Законі види експертиз доцільно увідповіднити зі ст. 53—

55 регламенту № 2100/94 (формальна експертиза, експертиза по суті та технічна 
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 Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 10 April 2003. Christian Schulin v Saatgut-Treuhand-verwaltungsgesellschaft 

mbH. Case C-305/00. 
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експертиза) з виділенням технічної експертизи з кваліфікаційної; 

 процедури оскарження рішень щодо надання прав на сорт рослин. До ст. 36 

Закону доцільно внести зміни, передбачивши порядок оскарження рішень щодо 

сорту відповідно до ст. 45, 67—73 регламенту № 2100/94; 

 процедури повернення зборів. У ст. 56 Закону доцільно передбачити 

процедуру повернення зборів, сплачених понад міру, та розподіл витрат із 

провадження (ст. 84 регламенту № 2100/94); 

 видів зборів. У Законі та постанові Кабінету Міністрів України від 19 серпня 

2002 р. № 1183 «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про охорону прав на 

сорти рослин» доцільно передбачити зменшення кількості зборів і увідповіднити 

види зборів з наведеними у ст. 112 регламенту № 2100/94 (Капіца, 2007b, С. 441—

444). 

В Угоді про асоціацію відсутні прямі норми зобов’язального характеру 

відносно охорони сортів рослин. У короткій ст. 228 «Сорти рослин» зазначено, що 

сторони співробітничають з метою сприяння і посилення прав на сорти рослин 

відповідно до Конвенції UPOV, зокрема щодо необов’язкових винятків із прав 

селекціонерів відповідно до ст. 15 (2) Конвенції. 

Охорона прав на топографії напівпровідникових виробів. Угода про асоціацію 

наводить норми з охорони топографій напівпровідникових виробів, що в основному 

повторюють положення директиви Ради від 16 грудня 1986 р. про правову охорону 

топографій напівпровідникових виробів (87/54/ЄЕC). Детальний аналіз 

відповідності положень директиви та законодавства України наведено у (Право 

інтелектуальної власності, 2006. С. 345—350; Капіца, 2006b. С. 434—440). 

Зазначимо, що у Угоді не наведені положення статей 3—5 (6), 8, 10 директиви. 

Не враховані такі положення як: 

 охорона прав на двовимірне зображення топографії інтегральної мікросхеми 

авторським правом (як окремого від sui generis права на топографію) (ст. 10 (2) (b) 

директиви 87/54/ЄЕC). Закон України «Про авторське право і суміжні права» 

передбачає охорону планів, креслень, що стосуються «...інших сфер діяльності». 

Проте, з урахуванням положень підпункту 11 ч. 1 ст. 8 цього Закону, що авторське 
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право не поширюється на твори, які охороняються законами України про правову 

охорону промислової власності, доцільно уточнити можливість охорони топографій 

інтегральних мікросхем авторським правом; 

 запровадження обов’язку сплати винагороди особою, що продовжує 

використання топографії після того, як вона дізналася чи мала підстави дізнатися, 

що таке використання здійснюється з порушенням прав на топографію, якщо це 

вимагається особою, яка має виключні права на топографію (ст. 5 (6)); 

 поняття «оригінальності» інтегральної мікросхеми (ст. 2 (2)); 

 запровадження обмежень прав на топографію, відповідно до яких охорона не 

поширюється на концепції, процеси, технологію та закодовану інформацію, які 

втілені в топографії та є відмінними від топографії (ст. 8) тощо. 

Охорона прав на комерційну таємницю та ноу-хау. Дослідження охорони 

прав на комерційну таємницю, конфіденційну інформацію в Україні привертає увагу 

багатьох дослідників (Г. Андрощук, А. Берлач, Т. Бєгова, А. Дідук, Ю. Капіца, І. 

Килимник, Н. Мироненко, Ю. Назаренко, Ю. Носік, А. Подоляко, О. Радутний, Н. 

Попова, Л. Топалова, О. Світличний, О. Чобот, Д. Юсупова та ін.). Проблематику 

охорони комерційної таємниці, ноу-хау в ЄС досліджували Г. Андрощук 

(Андрощук, Крайнев, 2000; Андрощук, 2012a, С. 26—36; Андрощук, 2012b, С. 49—

58), Ю. Капіца (Капіца, 2001, С. 223—229; Капіца, 2006a, С. 16—20; Капіца, 2016b, 

С. 251—256) та інші фахівці. Слід також зазначити монографічне дослідження 

проблематики охорони комерційної таємниці Науково-дослідного інституту 

інтелектуальної власності НАПрН України (Правове регулювання, 2012). 

Аналіз відповідності законодавства України і провідних держав-членів ЄС 

щодо охорони комерційної таємниці, ноу-хау виявив відсутність в Україні сучасного 

визначення ноу-хау, ухваленого в ЄС (Капіца, 2000, С. 181—187). До 2006 р. 

законами України «Про інвестиційну діяльність» (ст. 1) та «Про оподаткування 

прибутку підприємств» (п. 1.30) було закріплено два визначення ноу-хау, які, 

визначаючи об’єкти, що відносяться до ноу-хау, не містили критеріїв охорони. 

Дослідження визначень ноу-хау міжнародними та європейськими організаціями 
293
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 Типовий закон щодо винаходів для країн, які розвиваються BIRPI, Рекомендації Організації з координації 
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свідчить про відсутність уніфікування критеріїв віднесення інформації до ноу-хау; 

не вказано, чи є ноу-хау секретною або незагальновідомою інформацією. 

Ураховуючи вимоги УПС та практику ЄС з урегулювання передання прав на 

ноу-хау у регламентах щодо договорів на передачу ноу-хау (1988 р.) та на передачу 

технологій (1996, 2004 рр.), у ході розробки проекту Закону України «Про державне 

регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» нами було запропоновано 

надати у Законі визначення «ноу-хау» відповідно до визначення «ноу-хау» у 

регламенті № 772/2004 
294

, що увійшло до ухваленої редакції Закону. Однак 

застосування вказаного визначення обмежується сферою дії Закону. 

У зв’язку з цим було запропоновано також навести визначення ноу-хау у 

Цивільному кодексу України в розділі «Об’єкти цивільних прав» Книги I. Також у 

Книзі V «Зобов’язальне право», у розділі «Окремі види зобов’язань» ввести 

спеціальну главу «Договори на передачу ноу-хау», враховуючи, що договори на 

передачу ноу-хау у торговельному обігу мають не менше значення, ніж угоди 

комерційної концесії та ліцензійні договори, умови яких визначено ЦК України. 

Останнє, зокрема, пропонувалося О.А. Чоботом ще у 1994 р. (Чобот, 1994). 

Іншим суттєвим питанням є, чи правовий режим охорони ноу-хау тотожний, чи 

він відрізняється від відповідного режиму охорони комерційної таємниці? Якщо 

комерційна таємниця більше пов’язувалася з конфіденційною інформацією, яка 

охоронялася на самому підприємстві, то ноу-хау було об’єктом торговельних угод 

про передання конфіденційної інформації третім особам. 

Відзначимо також умовність віднесення комерційної таємниці до об’єктів права 

інтелектуальної власності. З цим безпосередньо пов’язано питання місця ноу-хау та 

комерційної таємниці (нерозкритої інформації) у цивільному законодавстві. З нашої 

точки зору, віднесення комерційної таємниці до ОІВ є умовним, оскільки на 

                                                                                                                                                                            
Європейської металообробної промисловості, Керівництво з вироблення договорів щодо міжнародної передачі 

досвіду та знань у машинобудуванні Європейської економічної комісії, Міжнародної торговельної палати тощо 

(Право інтелектуальної власності, 2006. С. 378—379). 
294

 Ноу-хау — інформація, що отримана завдяки досвіду та випробуванням, яка: не є загальновідомою чи 

легкодоступною на день укладення договору про трансфер технологій; є істотною, тобто важливою та корисною для 

виробництва продукції та / або надання послуг; є визначеною, тобто описаною достатньо вичерпно, щоб можливо 

було перевірити її відповідність критеріям незагальновідомості та істотності (ст. 1 Закону, ст. 1 (1) (i) регламенту № 

772/2004). Зауважимо, що у визначенні ноу-хау у регламенті вказано, що ноу-хау — це сукупність незапатентованої 

практичної інформації. 



360 
 

 

 

комерційну таємницю не можуть виникати виключні права інтелектуальної 

власності (Штумпф, 1978. С. 238). Будь-яка інша особа, що легітимно самостійно 

одержала відомості, що становлять комерційну таємницю, має право на їх 

використання без жодних обмежень. 

У той же час робоча група з підготовки Книги IV «Право інтелектуальної 

власності» запропонувала включити норми щодо комерційної таємниці до цієї 

Книги. Цей крок був певною мірою вимушений, тому що, якщо б комерційна 

таємниця виявилася за межами Книги IV, її місце могла б зайняти «нерозкрита 

інформація», як це передбачалося у першій редакції проекту ЦК України, що 

спричинило б численні проблеми (Право інтелектуальної власності, 2006. С. 392—

393). Пропозиції, викладені вище, в певному обсязі були відображені в остаточній 

редакції ЦК України, підписаній Президентом України (Цивільний кодекс України, 

2003). Глава ЦК щодо нерозкритої інформації була замінена гл. 46 «Право 

інтелектуальної власності на комерційну таємницю». 

Певні шляхи розмежування цих двох понять пропонує Директива 2016/943 

щодо охорони нерозкритого ноу-хау та бізнесової інформації (комерційної 

таємниці) проти їх неправомірного набуття, використання, ухвалена 8.06.2016 р. 

Директива визначає, що комерційну таємницю складає як ноу-хау, так і бізнесова 

нерозкрита інформація. При цьому критерії охорони ноу-хау та бізнесової 

інформації у директиві тотожні визначенню нерозкритої інформації Угоди TRIPS 

(Капіца, 2016 b, С. 251—256). Директива, однак, не вказує відмінностей ноу-хау та 

бізнесової інформації як щодо переліку об’єктів, так і стосовно особливостей 

визначення ноу-хау регламентом № 316/2014. 

З урахуванням наведеного та вимог з адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС, а також визначення комерційної таємниці як об’єкту права 

інтелектуальної власності ЦК України (ст. 420, гл. 46), можливими є такі напрями 

врегулювання охорони комерційної таємниці, ноу-хау та бізнесової інформації у 

законодавстві України. 

Варіант перший — зазначення комерційної таємниці як об’єкту цивільних прав 

та доповнення гл. 15 ЦК України «Нематеріальні блага» окремою статтею 



361 
 

 

 

«Комерційна таємниця (нерозкрита інформація)» з її визначенням відповідно до 

Угоди TRIPS, директиви 2016/943 та визначення комерційної таємниці ст. 505 ЦК 

України. У вказаній главі або спеціальному законі можна також викласти положення 

ст. 507 ЦК України стосовно інформації, створення якої потребує значних зусиль і 

яка надається з метою отримання встановленого законом дозволу на діяльність, 

пов’язану з фармацевтичними, сільськогосподарськими, хімічними продуктами, що 

містять нові хімічні сполуки. 

Необхідно виправити неправильний переклад у визначенні комерційної 

таємниці в Україні критерію «is not … generaly known» (не є... загально відомою) 

нерозкритої інформації з Угоди TRIPS. Замість критерію незагальновідомості у 

кодексі вказано «є невідомою» (ст. 505 ЦК України). Тобто вимогою є повна 

невідомість інформації, яка становить комерційну таємницю. Для більшості об’єктів 

комерційної таємниці така вимога є нереальною та робить інститут охорони 

комерційної таємниці вкрай обмеженим для застосування (Капіца, 2006a). 

Доцільним є визначити, що до комерційної таємниці входить ноу-хау та 

бізнесова інформація (інформація комерційного характеру) з окресленням 

особливостей охорони цих об’єктів окремим законом. Замість гл. 46 «Право 

інтелектуальної власності на комерційну таємницю» доцільно подати главу «Право 

інтелектуальної власності на ноу-хау». Це дозволить вирішити проблему 

невіднесення до ОІВ бізнесової інформації (списки клієнтів тощо), запровадити в 

Україні передання ноу-хау на основі договорів про розпорядження майновими 

правами інтелектуальної власності з виключенням укладання ліцензійних договорів 

та договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на 

комерційну таємницю, невластивих іншим країнам, а також сприятиме гармонізації 

підходів до охорони ноу-хау в нових незалежних державах. 

Проблемою такого підходу є те, що в ЄС механізми захисту комерційної 

таємниці, передбачені директивою 2016/943, повторюють з певними доповненнями 

механізми, визначені директивою 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав 

інтелектуальної власності та ч. 3 гл. 9 розд. IV Угоди про асоціацію «Захист прав 

інтелектуальної власності». В Україні імплементація положень актів ЄС та Угоди 
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про асоціацію з зазначеного питання здійснюється саме для об’єктів права 

інтелектуальної власності. Вказане вимагатиме зазначення у ЦК України або 

спеціальному законі, що захист прав на бізнесову інформацію здійснюється 

аналогічно захисту прав на об’єкти права інтелектуальної власності або зазначення 

відповідних статей законодавства, що стосуються захисту ОІВ та мають 

розповсюджуватися на бізнесову інформацію. 

Суттєвим також є, що одна й та сама інформація, що складає комерційну 

таємницю, може бути правомірно одержана різними особами. Таким чином, виникає 

питання про абсолютність і відносність прав на комерційну таємницю. Вказане 

потребує доповнення гл. 46 ЦК України (та можливих подальших редакцій стосовно 

бізнесової інформації та ноу-хау) положенням, що правомірне виникнення та 

здійснення прав на бізнесову інформацію та ноу-хау у декількох осіб за збереження 

ознак охороноспроможності (ч. 1 ст. 505 ЦК України та відповідні ознаки ноу-хау) 

не призводить до обмеження строку чинності прав на такі об’єкти (ст. 508 ЦК 

України). 

Доцільно також ухвалити спеціальний закон щодо охорони комерційної 

таємниці з визначенням особливостей охорони прав на ноу-хау та бізнесову 

інформацію, передбачених директивою 2016/943. 

Другий варіант — залишити чинну з певними змінами частину першу ст. 505 

ЦК України «Поняття комерційної таємниці» з визначенням у частині другій, що до 

комерційної таємниці відноситься: інформація, що складає ноу-хау; інформація 

комерційного характеру. 

При цьому треба вказати, що ноу-хау є об’єктом права інтелектуальної 

власності, а інформація комерційного характеру є об’єктом законодавства про 

інформацію. А також, що для комерційної інформації (яка відповідає ознакам, 

викладеним у ч. 1 ст. 505 ЦК України), застосовуються засоби захисту, визначені 

для комерційної таємниці. Особливості охорони комерційної таємниці 

встановлюються законом. 

Є також варіант збереження положень чинного законодавства з віднесенням 

бізнесової (комерційної) інформації до об’єктів права інтелектуальної власності. 
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Тоді залишається проблема: така інформація не є результатом творчої діяльності. 

Такий підхід застосовано в Угоді TRIPS (ч. 2 ст. 1), де нерозкрита інформація 

віднесена до об’єктів права інтелектуальної власності. У цьому випадку така 

бізнесова (комерційна) інформація може бути розглянута як географічні зазначення, 

торговельні марки, віднесені до об’єктів права інтелектуальної власності відповідно 

до міжнародно-правових угод. Проте для таких об’єктів обсяг права і сфера 

застосування є більш обмеженими ніж, наприклад, для об’єктів авторського права і 

суміжних прав, винаходів. Відповідно до Конвенції про заснування Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності: «інтелектуальна власність» включає... всі інші 

права, що відносяться до інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій та 

творчій галузях» (ст. п. VIII). Таким чином, бізнесову інформацію можна розглядати 

як результат інтелектуальної діяльності. 

Проте, з урахуванням визначення «нерозкритої інформації» у розд. II Угоди 

TRIPS, компромісу сторін розробників Угоди (Право інтелектуальної власності, 

2006. С. 367, 387, 391—393), а також суттєвості, на наш погляд, творчого характеру 

об’єктів права інтелектуальної власності — доцільним є застосування першого 

підходу, викладеного вище. 

Недоліком чинного законодавства також є, з нашої точки зору, не включення до 

національного законодавства норми Угоди TRIPS стосовно способів порушення 

прав на нерозкриту інформацію (комерційну таємницю), зокрема порушення 

«конфіденційних відносин» (breach of confidence або, інакше, — фідуціарних 

відносин). Про необхідність урегулювання національним законодавством відносин, 

коли контракт щодо збереження секретної інформації відсутній і секретність 

базується на конфіденційних стосунках між особами, вказує і ВОІВ у Модельних 

положеннях про захист від недобросовісної конкуренції. Закон України «Про 

інформацію», інші нормативні акти, ЦК України не передбачають охорони 

інформації, що стала відома під час довірчих відносин між особами, коли певні 

умови охорони чи поширення такої інформації не було обговорено. Наприклад, між 

винахідником і можливим інвестором, якому винахідник розповідає про свою ідею, 

тощо. У вказаних випадках законодавство може надавати захист гідності, честі та 
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ділової репутації особи. Однак коло застосування вказаних засобів захисту вузьке, їх 

важко або неможливо використати у випадку, коли розкриваються та поширюються 

відомості, що відповідають дійсності, але повідомлені за довірчих обставин. 

Значним кроком у зв’язку з цим було б закріплення Цивільним кодексом загальних 

правових основ виникнення довірчих (фідуціарних) відносин між особами та 

охорони інформації, про яку повідомляється за таких відносин. 

Важливо, на нашу думку, перенести акцент у правовому регулюванні з 

визначення переліку інформації, що підлягає охороні, та закріплення різних видів 

відповідальності для більш як 10 різних видів таємниць, на визначення загальних 

принципів охорони конфіденційної інформації, подібних для усіх типів таємниць, у 

т. ч. інформацію, що повідомляється під час довірчих відносин. Особливості 

охорони окремих видів інформації можна було б конкретизувати у ЦК України, 

окремих законодавчих актах 
295

. Вказаний підхід відповідав би певним традиціям 

українського законодавства, зокрема Закону України «Про інформацію», де було 

зроблено спробу дати визначення інформації, що є конфіденційною. 

Враховуючи наведене вище, у Цивільному кодексі України, ст. 200 

«Інформація» доцільно зазначити умови виникнення зобов’язань щодо збереження 

конфіденційності: 

 довірчий (фідуціарний) характер стосунків між особами (вказане автор 

пропонував у ряді публікацій, зокрема (Капіца, 2001. С. 223—239); 

 укладання договору (контракту); 

 визначення інформації як конфіденційної у стосунках між суб’єктами; 

 спеціальні умови щодо збереження конфіденційності для окремих видів 

інформації, визначених законом (персональна інформація, банківська таємниця 

тощо). 

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

рахунок бюджетних коштів. Питання, як повинні розподілятися майнові права на 

об’єкти права інтелектуальної власності, що створені за рахунок бюджетних коштів, 

                                                 
295

 Зокрема, на доцільність ухвалення Закону України «Про комерційну таємницю» вказували Г.О. Андрощук, Ю.В. 

Носік. 
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протягом останніх двадцяти років перебуває у центрі уваги авторів, наукової 

громадськості, є темою обговорень на семінарах і конференціях, спеціальних 

досліджень, проектів законодавчих актів (Капіца, 1997. С. 32—42; Капіца, 2010, С. 

34—49.; Орлюк, 2006, С. 3—9; Андрощук, 2004, С. 57—67). 

При цьому провідними є дві точки зору: права інтелектуальної власності мають 

належати державі, або права мають належати установам та організаціям — 

виконавцям науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт із 

запровадженням певного правового режиму використання таких ОІВ. Вирішення 

цього питання має суттєві наслідки для інноваційного розвитку України, оскільки 

визначає або спроможність, зацікавленість творців, наукових організацій у 

впровадженні нововведень або гальмування цього процесу. 

В ЄС принципи розподілу прав інтелектуальної власності на ОІВ, що 

створюються за рахунок бюджетних коштів, визначені регламентами ЄС щодо 

проведення Рамкових програм досліджень і розробок, а також законами держав-

членів. 

Крім того, суттєвим є вплив на національні законодавства «м’якого» права — 

Рекомендації Європейської комісії «Щодо управління правами інтелектуальної 

власності» та «Кодексу практики для університетів та інших державних науково-

дослідних організацій» 2008 р. та іншіх документів. 

Принциповими питаннями, що стосуються правового режиму прав ОІВ, 

створеними за бюджетні кошти, є: 

 закріплення майнових прав інтелектуальної власності за виконавцями 

досліджень; 

 визначення регламентації використання «раніше створених ОІВ», що 

використовуються під час поточних наукових досліджень; 

 визначення принципів розподілу винагороди за використання ОІВ; 

 запровадження модельних контрактів із проведення НДДКР і передачі 

технологій, що визначають різні варіанти набуття прав інтелектуальної власності на 

ОІВ між науковими установами, університетами, з однієї сторони, та 

підприємствами-замовниками робіт або інвесторами, з другої; 
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 визначення договору консорціуму як правового інструменту реалізації 

спільних досліджень і трансферу технологій; 

 визначення організаційно-правових заходів, що мають бути здійснені в 

наукових установах, університетах для посилення охорони ОІВ і трансферу знань 

тощо (розд. 4.4). 

Незадовільний рівень законодавства України з урегулювання правовідносин 

стосовно об’єктів інтелектуальної власності, що створюються за рахунок 

бюджетних коштів, фахівці визначали ще з 1992 р. 

У 1993 р. НАН України, Держіннофондом України були направлені до Кабінету 

Міністру України пропозиції щодо необхідності розробки спеціального 

нормативного акта, що визначав би правовий режим об’єктів інтелектуальної 

власності, які створюються за рахунок бюджетних коштів, а також огляд практики 

США, інших держав з регламентації вказаного питання (Капіца, 1995 b). Згідно із 

дорученням Кабінету Міністрів України була організована робоча група 

спеціалістів, яка направила до КМУ доповідну записку з переліком актів, які 

передбачалося розробити (лист ДКНТ України від 01.03.1994 № 1-3/74). Зокрема, 

вказано на необхідність розробки актів з правового регулювання взаємовідносин 

між замовником (міністерством, відомством), спеціалістом (науковий співробітник, 

конструктор) та виробником продукції, необхідності підготовки Закону України 

«Про службові винаходи». Кабінет Міністрів України погодився з пропозицією та 

дав відповідні доручення з розробки вказаних актів, зокрема проекту Положення 

про об’єкти інтелектуальної власності, що створюються за рахунок бюджетних 

коштів, коштів державних підприємств, позабюджетних фондів міністерств і 

відомств. Структура вказаного положення та його концептуальні положення були 

розроблені в рамках дослідження організаційно-правових питань забезпечення 

передання технологій в Україні з урахуванням досвіду США, Франції, ФРН та інших 

країн (Капіца, 1995a). 

Пропозиції робочої групи однак не призвели до ухвалення відповідних рішень. 

Навпаки, ситуацію погіршив типовий договір на виконання (передачу) науково-

технічних робіт, що був застосований МОН України для досліджень за державними 
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науково-технічними програмами, а також програмами Фонду фундаментальних 

досліджень. Положення типового договору з визначення МОН України власником 

результатів досліджень суперечили Закону України «Про власність», 

Господарському та Цивільному кодексам України та положенню про саме 

міністерство. 

Наслідки набуття МОН України прав на результати досліджень були мізерні. 

Міністерство не мало та не має змоги організовувати впровадження результатів 

багатьох тисяч проектів державних науково-технічних програм, права на результати 

яких воно отримало. ОІВ, в яких втілювалися зазначені результати, не були 

відображені у балансі міністерства як нематеріальні активи. З іншого боку, таке 

становище не сприяло повідомленню міністерству результатів досліджень 

виконавцями, а також спричиняло значні складнощі під час упровадження таких 

результатів самими виконавцями. 

За ініціативою НАН України питання щодо законодавчого врегулювання 

використання об’єктів інтелектуальної власності, що створюються за рахунок 

бюджетних коштів, було внесено до Указу Президента України «Про заходи щодо 

охорони інтелектуальної власності в Україні» від 27.04.2001 № 285/2001. 

Відповідний законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про власність» 

було внесено Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України 26.07.2003 

(реєстр. № 2030). 

Проект викликав численні зауваження, як з боку депутатів, так і НАН України. 

Так, у листі НАН України до комітетів Верховної Ради України з питань 

економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій 

і з питань науки та освіти від 26.05.2003 № 58/456-3 зазначено, що проект Закону з 

деяких питань навіть погіршує наявний стан використання об’єктів інтелектуальної 

власності. Проект Закону позбавляв Верховну Раду України, Верховний Суд 

України та інші суди, Прокуратуру України, НАН України, інших головних 

розпорядників бюджетних коштів набувати права інтелектуальної власності, 

зокрема, на бази даних, комп’ютерні системи обігу документів, наукові розробки, 

створення яких фінансується цими установами, що суперечить відповідному 
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світовому досвіду. Проект не визначав порядок набуття державою прав 

інтелектуальної власності. На відміну від положень Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» проект виключав з обов’язкових умов договорів, що 

укладаються органами центральної виконавчої влади, зобов’язання сторін щодо 

забезпечення охорони прав на створені об’єкти інтелектуальної власності. Зазначене 

могло призвести до суттєвих втрат для держави внаслідок непідтримання чинності 

охоронних документів. 

Проект передбачав уведення державної реєстрації майнових прав на об’єкти 

інтелектуальної власності та їх передання іншим особам. Однак чинним 

законодавством України вже передбачено реєстрацію об’єктів промислової 

власності та договорів на їх використання тощо. 

Під час доопрацювання проекту зауваження депутатів, НАН України були 

враховані. Новою редакцією, ухваленою Верховною Радою України 20.11.2003 

Законом № 1295-IV, встановлювався правовий режим об’єктів інтелектуальної 

власності, що відповідав інтересам авторів і наукових установ — виконавців 

досліджень. 

Так, держава набувала майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, 

створені у процесі виконання робіт, що фінансуються із залученням коштів 

державного бюджету та державних цільових фондів, якщо це передбачено 

договорами з виконавцями робіт, за умови, що держава бере на себе фінансування 

створення і введення до цивільного обороту таких об’єктів, а також на інших 

підставах, визначених законами України. Від імені держави стороною таких 

договорів мають бути органи державної влади, інші державні установи, визначені 

законодавством розпорядниками бюджетних коштів та коштів державних цільових 

фондів (далі — замовники). Зазначимо, що згідно з Бюджетним кодексом України 

до державних замовників належать також НАН України та національні галузеві 

академії наук. 

Обов’язковими умовами договорів, які укладаються між замовниками та 

виконавцями робіт, а також між виконавцями робіт та авторами об’єктів 

інтелектуальної власності, є визначення сторони, яка набуватиме майнові права на 
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об’єкти інтелектуальної власності та здійснюватиме заходи із забезпечення їх 

правової охорони, а також сплачуватиме винагороду авторам згідно із 

законодавством України. 

Якщо згідно із договором майнові права на ОІВ належать замовнику і 

відповідно до законодавства набуття права на такі об’єкти засвідчується охоронним 

документом, замовник може подати заявку на одержання охоронного документа на 

об’єкт інтелектуальної власності. У разі неподання замовником заявки у 

встановлений законом строк право на подання заявки має виконавець. 

Аналіз наведених положень Закону та регламенту № 2321/2002 свідчив, що 

основні принципи Закону відповідали положенням регламенту. 

На жаль, Президент України не підписав ухвалений закон. У своїх пропозиціях 

від 16 грудня 2003 р. він зауважив, що Закон, який надійшов на підпис, пропонує 

зміни до Закону України «Про власність», який є значною мірою застарілим і який, 

імовірно, найближчим часом утратить чинність у зв’язку з упровадженням 

Цивільного кодексу України. Однак Закон України «Про власність» втратив 

чинність лише у квітні 2007 р. та після 2003 до нього неодноразово вводилися зміни 

з інших питань. 

У той же час було запропоновано, щоб Кабінет Міністрів України з метою 

приведення законодавства у сфері інтелектуальної власності відповідно до 

Цивільного кодексу України доручив розробити законопроекти, якими можна 

врегулювати питання щодо прав інтелектуальної власності держави. Проте до 2012 

р. це питання не було вирішено. 

19 грудня 2005 р. в рамках роботи Робочої групи з питань розроблення 

концепції розвитку наукової сфери, утвореної за розпорядженням Президента 

України від 03.10.2005 № 1183/2005-рп, було розглянуто підготовлене Центром 

інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України питання щодо 

проблем охорони та використання об’єктів права інтелектуальної власності в 

Україні. За результатами розгляду були направлені листи Робочої групи до голови 

Верховної Ради України В.М. Литвина (№ 1/17 від 17.01.2006) та Комітету 

Верховної Ради України з питань науки і освіти (№ 1/15 від 17.01.2006). 
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У листах зазначено, що однією з невирішених досі проблем в Україні є 

врегулювання відносин стосовно об’єктів права інтелектуальної власності, що 

створюються за рахунок бюджетних коштів. Вказано, що законом України «Про 

внесення змін до Закону України «Про власність» від 20.11.2003 р. № 1295-IV це 

питання було в цілому вирішено. Враховуючи, що в 2005 р. до Закону України «Про 

власність» вже були внесені зміни і питання про його скасування не розглядається, а 

також нагальну необхідність ухвалення було запропоновано знову розглянути 

проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про власність», а 

також зміни до нього, схвалені Робочою групою. 

Протокольним рішенням Робочої групи від 19.12.2005 р. було вирішено 

звернутися до Президента України з проханням видати (до врегулювання законом 

питань набуття державою майнових прав на об’єкти права інтелектуальної 

власності, отримані за рахунок коштів державного бюджету) Указ щодо 

прискорення комерціалізації таких об’єктів.  

Певним кроком у вирішенні проблеми став Закон України «Про наукові парки» 

(2009). Відповідно до ст. 17 Закону майнові права на технології та об’єкти, створені 

під час виконання проектів наукового парку, є власністю наукового парку та / або 

його партнерів, крім певних обмежень (якщо технологію та / або об’єкт права 

інтелектуальної власності: віднесено до сфери національної безпеки і оборони 

держави; визнано такими, що мають використовуватися в публічних інтересах; 

доведено до промислового використання та реалізації готової продукції виключно за 

рахунок державних коштів). Треба зазначити, що положення Закону стосуються 

тільки проектів наукового парку. 

У рамках робіт з адаптації законодавства України були здійснено порівняння 

правового режиму ОІВ, що створюються за рахунок бюджетних коштів, в Україні і 

положень регламенту № 2321/2002 про правила участі підприємств, дослідницьких 

центрів та університетів у реалізації Шостої рамкової програми (2002—2006) ЄС і 

розповсюдження результатів досліджень, а також аналогічних актів, що стосуються 

П’ятої, Сьомої рамкових програм, модельного контракту Європейської комісії. 

Загальний висновок засвідчив суттєву невідповідність національного законодавства 
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стандартам ЄС (Капіца, 2005a, С. 72—76; Право інтелектуальної власності, 2006. С. 

400—415). 

У 2011 р. у ході розробки робочою групою нової редакції Закону України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» (Попович, Капіца, 2012, С. 32—39) автором 

були підготовлені доповнення Закону положеннями, що стосуються розподілу 

майнових прав на ОІВ, створені за рахунок бюджетних коштів (до ст. 42). 

Були враховані положення регламентів ЄС з проведення Рамкових програм 

досліджень та розробок, а також досвід ухвалення та реалізації Закону Бай-Долі у 

США (розд. 4.4). Проект змін передбачав, що майнові права інтелектуальної 

власності на ОІВ, створені у процесі виконання науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, 

належать установам та організаціям — виконавцями вказаних робіт з урахуванням 

особливостей, визначених ст. 429, 430 ЦК України. Визначено випадки, коли такі 

права набувають головні розпорядники коштів (для ОІВ, що віднесені до державної 

таємниці тощо). 

При цьому визначено процедуру набуття органами державної влади, іншими 

установами — головними розпорядниками коштів майнових прав інтелектуальної 

власності. Проект, зокрема, вирішував проблеми, коли державний орган як набувач 

майнових прав інтелектуальної власності не здійснював заходи з охорони ОІВ, 

подання заявок, виплати винагороди творцям, а також облік ОІВ як нематеріальних 

активів. Окрім того, відповідно до практики ЄС та США запропоновано, що 

виконавці робіт зобов’язані надати головному розпоряднику коштів, що здійснює 

фінансування досліджень, безоплатну ліцензію на використання вказаних об’єктів 

права інтелектуальної власності з метою виконання державного замовлення або для 

здійснення функцій державного управління. 

У 2012 р. питання, пов’язані з розподілом прав, почали розвиватись досить 

драматично. Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради України 

законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання 

діяльності у сфері трансферу технологій» від (03.07.2012 № 10686), який передбачав 

посилення адміністративного впливу на передання технологій з заміною чинної 
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компетенції органів державної влади та Національної і галузевих академій наук. 

Наукові установи, організації, вищі навчальні заклади, де було створено технологію, 

мали інформувати уповноважений орган (МОН України) про створені технології з 

правом обмеження з боку уповноваженого органу майнових прав на використання і 

розпорядження технологією. За проектом Закону обмеження прав могло бути 

здійснено, якщо технології віднесено до сфери національної безпеки і оборони, 

визнано такими, що повинні використовуватися в публічних інтересах, доведено до 

промислового використання та реалізації готової продукції виключно за рахунок 

бюджетних коштів. За повного обмеження прав розпорядження ними має 

здійснювати уповноважений орган (ст. 11). 

Потрібно вказати, що закон не визначав порядок поводження уповноваженого 

органу з технологіями, права на які обмежено. Закон також не визначав поняття 

«публічні інтереси», що створювало можливість віднесення до «публічних 

інтересів» будь-яких технологій і відповідного обмеження прав на них. Відсутній 

був порядок обмеження прав і випадки, в яких права обмежуються, що дозволяло 

здійснювати обмеження на будь-які технології. Також ці положення суперечили 

Закону України «Про державну таємницю» стосовно порядку обмеження прав на 

інформацію, що визначається державною таємницею. Замість наявної системи 

обмеження прав державними експертами та діяльності суб’єктів режимно-секретної 

діяльності запропоновано, щоб обмеження прав здійснював уповноважений орган. 

Унаслідок цього замість набуття прав на інформацію, що становить державну 

таємницю (технології, їхні складові) тими державними органами, які здійснюють 

фінансування відповідних робіт (Міністерство оборони України, Генеральний штаб, 

СБУ тощо), розпоряджатися такою інформацію з урахуванням повного у випадку 

державної таємниці обмеження прав мало МОН України. При цьому проект Закону 

не визначав порядок, умови, строки обмеження прав. 

Викладені положення суперечили як чинному законодавству України, так і 

досвіду вирішення аналогічних питань в ЄС, нових незалежних держав, США. 

Таким чином, наведені вище положення законопроекту закладали фактично 

механізм вилучення створених технологій у наукових установ і вищих навчальних 
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закладів із відсутністю механізмів щодо комерціалізації таких технологій. 

Вказане було викладено у листі НАН України від 15.08.2012 р. до Державного 

агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України. За підтримки 

Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, а також 

Держінформнауки України пропозиції до Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» Центра інтелектуальної власності та передачі технологій НАН 

України були використані у ході підготовки законопроекту № 10686 до другого 

читання (ст. 11 у новій редакції). 

Зазначимо, що вирішення цього питання тривало в Україні з 1993 до 2015 р. — 

двадцять два роки за незацікавленості органів влади у запровадженні регулювання, 

яке б відповідало сучасним вимогам, за умов відсутності заходів з використання 

об’єктів права інтелектуальної власності, права на які набувалися органами влади. 

Після ухвалення нової редакції Закону України «Про державне регулювання 

діяльності у сфері трансферу технологій» 2 жовтня 2012 р. актуальним стало 

упровадження нового режиму розподілу прав для всіх об’єктів права 

інтелектуальної власності, а не лише на ОІВ, що є об’єктом технології або її 

складовою. 

З цією метою ми запропонували викласти ч. 2 ст. 42 Закону «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» (ст. 64 редакції цього Закону 2015 р.) у такій редакції: 

передача майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за 

рахунок коштів державного бюджету, та виплата винагороди творцям за 

використання зазначених об’єктів здійснюються у порядку, встановленому Законом 

України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» 

щодо передання прав на технології, створені за бюджетні кошти, та виплати 

винагороди авторам технологій та (або) їхніх складових. 

Нову редакцію Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

було ухвалено 26.11.2015 р. 

Таким чином режим розподілу майнових прав на об’єкти права інтелектуальної 

власності, що створюються під час виконання науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт за рахунок бюджетних коштів, на цей час відповідає 
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принципам регламентів ЄС щодо Рамкових програм досліджень, у тому числі 

регламенту 1290/2013, яким визначено правила участі та розповсюдження 

результатів у програмі «Горизонт 2020» — Рамковій програмі досліджень та 

інновацій (2014—2020), а також Закону США (Закону Бай-Доли) № 96-517 від 

12.12.1980. 

Водночас законодавство України, що визначає особливості використання ОІВ, 

створених за рахунок бюджетних коштів, не є повним, не враховує суттєві елементи 

політики ЄС стосовно передання знань і положення актів провідних країн, зокрема 

США, щодо надання ліцензій на використання ОІВ, права на які передані органам 

державної влади. Суттєвою перешкодою діяльності наукових установ в Україні є 

неможливість укладати договори про спільну діяльність із партнерами для 

комерціалізації результатів НДДКР та залучення додаткового фінансування, а також 

відсутність можливості укладання договорів консорціуму без утворення юридичної 

особи для реалізації проектів трансферу технологій. Це пов’язано з обмеженням 

права бюджетних установ укладати договори про спільну діяльність (Інноваційна 

Україна, 2015. С. 262—264). 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 296, 

укладання таких договорів потребує погодження з Мінекономрозвитку, Мінфіном, 

Фондом державного майна та Мін’юстом і рішення Кабінету Міністрів України. 

Вказане призвело до фактичного неукладання таких договорів бюджетними 

установами. Також положення гл. 77 «Спільна діяльність» ЦК України не 

враховують повною мірою сучасну правову практику ЄС і держав-членів ЄС щодо 

укладання договорів з проведення спільних досліджень та спільної діяльності з 

трансферу технологій відповідно до регламенту № 1290/2013, модельних контрактів, 

упроваджених у Великій Британії, ФРН, інших країнах (розд. 4.4). 

Також норми гл. 77 ЦК України спрямовані на врегулювання перш за все 

договору про спільну діяльність з об’єднанням вкладів, що не застосовується для 

здійснення спільних досліджень в ЄС і США. Законодавство України не передбачає 

можливості укладання договору консорціуму без утворення юридичної особи, що є 

однією з провідних правових форм реалізації проектів в ЄС. Вказаний тип договорів 
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широко застосовується в державах-членах ЄС та у ході виконання програми 

«Горизонт 2020» (Капіца, 2016e, С. 77—79). Зокрема, такі договори не передбачають 

об’єднання вкладів учасників і забезпечують виконання спільних наукових 

досліджень і реалізацію проектів з трансферу технологій із підприємствами, де 

кожен з учасників здійснює фінансування витрат за договором за рахунок власних 

коштів або коштів, отриманих для вказаної діяльності від третіх сторін та інших 

учасників договору про спільну діяльність. 

У 2015 р. у рамках роботи над новою редакцією Закону України «Про 

інноваційну діяльність» робочою групою, до якої входили фахівці МОН України, 

Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України та інших 

установ НАН України, НАПрН України, вищих навчальних закладів, було 

запропоновано, що окремий розділ проекту має бути присвячений питанням 

публічно-приватного партнерства в інноваційній сфері з вирішенням проблеми 

укладання договорів про спільну діяльність. 

Треба також вказати на відсутність на державному рівні модельних застережень 

з набуття та використання прав інтелектуальної власності на ОІВ, які створюються 

за договорами з підприємствами для різних варіантів здійснення таких договорів. 

Відсутня практика визначення у договорах на проведення НДДКР та про передачу 

технологій «раніше створених ОІВ» та режиму їх використання для виконання 

робіт. Для органів державної влади, які набувають права інтелектуальної власності у 

визначених законодавством випадках (дослідження у галузі оборони тощо), відсутнє 

врегулювання питань надання виключних та невиключних ліцензій та їхніх 

зобов’язань щодо комерціалізації вказаних ОІВ. 

Лише в деяких наукових установах, наприклад, системи НАН України 

упроваджено принципи розподілу роялті та інших надходжень від використання 

ОІВ між творцем, відділом, де він працює та установою і визначені загальні розміри 

виплати винагороди творцям службового ОІВ. 

Відсутнє вирішення організаційних та фінансових питань діяльності 

структурних підрозділів із питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та 

інтелектуальної власності, утворення яких для вищих навчальних закладів та 
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наукових установ академій наук було передбачено ст. 8 Закону України «Про 

державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», а саме: 

достатнього фінансування для укомплектування підрозділів кваліфікованим 

персоналом; системи державного замовлення на підготовку кадрів у сфері охорони 

інтелектуальної власності та трансферу технологій для бюджетних наукових 

установ з урахуванням значних коштів, що вимагають за таку підготовку навчальні 

заклади; системи підвищення кваліфікації фахівців, постійного обміну досвідом, 

методичного забезпечення; 

У наукових установах, вищих навчальних закладах, окрім системи НАН 

України 
296

, переважно відсутня політика або рекомендації щодо створення, охорони 

та використання ОІВ як внутрішніх актів наукових установ і вищих навчальних 

закладів. Типове положення про структурний підрозділ з питань трансферу 

технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності міністерства, 

іншого центрального органу виконавчої влади, Національної та галузевих академій 

наук, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2007 № 995, 

орієнтоване на центральні органи виконавчої влади та не повною мірою відображає 

специфіку роботи установ, які безпосередньо виконують роботу з охорони 

інтелектуальної власності та трансферу знань. 

Враховуючи наведене, актуальним є: 

 визначення принципів ліцензування об’єктів права інтелектуальної власності, 

права на які передані органам влади, зокрема порядку надання невиключних та 

виключних ліцензій; 

 визначення у договорах на виконання науково-дослідних або дослідно-

конструкторських та технологічних робіт умов використання раніше створених 

результатів, ОІВ, що використовуються для проведення НДДКР (Капіца, 2005a); 

 розробка примірних умов контрактів стосовно набуття прав на ОІВ і 

використання ОІВ та різних варіантів відносин між науковими установами, вищими 

навчальними закладами та підприємствами під час виконання наукових досліджень і 

                                                 
296

 Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН Україні, затверджене 

розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 (зі змінами). 
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передання технологій; 

 внесення змін до гл. 77 ЦК України, Закону України «Про інноваційну 

діяльність», Закону України «Про управління об’єктами державної власності» 

стосовно можливості науковим установам та вищим навчальним закладам укладати 

договори про спільну діяльність та угоди консорціуму для проведення НДДКР, 

інноваційної діяльності та трансферу технологій без додаткових погоджень чи 

отримання дозволу на укладання; 

 розробка в наукових установах і вищих навчальних закладах положень і 

керівництв з охорони інтелектуальної власності та передання технологій з 

визначенням стимулів для працівників, що створюють об’єкти права 

інтелектуальної власності, принципів розподілу роялті та інших доходів за 

використання ОІВ між творцями, науковим підрозділом, де вони працюють та 

науковою установою; визначення політики стосовно ліцензування, створення спін-

оффів; умов передачі майнових прав інтелектуальної власності; вимог стосовно 

діяльності підрозділів з охорони інтелектуальної власності та передачі технологій; 

 визначення відсотка винагороди, що має виплачуватися творцям за 

комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, від сум роялті та інших 

надходжень за використання ОІВ, а також у разі власного випуску продукції 
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; 

 запровадження єдиної політики стосовно відкритого доступу до наукових 

публікацій в Україні та використання ліцензій відкритого доступу з розробкою на 

урядовому рівні відповідних рекомендацій тощо 
298

. 

6.3.4. Цивільно-правові способи захисту прав інтелектуальної власності 

Аналіз відповідності положень директиви 2004/48/ЄС та законодавства України 

свідчить, що більшості положень директиви відповідають норми законодавства 

України. Це, насамперед, пов’язано зі значною роботою, виконаною у 2002—2003 
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 Відзначимо, що постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди 

авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер» від 04.06.2008 визначено мінімальні ставки винагороди, що 

дорівнюють відсоткам доходу, одержаного від реалізації продукції, та які включають винагороду як авторів 

технологій, так і осіб, які здійснюють їх трансфер. Таким чином, вказані виплати не поширені на всі інші ОІВ, що не 

складають технологію, зокрема винаходи та корисні моделі, об’єктом яких є продукт (пристрій, речовина тощо). 

Також постанова не визначає власне мінімальний відсоток винагороди, що має сплачуватися автору технології. 
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 Зазначені вище пропозиції наведені у Рекомендаціях «Вдосконалення передачі знань в Україні між науково-

дослідними установами, університетами та промисловістю», підготовлених Університетом Тарту та Центром 

інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України (авт. Келлі А., Капіца Ю., Українскі К., Шахбазян К., 

2016. 23 с.). Режим доступу: http://www.ciptt.nas.gov.ua/en/doc4_2016.pdf 

http://www.ciptt.nas.gov.ua/en/doc4_2016.pdf
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рр. у зв’язку зі змінами законодавства відповідно до вимог Угоди TRIPS. Більше 

того, певні цивільно-правові способи захисту прав інтелектуальної власності 

перевищують відповідні стандарти держав-членів ЄС, а актів, аналогічних за 

жорсткістю законодавству України щодо лазерних дисків, немає ні в європейських, 

ні в інших країнах світу  . 

У той же час окремі положення законодавства України, виходячи з практики 

ЄС, вимагають уточнень та доповнень (Огляд стану адаптації законодавства 

України, 2006; Право інтелектуальної власності, 2006, С. 428— 440, 531—532). 

Деякі із цих пропозицій було втілено у Законі від 31 травня 2007 року № 1111-V, що 

розширив компетенцією судів стосовно знищення товарів, виготовлених або 

введених у цивільний обіг із порушенням права інтелектуальної власності, а також 

матеріалів і знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з 

порушенням права інтелектуальної власності  . 

Доцільним є: 

1. У зв’язку з тим, що розмір разового грошового стягнення за ЦК України (п. 5 

ч. 2 ст. 432) визначається відповідно до закону, а, за винятком об’єктів авторського 

права та суміжних прав, законами України щодо окремих об’єктів права 

інтелектуальної власності не встановлено розмір такого стягнення, внести з 

врахуванням вимог та практики застосування директиви 2004/48/ЄС відповідні 

зміни до законів щодо охорони винаходів, корисних моделей, топографій 

інтегральних мікросхем, знаків для товарів і послуг, зазначень походження товарів.   

2. Внесення у ЦПК України та ГПК України зміни стосовно визначення при 

поданні заяви про забезпечення позову (пов’язаного з використанням об’єктів права 

інтелектуальної власності) та її розгляду судом, доказів щодо наявності у заявника 

права інтелектуальної власності, що таке право порушується або таке порушення є 

неминучем; 

3. У ст. 432 ЦК України зазначити, що для визначення суми компенсації можна 

брати до уваги розмір роялті або зборів, які мав би сплатити правопорушник, якби 

він запитав дозвіл на використання прав інтелектуальної власності (п. b ч. 1 ст. 13 

директиви 2004/48/ЄC). Визначити, що коли правопорушник не знав або зі 
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зрозумілих причин не мав знати, що в його діяльності є правопорушення, можливим 

є ухвалення судовими органами рішення про повернення доходів або виплату 

шкоди, розмір яких може бути встановлений заздалегідь (ч. 2 ст. 13 директиви 

2004/48/ЄC). Коли негайне припинення порушення прав інтелектуальної власності є 

ускладненим у зв’язку з питаннями безпеки тощо, визначити можливість надання 

гарантій, призначених забезпечити компенсацію. 

4. Уточнити у ст. 432 ЦК України з урахуванням практики застосування 

директиви 2004/48/ЄС особливості відшкодування збитків та виплати компенсації у 

разі, якщо доходи правопорушників вищі за розмір заподіяних збитків. 

5. Внести у ЦПК України та ГПК України зміни стосовно збереження 

конфіденційності доказів під час їхнього судового розгляду відповідно до вимог 

директиви ЄС 2016/94. 

6. Разом зі встановленою ЦК України (ст. 432; див. також ст. 15 директиви 

2004/48/ЄC) можливістю опублікування в засобах масової інформації відомостей 

про порушення права інтелектуальної власності та змісту судового рішення щодо 

такого порушення передбачити можливість розповсюдження інформації також і 

іншими способами, ніж у засобах масової інформації. 

7. Передбачити можливість суду виносити рішення щодо надання від осіб, які 

порушують право інтелектуальної власності, інформації про третіх осіб, задіяних у 

виробництві та поширенні товарів, вироблених або уведених у цивільний оборот із 

порушенням права інтелектуальної власності, про канали розповсюдження таких 

товарів, їхню ціну, вироблені, виготовлені, поставлені, отримані або замовлені 

кількості. 

Зазначимо, що пропозиції 1—3, 6—7 були викладені ще у 2005 р. (Капіца, 

2005d, С. 66—70), обговорювались та розвивались у низці наукових публікацій, 

зокрема увійшли до доповіді Верховній Раді України «Про стан виконання 

Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу» за 2006 рік (Капіца, 2007, С. 116—147). Важливо, як 

неодноразово раніше підкреслено у вказаних публікаціях, визначити, що негайне 

припинення порушень прав інтелектуальної власності через застосування 
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тимчасових заходів до подання позову по суті справи варто розглядати не як засіб 

забезпечення доказів або забезпечення позову, а як один із засобів захисту прав 

інтелектуальної власності, як це визначено ч. 2 ст. 432 ЦК України (застосування 

негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності). 

6.3.5. Адаптація законодавства України у сфері охорони інтелектуальної 

власності до законодавства ЄС 

Із підписанням 1994 р. Угоди про партнерство і співробітництво Україна взяла 

на себе зобов’язання до 1 березня 2003 р. забезпечити рівень захисту, аналогічний 

до існуючого у Спільноті, а також приєднатися до ряду міжнародних договорів 

ВОІВ. Якщо остання вимога виконана, зміни до законодавства, які враховують 

положення актів ЄС щодо авторського права і суміжних прав і права промислової 

власності, на 2018 р. не були ухвалені. Кращою є ситуація з забезпеченням прав 

інтелектуальної власності завдяки приведенню національного законодавства у 2003 

р. у відповідність з Угодою TRIPS. 

Враховуючи, що конкретні завдання з адаптації законодавства були визначені в 

Україні ще у 2000 р. (Програма інтеграції України до Європейського Союзу), а 

також повторювалися у багатьох рішеннях Кабінету Міністрів України, треба 

відзначити відсутність дієвих механізмів контролю за виконанням рішень та 

реальних кроків у посиленні європейської спрямованості національного 

законодавства з охорони інтелектуальної власності (детальний аналіз діяльнсті 

органів виконавчої влади з наближення законодавства у сфері інтелектуальної 

власності у 19982017 рр. було здійснено у ряді видань  (Капіца Ю.М., Ступак С.К., 

Жувака О.В., 2012, С. 102115; Капіца Ю.М., 2017, С. 466482 тощо). 

Суттєвим є запровадження в Україні механізмів підготовки та розгляду 

проектів законодавчих актів та оцінки їхньої ефективності з урахуванням практики 

ЄС. А саме підготовку, широке обговорення Зелених книг із концептуальних питань 

розвитку законодавства; організацію публічного обговорення проектів законодавчих 

актів, складання і поширення звітів із зауваженнями фахівців, громадськості, що 

надійшли на запропонований законопроект. Визначення під час ухвалення акту 

терміну підготовки й обговорення звіту про його ефективність, доцільність 
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удосконалення, а також підготовку через певний термін періодичних звітів стосовно 

його результативності. 

В Україні протягом багатьох років законотворення у сфері інтелектуальної 

власності було обмежене відомчими рамками. Відсутня підготовка органами 

виконавчої влади досліджень і звітів щодо його ефективності. Характерною є 

відсутність швидкого реагування на проблеми, що постають у зв’язку з 

застосуванням законодавства, зміною недосконалих положень. Вказане стосується, 

зокрема, діяльності організацій колективного управління, видачі деклараційних 

патентів і охоронних документів на корисні моделі та промислові зразки без 

проведення кваліфікаційної експертизи або застосування процедури заперечень. 

Останнє є суттєвим чинником зловживань правами інтелектуальної власності у ході 

митного контролю товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, в 

також для обходу охоронних документів на винаходи та торговельні марки. 

Варто наголосити на провідній ролі Комітету Верховної Ради України з питань 

науки і освіти, парламентських і комітетських слухань у висвітленні невирішених 

проблем у сфері інтелектуальної власності та привертанні уваги органів виконавчої 

влади і громадськості до нагальних питань організації охорони інтелектуальної 

власності в Україні, зокрема шляхом публікації Білих книг. 

Важливим питанням є розвиток і посилення в Україні ролі організацій, що 

представляють інтереси суб’єктів майнових прав, громадськості у розробці політики 

і законодавства з охорони інтелектуальної власності та оцінки його ефективності. У 

ЄС і державах-членах ЄС істотну роль у творенні політики у сфері інтелектуальної 

власності та розробці законодавства відіграють організації з колективного 

управління правами авторів, об’єднання суб’єктів майнових прав, організації, що 

представляють інтереси промисловості, у США до цього додається контроль 

Відомства з патентів та торговельних марок з боку спеціальних органів, що 

представляють суб’єктів майнових прав. Тому в Україні одним із головних завдань 

стає розвиток суспільних інститутів, які можуть впливати на процес ухвалення 

законодавства, що відповідатиме інтересам авторів і комерції. 

Подібний акцент робить і Біла книга про підготовку асоційованих країн 



382 
 

 

 

Центральної і Східної Європи до входження у Внутрішній ринок ЄС, відповідно до 

якої приведення законодавства до стандартів ЄС неможливо без створення 

механізму його реалізації, що в першу чергу має передбачати наявність 

«професійних організацій, що відіграють істотну роль в оцінці ефективності 

застосування законодавства». 

Висновки до розділу 6 

1. Міжнародні угоди, укладені Україною та ЄС, є важливим чинником 

наближення законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до 

законодавства ЄС. Особливістю як Тимчасової угоди про торгівлю та торговельні 

відносини від 1 червня 1995 р., так і Угоди про партнерство та співробітництво від 

14 червня 1994 р., а також Угоди про асоціацію від 21 березня 2014 р.  , на відміну 

від інших сфер дії угод, є визначення спеціальних положень щодо забезпечення 

охорони прав інтелектуальної власності та наближення законодавства України у цій 

сфері до законодавства ЄС. 

Аналіз угод свідчить про суттєву відмінність їхніх вимог щодо наближення 

законодавства у сфері інтелектуальної власності. Для Тимчасової угоди характерним 

було безпосереднє зазначення актів ЄС з забезпеченням Україною рівня захисту, 

аналогічного до чинного у Спільноті і закріпленого у визначених Угодою актах 

Спільноти, включаючи ефективні засоби забезпечення дотримання таких прав. 

Вказане повторювало концепцію наближення законодавства країн Центральної та 

Східної Європи — кандидатів на вступ до ЄС, визначену Білою книгою про 

підготовку асоційованих країн Центральної та Східної Європи до вступу у 

Внутрішній ринок ЄС 1995 р. 

Водночас, Угода про партнерство та співробітництво не наводить актів ЄС, а 

визначає широкі зобов’язання України з удосконалення захисту прав 

інтелектуальної власності для того, щоб до кінця п’ятого року після набуття 

чинності Угодою забезпечити рівень захисту, аналогічний до чинного в Спільноті, 

включаючи ефективні засоби забезпечення дотримання таких прав. Вказане 

формулювання визначило високі стандарти наближення законодавства, що, разом із 

вимогами Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації 
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законодавства України до законодавства Європейського Союзу» передбачало 

адаптацію національного законодавства України до регламентів, директив ЄС із 

можливістю урахуванням рішень Суду ЄС з їхньої інтерпретації. 

2. На відміну від зазначених вище Угод Угода про асоціацію містить інший 

підхід до викладення зобов’язань у сфері інтелектуальної власності з наведенням в 

Угоді деяких положень актів ЄС з охорони інтелектуальної власності та обов’язків 

сторін з їх дотримання. Аналіз положень гл. 9 «Інтелектуальна власність» розд. IV 

Угоди, а також acquis ЄC свідчить, що у ній відображено деякі положення чинних на 

момент підготовки Угоди актів ЄС з різним обсягом їх урахування та відсутністю 

ряду важливих положень. При цьому, на відміну від інших сфер дії Угоди, відсутні 

загальні зобов’язання України у сфері інтелектуальної власності щодо здійснення 

наближення законодавства до законодавства ЄС. 

У гл. 9 або у рішеннях Ради Асоціації не відображено нові акти ЄС, ухвалені під 

час розгляду та підписання Угоди. Не вказано, як діяти, якщо акти ЄС передбачають 

зміну положень, викладенихв Угоді. З урахуванням вирішального значення для 

ефективного застосування положень Угоди з охорони інтелектуальної власності 

рішень Суду ЄС не наведено вимоги та механізм урахування таких рішень. 

Також Угода не містить зобов’язання та механізм урахування і адаптації 

майбутніх актів ЄС у цій сфері. Відсутній механізм імплементації актів ЄС до 

національного законодавства. Не визначено зобов’язання європейської сторони 

інформувати Україну про нові акти ЄС у цій сфері, порядок розгляду нових актів, 

їхньої імплементації, зобов’язання з тлумачення положень актів ЄС при їх 

імплементації та застосуванні згідно з відповідними рішеннями Суду ЄС. 

Це призводить до певних викликів для органів державної влади України 

стосовно організації ефективного та сталого механізму наближення законодавства. 

3. Суттєвим для ефективного застосування положень Угоди з охорони 

інтелектуальної власності є урахування рішень Суду ЄС. Угода про асоціацію 

передбачає вимоги з врахування рішень Суду ЄС для окремих сфер дії Угоди (ст. 6 

Додаток XVII-6). Однак як для сфери інтелектуальної власності, так і для інших 
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сфер дії Угоди, не визначено механізм використання в Україні рішень Суду ЄС у 

процесі застосування законодавства. 

4. З урахуванням викладеного доцільним є запровадження в Україні сталого 

механізму адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері 

інтелектуальної власності. Вказане може включати ухвалення Радою асоціації 

документу щодо механізму наближення законодавства України до законодавства ЄС 

у сфері охорони інтелектуальної власності. Також доцільним є внесення змін до 

Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу», що мають відобразити особливості 

наближення законодавства відповідно до Угоди про асоціацію. 

З огляду на терміни ухвалення законів в Україні та інтенсивну судову практику 

Суду ЄС навряд чи є можливим постійне оновлення законів України з урахуванням 

тлумачень актів ЄС Судом ЄС. Можливим варіантом є визначення (аналогічно 

компетенції Суду EFTA) повноважень Верховного Суду України надавати 

роз’яснення з питань інтерпретації положень Угоди про асоціацію та застосування 

імплементованих до законів України положень актів ЄС з урахуванням рішень Суду 

ЄС з тлумачення їхніх положень, а також визначення порядку звернення інших 

судів до Верховної Суду України щодо надання роз’яснень. 

Сталості механізму наближення законодавства України до законодавства ЄС 

сприяло б відображення в Угоді про асоціації чи в іншій угоді (ст. 479) механізму 

подання запиту Верховного Суду України безпосередньо до Суду ЄС з питань 

тлумачення положень актів ЄС. 

5. Практика укладання угод ЄС про асоціацію з країнами Центральної та 

Східної Європи, а також угод про партнерство та співробітництво з новими 

незалежними країнами свідчить, що за формально аналогічних вимогах Угод із 

забезпечення рівня захисту прав інтелектуальної власності, аналогічного до 

існуючого у Спільноті, включаючи ефективні засоби забезпечення дотримання 

таких прав, різними є механізми та обсяг наближення законодавства. 

Для асоційованих країн Центральної та Східної Європи основним було 

приведення законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності у 
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відповідність до регламентів, директив, а також в окремих випадках — до 

визначених ЄС окремих рішень Суду ЄС. При цьому передбачалося, що після 

вступу до ЄС на країни автоматично буде поширено acquis з охорони 

інтелектуальної власності. ЄС не було вироблено підходу та рекомендації щодо 

механізму наближення законодавства нових незалежних держав, які не 

передбачають взагалі або у найближчі строки увійти до ЄС. 

6. Відсутність чітких рекомендацій з боку ЄС щодо наближення законодавства 

для нових незалежних держав, а також цілеспрямованої технічної допомоги з 

перекладу acquis, підготовки проектів відповідних законів; різні політичні 

пріоритети ННК щодо інтеграції з ЄС, нерозвинуті організаційні механізми 

наближення законодавства призвели до відмінних підходів цих країн до строків і 

повноти наближення законодавства. Вказане спричинило невиконання вимог Угод 

про партнерство та співробітництво з наближення законодавства у сфері охорони 

інтелектуальної власності до законодавства ЄС. При цьому вирішальним чинником 

наближення національного законодавства до законодавства ЄС стала особиста 

ініціатива окремих держав-сторін Угоди (Україна, Молдова тощо). 

7. Для країн, що здійснюють заходи з посилення політичної та економічної 

інтеграції з ЄС та передбачають у майбутньому вступ до ЄС, доцільним є здійснення 

у сфері інтелектуальної власності порівняльних досліджень національного 

законодавства та законодавства ЄС з метою наближення законодавства, що включає: 

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

доцільності того або іншого ступеня наближення законодавства;  

(б) визначення відмінностей національного регулювання та впливу на 

законодавство держав-членів ЄС чинних міжнародних договорів на час прийняття 

ЄС актів гармонізації;  

(в) розгляд підготовки актів ЄС із з’ясуванням змісту директив та регламентів 

ЄС як певного компромісу держав-членів та органів ЄС, а також у світлі майбутніх 

їхніх змін;  

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

країнами або ЄС, державами-членами ЄС, документам міжнародних організацій;  
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(д) аналіз схожої або відмінної практики імплементації директив державами-

членами ЄС;  

(е) аналіз розвитку законодавства, причин внесення змін; 

(є) дослідження тлумачення актів ЄС Судом ЄС; 

(ж) дослідження недоліків регулювання, проектів змін акту; 

(з) визначення перспектив розвитку законодавства;  

(і) визначення ефективності дії акту гармонізації з врахуванням пп. (г)  (ж). 

(ї) визначення, які інституційні засади та організаційні заходи необхідні для 

застосування актів ЄС. 

Метою такого дослідження є підготовка законодавчих пропозицій, що 

враховують практику застосування директив та регламентів; рішення Суду ЄС з 

тлумачення їх положень; оцінку ефективності їхнього застосування, перспективи 

перегляду та розвитку законодавства ЄС; 

8. Доцільним є вироблення кількісних підходів до оцінки відповідності 

законодавства України та ЄС, що дозволятиме порівнювати ступінь адаптації різних 

правових інститутів галузі права або галузей права між собою. 

9.  Результати порівняльних досліджень законодавства України та acquis ЄС у 

сфері інтелектуальної власності свідчать про низку положень, які треба відобразити 

у законодавстві України.  

З урахуванням розвитку законодавства ЄС у 2006—2016 рр., вимог Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС у дисертаційному дослідженні (розд. 6.3) означено 

напрями змін законодавства України відповідно до законодавства ЄС, що 

стосуються: охорони авторського права і суміжних прав; охорона прав 

інтелектуальної власності у цифровому середовищі; охорони прав на винаходи, у 

тому числі мультинаціональні, додаткової охорони лікарських засобів; охорони прав 

на корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, 

фірмові найменування; сорти рослин, топографії інтегральних мікросхем, 

комерційна таємниця та ноу-хау, об’єкти права інтелектуальної власності, створені 

за рахунок бюджетних коштів. 
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Суттєвим є врахування досвіду охорони прав інтелектуальної власності 

провідних держав-членів ЄС у напрямах, де гармонізацію законодавства не було 

здійснено або завершено: охорона корисних моделей, винаходи, пов’язані з 

комп’ютером тощо. 

10. Практика охорони корисних моделей і промислових зразків в України 

свідчить про значні складнощі у правозастосуванні щодо зловживань у провадженні 

митних заходів, обходу патентів на винаходи, та пов’язано як з відсутністю 

кваліфікаційної експертизи для видачі охоронних документів, так і низькими 

критеріями патентоздатності. Зазначене свідчить про неодмінну умову наближення 

законодавства — урахування рівня правової культури та запровадження механізмів 

(зокрема, наявних у ФРН стосовно охорони корисних моделей), що протидіють 

використанню охоронних документів на вказані об’єкти недобросовісно. 

11. Суттєве значення для наближення законодавства має сприйняття підходу ЄС 

до підготовки та оцінки ефективності ухвалених актів. Це передбачає: 

 підготовку, обговорення Зелених книг з концептуальних питань розвитку 

законодавства;  

 організацію публічного обговорення проектів законодавчих актів, підготовку 

узагальнень зауважень та пропозицій та висновків щодо результатів обговорення, 

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

на запропонований законопроект;  

 після ухвалення акту визначення терміну підготовки й обговорення звіту про 

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

періодичних звітів щодо його результативності;  

Важливим для побудови ефективної системи законодавства є розвиток 

діяльності незалежних установ та організацій з моніторингу та оцінки застосування 

законодавства; підготовка періодичних звітів, Білих книг, що, зокрема, 

здійснювалося у певні роки Комітетом Верховної Ради України з питань науки і 

освіти (Біла книга, 2008 тощо). 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні виявлено особливості уніфікації та гармонізації 

законодавства держав-членів ЄС з охорони прав інтелектуальної власності та 

формування регіональної охорони прав інтелектуальної власності в ЄС, вироблені 

рекомендацій з удосконалення механізму наближення законодавства України до 

законодавства ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності та змін національного 

законодавства відповідно до acquis ЄС.  

1. Процеси уніфікації та гармонізації законодавства з охорони прав 

інтелектуальної власності держав-членів ЄС були обумовлені впливом трьох 

основних складових: універсальними міжнародними договорами: Бернською 

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

конвенцією 1971 р., Паризькою конвенцією (Стокгольмський акт 1967 р.), 

Конвенцією UPOV (1961 р.), що заклали основні уніфіковані принципи охорони 

авторського права і суміжних прав та об’єктів промислової власності. У 1949–1963 

рр. провідний вплив на уніфікацію норм права країн Європи стосовно 

патентоздатності винаходів, формальностей для подання патентних заявок та 

патентної класифікації було здійснено конвенціями Ради Європи. Радою Європи 

також було започатковано e 19601989 рр. регіональну уніфікацію європейських 

країн з охорони суміжних прав організацій телевізійного мовлення, окремих питань 

авторського права, а також транскордонного телебачення. З 1988 р. дотепер основна 

роль в уніфікації та гармонізації законодавства держав-членів ЄС, а також країн 

Європи – майбутніх членів ЄС та країн, з якими ЄС укладено угоди про  асоціацію, 

належить Європейському Союзу. 

Характерним є відсутність безпосереднього впливу на уніфікацію законодавства 

держав-членів ЄС Брюсельської конвенції 1974 р., Лісабонської угоди про захист 

назв місця походження та їх міжнародну реєстрацію (Стокгольмський акт 1967 р.), 

Договору про патентне право (2000 р.), Угоди TRIPS (1995 р.) та договорів ВОІВ 

про авторське право і про виконання і фонограми (1996 р.).  
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2. Основні етапи розвитку уніфікації та гармонізації законодавства держав-

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

політичними цілями ЄС із запровадження програми гармонізації (19881994 рр.), 

викликами інформаційного суспільства (19952001 рр.), політикою з утворення 

економіки на основі знань (20102018 рр.) та утворенням єдиного цифрового ринку 

(20102018 рр.).      

Напрямки гармонізації законодавства з охорони промислової власності та інших 

об’єктів права інтелектуальної власності у 1960–2009 рр. визначалися економічними 

чинниками (біотехнологічні винаходи, торговельні марки, промислові зразки, 

географічні зазначення, сорти рослин); зовнішніми факторами (додаткова охорона 

лікарських засобів, охорона топографій інтегральних мікросхем); політикою  

розширення напрямків гармонізації (комерційна таємниця) з переходом до 

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

етапу (2010 р. – дотепер) провідна увага відводиться гармонізації законодавства з 

охорони авторського права і суміжних прав в умовах утворення єдиного цифрового 

ринку та захисту прав інтелектуальної власності. 

3. Запровадження ЄС регіональної охорони прав інтелектуальної власності   

призвело до формування власне права інтелектуальної власності ЄС як сукупності 

норм виникнення та здійснення прав інтелектуальної власності одночасно на 

території всього ЄС з інститутами права інтелектуальної власності ЄС  охорони 

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

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

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

4. Встановлено спільні риси та відмінності уніфікації та гармонізації 

законодавства держав-членів ЄС з охорони прав на об’єкти права інтелектуальної 

власності та формування регіональної охорони прав інтелектуальної власності в ЄС. 

Визначальна роль в уніфікації законодавства держав-членів ЄС з охорони 

винаходів поряд з Паризькою конвенцією належить Конвенціям Ради Європи 

(уніфікація положень матеріального права щодо винаходів, формальностей при 

поданні заявок та патентної класифікації країн Європи). Подальша уніфікація 
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процедур розгляду заявок, положень щодо обсягу майнових прав, а також 

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

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

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

гармонізації законодавства держав-членів ЄС (несхвалення пропозицій до директив 

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

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

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

щодо біотехнологічних винаходів.  

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

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

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

компромісу лише на території держав-учасниць механізму посиленої співпраці із 

запровадженням системи поєднання міжнародного права (ЄПК, Угода про Єдиний 

патентний суд), права ЄС (регламенти № 1257/2012, № 1260/2012) та національного 

права держав-членів ЄС. 

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

права і суміжних прав з 1988 р. по цей час не призвела до утворення єдиного 

авторського права ЄС з гармонізацією лише окремих положень законодавства, де 

держави-члени були готові поступитися компетенцією, що обумовлюється значним 

зв’язком авторського права і суміжних прав з національними правовими традиціями, 

культурними особливостями.  

Досвід гармонізації свідчить про  слабку ефективність застосування директив як 

інструменту гармонізації та дисгармонізацію національного законодавства 

внаслідок передбачення значної компетенції держав-членів. Перспективи 

гармонізації пов’язані з консолідацією норм прийнятих директив з охорони 

авторського права і суміжних прав у формі кодексу (пропозиції Європейської 

комісії) або з прийняттям регламенту щодо Європейського кодексу авторського 

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

законодавства на національному рівні (пропозиції академічної спільноти). 
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6. При спільних цілях гармонізації законодавства з охорони прав на промислові 

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

охорони на зазначені об’єкти)  відмінним є подальше наближення законодавства 

держав-членів ЄС у зазначених сферах. Для торговельних марок характерним є 

спрямування до цільного наближення правових норм внаслідок «вертикальної 

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

директив ЄС з нормами регламентів ЄС про регіональну охорону торговельних 

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

визнання системи охорони прав на промислові зразки як один із найвдаліших 

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

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

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

7. Введення регіональної охорони найменувань походження та географічних 

зазначень в ЄС призвело до вищих вимог їх реєстрації ніж передбачено на 

міжнародному рівні Лісабонською угодою про захист зазначень місця походження 

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

об’єктів права інтелектуальної власності ЄС було запроваджено вищі вимоги також 

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

щодо захисту прав у адміністративному та судовому порядку та встановлення 

повноважень груп виробників з моніторингу використання та якості НП та ГЗ. 

Введенню регіональної охорони не передувала гармонізація національного 

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

уніфікацію національного законодавства Лісабонської угоди. Характерним є 

зворотній вплив положень регламенту № 2081/92 на зміни національного 

законодавства з охорони позначень з залишенням відмінностей у правовій охороні 

НП та ГЗ на національному рівні до цього часу.  

ЄС уперше у міжнародній практиці започатковано регіональну охорону прав на 

особливі типи найменувань: традиційні гарантовані страви і спеціальні 

найменування якості, що розширює інструменти захисту продукції національних 

виробників. Аналіз критеріїв надання охорони прав на такі найменування 
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обумовлює можливість їх віднесення до певних видів засобів індивідуалізації поряд 

з НП, ГЗ і торговельними марками. 

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

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

рослин на національному рівні із застосуванням норм національного права лише у 

разі порушення прав. Інституціями ЄС не було запроваджено гармонізацію 

національного законодавства перед уведенням охорони сортів рослин на рівні ЄС, 

беручи до уваги уніфікацію законодавства під впливом Конвенції UPOV. 

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

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

іншого, передбачено вищий стандарт охорони, ніж визначений Конвенцією 

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

Характерним є стабільність системи охорони прав на сорти рослин з 

необхідністю вдосконалення лише з окремих питань, зокрема, що стосується 

співіснування патентного захисту біотехнологічних винаходів та охорони прав на 

сорти рослин та примусового перехресного ліцензування. 

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

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

членів ЄС та не вплинуло на уніфікацію законодавства цих держав з охорони 

комерційної таємниці  зі збереженням суттєвих відмінностей стосовно предмету та 

способів захисту прав на різні види нерозкритої інформації, що стосується бізнесу.  

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

інформації (комерційної таємниці) проти їх неправомірного набуття, використання 

та розкриття передбачила значно ширші норми з захисту прав на комерційну 

таємницю у порівнянні з Угодою TRIPS  з визначенням вперше для більшості 

держав-членів ЄС однакового предмету захисту, випадків правомірного та 

незаконного використання комерційної таємниці тощо. Особливістю регулювання є 

невіднесення комерційної таємниці до об’єктів права інтелектуальної власності та 

запровадження паралельної з об’єктами права інтелектуальної власності системи 

цивільно-правового захисту прав на комерційну таємницю.  
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10. Особливістю уніфікації та гармонізації законодавства держав-членів ЄС 

щодо цивільно-правових способів захисту прав інтелектуальної власності є  

відсутність впливу Угоди TRIPS на уніфікацію національного законодавства; 

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

прав інтелектуальної власності нових у порівнянні з Угодою положень, які 

стосуються тимчасових та застережних заходів; виправних, альтернативних рішень 

суду; відшкодування шкоди тощо. Аналіз практики застосування директиви 

свідчить про відсутність у директиві дієвих способів запобігання порушень прав 

інтелектуальної власності у мережі Інтернет; характерним є дисгармонізація 

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

Актуальним є вдосконалення положень директиви, зокрема, що стосується 

визначення розміру шкоди.  

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

інтелектуальної власності у мережі Інтернет стало упровадження механізмів 

легітимного доступу до творів та фонограм. Дослідження свідчить про відсутність 

при гармонізації законодавства прикладів ефективних національних рішень 

боротьби з Інтернет-піратством, а також вироблення загальноєвропейського 

ефективного механізму захисту авторського права і суміжних прав у мережі 

Інтернет.  

12. Негармонізоване законодавство держав-членів ЄС з охорони інтелектуальної 

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

традиціями (охорона немайнових прав авторів, вільне використання творів, 

репрографічне відтворення тощо);  особливостями ведення бізнесу (охорона 

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

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

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

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

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

інших напрямків Угоди) не передбачено механізм наближення законодавства 

України з охорони інтелектуальної власності до законодавства ЄС, зокрема, 
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зобов’язання України здійснювати наближення законодавства до законодавства ЄС, 

механізм імплементації актів ЄС. В Угоді також лише частково відображені 

положення актів ЄС з охорони інтелектуальної власності. Вказане свідчить про 

зниження вимог з наближення законодавства для сфери інтелектуальної власності у 

порівнянні з Угодою про партнерство та співробітництво та Тимчасовою угодою та 

обумовлює виклики для органів державної влади України.  

Пропонується здійснення системи заходів з формування сталого механізму 

наближення законодавства у сфері інтелектуальної власності до законодавства ЄС, 

що включає: ухвалення Радою асоціації документу стосовно механізму наближення 

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

України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

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

наближення законодавства у сфері інтелектуальної власності; запровадження 

механізму врахування при застосуванні імплементованих актів ЄС рішень Суду ЄС. 

Запропоновано визначити повноваження Верховного Суду України надавати 

роз’яснення з питань застосування імплементованих до законів України положень 

актів ЄС з урахуванням рішень Суду ЄС з тлумачення їхніх положень  

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

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

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

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

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

різними політичними пріоритетами країн щодо інтеграції з ЄС, недостатньою 

технічною допомогою. При цьому вирішальним чинником наближення 

національного законодавства до законодавства ЄС стала особиста ініціатива 

окремих держав-сторін Угоди (Україна, Молдова тощо). 

15. Здійснення робіт з адаптації законодавства та проведення порівняльних 

досліджень законодавства України та ЄС інколи обмежується формальним 

порівнянням положень директив, регламентів ЄС та актів України. Вказаний підхід 

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

здебільше забезпечується поєднанням норм актів ЄС, врахуванням рішень Суду ЄС, 

положень національного законодавства з питань, що  передані актами ЄС до 

компетенції держав-членів. Обґрунтовано концепцію проведення порівняльних 

досліджень актів України та ЄС.  

16. Вироблені пропозиції з внесення змін до законодавства України відповідно 

до положень Угоди про асоціацію, acquis ЄC, практики його застосування та 

законодавства держав-членів ЄС стосовно охорони прав на торговельні марки, 

географічні зазначення; фірмові найменування та найменування юридичних осіб, 

корисні моделі; мультинаціональні винаходи, комерційну таємницю та ноу-хау; 

неоригінальний зміст баз даних, об’єкти, створені за рахунок коштів державного 

бюджету; введення додаткового сертифікату стосовно лікарських засобів; захисту 

прав інтелектуальної власності, підготовки  Концепції охорони авторського права і 

суміжних прав у цифровому середовищі. 

17. Проблемою є відсутність в Україні системи оцінки ефективності 

застосування прийнятих актів у сфері інтелектуальної власності на рівні органів 

виконавчої влади. Актуальним є використання досвіду ЄС стосовно: підготовки 

Зелених книг з розвитку законодавства; організації публічного обговорення проектів 

законодавчих актів, складання і поширення звітів стосовно зауважень фахівців, 

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

терміну підготовки й публічного обговорення звіту про його ефективність, 

доцільність удосконалення, періодичних звітів щодо його результативності; 

залучення для оцінки ефективності застосування актів законодавства наукових 

установ, вишів, професіональних асоціацій та громадських організацій.  
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Додаток 2. 

 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

 

Основні положення дисертації були обговорені на засіданні Відділення 

цивільно-правових наук Національної академії правових наук України 29.01.2019 р. 

Результати дослідження використовувалися для:  

— підготовки доповідей про стан виконання Загальнодержавної програми 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, оглядів 

стану адаптації законодавства України до acquis communautaire Державного 

департаменту з питань адаптації законодавства Міністерства юстиції України (2006, 

2007, розділ «Інтелектуальна власність»); комплексного порівняльного аналізу 

регулювання правовідносин у сфері інтелектуальної власності в Україні та ЄС, 

підготовки планів-графіків адаптації законодавства, що здійснювались у рамках 

реалізації Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу» та розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 04.03.2004 № 111-р «Про заходи щодо реалізації пріоритетних 

положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу» (2004—2005, 

концепція дослідження; розділи та плани-графіки щодо охорони комп’ютерних 

програм, баз даних, торговельних марок, фірмових найменувань, комерційної 

таємниці та ноу-хау, правового режиму об’єктів права інтелектуальної власності, що 

створюються за рахунок бюджетних коштів, захисту прав інтелектуальної власності, 

регулювання передачі технологій);  

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

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

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

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

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

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

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

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

надіслані НАН України до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 

(листи НАН України від 11.02.2019 № 04-23/03-173, від 12.03.2018 № 58/395-3, від 

11.04.2018 № 58/570-3, від 14.03.17 № 58/428-3; від 07.07.2015 № 58/1164-3; від 

05.10.17 № 58/1623-3); 

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

підготовці рекомендацій парламентських та комітетських слухань «Захист прав 

інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та 

правозастосування» (21 березня 2007 р.), «Ефективність застосування законодавства 

України у сфері авторського права і суміжних прав» (3 вересня 2008 р., 3 липня 

2009 р.), «Промислова власність в інноваційній економіці України: ефективність 

застосування законодавства та державного регулювання» (5 жовтня 2009 р.); 

«Інтелектуальна власність в Україні. Стан та концептуальні засади розвитку» (15 

жовтня 2014 р.) та матеріалів НАН України до зазначених слухань (довідка про 

використання результатів досліджень Комітету Верховної Ради України з питань 
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науки і освіти від 21.03.2019 № 04-23/16-350, листи НАН України від 05.03.07 

№ 58/402-3; від 01.10.2009 № 58/1925-3; від 25.09.2014 № 226/1750-3). 

Результати дослідження відображено у роботі Робочої групи з питань 

інтелектуальної власності Європейської федерації національних академій 

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

актуальних питань охорони прав інтелектуальної власності у Європі, що 

направлялися до Європейської комісії, Європейського патентного відомства, інших 

організацій, наприклад, заяви «Майнові права та охорона мультинаціональних 

винаходів — зокрема винаходів, що створюються в результаті проведення 

досліджень, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів» (лютий, 2018 р.) тощо. 

Пропозиції автора стосовно Публічних консультацій з перегляду авторського права 

в ЄС від 05.12.2013 увійшли до матеріалів, надісланих до Європейської комісії (лист 

ЦДІВТТ НАН України від 02.02.2014 № 6). 

Пропозиції щодо охорони фірмових найменувань та комерційної таємниці були 

використані у ході підготовки нового Цивільного кодексу України (гл. 43, 46); 

положення щодо охорони прав інтелектуальної власності на об’єкти права 

інтелектуальної власності, створені за рахунок бюджетних коштів, використані у 

законах України «Про внесення змін до Закону України «Про державне 

регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 2.10.2012 № 5407-VI 

(ст. 11), «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII 

(ст. 60, 64), а також в актах НАН України: «Положення про використання об’єктів 

права інтелектуальної власності в НАН України», затверджене розпорядженням 

Президії НАН України від 16.01.08 № 15 тощо (довідка про використання 

результатів дослідження НАН України від 25.02.2019 № 58/322-7). 

Окремі положення дисертації були предметом виступів та обговорення на ІІ 

Харківському міжнародному юридичному форумі «Корпоративне право та 

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

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

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

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

інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних інститутах в 

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

комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності науковими установами та 

університетами: вдосконалення політики та механізмів в Україні з врахуванням 

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

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

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

науковій конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного 

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

практичній конференції «Сучасні виклики і актуальні проблеми права 

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

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми підготовки фахівців з 

інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності» 

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

перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні» (Київ, 17 березня 2016 р.); 
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V Науково-практичній конференції «Наукова періодика: традиції та інновації» 

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

забезпечення розвитку національної інноваційної системи в умовах глобалізації» 

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

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

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

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

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

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

науково-практичній конференції «Актуальні питання інтелектуальної власності та 

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

з актуальних проблем права інтелектуальної власності та інформаційних 

правовідносин «Право інтелектуальної власності в умовах інформаційного 

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

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

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

форумі «Трансфер технологій та інновацій: інноваційний розвиток та модернізація 

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

«Охорона прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі: 

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

читаннях з проблем права інтелектуальної власності «Інформаційні правовідносини 

та право інтелектуальної власності як інститути приватного права», присвячених 

пам’яті професора Підопригори Опанаса Андроновича (Київ, 31 березня 2011 р.); ІІІ 

міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми правової системи» 

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

прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі в контексті 

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

Верховної Ради України з питань науки і освіти «Ефективність застосування 

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

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

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

березня 2007 р.). 



ВЕРХОВНА РАДА УКРАiНИ
KoMiTeT з питань науки i освiти

0l008, м. КиiЪ-8, вул. М. Грушевського,5, тел.: 255-З1-55, факс: 255-33-04, e-mail: kno@rada.gov.ua

довIдкА

про використання результатiв дисертацiйного дослiдження
Капiци Юрiя Михайловича на тему <Унiфiкацiя i гармонiзацiя

законодавства Украiни з охорони прав iнтелекryальноi власносТi
держав_членiв €С та законодавство Украiни>> на здобуття наукового ступеня

доктора юридичних наук за спецiальнiстю 12.00.03 - цивiльне право i
цивiльний процес1 сiмейне право; мiжнародне приватне право

,Щисертацiйна робота Капiци Ю.М. присвячена системному дослiдженню
особливостей унiфiкацii та гармонiзацii законодавства держав-членiв еС з охорони
об'ектiв права iнтелектуальноi власностi: винаходiв, корисних моделей,
промислових зразкiв, торговельних марок, географiчних зазначень, фiрмових
найменувань, copTiB рослин, топографiй напiвпровiднЙкових виробiв, комерцiйноi
таемницi, об'ектiв авторського права i сумiжних прав, а також цивiльно-правових
способiв захисту прав iнтелектуальноТ власностi, запровадження регiональноi
охорони прав iнтелектуальноi власностi в еС, практики застосування acquzs СС У
сферi iнтелектуальноi власностi. В роботi визначено вплив на унiфiкацiю
законодавства держав-членiв еС регiональних конвенцiй Ради Свропи,
Свропейськоi патентноТ конвенцiТ, унiверсальних мiжнародних договорiв
Всесвiтнъоi органiзацiТ iнтелектуалъноi власностi (далi BOIB), МiжнародноI
конвенцii по oxopoHi нових copTiB рослин, Угоди про торговельнi аспекти прав
iнтелектуалъноi власностi СОТ, розкритi ocHoBHi тенденцii щодо унiфiкацii та
гармонiзацii законодавства держав-членiв еС у цiй сферi.

На ocHoBi проведеного аналiзу особливостей унiфiкацiТ та гармонiзацii
законодавства держав-членiв еС з охорони прав iнтелектуальноi власностi та

формування регiональноi охорони прав iнтелектуалъноТ власностi в еС аВТороМ

дослiдження виробленi KoHKpeTHi пропозицii та рекомендацiТ з удоскон€tгIення
механiзму наближення законодавства Украiни до законодавства еС у сферi охороНи
iнтелектуальноi власностi та улосконuLлення нацiонального законодавства З охорони
iнтелектуальноi влас ocTi вiдповiдно до законодавства еС.



|,

OKpeMi положення дисертацiйного дослiдження Капiци Юрiя МихайлоВича На

тему кунiфiкацiя i гармонiзацiя законодавства з охорони прав iнтелектуальноi
власностi держав-членiв еС та законодавство УкраiЪи> в частинi пропозицiй з

вдосконaLлення законодавства Укратни до законодавства ес у сферi iнтелектуальноi
власностi були використанi:

1) При пiдготовцi KoMiTeToM BepxoBHoi Ради Украiни з питань науки i освiти
проектiв законiв Украiни :

- uПро внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB УкраiЪи щодо врегулювання

питань авторського права i сумiжних прав) (ресстр. J\Гэ 7539 вiд 01.02.2018);

- кПро внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB УкраiЪИ ЩОДО

вдосконаJIення правовоi охорони винаходiв та корисних моделей>> (реестр. Ns 75З8

вiд 01.02.2018);

- кПро внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB УкраТНИ ЩОДО

вдосконаJIення правовоi охорони географiчних зазначень)) (реестр. J\Ъ 602З вiД

0З.02.2017);

- кПро внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB УкраiЪИ ЩОДО

вдосконЕtлення правовоi охорони iнтелектуальноТ (промисловоi) власностi> (ресстр.

J\b 5699 вiд 2З.0|.20|7);

- оПро внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB Украiни щодо
вдосконаленнЯ охоронИ праВ на компонУвання напiвпровiдникових виробiв>

(реестр. }ф 5694 вtд2З.0I.2017);

- кпро внесення змiн до Закону Украiни "про охорону прав на промисловi
зразки" (щодо змiни процедури отримання патентiв на промисловi зразки) (ресстр.

J\Ъ 2З52 вiд 10.0З.15);

- кПрО внесення змiн до Закону Украiни "Про авторське право i сумiжнi права"

щодо дiяльностi органiзацiй колективного управлiння> (реестр. Jф 701'4 вiд

01.08.2017).

2) Низку результатiв дисертацiйного дослiдження було ВраХОВаНО ПРИ

пiдготовцi проектiв законiв Украiни:

_ кПро державне регулювання дiялъностi у сферi трансферУ ТеХНОЛОГiй>

(зокрема, стосовно порядку передачi майнових прав на технологii, cTBopeHi за

бюджетнi кошти (ст. 11); укладання договорiв про трансфер технологiй (роздiЛ IV
<<.Щоговори про трансфер технологiйп);

- <про наукову i науково-технiчну дiяльнiстъ> щодо врегулювання питань

yracTi державних наукових установ, державних вищих навчапьних закладiв у
cTBopeHHi господарських товариств з метою використання об'ектiв права

iнтелектуальноi власностi (ст. 60).

3) OKpeMi положення дисертацiйного дослiдження були використанi при

пiдготовцi аналiтичних матерiалiв, рекомендацiй парламентських слухань та

слухань у koMiTeTi Верховноi Ради Украiъи з питань науки i освiти:



- кЗахист прав iнтелектуальноТ власностi в УкраiЪi: проблеми законодавчого
забезпечення та правозастосування)) (2 1 березня 2007 р.);

- <Ефективнiсть застосування законодавства УкраiЪи у сферi авторського права
i сумiжних прав)) (3 вересня 2008 р., З липня2009 року);

- <Промислова вл cHicTb в iнновацiйнiй економiцi УкраiЪи: ефективнiсть
застосування законодавства та державного регулювання)) (5 жовтня2009 року);

- <<IнтелектуЕtльна власнiсть в УкраiЪi. Стан
(15 жовтня2014 року),

Заступник Голови KoMiTeTy

птуальнi засади розвитку>

I.КИРИЛЕНКО



НЛЦIОНЛЛЬНЛ
лклдЕIиtя нлук укрлiни

Володимирська, 54, КиiЪ-30, 01601, МСП.
E-mail : prez@nas. gov.ua. Факс : (044) 2З 4-З2-4З

Телефон : канцелярiя 23 4 - 5 | - 67, 2з9 -6 5 -9 4 ; мя довiдок 2з9 - 66-66, 2з9 -6 4 - 4 4

.Щля телеграм: Киiв, Наука. ЕДРПОУ 00019270

На Ваш Jtlb

Результати дисерта iйного дослiдження Капiци Юрiя Михайловича на ТеМУ

кУнiфiкацiя i гармонiзацiя законодавства з охорони прав iнтелектуаJIъноТ власносТi

держав-членiв СС та законодавство УкраТни>> на здобуття наукового сryПеня
цивiлънийдоктора юридичних наук за спецl€Lльнlстю IZ.UU.UJ - цивlльне право 1 цивlлънии

процес; сiмейне право; мiжнародне приветне право були використанi при розробцi
спецiальнiстю 12.00.03 цивiльне

нормативних aKTiB НАН УкраiЪи зi створення, охорони та використаннrI об'сктiв
права iнтелекту€}льноI власностi, пiдготовки висновкiв та пропозицiй до проектiв
законодавчих aKTiB, аналiтичних матерiалiв, а саме:

- положення стосовно використання об'сктiв права iнтелекту€LIIъноi власносТi,

створених за рахунок коштiв державного бюджету; використання ранiше створених
об'ектiв права iнтелектуальноi власностi при виконаннi науково-дослiдних Та

дослiдно-конструкторсъких робiт з пiдприемствами та органiзацiями та вiдповiдний
досвiд Свропейсъкого Союзу у цiй сферi (роздiли 4.З,6.З дисертацiI) використано
при пiдготовцi Положення про використання об'ектiв права iнтелектуальноi
власностi в EIAH Украiни, затвердженого розпорядженням Президii НАН УкРаiНИ
вiд 16.01.08 Jф 15 (iз змiнами), рекомендацiй для наукових установ FIАН Украiни
стосовно укладання договорiв про проведення НДДКР та трансфер технологiй
(листи FIАН Украiни до наукових установ F{АН УкраIни вiд 1 7 .||.201,4 Jф 5 8/2079-8,
вiд 10.05.2007 Ns 58/809; вiд 25.04.20t7 J\Ъ 58/74а-8);

- результати порiвняльного аналiзу законодавства Украiни та европейського
iнтелектуальноi власностi та пропозицiI щодо вдосконzrленняСоюзу у сферi

законодавства Украiни вiдповiдно до досвiду еС фозд. 2-5, 6.З дисертацiЙного
дослiдження) використанi при пiдготовцi висновкiв та пропозицiй до проеКТiВ

законiв УкраТни, що надсил€шися НАН Украiни до KoMiTeTy ВерховноТ Ради УКРаiНИ
з питань науки i освiти: з питанъ охорони авторсъкого права i сумiжних праВ фееСТР.
N9 7539 вiд 01 .О2.2018 р.); охорони прав на винаходи i кориснi моделi (реестр. J\Ъ

7538 вiд 01 .O2.2Ol8 р.); географiчнi зазначеннrI (реестр. J\Ъ 602З вiд 03.02.2017 р.);

Щовiдка
про використання результатiв дослiдження

Зам J,,l! 5080 Вiд 2l ! 1.2017 Тирах l0 000



iнтелектуальноТ (промисловоi) власностi (ресстр. Jф 5699 вiд2З.01.2017 р.); охорони
прав на компонування напiвпровiдникових виробiв (ресстр. Jф 5694 вiд 2З.Q|.20|7

р.); промислових зразкiв (реестр. Jф 2З52 вiд 10.03.15 р.); дiяльностi органiзацiй
колективного управлiння (peecTp.}l'9 7014 вiд 01.08.201'7 р., ресстр. J\Ъ 7014-1 вiд
17.08.2017 р., реестр. J\Ъ 7029 вiд 17.08.2017 р.) (листи НАН УкраТни вiд 12.0З.2018
J\Ъ 5S/395-3, вiд 11.04.2018 Ns 58/570-З, вiд 14.03.17 J\Ъ5В/428-З; вiд 07.07.2015 Ns
58/1164-З; вiд 05,10.17 J\Ъ 58/162З-З);

- пропозицii стооовно врегулювання в рамках мiжнародного приватного права
та права еС проблеми визначення краiни подання першоi заявки на винахiд для
мультинацiональних винаходiв, створених при проведеннi спiльних наукових
дослiджень винахiдниками рiзних краiн; а також стосовно можливостi розкриття
винахiдником iнформачii про винахiд до подання заявки протягом певного
<<пiльгового>> перiоду (ро.д.3.1,6.З дисертацiйного дослiдження), знайшли
вiдображення у роботi Робочоi групи з питань iнтелектуальноТ власностi
СвропейськоТ федерацii нацiональних академiй природничих та гуманiтарних наук
(ALLEA) щодо пiдготовки заяв ALLEA з актуаJIъних питань охорони прав
iнтелектуальноТ власностi у европi, що направля лися до европейськоi KoMiciT,

европейського патентного вiдомства, зокрема, заяви <Майновi права та охорона
мультинацiональних винаходiв - зокрема винаходiв, що створюються в результатi
проведення дослiджень, що фiнансуються за рахунок бюджетних коштiв>>, лютий
2018; спiльноТ заяви ALLEA та НАН Украiни стосовно вдосконЕtлення в СС
законодавства щодо пiльгового перiоду розкриття iнформацii про винахiд перед
поданням заявки (grace period) та мiжнародноi унiфiкацiТ вказаних положень,
жовтень 201З р.

Головний
учений секретар
НАН Украiни

академiк НАН УкраТни В.Л. Богданов
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