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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИКО-ПРАВОВІ
АСПЕКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Г.О. Андрощук

СИСТЕМА ТОВАРНИХ ЗНАКІВ СПІВТОВАРИСТВА:
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Інтеграційні процеси між країнами призвели до того, що
національної охорони товарних знаків виявилося недостатньо,
виникла потреба у створенні єдиної європейської системи
товарних знаків. Така система була створена в 1994 р. із
прийняттям Постанови про товарний знак Європейського союзу
і створенням Відомства з гармонізації на внутрішньому ринку
(товарні знаки і промислові зразки) зі штаб-квартирою в
м.Аліканте (Іспанія). Відомство почало свою діяльність з 1 січня
1996 р. В літературі відомство найчастіше позначається
абревіатурами OHIM (від англійського Office for Harmonization
in the Internal Market (Trade Marks and Designs) або OAMI (від
іспанського Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (Marcas,
Dibujos у Modelos).

Європейський товарний знак у літературі позначається
абревіатурою СТМ (від англійського Community Trade Mark).
Система європейського товарного знака відразу почала
користуватися великою популярністю. Відомство почало
приймати заявки з 1 січня 1996 р., але всі заявки, що надійшли в
період з 1 січня 1996 р. по 31 березня 1996 р., одержали єдину
дату подання – 1 квітня 1996 р. Так, за перші три місяці 1996 р.
було подано близько 22 тис. заявок на реєстрацію європейського
товарного знака, а за квітень надійшло ще 6 тис. заявок, тоді як
планувалося 15 тис. заявок на весь 1996 р. (Trademark World.-
1996.- June-July.- P. 16-17).

Система товарного знака Співтовариства. Товарний знак
Співтовариства (Community trademark, далі CTM), що став
першим унітарним правом інтелектуальної власності (ІВ) в ЄС,
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відзначив своє 18-річчя. Незабаром він досягне повноліття,
забезпечуючи більш гармонійну і доступну охорону товарних
знаків у країнах ЄС. Цей період буде представлено низкою
ініціатив, спрямованих на модернізацію Регламенту СТМ,
Директиви ЄС про зближення законів про товарні знаки і знаки
обслуговування (далі – Директива про товарні знаки) і документу,
що регламентує мита, які сплачуються за CТМ. Мета ініціатив
– підвищення ефективності та доступності системи товарних
знаків ЄС. Після модернізації товарний знак Співтовариства
отримає нову ідентичність як «Європейський товарний знак», а
орган ЄС, відповідальний за адміністрування унітарного права,
стане «Агентством ЄС з товарних знаків і промислових зразків».
Хоча співіснування унітарної системи та національних систем
товарних знаків навряд чи буде пов’язано з якимись
радикальними реорганізаціями, виникнення правових спорів
неминуче, і рішення Суду справедливості ЄС здійснюватимуть
певний вплив на європейське законодавство.

СТМ з’явився в початковий період розвитку цифрових
технологій, коли багато національних відомств не встигали за
технологічним прогресом. Інформаційні системи національних
відомств поступалися системі CТМ в ефективності, що
призводило до застаріння національних товарних знаків. Намір
Європейської комісії зберегти національні знаки поряд з СТМ
має вітатися підприємствами малого та середнього бізнесу, які,
як правило, не потребують охорони своїх знаків за кордоном.

Потреба в інструментах інформаційних технологій, що
відображають інформаційно-насичену природу сучасного
бізнесу, не може недооцінюватися, вона буде задовольнятися в
тому числі за рахунок доходів агентства ЄС. Співпраця
національних відомств і агентства ЄС буде ґрунтуватися на ст.
52 переробленої Директиви про товарні знаки. Власники
товарних знаків, безсумнівно, виграють від цього, наприклад,
скориставшись онлайновою базою даних про товарні знаки, що
відбиває будь-які зв’язки між національними знаками та CТМ.

Ключові реформи спрямовані на гармонізацію національних
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і європейських процедур реєстрації, вдосконалення європейського
законодавства і ревізію структури мит. Гармонізація національних
процедур реєстрації товарних знаків та Регламенту CТМ. З
метою спрощення національних процедур реєстрації товарних
знаків та їх зближення з процедурою реєстрації СТМ
висуваються такі пропозиції, що матимуть обов’язкову силу для
країн – членів ЄС:

- точна і зрозуміла ідентифікація товарів і послуг заявником
з тим, щоб дати можливість компетентним органам й бізнесу
точно визначити обсяг правової охорони товарного знака;

- обмеження експертизи заявок на товарний знак оцінкою
охороноздатності знака;

-забезпечення ефективної та швидко реалізованої
адміністративної процедури опротестування реєстрації заявки
на товарний знак на підставі ранніх прав у національному
відомстві;

- забезпечення адміністративної процедури заперечування
дійсності товарного знака в національному відомстві;

- забезпечення захисту посиланням на невикористання знака
в процедурах заперечення або визнання знака недійсним.

Сформульовані у справі IP Translator принципи реформування
регламенту СТМ будуть застосовуватися і до процедур в
національних відомствах. Поки що не зрозуміло, чи стануть
національні відомства, як і орган ЄС, вимагати від заявника
перерахування всіх товарів і послуг, представлених в алфавітному
переліку товарів і послуг, приписаних до класу МКТП
(Міжнародної класифікації товарів і послуг), Коли заявник має
намір просити охорону по всіх термінах що входять в заголовок
класу. Навряд чи так будуть робити національні відомства, що
керуються, подібно відомству Великобританії, принципом
«заголовок класу значить те, що їм сказано». Виконання згаданої
вимоги збільшить їх адміністративне навантаження, внесе
плутанину в реєстри знаків і зробить більш частими випадки
опротестування реєстрацій, яких можна було б уникнути. Такі
негативні наслідки особливо ймовірні для класів, що містять
несхожі товари та послуги, наприклад для класу 9 МКТП.
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Експертиза заявки на предмет допустимості її реєстрації, з
урахуванням існування ранніх прав, створює непотрібні і часто
штучні бар’єри для реєстрації. Власники товарних знаків оцінять
усунення цієї неефективної і витратної за часом процедури.
Зокрема, ця процедура не здатна встановити дійсність ранніх
прав і може змусити власника пізнього знака порушити справу
про визнання раннього знака недійсним (як правило, на підставі
його невикористання), втягуючи його до тривалого і дорогого
судового процесу. Скасування вищезгаданої експертизи повинно
супроводжуватися введенням процедури опротестування
заявленого знака за участю сторін, що передбачає принаймні
двомісячний період «охолодження», що дає можливість
власникам знаків провести переговори і досягти консенсусу.

Країни-члени будуть також зобов’язані забезпечити
процедуру адміністративного анулювання реєстрації, що
звільнить власників товарних знаків в деяких країнах від
необхідності оскаржувати дійсність зареєстрованого раніше
знака в суді. Це особливо вигідно підприємствам малого та
середнього бізнесу, а також власникам знаків у тих юрисдикціях
(наприклад, в Італії), де донедавна не існувало процедури подачі
заперечень, а були тільки дорогі судові процеси з анулювання
реєстрації.

Згадані пропозиції будуть доповнені включенням в
національні процедури опротестування знаків захисту
посиланням на невикористання. Власник товарного знака тепер
матиме можливість оскаржити дійсність раннього знака під час
процедури опротестування тим же способом, який існує в
системі CТМ. В результаті він зможе успішно захистити свій
знак і зареєструвати його набагато швидше, ніж раніше, і з
меншими витратами.

Що стосується періоду, протягом якого власник товарного
знака повинен почати його використовувати, то пропоновані зміни
Директиви про товарні знаки спрямовані на усунення існуючих
нині невідповідностей. У деяких національних відомствах,
включаючи відомство Німеччини, існує процедура
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опротестування знака після його реєстрації, і відлік початку
п’ятирічного пільгового періоду з «дати завершення процедури
реєстрації» враховує завершення процедури заперечень. Відлік
п’ятирічного періоду з «дати реєстрації» забезпечує всім
власникам знаків в ЄС однакові можливості.

Пропозиції щодо зближення матеріального права. Від
обов’язкового застосування положень матеріального права
найбільше виграють власники відомих знаків, права на які можна
буде примусово здійснити проти пізніх знаків, що відносяться
до ідентичних, подібних або несхожих товарів і послуг. Іспанія є
прикладом країни, де не визнається поняття знака з репутацією
і де власники таких знаків змушені на загальних підставах
враховувати ймовірність змішування.

Зміна положень Директиви про товарні знаки та Регламенту
CТМ. Пропоновані зміни дозволять підвищити правову
визначеність для власників товарних знаків. Скасування вимоги
про можливість графічного відтворення товарного знака
дозволить реєструвати найрізноманітніші позначення. Однак
більш практичним і швидким ефектом стане підвищення рівня
охорони, що надається зареєстрованому знаку. Перероблені
положення дозволяють власникам знаків запобігати
транспортуванню через митні служби ЄС контрафактної
продукції, призначеної для країн – не членів ЄС. Власники знаків
зможуть запобігати імпорту товарів в ЄС тільки в тих у випадках,
коли вантажовідправник «діє в комерційних цілях». Це
направлено, зокрема, на боротьбу із замовленням і торгівлею
контрафактними товарами через Інтернет.

Еволюція прецедентного права в напрямку до «букви
закону» повинна підвищити однаковість рішень відомств і судів
першої інстанції.

Перегляд структури мит на національному та
європейському рівнях. Мито за окремий клас буде стягуватися
за кожен додатковий клас понад першого (а не понад третього,
як в даний час) при подачі заявки або при поновленні або
продовженні реєстрації. Мито за подачу заявки на реєстрацію
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СТМ в одному класі буде дорівнює 775 євро, у двох класах -
825 євро і в трьох класах – 900 євро (розмір мита може бути
уточнений). Передбачається, що нова структура мит дозволить
малим і середнім підприємствам не відчувати себе
«виштовхнутими» з системи СТМ і позбавить їх від необхідності
реєструвати знаки для товарів, що знаходяться на периферії їх
бізнесу. Однак, оскільки мито за три класи не змінилося,
залишається спостерігати, чи віддадуть перевагу власники
знаків можливості економити 125 євро за рахунок вужчого
обсягу охорони. Якщо мета цієї реформи полягала в раціоналізації
національних та європейської систем товарних знаків (як у сенсі
упорядкування реєстрів, так і з метою скорочення зайвих
заперечень), слід було б передбачити більші прирощення мита
за кожен додатковий клас, щоб спонукати заявників подавати
заявки на знаки тільки відносно основних для їхнього бізнесу
товарів і послуг.

Таким чином, пропозиції Єврокомісії удосконалять доступ
до охорони товарних знаків для всіх підприємців незалежно від
розміру та характеру їх бізнесу або географічного розташування.
Створена порівняно недавно система СТМ змогла встановити
гармонійний, хоча і багатогранний режим охорони товарних
знаків в ЄС, а в даний час перетворюється в уніфіковану модель,
здатну полегшити справжню взаємодію унітарної та
національних систем товарних знаків. Запропоновані зміни
доцільно врахувати в Законі України «Про охорону прав на знаки
для товарів і послуг».
_______________________________________________
1. McAllister J., Witherspoon L. Coming of age // Intellectual Property Magazine. –
2013. – May. – P. 44–45
2. Андрощук Г.О. Правова охорона торговельних марок в країнах Європейського
Союзу: основні засади // Юридичний журнал – 2012. – №10.
3. Андрощук Г.О.  Європейська стратегія охорони промислової власності.
Частина 1 Виклики та якість прав промислової власності // Теорія і практика
інтелектуальної власності – 2013. – №4 (72).
.
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 Р. Б. Вісітаєва, О.С. Парамонова

ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ЗА
КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ
ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Удосконалення механізму кримінально-правової охорони
авторського права у нашій державі неможливе без ґрунтовного
вивчення історичного досвіду захисту прав інтелектуальної
власності, зокрема авторського права. Дослідженню
становлення кримінально-правової охорони авторського права
та суміжних прав в Україні у своїх праця приділяли увагу
О. Дудоров, Т. Лепина, А.  Нерсесян, С.  Титов, А. Ханджиєв,
В. Харченко тощо. Метою статті є аналіз положень двох
кримінальних законів, що діяли на території України впродовж
другої половини ХІХ – на початку ХХ ст.: Уложення про
покарання кримінальні та виправні (1845 р.) та Кримінального
уложення (1903 р.).

Поступовий розвиток кримінального законодавства
Російської імперії призвів до появи Уложення про покарання
кримінальні та виправні 1845 р. (далі – Уложення) [1], У Ньому
вперше були передбачені норми щодо відповідальності за
злочини проти інтелектуальної власності [2, с. 177].

Цей кримінальний закон у відділенні третьому «Про
присвоєння наукової або художньої власності» глави IV «Про
присвоєння та утайку чужої власності» розділу XIII «Про злочини
і проступки проти власності приватних осіб» містив три статті,
які охороняли права авторів літературних, художніх і музичних
творів. Таким чином, під авторським правом розумілося майнове
право автора на свій твір. Як зауважує А. С. Нерсесян, це було
зрозуміло, адже саме в той час в імперії активно розвивалися
капіталістичні відносини, і літературні, художні та наукові твори
розглядались як майно, як товар. З цього випливає, що,
порушуючи права авторів на твір, винна особа зазіхала на
фундаментальну основу ринкової економіки – право власності
[3, с. 254].
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Предметами злочинів, передбачених ст. 2195-2197
Уложення, виступали твори словесності, науки, мистецтв, музичні
твори, переклади, а також запозичення з них [1]. Злочинами
визнавалися привласнення авторства щодо цих творів як
повністю, так і частково, а також їх незаконне використання. Із
запровадження цих даних складів злочинів у російському
кримінальному праві з’явилося нове поняття «літературна,
музична та художня власність».

Вчені-криміналісти того часу вважали, що продукт розумової
праці нічим не відрізняється від результату будь-якої фізичної
праці з виробництва чого-небудь. «Продукти праці можуть бути:
або а) фізичні, речові або б) абстрактні, розумові. Народжуючись
на світ з одного і того ж джерела, обидва ці продукти однаково
кровні і законні його діти і тому вимагають однакового до них
ставлення з боку інших членів гуртожитку і повинні
користуватися однаковими гарантіями їх недоторканності» [4,
с. 137].

Ст. 2195 Уложення передбачала відповідальність за
присвоєння собі чужого твору словесності, науки чи мистецтва,
тому можна стверджувати, що у кримінальному праві імперії
існувала норма, яка передбачала відповідальність за плагіат.

Контрафакція, як ще один із основних способів порушення
авторського права, каралася відповідно до норм ст. 2196. Під
контрафакцією розумілися друк чи надання згоди на друк нового
видання книги, статті, музичного твору чи естампа без згоди
автора. Зазначеною нормою охоронялися не лише права авторів,
а й інтереси видавців. Коло кримінально караних діянь,
передбачених вказаною статтею було досить широким. Так,
передбачалася відповідальність за продаж рукопису чи права
на видання книги, статті, музичного твору чи естампа декільком
особам окремо без їх згоди, якщо при цьому з боку винної особи
не було допущено обману. Це, звичайно, давало певні гарантії
видавцям від зловживань з боку авторів та їх агентів.

Ст. 2197 встановлювалася відповідальність осіб за
використання у власних творах великих частин творів інших
осіб. Особи, що, не передруковуючи повністю книги, статті,
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музичні твори чи цілі естампи, розміщували в своїх книгах,
журналах, гравюрах тощо будь-які запозичення в розмірі, вищому
за передбачений законом, підлягали відповідальності. Проте
таке притягнення можливе було лише за скаргою потерпілого
(автора чи його спадкоємців) за умови, що не скінчився
встановлений законодавством строк дії авторського права.

Санкції зазначених норм за своєю суворістю були схожі з
санкціями норм злочинів проти власності. Наприклад, плагіат
карали позбавленням всіх особливих прав і переваг та засланням
в одну з віддалених губерній або ув’язненням на термін від шести
місяців до одного року або поселенням в робочий будинок на
час від одного року до двох років.

За незаконне використання чужого твору, зокрема,
виконання музичного твору в публічному місці, було встановлено
як покарання ув’язнення в «смирительном доме» на строк від
трьох місяців до одного року. Для притягнення винного до
відповідальності не вимагалася наявність матеріальної шкоди
правовласнику або настання інших суспільно небезпечних
наслідків.

У редакціях Уложення 1857 р., 1866 р., 1885 зміст статей
про відповідальність за злочини проти інтелектуальної власності
істотним змінам не піддавалися. Наприкінці XIX століття вчені
стали говорити, що Уложення 1845 р. «віджило свій вік, що воно
розійшлося з сучасними принципами, поглядами і сподіваннями
науки кримінального права, що …шкідлива його каральна
система, «великі його гріхи» з точки зору практичного
застосування його постанов, що застаріла юридична техніка
його статей». У зв’язку з чим виникла необхідність у перегляді
та доопрацюванні норм кримінального законодавства про
охорону інтелектуальної власності. Робота зі складання нового
Кримінального уложення проводилась з 1881 по 1902 роки, а
22 березня 1903 цей акт було затверджено [4, с.138].

Розробники Кримінального уложення спробували побудувати
систему майнових посягань, поєднаних загальним об’єктом
«майно взагалі». Група цих посягань поділялася на такі підгрупи:
посягання на чуже рухоме майно і на чужі майнові права.
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Відповідно група посягань на майнові права поділялась на:
обман, вимагання, інші «злодійські угоди» та користування
чужим майном. До останньої групи включались також посягання
на авторське право [5, с. 243].

Глава 35 Кримінального уложення 1903 р. називалась «Про
злочинні діяння проти прав авторських і привілеїв на винаходи».
У статті 620, що складалася з трьох частин, було передбачено
відповідальність за такі діяння:

1) самовільне користування, повністю або в частині, чужим
правом літературної, музичної чи художньої власності;

2) самовільне користування правом, зазначеним вище, у
формі видання або розмноження з метою збуту літературного,
музичного чи художнього твору (контрафакція);

3) самовільне видання чужого літературного, музичного чи
художнього твору під своїм ім’ям (підроблення в авторстві) [6,
с. 926].

Перераховані діяння були нерівнозначні за своєю тяжкістю,
а тому класифіковані на три групи:

1) тяжкі злочини, за вчинення яких в законі передбачалася
смертна кара, каторга або заслання на поселення; 2) злочини,
за які найвищою мірою покарання було тримання засудженого
у виправному будинку, фортеці чи в’язниці; 3) проступки, за які
найвищою мірою покарання був арешт або грошовий штраф [цит
за: 7, с. 76].

Відповідно до вищесказаного, злочинами визнавалися умисні
діяння, передбачені ч. 2 і 3 ст. 620, а діяння, передбачені ч. 1 цієї
статті, були віднесені до проступків.

Згідно зі ст. 622 Кримінального уложення «торговецъ,
виновный въ храненіи для продажи или ввоз изъ заграницы для
продажи или въ продажb предмета, завідомо изготовленнаго
въ нарушеніе права литературной, музыкальной или
художественной собственности или привилегіи на изобртеніе,
наказывается: арестомъ или денежною пенею не свыше
пятисотъ рублей» [8, с. 202]. За відсутності умислу караність
виключалась. У той час М. С. Таганцев слушно зауважував,
що не можна піддавати однаковому покаранню винного в
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безкорисливому «здійсненні», хоча і на шкоду власнику,
авторського права і «винного у повному здійсненні чужого права
на твір на свою користь» [6, с. 927].

Цікаво, що найбільш суворе покарання передбачалося за
вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 620. Таким чином,
плагіат визнавався більш тяжким злочином у порівнянні з іншими
посяганнями на інтелектуальні права. Проте, санкції за
кримінальним законом початку XX століття стали м’якше – у
них було відсутнє покарання у вигляді заслання.

Підсумовуючи зазначимо, що Кримінальне уложення
1903 р., як і Уложення 1845 р., здійснювало захист прав авторів
переважно за допомогою формальних складів, тобто для
притягнення особи до кримінальної відповідальності за
порушення авторських прав настання будь-яких шкідливих
наслідків не вимагалось. Відмітимо, що ці кримінальні закони
були спрямовані на захист не лише майнових, а й особистих
немайнових прав інтелектуальної власності.

Отже, на початку ХХ ст. в Російські імперії, в тому числі і
на території України, активно розвивалось законодавство, що
здійснювало кримінально-правову охорону авторського права.
Короткий історичний аналіз досліджуваних нормативних актів
дозволяє зробити висновок про їх прогресивний характер у
регулюванні відносин у сфері авторського права.
_____________________________________________
1. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных [Електронний ресурс]. –
СПб.: В Типографии Второго Отделения Собственной Его Императорского
Величества Канцелярии, 1845. – IV, 898, [XVII]. – Режим доступу до ресурсу:
http://crimpravo.ru/blog/1457.html
2. Титов С. Н. Эволюция уголовно-правового обеспечения охраны
интеллектуальной собственности в России в дореволюционный период /
С. Н. Титов // Исторические, философские, политические и юридические науки,
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики Тамбов:
Грамота, 2013. – № 10 (36): в 2-х ч. – Ч. I. – C. 177-179.
3. Нерсесян А. С. Боротьба з порушенням прав інтелектуальної власності в
Російській імперії: кримінально-правовий аспект [Електронний ресурс] /
А. С. Нерсесян // Університетські наукові записки. – 2006. – № 1. – С. 250-255.
– Режим доступу до журн.: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2006_1_43.pdf
4. Ханджиев А. Ф. Становление и развитие норм уголовного законодательства
об охране интеллектуальной собственности в России / А. Ф. Ханджиев // Бизнес
в законе. – 2012. – № 1. –  С. 137-139.
5. Тюнин В. И. Экономические преступления в Уголовнм уложении 1903 г. /
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В. И. Тюнин // Правоведение. – 2000. – № 2. – С. 235-243.
6. Таганцев Н. С. Уголовное уложение 22 марта 1903 года / Н. С. Таганцев.
[Електронний ресурс]. – СПб.: Изд. Н. С. Таганцева, 1904. – 1126 с. – Режим
доступу до ресурсу: http://www.crimpravo.ru/tag/Уголовное%20 уложение%
201903/
7. Лепина Т. Г. Защита интеллектуальной собственности по Уголовному
уложению 1903 года / Т. Г. Лепина // Известия Юго-Западного государственного
университета. – Серия: История и право. – 2012. – № 2. – Ч. 2. – С.76-78.
8. Новое уголовное уложение, Высочайше утвержденное 22 марта 1903 года
[Електронний ресурс].  – СПб.: Изд. В. П. Анисимова, 1903. – 250 с. – Режим
доступу до ресурсу: http://library6.com/books/553030.pdf

В.А. Іващенко

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ
АВТОРСЬКОГО ПРАВА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ

(1925 – 1928 РР.)

Формування ефективної системи охорони та захисту
авторських прав сучасної України та проведення виваженої і
продуманої політики у сфері інтелектуальної власності потребує
залучення досвіду попередників. Здобутий у радянський період
історичний досвід є важливим для удосконалення системи
правової охорони інтелектуальної власності та уникненні помилок
у сьогоденні.

Окремі аспекти досліджуваної нами теми знайшли своє
наукове відображення у працях українських та зарубіжних
вчених [1 – 2]. Однак  дослідження, присвяченого нормативному
забезпеченню сфери авторського права Радянської України у
1925 – 1928 рр. нам віднайти не вдалося. Автор статті ставить
за мету проаналізувати нормативне забезпечення сфери
авторського права радянської України (1925 – 1928 рр.).

В Українській СРР у 1925 – 1928 рр. не було видано
загального закону про авторське право: у той час діяли
загальносоюзний закон і ряд постанов УСРР що стосувалися
окремих аспектів авторського права [1]. Першим
загальносоюзним законом про авторське право були «Основи
авторського права», прийняті 30 січня 1925 р. (далі – Основи
1925 р.) [2, 118]. Постанова ЦВК і РНК СРСР «Про основи



1 7

Теоретичні та історико-правові аспекти інтелектуальної власності

авторського права» стала основою регулювання
«соціалістичного авторського права» у загальносоюзному
масштабі у період нової економічної політики. Цей нормативний
документ спричинив подальшу перебудову республіканського
законодавства з авторського права у стилі радянських
постулатів. Більшість положень, встановлених в Основах
1925 р., втілилися у подальших радянських нормативних актах
з авторського права, зокрема в Основах авторського права
1928 р. [1].

Згідно зі ст. 1 Основ 1925 р., авторське право на твір, який
випущений у світ на території СРСР або знаходився на території
СРСР у вигляді рукопису, ескізу чи в іншій об’єктивній формі,
визнавалося виключно за автором і його правонаступниками
незалежно від їх громадянства. На твір, що вийшов у світ за
кордоном, або перебуває там у вигляді рукопису, ескізу або в
іншій об’єктивній формі, авторське право визнавалося у межах,
встановлених договорами СРСР з відповідними державами [3].

 У Ст 3. Основ 1925 р. автору гарантувалися право на ім’я
та право на вибір псевдоніма. Також автор мав відповідні права
на розповсюдження твору на свій розсуд [3]. Відзначимо, що
Основами 1925 р. охоронялася цілісність і недоторканність твору.
За автором визнавалося виключне право на використання твору
всіма законними способами (ст. 13) [2, 118]. Подібні положення
містяться і у сучасному Законі України «Про авторське право і
суміжні права» (ст. 14, 15) [4].

Загальний строк авторського права становив 25 років із
моменту публікації твору. Однак, строки охорони авторського
права для різних суб’єктів авторського права значно різнилися.
Так, видавці газет, журналів та інших періодичних видань, а
також енциклопедичних словників, зберігали авторське право
на ці видання протягом десяти років з часу їх появи у світ. Що
стосується авторських прав на хореографічні твори, пантоміми,
кінематографічні сценарії і кіно-стрічки, то, згідно зі ст. 8, термін
їх охорони був значно коротшим і становив десять років. Термін
чинності авторського права на фотографічні твори
встановлювався для окремих знімків лише у три роки, для
збірника знімків – п’ять років [3].
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Авторські права можна було спадкувати, але до загальної
спадкової маси оцінка авторського права не включалася [2, 118;
3]. Спадкоємці могли користуватися авторським правом лише
п’ятнадцять років після смерті автора. Цікавим було те, що у
разі смерті спадкоємця до закінчення строку охорони твору
авторські права припинялися (ст. 9).

Основи 1925 р. наводили значно ширший перелік випадків
вільного використання творів, ніж це було у попередньому і навіть
дореволюційному законодавстві. Зокрема, не вважалися
порушеннями авторського права: а) переклад чужого твору на
іншу мову; б) користування чужим твором для створення нового
твору, що істотно від нього різниться; в) переміщення невеликих
окремих уривків і навіть повний передрук незначних за розміром
творів, знімків у наукових, політпросвітніх і навчальних збірниках
з обов’язковим зазначенням автора і джерела запозичення; г)
використання у звітах періодичних видань промов, виголошених
на публічних заходах; д) передрук періодичними виданнями
газетних  повідомлень, а також статей, які не мають
белетристичного характеру, не раніше ніж на другий день по їх
опублікуванні, однак із вказівкою джерела запозичення та імені
автора; е) використання композитором для свого музичного
твору тексту, запозиченого з чужого літературного твору, за
відсутності на це заборони, оголошеної автором останнього, на
кожному примірнику свого твору; є) публічне виконання чужих
драматичних, музичних, музично-драматичних,
кінематографічних та інших творів у червоноармійських і
робочих клубах, а також в інших місцях за умови вільного входу;
ж) використання художніх і фотографічних творів у виробах
заводської й ремісничої промисловості; з) зображення творів
живопису засобами ліплення, творів скульптури засобами
живопису; і) відтворення художніх творів, що знаходяться на
вулицях, площах і в публічних музеях; к) виробництво будівель і
споруд по опублікованих автором архітектурних, інженерних і
іншим технічним планам, кресленнях і малюнках, якщо автора
при самому опублікуванні не обумовлено, що таке право він
зберігає за собою [3]. Тож, як ми бачимо, перелік способів
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вільного використання творів був значно ширшим, ніж у
сучасному законодавстві (ст. 21 Закону України «Про авторське
право і суміжні права») [4].

Держава залишала за собою право примусового викупу
твору урядом СРСР або ж урядом будь-якої союзної республіки,
якщо такий твір був суспільно необхідним (ст. 15). Однак, на
нашу думку, така норма на практиці була лише декларативною.
Оскільки Основи 1925 р. були загальносоюзним законом, в Україні
в цей період спеціального закону про авторське право  не
приймалося. Окремі питання, зокрема про розміри та
особливості виплати і розподілу винагороди, регулювалися на
підставі нормативних актів РНК УСРР. Наприклад, у грудні
1925 р. була прийнята постанова «Про авторський гонорар за
публічне виконання драматичних і музичних творів» [1; 2, 119].

Основи 1925 р. містили низку норм, які регулювали відносини
між авторами та приватними видавництвами. З огляду на те,
що протягом 1926 –1927 рр. відбулася остаточна ліквідація таких
видавництв, необхідним був перегляд норм авторського права
[2, 118], що відбулося у 1928 р. з прийняттям загальносоюзного
закону «Основи авторського права».

Таким чином, Основи 1925 р. стали одним із перших
всесоюзних законів, що регулювали сферу авторського права.
Особливість цього закону полягала у тому, що він істотно
розширяв перелік випадків вільного використання творів,
одночасно звужуючи суб’єктивні права авторів. Однак, треба
слушно зазначити, що окремі положення відповідали
міжнародним нормам і навіть знайшли своє відображення у
сучасному українському законодавстві.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право / Б.С. Антимонов,
Е.А. Флейшиц – М: Юридическая литература, 1957. [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://www.juristlib.ru/book_4358.html
2. Довгань Г.В. Становлення та розвиток законодавства України про
інтелектуальну власність (історико-правовий аспект): дис. … кандидата юрид.
наук : 12.00.01. / Довгань Галина Василівна. – Львів, 2008. – 222
3. Постановление от 30 января 1925 года об основах авторского права
[Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.libertarium.ru/ap-1925
4. Закон України «Про авторське право і суміжні права» [Електронний ресурс]
– Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
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О.Ю. Кашинцева

ПРАВА ЛЮДИНИ І ПАТЕНТУВАННЯ
В СФЕРІ МЕДИЦИНИ: ЕТИЧНІ МЕЖІ

Початок патентування винаходів у сфері медицини та
фармації, де-юре проголошуючи пріоритетність інтересів
суспільства та закріплюючи серед умов патентоспроможності
«відповідність інтересам суспільства та моралі», де-факто
сприяв відходу від принципів наукового етосу, в основі якого
людська гідність та пріоритети інтересів суспільства. Метою
статті є привернення уваги правової спільноти до необхідності
переосмислення вихідних постулатів права промислової
власності, які дозволяють монополізацію наукового результату
у сфері медицини. До означеної проблеми у вітчизняній та
іноземній правовій літературі зверталися Л. Работягова [1],
Л. Лессінг [2], В. Джеймс [3] та ін.

Сучасна наука, узалежнена від приватних інвестицій,
спирається на етос науковї діяльності як складової ринку знань
та технологій, і останній який базується на принципах «золотого
тільця», виділених американським соціологом Я. Мітроффом ще
в 70-х р. минулого століття: принцип корпоративності знань;
принцип партикуляризму при оцінці наукових досягнень; принцип
заангажованості наукових досліджень; принцип догматизму.
Така метаморфоза наукової етики у бік нівеляції природних прав
людини зробила нас заручниками «господарів» ринку
фармацевтичних та медичних послуг.

Критика цинізму сучасного наукового етосу та його наслідки
для людства, яке стоїть перед проблемою збереження себе як
біологічного виду, послідовно і аргументовано викладено у роботі
Л. Лесинга «Вільна культура» [2].

Сучасна наука є наднаціональною, наддержавною, вона
давно перебуває за межами географічними та над межами
людської уяви. Саме тому монополізація її результатів стала
явищем небезпечним для суспільства, яке втратило здатність
керувати процесами в середині себе і узалежнилося від процесів
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зовнішніх, які контролюються невеликим відсотком суб’єктів
ринку об’єктів права інтелектуальної власності.

Очевидно, що обидві тенденції експансії прав людини
(змістова та просторова) перебувають у взаємному
напруженому співвідношенні, і їх нелегко між собою узгодити.
Адже чим ширший каталог прав людини, чим вимогливіше
суспільство до обов’язковості їх дотримання і чим гостріше
реагує громадськість на їх порушення, тим складнішою
видається можливість їх рівного забезпечення у світовому
масштабі [4, 88]. Прагматизм у праві підводить нас до
зумовленості права суспільними потребами. У правовій
антропології ми зустрічаємося з цікавим юридичним підходом,
суть якого полягає у тому, що з людської природи походять базові
потреби, які зобов’язане брати до уваги право. А надто право,
яке має досконалі механізми монополізації інтелектуального
доробку.

Сучасне розуміння суспільством моральності процесу
монополізації результатів інтелектуальної творчої діяльності у
сфері медицини та фармації зазнає суттєвих змін, повертаючись
до моделі верховенства природних прав людини. Оскільки саме
ці сфери завдали найболючіших ударів по людській популяції,
подаючи останній «замість хліба камінь». Саме тому серед
пріоритетних наукових задач науково-дослідними інституцій, які
опікуються формуванням сучасної доктрини інтелектуальної
власності, є повернення до пріоритету природних прав людини.
Сучасність змушує нас «гуманізувати» право інтелектуальної
власності, поставити його на служіння інтересам суспільства
та забезпечити відповідні стимули науковій діяльності.
_____________________________________________
1. Работягова Л.І. Патентування способів лікування людини: морально-правовий
аспект // IV Національний конгрес з біоетики. – Матеріали конгресу з
міжнародною участю. – 2010.
2. Lawrence Lessig. Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to
Lock Down Culture and Control Creativity. – London: The Penguin Press. – 2004
3. Джеймс. В. Прагматизм. – Київ: Альтернативи. – 2000.
4. Коллер. П.Сфера значущості прав людини // Філософія права / за ред. Стефана
5. Госепата та Георга Ломанна /. – Ніка-Центрю – 2008.
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С. В. Корновенко

СТРУКТУРА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: ДИСКУСІЙНІ МОМЕНТИ

Інтелектуальна творча діяльність людини – один із
ключових факторів соціально-економічного та суспільно-
політичного розвитку сучасних країн. Враховуючи таку
непересічну роль інтелектуальної власності у світі, актуальною
є розробка теоретичних питань інтелектуальної власності.
Зважаючи на новітні тенденції у науковій думці щодо права
інтелектуальної власності [1], вмотивованим видається вивчення
питань, що стосуються системи права інтелектуальної
власності, його інституціалізації. Книгою IV «Право
інтелектуальної власності» чинного Цивільного кодексу України
визначено об’єкти права інтелектуальної власності. Однак
законодавець не закріпив, до яких інститутів права
інтелектуальної власності вони належать [2, 147 – 148].

Беручи до уваги вищезазначене, у сучасній науковій
літературі з питань інтелектуальної власності склалося декілька
підходів щодо структури права інтелектуальної власності.
Перший із них – традиційний. Його представники (наприклад,
І. Мікульонок), інтелектуальну власність поділяють на авторське
право і промислову власність [3, 7]. За такою логікою авторське
право закріплює за авторами та іншими творцями
інтелектуальної власності певні права, які надають їм можливість
дозволяти або забороняти протягом обмеженого періоду часу
використання їхніх творів. У широкому розумінні авторське
право містить положення про охорону авторського права, а також
охорону суміжних прав: прав виконавців, виробників фонограм,
організацій мовлення.

Промислова власність, відповідно до традиційного підходу,
охоплює права на такі об’єкти інтелектуальної власності, як
винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і
послуг, фірмові найменування та зазначення про походження
товарів чи найменування місця походження товарів, а також
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припинення недобросовісної конкуренції. У ширшому розумінні
промислову власність поширюють не лише на промисловість, а
й на торгівлю, сільське господарство, продукти промислового
чи природного походження.

Як свідчить аналіз традиційного підходу до структури
інтелектуальної власності, він відповідає ст. 2 Стокгольмської
конвенції 1967 р. про заснування Всесвітньої організації
інтелектуальної власності. Однак такий підхід не є бездоганним,
насамперед тому, що не відводить місця у структурі
інтелектуальної власності такому компоненту, як наукові
відкриття.

Другий підхід представлено роботами П. Меггса та
А. Сергєєва [4], П. Крайнєва [5] та інших науковців. На думку
перших двох дослідників, інтелектуальна власність є
узагальненим поняттям щодо таких чотирьох інституціональних
об’єктів:

· авторського права, яке сприяє створенню продуктів
культури;

· патентного права;
· комерційної таємниці;
· товарних знаків, які пов’язують продукт із його виробником

[4, 28].
П. Крайнєв вважає, що в Україні структура інтелектуальної

власності сформувалася в такому вигляді:
1. Промислова власність, до якої належать:
· об’єкти патентного права: винаходи, корисні моделі,

промислові зразки, сорти рослин, породи тварин;
· позначення: знаки для товарів і послуг, комерційні/фірмові

найменування, географічні зазначення;
· раціоналізаторські пропозиції;
· компонування (топографії) інтегральних мікросхем.
2. Авторське право і суміжні права, до яких належать:
· об’єкти авторського права: літературні, наукові та художні

твори, комп’ютерні програми, компіляції (бази) даних;
· об’єкти суміжних прав: виконання, фонограми, відеограми,

передачі/програми організацій мовлення.
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3. Комерційні таємниці, враховуючи ноу-хау.
4. Захист від недобросовісної конкуренції.
Водночас об’єкти інтелектуальної власності окремого

підприємства згадані вище дослідники пропонують
структурувати за такими критеріями:

1. За критерієм корисного використання:
· функціональні – ті, що використовуються, приносять

прибуток;
· нефункціональні – ті, що не використовуються, але можуть

бути використані.
2. За тривалістю використання:
· поточні – ті, що використовуються підприємством не

більше року, швидко втрачають свою вартість, яка зараховується
до поточних витрат підприємства;

· довгострокові – ті, що використовуються підприємством
більше року, амортизуються, їхня вартість враховується в
собівартості продукції, що виробляється.

3. За можливостями відчуження:
· відчужувані – ті, що можуть бути повністю відчужені в

разі продажу, передачі, оренди;
· невідчужувані – ті, що залишаються у власності

підприємства в разі часткової передачі прав на їхнє використання.
4.  За впливом на фінансові результати діяльності

підприємства:
· ті, що приносять прибуток безпосередньо шляхом їхнього

використання у виробництві;
· ті, що опосередковано впливають на фінансові результати

діяльності підприємства.
5. За правовим захистом:
· захищені охоронними документами;
· незахищені охоронними документами.
6. За внеском працівників підприємства:
· власні – створені працівниками чи засновниками

підприємства;
· пайові – розроблені на пайових засадах з іншими фізичними

чи юридичними особами;
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· придбані – отримані від інших осіб за винагороду чи
безкоштовно [5, 25].

В. Базилевич вважає, що всі види власності на результати
творчої інтелектуальної діяльності можна поділити на чотири
великі групи:

1. Авторські і суміжні права. Об’єктами авторського і
суміжних прав є:

· створені в результаті творчої інтелектуальної діяльності
авторів літературні, наукові, художні твори;

· комп’ютерні програми; бази даних;
· виконавська діяльність, фонограми та відеограми;
· передачі теле- і радіомовлення.
2.  Право промислової власності. Об’єктами права

промислової власності є результати творчої діяльності в науково-
технічній та виробничій сферах:

· винаходи – нові вирішення конкретних технічних проблем;
· промислові зразки – нові оригінальні художньо-

конструкторські рішення виробу, що визначають його дизайн,
естетичний вигляд, зовнішнє оформлення тощо;

· корисні моделі – нові, оригінальні конструкторські рішення
певних пристроїв, тобто винаходи у сфері механіки;

· раціоналізаторські пропозиції – нові, корисні технічні
рішення щодо вдосконалення техніки, що використовується,
продукції, яка виробляється, способів управління, контролю тощо.

3. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу та
продукції, що ними виробляється. Насамперед йдеться про:

· товарні знаки – умовне символічне позначення товарів;
· знаки обслуговування – умовне символічне позначення

послуг, що надаються;
· фірмові найменування – назви, терміни, найменування,

призначені для розрізнення виробників між собою;
· географічні зазначення – вказівки на походження товарів,

послуг або найменування місця їхнього походження.
4. Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. До них

належать специфічні результати творчої розумової діяльності,
які не охороняються авторським і суміжними правами, правом
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інтелектуальної власності тощо, зокрема такі:
· селекційні досягнення – нові сорти рослин, породи тварин;
· компонування інтегральних мікросхем – зафіксовані на

матеріальних носіях просторово-геометричні розміщення
сукупності елементів інтегральних мікросхем і зв’язків між ними;

· комерційні таємниці, ноу-хау – незахищена охоронними
документами технічна, комерційна, адміністративна інформація,
розголошення якої може завдати шкоди підприємству;

· захист від недобросовісної конкуренції [6, 131 – 133].
У сучасній навчально-науковій літературі з інтелектуальної

власності умовно можна виокремити чотири підходи щодо
розуміння інституту права промислової власності у структурі
права інтелектуальної власності. Перший представлено
напрацюваннями фахівців, що у структурі права інтелектуальної
власності розрізняють не інститут права промислової власності,
а такий інститут, як патентне право, що регулює майнові та
немайнові відносини, що виникають у зв’язку зі створенням і
використанням винаходів, корисних моделей і промислових
зразків. Саме вони і є об’єктами патентного права. Патентне
право розглядають в об’єктивному та суб’єктивному значеннях
[7, 319.]. Автори цього підходу чітко розмежовують об’єкти
патентного права від інших об’єктів права інтелектуальної
власності. Наприклад, на думку, І. Коваля, основна відмінність
об’єктів патентного права від об’єктів авторського права полягає
в їхньому змісті та призначенні [8, 119]. О. Орлюк, В. Дроб’язко,
А. Міндрул, О. Тверезенко, Л. Работягова, О. Штефан
звертають увагу на те, що критеріями об’єднання винаходів,
корисних моделей і промислових зразків в інституті патентного
права є таке, по-перше, вони мають конкретних творців (авторів);
по-друге, їх охорона здійснюється за допомогою єдиної форми
– шляхом надання патентів; по-третє, правове регулювання
правовідносин, що пов’язані з охороною прав на ці об’єкти, має
багато спільного [9, 91]. В. Борисова, Л. Баранова, Т. Бєгова
зауважують, що назва «патентне право» зумовлена назвою
охоронного документа – патент, який видається об’єктам цього
права [10, 580].
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Представники другого підходу дотримуються усталених
традицій. Вони говорять про інститут права промислової
власності як структурний компонент права інтелектуальної
власності. Під правом промислової власності вони розуміють
права, що стосуються результатів інтелектуальної діяльності у
процесі науково-дослідних і проектно-конструкторських
розробок [11, 126]. До об’єктів права промислової власності ними
зараховано: винаходи, корисні моделі та промислові зразки,
торговельні марки, географічні зазначення, фірмові
найменування. У право промислової власності також включено
право на припинення недобросовісної конкуренції [12, 38 – 39].
Ю. Заїка до об’єктів права промислової власності зараховує
також наукові відкриття, селекційні досягнення,
раціоналізаторські пропозиції, нерозкриту інформацію [13, 180].

Прихильники третього підходу, наприклад П. Цибульов,
розкриваючи структуру права інтелектуальної власності, не
послуговуються поняттями «право промислової власності»,
«патентне право». Натомість у структурі права інтелектуальної
власності вони розрізняють такий інститут, як результати
науково-технічної творчості. Його об’єкти тісно переплітаються
з об’єктами права промислової власності та патентного права
[14, 27].

Четвертий підхід репрезентовано думкою про те, що існує
промислова власність і право на об’єкти промислової власності
(патентне право). Промислова власність охоплює права на такі
об’єкти інтелектуальної власності, як винаходи, корисні моделі,
промислові зразки, знаки для товарів і послуг, фірмові
найменування та зазначення про походження товарів, а також
припинення недобросовісної конкуренції. Право на об’єкти
промислової власності (патентне право) регулює майнові й
пов’язані з ними немайнові відносини, які виникають у зв’язку
зі створенням і використанням винаходів, корисних моделей і
промислових зразків. Цінність об’єктів патентного права, на
відміну від інших об’єктів права інтелектуальної власності, на
думку представників четвертого підходу, полягає у змісті
технічних рішень [3, 7, 10].
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Підсумовуючи, констатуємо. Така неузгодженість (поза
увагою залишаємо критику кожного з підходів), на нашу думку,
зумовлена відсутністю у вітчизняному законодавстві у сфері
інтелектуальної власності відповідних норм, чітко окреслених
критеріїв. На практиці розмаїття тлумачень ускладнює
розуміння сутності права інтелектуальної власності, його
інститутів. Негативним є те, що зазначена вище неузгодженість
впливає на підготовку фахівців у сфері інтелектуальної власності.
У зв’язку з цим умотивованою є пропозиція законодавчо
закріпити інституціалізацію права інтелектуальної власності,
прописати об’єкти кожного з інститутів права інтелектуальної
власності.
______________________________________________
1. Теоретико-прикладні проблеми кодифікації законодавства у сфері
інтелектуальної власності: монографія / за наук. ред. д.ю.н., проф. О.П. Орлюк;
кол. авторів: С.Ю. Бурлаков, А.В. Міндрул, Л.І. Работягова, О.О. Тверезенко,
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В. І. Нежиборець

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Одним із ключових процесів розвитку світової економіки у
XXI столітті є прогресуюча глобалізація, тобто якісно новий етап
у розвитку інтернаціоналізації господарського життя.
Глобалізація й інноваційність тісно пов’язані між собою.
Глобалізація впливає на інноваційність –  в глобальній економіці
не бути інноваційним не можна. Інноваційність своєю чергою
породжує глобалізацію. Реалізація інноваційного потенціалу
можлива тільки в умовах глобального ринку. Глобалізація
інтенсифікує процеси обміну – обміну знаннями, технологіями.
Створення інноваційної економіки є стратегічним напрямом
розвитку нашої країни в першій половині XXI століття [1].

В умовах глобалізації світової економіки важливе значення
для успішного поширення нових технологій набуває комерційне
використання інтелектуальної власності, яке перетворюється у
дієвий механізм сприяння розвитку торгівлі, міжнародній науково-
технічній співпраці. Результати інтелектуальної творчої
діяльності, які об’єднуються у загальному понятті
«інтелектуальна власність», посідають дедалі важливе місце
на сучасному ринку. «Інтелектуальний капітал» стає значущим
в економіці.

У ринковій економіці інтелектуальна власність є
інструментом завоювання і утримання ніші ринку, джерелом
високих технологій і наукомісткої продукції, елементом створення
конкурентоздатної, високотехнологічної продукції, що має попит
як на внутрішньому, так і на світовому ринку, а також
самостійним об’єктом угоди.

Сучасні економічні процеси призвели до появи нового
чинника підвищення конкурентоспроможності компанії на
світовому ринку. Таким чинником є інтелектуальний капітал, який
є збірним поняттям для позначення нематеріальних
(невідчутних) цінностей, що підвищують ринкову вартість
компанії. Глобалізація економіки, з одного боку, включає в
комерційний обіг нові об’єкти інтелектуальної власності, а з
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іншого боку, створює нові знання, які своєю чергою стають
потужним інструментом для розробки нових технологій. Ставка
на інноваційну економіку дозволяє використати ринковий
механізм для виведення науково-промислової основи економіки
на пріоритетний рівень, з переважною реалізацією результатів
інтелектуальної діяльності як високоліквідного товару.

При такому підході інтелектуальна діяльність у перспективі
сполучається з раціональним господарюванням, оскільки обидва
процеси спрямовані на оптимальне використання ресурсів,
максимізацію господарської діяльності та отримання
найбільшого ефекту від кінцевої реалізації інноваційного
продукту. Інтелектуальна діяльність і раціональне
господарювання суб’єктів бізнес-співтовариства надають ринку
динамічності, економічної активності, створюють сприятливу
економічну кон’юнктуру [2].

Водночас у розвитку інтелектуального потенціалу існують
об’єктивні бар’єри, які потрібно перемагати. Основний з них –
недостатнє фінансування науки, яке за останнє десятиліття
жодного разу не досягло того рівня, починаючи з якого можна
сподіватися на істотний вплив науки на розвиток економіки. Доля
бюджетних асигнувань на науку до останнього часу демонструє
виразну тенденцію до зменшення.  Так, якщо у 1990 р. витрати
на наукову діяльність в Україні складали 3,1% від ВВП (2,3% за
рахунок державного бюджету), то у 2000 р. – 1,2% ( 0,36%),
2011 р. – 0,73% (0,3%)  [3].

На думку українських вчених [4], сьогодні немає гострішої
проблеми, ніж реальний стан нашої науки. Сучасна українська
наука знекровлена і в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні,
у неї немає жодних шансів на майбутнє. Кількість організацій,
які виконували наукові дослідження і розробки зменшилось з
1490 од. у 2000 р. до 1255 од. у 2011 р. Продовжується тенденція
скорочення загальної чисельності працівників організацій, які
виконували наукові та науково-технічні роботи. Якщо у 2000 р.
кількість фахівців, зайнятих науковою та науково-технічною
роботою, складала 120,8 тис. осіб, то у 2011 р. – 85,0 тис. осіб.
[3].

Якщо узяти показник «індекс інновацій», який характеризує
рівень взаємодії науки і бізнесу, швидкість упровадження
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наукових розробок в економіку, співвідношення витрат і ефекту,
що дозволяє об’єктивно оцінити ефективність зусиль із розвитку
інновацій в тій або іншій країні, то світовими лідерами є
Швейцарія, Швеція, Сінгапур, Фінляндія, Велика Британія і
Нідерланди. Україна посідає 63-е місце. З пострадянських
держав за цим критерієм лідирами є Естонія – 19, Латвія –
30-е, Литва – 38-е, Росія – 51-е місце [5]. Як наголошено в
доповіді [7], сильні сторони Україні пов’язані з розвитком знань
(30 місце), якістю людського капіталу (48 місце), розвитком
бізнесу (51 місце). Заважають розвитку інновацій недосконалі
інститути (117 місце), інфраструктура (98), показники розвитку
внутрішнього ринку (68) і результати творчої діяльності (83).

На думку вчених [7], глобалізація світогосподарських
процесів, системна трансформація суспільства та ускладнення
механізмів функціонування вітчизняної економіки породжують
нову філософію економічного зростання та потребують
концептуального усвідомлення інноваційної моделі розвитку,
здатної забезпечити прогресивні структурні зрушення,
підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки.
Загальновизнано, що інноваційна модель розвитку ґрунтується
на ефективному використанні інтелектуального потенціалу,
широкомасштабному впровадженні в господарський обіг
продуктів інтелектуальної праці, різкому зростанні масштабів
обороту інтелектуальної власності, цілеспрямованому та
системному відтворенні наукомістких галузей, які формують
ядро новітнього технологічного укладу. Це має безпосереднє
значення для національної економіки.

Таким чином, основу процесів створення інтелектуальної
власності утворюють інновації. Своєю чергою, науково-
технічний прогрес в країні в умовах глобалізації світової ринкової
економіки залежить від того, наскільки правильно ця країна
вибрала нішу в міжнародному розподілі праці по застосуванню
інноваційних процесів, результатами яких є продукти
інтелектуальної власності. Створення інноваційної економіки має
стати стратегічним напрямом розвитку країни в першій половині
XXI століття.

Створення інноваційної економіки є стратегічним напрямом
розвитку держави у XXI столітті. Глобалізація і інноваційність
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тісно пов’язані між собою. Реалізація інноваційного потенціалу
можлива тільки в умовах глобального ринку. Глобалізація
інтенсифікує процеси обміну - обміну знаннями, обміну
технологіями.
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Н.О. Попова

АВТОРСЬКЕ ПРАВО В ПРАВОВІЙ ДУМЦІ
РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ

ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Актуальність теми pумовлена тим, що вирішення сучасних
проблем охорони результатів інтелектуальної творчої діяльності
неможливе без вивчення правової думки попередніх часів. Саме
таке дослідження, на наш погляд, є важливою теоретичною
передумовою визначення шляхів та засобів підвищення
ефективності системи захисту права на творчість та її
результатів.

Аналіз правової думки про авторське право у Російській
імперії фрагментарно представлено у працях: В. Дроб’язка,
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В. Мельника, О. Підопригори, О. Святоцького, А. Ферчук,
Г. Довгань. Однак, спеціального дослідження, присвяченого
зазначеній темі, поки що немає, що ще раз підкреслює її
актуальність.

Автор статті ставить за мету розкрити зміст підходів до
трактування авторського права у російській правовій думці
другої половини XIX – початку XX століття.

Особливістю розвитку інституту авторського права в
Російській імперії окресленого періоду було панування поглядів
на нього як на різновид права власності. Прихильником теорії
власності на результати творчої діяльності був І. Табашніков.
Він стверджував, що «право літературної власності повинне мати
таке ж право власності, які мають матеріальні речі, тому воно
повинне керуватися тими правами, що і право власності на всяку
іншу річ» [1, 116]. Однак, ця концепція не стала домінуючою.
Більшість учених доводили спірність застосування категорії
власності щодо результатів духовної діяльності людини. Зокрема,
С. Куницин, В. Спасович, К. Победоносцев, А. Думашевський
дотримувалися думки, що «якщо закон і називається правом
власності на використання результатів літературної і художньої
творчості, то тільки по аналогії чи подібності з власністю, однак
на справді ні в якому разі не можна змішувати з дійсним правом
власності, предметом якого можуть бути тільки речі матеріальні
але не ідеї». Дотримувався цих поглядів і К. Анненков [2 ].

К. Побєдоносцев стверджував, що «авторське право
неможливо змішати з правом власності як поняття цілком
однорідні. Право власності завжди пов’язане з річчю, з
матеріальним предметом, на який розповсюджується власність
особистості. Авторське право навпаки немає зв’язку між
особою і річчю; право тут відокремлене від свого матеріального
предмета. Предметом права не є та або інша книга чи рукопис.
Право існує, не маючи потреби виражати себе в пануванні над
річчю, що існує в просторі. Воно може ставитися, наприклад,
до виголошеної промови, до публічного читання. Рукопис може
згоріти, екземпляри можуть зникнути, а право все існує так само,
як було до того. Предмет права тут має властивість духовну,
безтілесну» [3].

За відокремлення авторського права від права власності
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виступав С. Беляцкін. Він заперечував лише майнову природу
авторського права: «твір може існувати як суспільне надбання,
може існувати як особисте надбання, однак він абсолютно
немислимий як якийсь самостійний майновий об’єкт, відірваний
від особи автора…» [4].

Г. Шершеневич підкреслював, що авторське право – це
право sui generis, якому немає місця у системі права, що
базується на праві римському. Він вказував на властивий
авторським правам абсолютний характер, що зближує їх з
речовим правом, і наявність нематеріального об’єкту, який їх
від права речового різнить. Саме Г. Шершеневич одним із
перших у російській юриспруденції вказав на наявність в автора
особистих немайнових прав, які потребують охорони з боку
держави, а також обґрунтував необхідність розглядати авторське
право як самостійний інститут. Згідно з його теорією, юридична
природа авторського права полягає у виключній можливості
автора поширювати власний твір. Вчений називав права на
результати творчої діяльності виключними і у системі права
розміщував їх між речовими та зобов’язальними [5].

Отже, у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. у
Російській імперії поширеними були два підходи щодо
трактування авторського права. В основу першого підходу було
покладено теорію власності на результати творчої діяльності.
Прихильники цієї теорії авторське право розглядали як різновид
права власності, хоча і з дещо відмінним предметом
регулювання. Другий підхід характеризується трактуванням
авторського права як цілком самостійного правового явища.
Автори цього підходу ставили під сумнів правильність
поширення на авторські права конструкції права власності,
виділяли їм окреме місце у системі цивільних прав, поряд із
речовими, наголошували на особистому елементі, який існує
поряд з майновим у цій групі прав.
___________________________________________
1. Табашников И. Литературная, музыкальная и художественная
собственность с точки зрения науки гражд. права и по постановлениям
законодательств: Сев. Германии, Австрии, Франции, Англии и России. Т. 1 /
И.Табашников – СПб., 1878. – 568 с.
2. Анненков К. Система руського гражданського права. В 6 т. Том ІІ. Права
вешные. Монографии по гражданскому праву: / К. Анненков. Классика
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Российской цивилистики. – Режим доступу до ресурсу http://civil.consultant.ru/
elib/
3.  Победоносцев К. Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные права.
Право литературной и художественной собственности или авторское право
(аналогия собственности) \ К. Победоносцев. Монографии по гражданскому
праву: / Классика Российской цивилистики. – Режим доступу до ресурсу http:/
/civil.consultant.ru/elib/
4. Беляцкин С. Новое авторское право в его основных принципах. По изданию
1912 г. : “Все о праве” – : Информационно-образовательный юридический
портал : [Електронний ресурс] / Беляцкин С. – Режим доступу до ресурсу: ttp:/
/www.allpravo.ru/library/doc1972p/instrum1973
5. Шершеневич  Г. Наука гражданского права в России [Електронний ресурс]:
Монографии по гражданскому праву: / Классика Российской цивилистики. –
Режим доступу до ресурсу http://civil.consultant.ru/elib/

H.В. Федорова

ТЕЛЕФОРМАТ ЯК ОБЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

Право інтелектуальної власності постійно змінюється під
впливом нових суспільних факторів, що призводить до
виникнення нових результатів інтелектуальної творчої діяльності
людини. Одним із найпотужніших технологічних винаходів
сучасного світу є телебачення та його організаційно-
інтелектуальний творчий продукт, який на практиці отримав
назву «телевізійний формат». З технічної точки зору,
«телевізійний формат» означає сукупність характеристик
телевізійного сповіщення, таких як кількість строкової розгортки,
частота кадрів тощо. З економічної точки зору – це певний
нематеріальний об’єкт, який може приносити суттєвий дохід
телекомпаніям та іншим суб’єктам правовідносин, що
виникають у сфері телевізійного виробництва й мовлення. Так,
у звіті за 2009 р. міжнародної організації FRAPA (Format
Recognition and Protection Association (Асоціація Визнання та
Охорони Форматів), обсяги кошт, залучених до сфери
розпоряджання правами на телевізійні формати, у світі зросли з
6,4 млрд євро у 2002 – 2004 рр. до 9,3 млрд євро у 2006 –
2008 рр. [1].

Як об’єкт правового регулювання, телеформат не існує у
жодні країні світу. Однак спроби його узаконити були у
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Великобританії. Так, одним із законопроектів передбачалося два
визначення – «форматна програма» і «форматна пропозиція».
«Форматна програма» – телепередача, яка створюється для
повторення і розпізнавання як серії, яка має деякий рівень
оригінальності. «Форматна пропозиція» – записаний план для
форматної програми. Однак цей законопроект так і не був
ухвалений.

Телевізійний формат був визнаний у 2004 р. об’єктом права
інтелектуальної власності згідно з рішенням суду в Бразилії у
справі щодо формату телевізійної програми «Великий Брат» (Big
Brother). У цьому хрестоматійному рішенні зазначалося, що
телевізійний формат є набагато ширшим поняттям, яке не лише
включає центральну ідею програми, а й охоплює численну групу
технічної, артистичної, економічної, ділової інформації.
Телевізійний формат є не лише ідеєю, він є ідеєю та багато чим
іншим [2]. У 2003 р. Верховний суд Німеччини у справі
«Sendeformat» зазначив, що формат телевізійної програми – це
сукупність її характерних ознак, здатних слугувати загальним
шаблоном, що формує кожну окрему програму, роблячи
можливим для публіки легко впізнати кожну передачу, незалежно
від її змінюваного змісту, як частину серії телевізійних
програм [3].

Отже, телевізійний формат – це складний об’єкт
телевізійного виробництва, який становить собою сукупність
певних елементів, комбінація яких є характерною саме для
певного телевізійного продукту, та яка надає йому здатності до
ідентифікації серед інших однорідних об’єктів.

Беручи до уваги наведене, можна виокремити певні основні
ознаки телевізійного формату, що має як теоретичне, так і
практичне значення, оскільки елементи, які різнять той чи інший
конкретний формат, є різними за своїм змістом, але
універсальними за структурою.

Отже, телеформат складається з таких елементів:
1) містить унікальну комбінацію еле-ментів, які складають

цілісну сукупність;
2) має певну загальну ідею, сюжет, що виражається у

об’єктивній формі;
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3) становить шаблон для відтворення як у різних епізодах
певної серії програм, так і у різноманітних втіленнях формату (у
інших програмах);

4) призначений для багаторазового втілення різноманітними
способами.

Можливість практичного застосування виокремлених
елементів (ознак) при розгляді спірних правовідносин можна
розглянути на прикладі судової справи щодо захисту формату
програми «Караоке на Майдані». Одним із доказів у справі був
висновок спеціального дослідження об’єктів права
інтелектуальної власності, підготований Науково-дослідним
інститутом інтелектуальної власності Національної академії
правових наук України. Згідно з цим висновком, «автором
сценарію «Караоке у фонтана» було запозичено елементи
внутрішньої форми сценарію «Караоке на Майдані», його творчий
задум, тобто юридично значущі елементи твору...» [4]. За
словами Н. Суботи: «Із посиланням на відповідне науко-ве
джерело та доктринальні тлумачення спеціалісти зазначають,
що творчий задум автора твору складається із системи
ху-дожніх образів та взаємозв’язків між ни-ми, а вони
співпадають в обох сценаріях:

- на вулиці збирається натовп; кожний є потенційним
учасником гри;

- спочатку ведучий співає пісню разом з усіма;
- далі на власний розсуд обирає для подальшої гри декількох

із тих, хто найкраще заспівав запропоновану пісню;
- серед обраних співаків визначаються фіналісти програми;
- фіналісти збирають гроші для визначення переможця;
- хто з фіналістів зібрав більше грошей, той і переміг» [5].
Вказані «художні образи» були характерними для

телеформату програми «Караоке на Майдані» та збігалися із
елементами програми «Караоке у фонтана». Отже, можна
казати про наявність основних рис телевізійного формату, які
були присутніми в цій справі: всі основні елементи об’єкта мають
значення саме в унікальній комбінації, в якій їх поєднано (схожа
назва, сценарій, інші елементи права інтелектуальної власності);
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творчий задум автора формату був виражений в об’єктивній
формі – в сценарії; наведені ознаки творчого задуму в своїй
сукупності та у поєднанні з іншими об’єктами права
інтелектуальної власності (наприклад, ноу-хау) формують
шаблон, придатний для втілення у різні телепрограми; цей об’єкт
був призначений для багаторазового втілення у телепрограмах
різними суб’єктами (про це свідчить наявність договору між
учасниками спору).

На сучасному українському телебаченні  успішно
демонструються адаптовані зарубіжні телевізійні формати,
прикладом яких є соціальні реаліті-шоу: «Міняю жінку» (Wife
Swap, Велика Британія), «Кохана, ми вбиваємо дітей» («Honey,
we’re killing the kids», Велика Британія), «Детектор брехні» (The
Moment of Truth, США на основі Nada mбs que la verdad,
Колумбія). Водночас, національне телебачення представляє і
оригінальні телевізійні формати: телеканал Інтер: «Караоке на
майдані», «Все для тебе»; телеканал 1+1: «Без мандата»;
телеканал Україна: «Народна зірка»; Новий канал: «Ревізор»;
Студія «95 квартал»: «Розсміши коміка»,  ситком «Свати»
«Майдан’s», «Вечірній квартал».

Історично склалося, що формати часто намагаються
захистити як самостійний об’єкт авторського права. Однак це
достатньо проблематично. Одним з недоліків такого захисту є
поширення авторського права тільки на форму вираження твору,
а не на ідеї, теорії, концепції, процедури, навіть якщо вони
виражені, описані, пояснені в творі [6].

Застосовуючи комплексний підхід до захисту телеформату,
більшість правоволодільців реєструють в якості торгових знаків
назву телевізійного формату. Однак на практиці існують певні
труднощі у захисті назви формату як торгового знаку. Вигадуючи
назву, важливо, щоб вона не була описовим позначенням.
Наприклад, у справі AETN Television Network v Channel Four
Television Corporation суд відмовив у забороні використання
назви реаліті шоу Intervention в назві іншого реаліті-шоу
Intervention : We’re coming to get you, аргументуючи тим, що
invervention є описовим. Аналогічно з словами «танці», «голос»,



3 9

Теоретичні та історико-правові аспекти інтелектуальної власності

«талант» і багатьма іншими, які часто зустрічаються в назвах
шоу.

Окрім описаного, існують і інші труднощі в захисті назви
телеформату як торгової марки. В порівнянні з авторським
правом, яке охороняється без реєстрації в усіх країнах –
учасниках Бернської конвенції, торгову марку необхідно
зареєструвати в країнах, що цікавлять. У деяких випадках
копіювання телеформату у судовій практиці розглядається як
акт недобросовісної конкуренції. Таким чином, існує декілька
законних способів захисту, які застосовуються в телеіндустрії
для охорони телеформатів. Однак не завжди за їх допомогою
можна досягти бажаного результату – захистити права всіх осіб,
інтелектуальною творчою працею яких був створений
телевізійний формат. Саме тому актуальним залишається пошук
ефективних шляхів вирішення цієї проблеми.

Як свідчить практика, під час виробництва телевізійної
програми на основі телеформату відбувається використання
багатьох об’єктів права інтелектуальної власності. Так, базою
для зйомок програми є сценарій (літературний твір). Сама назва
програми може охоронятися і як об’єкт авторського права (назва
сценарію), і як торговельна марка (зокрема, у разі її реєстрації у
встановленому законом порядку). Також під час зйомок
використовуються методичні вказівки та рекомендації
розробників телеформату, які є результатом практичного досвіду
створення телепрограм та фактично складають ноу-хау, що, за
вітчизняним законодавством, можна віднести до комерційної
таємниці.

Отже, керуючись практикою, можна виокремити такі
елементи телевізійного формату як складного об’єкта права
інтелектуальної власності, які є найбільш розповсюдженими:

1) об’єкти авторських та суміжних з ними прав (сценарій
програми, декорації, виконання тощо);

2) засоби індивідуалізації товарів та послуг (торговельні
марки, географічні зазначення, комерційні найменування);

3) нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності
(комерційна таємниця, ноу-хау) [1].
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Вказані об’єкти мають свій режим правової охорони та
захисту, які у своїй сукупності можуть певною мірою забезпечити
охорону та захист окремих елементів, з яких складається
телеформат, але у повною мірою проблема охорони та захисту
вказаного об’єкта права інтелектуальної власності не
вирішується.
_____________________________________________
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О.В. Улітіна

ФОТОБАНКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЛІЦЕНЗІЙ,
НА ОСНОВІ ЯКИХ ВОНИ ДІЮТЬ

Сучасний світ складно уявити собі без фотографій.
Фотографічні твори використовуються у повсякденному житті,
рекламі, шоу-бізнесі. Важливим елементом для використання
фотографій та їх реалізації на ринку є фото банки.

Фотобанки – це посередники між фотографом і покупцем
фотографій. Вони з’явилися у 60-ті роки ХХ століття, коли
відбулося становлення ринку професійних покупців зображень.
Так, у рекламній та видавничій галузі усвідомили, що купівля
готової фотографії є дешевшою, ніж замовлення фотосесії, а
ексклюзивність, притаманна індивідуальній сесії, не завжди
доцільна та економічно вигідна [1].
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До появи Інтернету, схема взаємодії фотобанку з клієнтом
була досить трудомістка: зображення підбиралося на
замовлення співробітниками фотобанку або самим клієнтом у
паперових каталогах (тепер використовуються і електронні носії),
придбана фотографія надавалася у вигляді слайда, який повинен
був фізично потрапити до клієнта. На початку XXI століття
фотобанки активно почали використовувати Інтернет, створивши
відповідні веб-сховища, в яких зображення розподілені у
тематичні галереї та каталогізовані за категоріями, сюжетам,
розміром, кольоровою гамою та іншими можливими ознаками.

Донедавна готову фотографію можна було купити тільки в
традиційних фотобанках (макростоках). Ціни стартували від
кількох сотень доларів і досягали сум в десятки тисяч доларів
за ліцензію. Наразі фотобанки розподіляються на три категорії:
«традиційні» фотобанки, мідпейментові стоки (мідстоки) та
мікропейментові стоки (мікростоки). «Традиційні» фотобанки
працюють з цифровими зображеннями або зі слайдами із
використанням різних ліцензій, здебільшого Right Managed (RM),
значно рідше – Royalty Free (RF). Іноді можуть
використовуватися ексклюзивні умови продажів, за якими
фотографія може продаватися тільки в конкретному  фотобанку.
Фотобанк зберігає історію продажів фотографії, тому клієнт може
бути впевнений, що фото, куплене ним, не використовувалося
раніше будь-якою конкуруючою фірмою. Ціна фотографії в
традиційному фотобанку залежить від багатьох факторів та
коливається в межах 100-400 доларів. Автор фотографії отримує
з цього продажу приблизно половину суми, за вирахуванням
податків. Всю роботу з пошуку та відбору необхідного
зображення виконує особа, що працює у фотобанку, а не сам
клієнт [2].

Через велику ціну та ексклюзивність фотографій на
макростоках, почали з’являтися мікростоки, які пропонують
значно м’якші умови продажу та ціни на зображення. Мікросток
різниться від «традиційних» фотобанків продажем фотографій
на неексклюзивній основі, використовуючи при цьому
здебільшого ліцензію Royalty Free та інші подібні до неї.
Зображення коштують на таких фотобанках дешевше. Це
зумовлено такими факторами, як використання ліцензії Royalty
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Free, самообслуговування, адже мікросток – це інтернет-
магазин, де покупець сам шукає, оплачує та скачує потрібне
йому зображення, висока конкурентність ринка [1]. Автор
зображення з кожного продажу отримує заздалегідь визначений
відсоток. Кожний продаж приносить невелику суму, але самих
продажів може бути багато, що дозволяє фотографам пристойно
заробляти.

Часто між володільцями макростоків і мікростоків
виникають суперечки, адже перші впевнені, що більш дешеві
конкуренти забирають в них клієнтів. Однак це не зовсім
справедливо, оскільки клієнти в «традиційних» фотобанках та
мікростоках зовсім різні. Покупець, який потребує ексклюзивного
зображення, не буде користуватися дешевим мікростоком, і
навпаки [3, 176].

В своїй діяльності фотобанки використовують різні види
ліцензій, про які йшлося вище. Правові аспекти регулювання
такого поняття, як ліцензії можна знайти в Цивільному Кодексі
України та Законі України «Про авторське право і суміжні права».
Зокрема, ст. 1108 Цивільного кодексу України вказує на правову
природу ліцензії та їх види, що передбачені законодавством. У
пункті 1 ст. 1108 йдеться про те, що особа, яка має виключне
право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної
власності, тобто в нашому випадку автор фотографії, або
ліцензіар, може надати іншій особі, тобто в нашому випадку тій,
яка хоче придбати фотографію, або ліцензіату письмове
повноваження, яке надає їй право на використання цього об’єкта
в певній обмеженій сфері. Це письмове повноваження і є
ліцензією на використання об’єкта права інтелектуальної
власності [4]. Пунктом 3 ст. 1108 передбачено 3 види ліцензій –
виключна, одинична і невиключна. Виключна ліцензія може бути
надана лише одному ліцензіату, та передбачає неможливість
використання ліцензіаром фотографії у сфері, що обмежена
виданою ліцензією. Ліцензія Rights-Managed може передбачати
використання саме цієї норми у разі надання ексклюзивних прав
на фотографію. Одинична ліцензія передбачає надання права
використовувати фотографію лише одним ліцензіатом, проте
автор може також використовувати свій твір у тій же сфері, що
передбачена в ліцензії. Ліцензія Rights-Managed також може
містити ознаки цього виду ліцензій. Невиключна ліцензія не
виключає можливості використання ліцензіаром фотографії у
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сфері, що обмежена ліцензією, та видачі ним іншим особам
ліцензій на використання свого твору у зазначеній сфері. Ліцензія
Royalty Free є невиключною ліцензією.

Більшість фотобанків не надає можливості передати
фотографії за субліцензією. Це насамперед зумовлено
специфікою їх роботи. Таким чином, фотобанки – є одним з
найбільш успішних та вигідних способів для фотографів
отримати прибуток за продаж своїх фотографій, також одним із
найзручніших місць, де представники певних професій можуть
отримати необхідні їм фотографічні матеріали. Зокрема,
працівники рекламної та видавничої сфери дуже часто
користуються послугами як макростоків, так і мікростоків.

Найбільшу ексклюзивність фотографій можна вимагати від
«традиційних» фотобанків – макростоків. Найдоступніші фото
можна отримати на мікростоках. Принцип їх роботи однаковий,
і різниться лише видами ліцензій, які використовуються в роботі
того чи іншого фотобанку.

Законодавство України передбачає регулювання питання
ліцензій у сфері авторського права в Цивільному Кодексі України
та Законі України «Про авторське право та суміжні права».
Незважаючи на те, що правова основа видів ліцензій, які
передбачені цими законами, дуже схожа з природою ліцензій,
що використовуються на фотобанках, ліцензії передбачені фото
банками, мають свої особливості. Фактично у фотобанках
сформовано власні види ліцензій, які покликані, крім всього
іншого, захистити насамперед майнові та якоюсь мірою і
немайнові права автора.
_____________________________________________
1. Широкова Н. «Как зарождался микросток» / Н. Широкова – [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://design-mania.ru/web-design/articles/microstock/
2. Eric A.Taub «When Are Photos Like Penny Stocks? When They Sell» - [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.nytimes.com/2007/06/05/technology/circuits/
05syndicate.html?em&ex=1181188800&en=687225a44f80273c&ei=5087%0A&_r=0
3. Michal Heron «Digital Stock Photography: How to Shoot and Sell» - Allworth Press,
2007.
4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV: станом на 28.03.2014р.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ ПРАВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

В.М. Боковня

МІЖНАРОДНА ОХОРОНА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Сьогодні світова економіка перебуває у стадії стагнації, що
знаходить прояв у спадаючій динаміці розвитку найбільших
ринково розвинених економік  –  США, Євросоюзу та Японії.

Рецесія в США та ЄС має наслідком згортання
промисловості третього світу, особливо тих країн, які виявлять
найгіршу здатність адаптуватися до нових викликів у конкуренції,
що загострилася. Виграш отримали лише ті, хто запропонував
найнижчі ціни, а отже мав резерви для їх зниження. Україна, яка
має високу енергоємність виробництва і знаходиться у фазі
підвищення цін на газ, втрачає свої позиції на світових ринках.

Очікується, що саме після завершення світової кризи,
починаючи з 2010-2011 років, стартує нова довга хвиля, яка
досягне свого максимуму у 2020-2040 рр. Саме ті країни, що
виявлять здатність до швидкого пристосування до нових,
жорстких умов конкуренції, потраплять до групи лідерів. Серед
стартових східців для України є і акліматизація таких видів
економіки як інтелектуальна власність. Серед них важливим є
торгівля, зокрема і інтелектуальною власністю. Все це підлягає
належній охороні як у державі так і у міжнародному плані,
особливо у інших країнах.

До об’єктів інтелектуальної власності відносять результати
творчої діяльності в науково-технічній сфері. Відповідно до
класифікації, яку надає Всесвітня організація інтелек-туальної
власності, до об’єктів промислової власності належать винаходи,
 наукові відкриття, промислові зразки,  товарні знаки, знаки
обслуговування, фірмові найменуван-ня та комерційні
позначення.

Першою з міжнародно-правових догорів з охорони
промислової власності була Паризька конвенція про охорону
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промислової власності [1], укладена 20.03.1883 р. Чинна для
України – з 25.12.1991 р.  Вказана  конвенція передбачає, що
держави-учасниці можуть укладати між собою окремі угоди.
Наслідком укладання коментованого договору було створення
Паризького союзу з охорони промислової власності.

Стаття 1 цієї Конвенції надає перелік об’єктів охорони
промислової власності, а саме: патенти на винаходи, корисні
моделі, промислові зраз-ки, товарні знаки, знаки обслуговування,
фірмові найменування і знаки походження або найменування
місця походження, а також запобігання недобросовісній
конкуренції. Промислова власність у широкому розумінні
поширюється як на промисловість і торгівлю, так і на
сільськогосподарське виробництво і добувну промисловість, всі
продукти промислового або природного походження.

Конвенція вказує, що громадяни кожної країни Паризького
союзу з охорони промислової власності користуються у всіх
інших країнах Союзу тими самими перевагами, які надаються
в даний час або будуть надаватися в майбутньому
законодавством своїм громадянам, не обмежуючи при цьому
прав, спеціально передбачених Паризькою конвенцією. До
громадян країн Паризького союзу прирівнюються і громадяни
країн, які не є учасницями Союзу, але мають на території однієї
із країн Союзу місце проживання або промислові чи торгові
підприємства. Слід відзначити, що Паризька конвенція не
передбачає міжнародного патенту, чинного на території всіх країн
Союзу. Проте, будь-яка особа, яка належним чином подала
заявку на винахід, корисну модель, промисловий зразок або
товарний знак в одній з країн Союзу, або правонаступник такої
особи має право пріоритету в інших країнах Союзу. Підставою
для виникнення права пріоритету визначається поданням заявки
відповідно до національного законодавства кожної країни Союзу
або до двосторонніх або багатосторонніх угод, укладених між
країнами-учасницями. Відлік зазначених вище строків
починається з дати подання першої заявки. Жодна з країн-
учасниць не має права не визначити  пріоритет або відхилити
заявку на патент. Таким чином, одним із основних принципів
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Паризької конвенції є принцип національного режиму та
пріоритету згідно з Конвенцією. Разом з тим, Паризька конвенція
1883 р. не охоплює всіх аспектів правової охорони об’єктів
промислової власності. Тому у сфері охорони об’єктів
промислової власності укладено низку багатосторонніх угод і
конвенцій. З метою уніфікації порядку подання заявки на
отримання патенту 19.06.1970 р. у Вашингтоні був укладений
Договір про патентну кооперацію [2], який у 1973 р. набрав
чинності. Україна є учасницею цього договору з 28.12.1981 р.
Договір передбачає можливість складання і подання так званої
міжнародної заявки. На основі цієї заявки здійснюється пошук
подібних технічних рішень, що має важливе значення для
отримання патенту. І хоча ці 2 договори не передбачають єдиного
міжнародного патенту, але створюють  передумови для єдиного
порядку одержання патенту в країнах-учасницях цього
Договору.

Водночас можливість створення єдиного патенту
передбачено окремими міжнародними угодами регіонального
характеру. До них належить Європейська патентна конвенція
[3], укладена 05.10. 1973 р. в Мюнхені. Україна не є учасницею
цієї Конвенції. Натомість 10 країн СНД підписали 09.09. 1994 р.
Євразійську патентну конвенцію [4], згідно з якою було створено
Євразійську патентну організацію. Цією Конвенцією передбачено
видачу євразійського патенту на винаходи, які є новими, мають
винахідницький рівень і можуть використовуватися у
промисловості.

Право на євразійський патент належить винахіднику або
його правонаступнику. Власник євразійського патенту володіє
виключним правом використовувати, а також дозволяти або
забороняти іншим використання запатентованого винаходу.
Власник євразійського патенту може передавати своє право або
видавати на нього ліцензію. Термін дії євразійського патенту
становить 20 років з дати подання євразійської заявки.
Євразійський патент є чинним на території всіх країн-учасниць.
Для того, щоб євразійський патент був чинним, правовласник
щорічно повинен сплачувати мито, розміри якого
встановлюються кожною країною-учасницею договору.
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У Євразійській конвенції 1994 р. передбачені процедурні
питання подання заявки на патент. Заявка подається через
національні патентні відомства. Євразійською конвенцією
передбачено створення органів Євразійської патентної
організації.

Важливе місце серед інших об’єктів промислової власності
займає охорона знаків, що ідентифікують виробника та його
продукцію. Згідно із Законом України «Про охорону прав на знаки
для товарів і послуг» [5] під такими знаками розуміють
позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються
від однорідних товарів і послуг.

Однією з перших у сфері охорони знаків була Мадридська
угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1991 р. [6].
Україна є учасницею цієї Угоди з 25.12.1991 р. Мадридська угода
передбачає, що реєстрація знака здійснюється через національне
відомство, куди подається заявка, а потім заявка подається на
міжнародну реєстрацію. У заявці перераховуються країни-
учасниці Угоди про охорону в яких йде мова. Міжнародне бюро
реєструє знаки, але датою реєстрації вважається дата подання
заявки на міжнародну реєстрацію в країні походження, якщо
міжнародне бюро отримає заявку протягом 2 місяців з дня
реєстрації в національній адміністрації.

У 1989 р. Мадридська угода була доповнена протоколом,
який вніс зміну в систему міжнародної реєстрації заявки. Країни-
учасниці Угоди зобов’язані надати громадянам цих країн охорону
товарних знаків, фірмових найменувань від недобросовісної
конкуренції. Власник знаку, занесеного у Міжнародний реєстр,
може в будь-який час відмовитися від охорони в одній або
кількох країнах-учасницях, повідомивши уповноважений орган
цієї країни.

У сфері охорони товарних знаків важливе місце займає
Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг
для реєстрації знаків [7], яка укладена 15.07. 1957 р.

У 1973 р. у Відні підписана Угода про встановлення
міжнародної класифікації зображувальних елементів, знаків [8].
У 1994 р. був укладений Договір ВОІВ про закони про товарні
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знаки [9]. Україна ратифікувала цей Договір 13.10.1995 р. (договір
набув чинності для України з 01.08. 1996 р.). Метою цього
Договору є досягнення гармонізації і упорядкування
національного законодавства шляхом усунення зайвих
формальностей у разі подання заявок і дотримання чинності
строків охорони товарних знаків. Україна в 1998 р. приєдналася
до Найробського договору про охорону Олімпійського символу
[10].

До найважливіших міжнародно-правових документів у сфері
охорони прав промислової власності належить Лісабонська угода
про захист зазначень місця походження виробів та їх міжнародної
реєстрації [11]; Гаазька угода про міжнародне депонування
промислових зразків 1925 р. [12]; Локарнська угода про
заснування Міжнародної класифікації промислових зразків
1968 р. [13]; Страсбурзька угода про міжнародну патентну
класифікацію (1971 р.) [14].

Укладені на міжнародно-правовому рівні також
багатосторонні договори з охорони сортів рослин та
мікроорганізмів. Серед них Міжнародна конвенція з охорони
нових сортів рослин від 02.12.1961 р. [15], переглянута в Женеві
10.11.1972 р. та 23.10.1978 р. Україна є учасницею цієї Конвенції.
Метою цієї Конвенції є визнання та забезпечення охорони
селекціонеру або його правонаступнику нового сорту рослин.
Держави-учасниці цієї Конвенції утворили союз з охорони нових
сортів рослин. Кожна держава-учасниця визнає за
селекціонером права шляхом видачі йому спеціального
охоронного документа або патенту. Водночас кожна держава-
член Союзу може обмежити застосування цієї Конвенції у
рамках того чи іншого роду або виду щодо сортів, які мають
особливу систему розмежування або визначення кінцевого
використання.

Щодо визнання і охорони прав селекціонерів фізичні та
юридичні особи, місцем проживання або місцезнаходженням
яких є одна з держав-членів Союзу, користуються в інших
державах-членах Союзу таким самим правовим режимом у разі
дотримання цими особами умов та формальностей, що
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запропоновані власним громадянам цих держав. Водночас
держава-учасниця має право обмежити сферу дії цієї охорони
колом громадян інших країн-учасниць та юридичних осіб, місцем
проживання або місцезнаходженням яких є одна з цих держав.

Коментована Конвенція може бути застосована до всіх
ботанічних родів та видів. Кожна держава-учасниця у разі
набуття чинності Конвенцією на її території зобов’язується
застосовувати положення цієї Конвенції:

     1. від  дати,  з якої вона стає зобов’язаною положеннями
цієї Конвенції,  до всіх родів та видів,  до яких  вона,  від  указаної
дати, застосовує положення Акта 1961/1972 рр. або Акта
1978 р., та  не пізніше п’яти років від цієї дати,  до всіх родів та
видів рослин.

     2. Нові  члени  Союзу  –  Кожна  Договірна  Сторона,
яка не зобов’язана положеннями  Акта  1961/1972  рр.  або
Акта 1978 р., застосовує положення цієї Конвенції:

     - від дати,  з якої вона стає зобов’язаною положеннями
цієї Конвенції, до, принаймні, 15 родів або видів рослин та

     - не пізніше 10 років від цієї дати, до всіх родів та видів
рослин.

Правова охорона надається тільки після проведення
експертизи відповідного сорту згідно з критеріями,
передбаченими ст. 6 Конвенції. Право щодо виведеного
селекціонером сорту надається селекціонеру на обмежений
строк, тривалість якого не може бути менше 20 років з дати
видачі охоронного документа. Для винограду, плодових дерев,
лісових і декоративних дерев, а також і підщепи усіх перелічених
рослин, ця мінімальна тривалість строку дії дорівнює 25 рокам,
рахуючи із зазначеної дати.

Селекціонер, який подав в установленому порядку заявку
на одержання правової охорони в одній із держав-членів Союзу,
користується з метою подання заявок в інших державах-членах
Союзу правом пріоритету протягом 12 місяців. Отже, так само,
як і до об’єктів промислової власності, до сортів рослин
застосовується термін пріоритету тривалістю 12 місяців. Основні
положення Конвенції з охорони нових сортів рослин містяться в
Законі України «Про охорону прав на сорти рослин» [16].
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Важливе місце серед міжнародно-правових документів у
сфері охорони прав інтелектуальної власності на депонування
мікроорганізмів займає Будапештський договір про міжнародне
визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної
процедури 1977 р. [17], який набув чинності з 01.01.1981 р.
(Україна  –  з 1997 р.). Будь-яка держава-член Паризького союзу
може стати учасницею цього Договору шляхом його підписання
з наступним переданням на зберігання ратифікаційної грамоти
акта про приєднання до Договору.

З 31.01.1991 р. набула чинності Інструкція до
Будапештського договору про міжнародне визнання депонування
мікроорганізмів з метою патентної процедури, в якій детально
регламентується процедура депонування мікроорганізмів,
компетенція міжнародних органів із депонування.

Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації
про співробітництво у сфері охорони промислової власності
підписана і набрала чинності 30.06.1993 р. Строк чинності 2 роки
і автоматично продовжується на кожні річні періоди, якщо жодна
зі сторін не повідомить іншу про свій намір припинити чинність
даної Угоди не пізніше ніж за шість місяців до закінчення
чергового періоду.

Угодою встановлено, що при поданні заявок на видачу
охоронних документів, їх одержанні та підтриманні чинності
заявники та їх уповноважені обох держав, на основі принципу
взаємності, можуть вести справи безпосередньо з патентними
відомствами кожної держави. Це означає, що будь-яка особа-
заявник України може подавати заявки на видачу охоронних
документів на об’єкт промислової власності безпосередньо до
патентного відомства Російської Федерації поза патентним
відомством України, одержувати охоронні документи та
підтримувати їх чинність. Винахідники України широко
користуються цією нормою і значна кількість заявок на видачу
охоронних документів на об’єкти промислової власності
подається безпосередньо до патентного відомства Російської
Федерації. При цьому патентні уповноважені мають право вести
справи тільки щодо заявників своїх держав. Заявникам Російської
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Федерації  надається  право  подавати  в Патентне  відомство
України заявки на видачу охоронних документів України і вести
по них листування російською мовою.

Перелічені міжнародно-правові документи визначають
засади охорони об’єктів промислової власності. Держави-
учасниці, які підписали договори про захист прав власників у
сфері промислової власності і окремих видів об’єктів, зобов’язані
привести національне законодавство у відповідність до названих
міжнародно-правових актів. Україна є учасницею Паризької
конвенції про охорону промислової власності і низки інших
багатосторонніх договорів, спрямованих на захист окремих видів
об’єктів промислової власності. Отож в Україні прийнято або
змінено редакції спеціальних законів у сфері охорони об’єктів
промислової власності. Уніфікація вітчизняного законодавства
про інтелектуальну власність буде ще одним кроком до адаптації
національної правової системи до вимог європейської спільноти.
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А. В. Голиш

УМОВИ НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДУ

Художній переклад є важливим елементом як розвитку
суспільно-естетичної свідомості певного народу, так і його
взаємодії з літературою та культурою інших країн. Цей процес
взаємно збагачує народи не тільки знаннями та досвідом, а й
мистецькими поглядами, особливостями світосприйняття.
Ефективна взаємодія та взаєморозвиток культур стають
можливими лише за наявності адекватних перекладів художніх
творів, що, як показує історія перекладознавства, зробити не
так вже й легко [1, 361].

У сучасному світі зростає роль перекладача художньої
літератури, оскільки він є сполучною ланкою у міжкультурній
комунікації. Перекладач повинен не лише передати текст, не
порушивши узуальних норм мови, а й максимально точно
відобразити культурні особливості мови оригіналу [2, 65].
Дж. Р. Фьорс підкреслює, що кожен новий переклад добре
відомого тексту створює нові лінгвістичні труднощі, цікаві для
кожного перекладача [3, 29]. Це стосується і передачі лексичних
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особливостей розмовної мови, де перекладачеві необхідно
знайти еквіваленти, не порушивши стилістичної організації
перекладного тексту [4, 50].

Результатом роботи перекладача є створення похідного від
основного твору, який має підлягати правовій охороні.
Законодавство визначає певні критерії, за умови дотримання яких
може надаватись правова охорона такому похідному твору як
художній (літературний) переклад.

Національне законодавство охороняє авторські права на твір
науки, літератури чи мистецтва, виражений у будь-якій
об’єктивній формі. Закон не наводить вичерпного переліку
об’єктів авторського права, оскільки життя у своєму розвитку
може породжувати нові й нові форми об’єктивного вираження
творчої діяльності людей [5]. Твір – це результат творчої праці
автора, комплекс ідей, образів, поглядів тощо. Це можуть бути
усні твори (промови, лекції, доповіді, виступи, проповіді тощо),
письмові (літературні, наукові, технічні), музичні твори,
переклади, сценарії, твори образотворчого мистецтва тощо [6,
548].

Охороні підлягають і похідні твори. Чинна редакція Закону
України Про авторське право і суміжні права визначає поняття
похідного твору: «Похідний твір – твір, що є творчою переробкою
іншого існуючого твору без завдавання шкоди його охороні
(анотація, адаптація, аранжування, обробка фольклору, інша
переробка твору) чи його творчим перекладом на іншу мову
(до похідних творів не належать аудіовізуальні твори, одержані
шляхом дублювання, озвучення, субтитрування українською чи
іншими мовами інших аудіовізуальних творів) [7]. Із визначення
випливає, що художній переклад належить до похідних творів.

Художній переклад є результатом творчої праці перекладача
і будучи похідним твіром є новим об’єктом інтелектуальної
власноісті.

Літературний або художній переклад – це переклад творів
художньої літератури і художніх текстів. Саме такий переклад є
інструментом культурного освоєння світу, розширення
колективної пам’яті людства, чинником самої культури.
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Теоретичною базою такого перекладу є літературознавча теорія
перекладу, спрямована на вирішення історико-літературних
завдань. У художньому перекладі важливе збереження форми,
змісту, структури і естетичного впливу оригіналу тексту [8].

Об’єктом авторського права може бути не будь-який твір,
а лише той, що має певні, встановлені законом, ознаки, до яких
належать творчий характер і вираження в об’єктивній формі.

Творчий характер перекладу виявляється у специфіці
діяльності перекладача. Як зазначає О. Кундзіч, художній
переклад іде в одному річищі з оригінальною творчістю, він
розвиває мову, розширює коло понять, збагачує культуру народу.
Автор підкреслює, що перекладаючи твір, письменник
дошукується засобів вираження, ще прихованих у його мові.
Маючи перед собою образ, він на базі своїх слів пускає в ужиток
нові переносні значення, лексичні утвори, крилаті слова, окреслює
засобами своєї лексики нові поняття, переймає способи, – не
лексику і не граматичну будову, а способи лаконізму,
інструментовки, образної типізації, емоціонального наснаження
і загалом здійснює для свого народу засобами своєї мови
освоєння культури іншого народу, отже, й культури його мови.
Наводячи яскравий приклад вияву творчості М. Бажана під час
перекладу, О. Кундзіч вказує: «…щоб перекласти мало не сім
тисяч рядків написаної в строгій формі геніальної поеми
Руставелі, щоб забезпечити кожну зі строф цієї поеми однією
римою, М. Бажан повинен був мобілізувати всі скарби
української мови, розкриваючи і її потенціальні можливості. І
справді, вчитайтесь у «Витязя в тигровій шкурі», якою глибокою
скибою піднято в поемі увесь грунт мови, як органічно зростає
на ній лексична і фразеологічна творчість, стимульована
барвистою поезією стародавнього Кавказу. Словник таких
перекладів, зроблений з художнім почуттям, узвичаїв би
надбання наших перекладачів у сучасній літературній мові і тим
підняв би її на вищий щабель» [9].

Переклад художніх текстів здійснюється фахівцями-
філологами з урахуванням усіх мовних особливостей. Художній
переклад – це справді мистецтво, несумісне з буквалізмом. З
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першого погляду може здатися, що в перекладі прози чи поезії
немає нічого складного. З іншого боку, художній переклад – це
творчість, тобто перекладач – це той же письменник, адже він
практично заново створює твір для іншомовного читача. Саме
тому всі перекладачі вважають цей вид роботи одним з
найскладніших.

Художній переклад відрізняється від технічного тим, що не
тільки передає точний зміст. Спеціаліст з художнього перекладу
має бути близько знайомим з культурою та менталітетом носіїв
мови. Інакше читач не зрозуміє не тільки авторський задум, а й
настрій книги, світогляд, стиль і особливості мови автора, тобто
все, що є важливим при читанні художньої зарубіжної літератури.
Тому, читаючи високоякісний переклад, ми отримуємо
задоволення, не замислюючись, що автор писав текст іншою
мовою. Важливо і те, що читацьке сприйняття багато в чому
залежить від підтексту, національної культури та інших
факторів,але професіонал завжди все це враховує. Більш того,
перш ніж почати літературний переклад, перекладач присвячує
чимало часу осмисленню неадаптованого тексту. Потім
застосовуються професійні письменницькі навички: вміння
грамотно та цікаво писати українською, фантазія, життєвий
досвід, мистецтво інтерпретації.

Творчий характер перекладу презумується. Саме такої
правової позиції притримується Верховний Суд України: «…якщо
не доведено інше, результат інтелектуальної діяльності
вважається створеним творчею працею» [10].

У юридичній літературі зазначається, що з метою
авторсько-правової охорони літературно-художнього твору в
теорії авторського права виокремлюють юридично значущі і
юридично байдужі елементи. Юридично байдужими
елементами є: тема, матеріал твору, сюжетне ядро, ідейний зміт.
Юридично значущими елементами є образи твору і мова. [5,
109].

Друга умова надання правової охорони художньому
перекладу випливає із вимоги ст. 433 Цивільного кодексу України
[11] і норми ст.8 Закону України [7]: «правова охорона
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поширбюється тільки на форму вираження твору і не
поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи методи, процедури,
ппроцеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо
вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі».

Таким чином, творчий характер перекладу, виражений у
об’єктивній формі, дає підстави вважати останній об’єктом
авторських прав.
_____________________________________________
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Д.А. Гирко

ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ

АВТОРСЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ

Як відомо, відповідальність є одним із засобів впливу на
учасників правовідносин, зокрема і у сфері авторського права.
Оскільки однією із форм захисту прав інтелектуальної власності
є юрисдикційна, що включає в себе цивільно-правову процедуру,
визначення особливостей цивільно-правової відповідальності за
порушення авторського права має велике як теоретичне, так і
практичне значення.

Питання цивільно-правової відповідальності у цій сфері є
одним із найскладніших у науці цивільного права, тому їй
приділяється значна увага науковців [6, 7, 11, 2, 8, 13, 12].

Водночас у цивілістичній науці відсутній єдиний підхід до
визначення поняття цивільно-правової відповідальності, така
ситуація породжує ряд дискусій та протиріч. Беручи до уваги
зазначене вище, автор статті ставить за мету запропонувати
авторське визначення поняття цивільно-правової
відповідальності та проаналізувати особливості цивільно-
правової відповідальності за порушення авторського права в
Україні.

Як вказує Л.В. Мішковська, досить часто поняття
відповідальності ототожнюється з такими, як примус, обов’язок,
негативні наслідки, санкція тощо [1, 31].  Варто погодитися із
висловленням Н.Т. Петрицин, яка зазначає, що цивільно-правова
відповідальність – це самостійний вид юридичної
відповідальності, який полягає у застосуванні державного
примусу до правопорушника шляхом позбавлення особи певних
благ чи покладення обов’язків майнового характеру. До
правопорушника застосовуються санкції майнового характеру,
які спрямовані на відновлення порушених прав та полягають у
відшкодуванні збитків, стягненні неустойки чи пені [2, 756].
Схожі визначення надають Ю.О. Заїка [3], Р.О. Стефанчук [4],
Р.Б. Шишка [5, 521].
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Враховуючи зазначені в юридичній літературі особливості
цивільно-правової відповідальності, пропонуємо таке визначення:
цивільно-правова відповідальність – це самостійний вид
юридичної відповідальності, який полягає у застосуванні на
підставі рішення суду державного примусу до особи, яка не
виконала цивільно-правове зобов’язання, виконала його
неналежним чином або вчинила інше цивільне правопорушення,
шляхом позбавлення цієї особи певних благ чи покладення на
неї обов’язків майнового характеру з метою відновлення чи
компенсації порушеного права потерпілої особи. Цивільно-
правова відповідальність за порушення авторського права – це
специфічний різновид цивільно-правової відповідальності.

Підставами притягнення особи до цивільно-правової
відповідальності за порушення авторського права є закон та
договір, рішення суду, що набуло законної сили та цивільне
правопорушення, тобто протиправна дія або бездіяльність особи,
що порушує норми авторського права або умови авторського
договору. Порушення авторського права може відбутися у
рамках договірних і позадоговірних відносин. При порушені умов
договору щодо використання об’єктів авторського права
застосовують санкції, передбачені договором, а у разі
позадоговірного порушення, а також тоді, коли в договорі не
зазначено конкретні санкції, особу правопорушника може бути
притягнено до заходів цивільно-правової відповідальності, які
встановлені законодавством [6, 203].

Таким чином, як наголошує Т.М. Вахонаєва, при порушенні
авторського договору, сторони можуть нести два види
відповідальності: договірну та позадоговірну. Однак, якщо у
договорі закріплені спеціальні положення щодо відповідальності,
то вони мають переважне застосування по відношенню до
законодавчих положень. При укладенні договору сторони мають
право не тільки посилити відповідальність порівняно із тією, що
встановлена в законі, але й зменшити її розмір. Сторони також
мають право самостійно визначати ті порушення, які можуть
бути підставою для застосування передбачених договором
санкцій [7, 286].



5 9

Охорона та захист прав інтелектуальної власності

У випадку деліктної (позадоговірної), так само як і
договірної відповідальності, законом встановлено презумпцію
вини особи, яка завдала шкоди. Отже, підставою настання
деліктної відповідальності за порушення авторського права і
суміжних прав є повний склад цивільного правопорушення
[8, 96], до якого включають 4 умови цивільно-правової
відповідальності: шкода, протиправні дії правопорушника,
причинний зв’язок між протиправною дією і шкодою, вина
правопорушника.

Характеризуючи особливості цивільно-правової
відповідальності за порушення авторського права, наголосимо,
що Цивільний кодекс України [9]  та Закон України «Про
авторське право і суміжні права» [10] передбачають право
суб’єкта авторського права подавати позови про відшкодування
моральної (немайнової) шкоди, а також про відшкодування
збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або
стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення
ним авторського права і (або) суміжних прав, або виплату
компенсації.

Така міра цивільно-правової відповідальності як
відшкодування моральної шкоди полягає в покладанні на
порушника обов’язку щодо виплати суб’єкту авторського права
або суміжних прав грошової компенсації за фізичні або моральні
страждання, яких останній зазнає у зв’язку з порушенням його
прав. Вимога про відшкодування моральної шкоди може бути
заявлена тільки фізичними особами у зв’язку з порушенням їх
особистих немайнових прав. Моральна шкода підлягає
відшкодуванню незалежно від відшкодування майнової шкоди
та не пов’язана з розміром відшкодування останньої [6, 210].

Щодо відшкодування збитків, то, як вказує С.В. Бондаренко,
збитки, завдані у результаті порушення авторського права і
суміжних прав, переважно виражаються не у вигляді реальної
шкоди (виняток може становити, наприклад, знищення оригіналу
твору образотворчого мистецтва), а у вигляді не одержаних від
можливого правомірного використання твору доходів [6, 210],
тобто упущеної вигоди.
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У результаті вивчення судової практики, О.І. Косаренко
стверджує, що при визначенні позивачем розміру упущеної
вигоди необхідно брати до уваги такі чинники: роздрібна ринкова
вартість екземплярів творів; плата за відповідні види
використання творів; можлива винагорода за аналогічне
використання в умовах ліцензійного договору, яка або раніше
встановлювалася з власником прав, або є звичайною практикою
в цій сфері; прибуток від реалізації екземплярів твору, який
прогнозувався, але не був отриманий через розповсюдження
контрафактної продукції.

Крім того, для визначення рівня збитків можуть бути
враховані масштаби порушення (способи неправомірного
використання, об’єми контрафактної продукції, її вартість на
ринку, територія поширення, негативний вплив на подальшу
діяльність власника прав і її прибутковість, тощо) [11]. У розмір
збитків, завданих особі, права якої порушено, додатково можуть
бути включені судові витрати, понесені цією особою, а також
витрати, пов’язані з оплатою допомоги адвоката [12, 80].

Загальновідомо, що розмір завданих збитків зобов’язаний
довести позивач. Однак, як зазначає О.В. Ришкова, на практиці
довести факт заподіяння збитків та їх розмір не так просто.
Все це істотно полегшує становище порушника, він може лише
заперечувати наявність тих чи інших фактів. Як наслідок,
порушники несуть майнову відповідальність за завдані ними
збитки в розмірах, далеких від справжніх [13, 96]. Тому
законодавством передбачено, що замість збитків, особа, якій
належать виключні права, може вимагати стягнення одержаного
порушником доходу [6, 211]. Слід зазначити, що така міра
цивільної відповідальності дуже часто застосовується в судовій
практиці США [8, 98].

Ще однією особливою формою цивільно-правової
відповідальності за порушення авторського права є виплата
порушником компенсації (разового грошового стягнення).
Доцільність вимоги про виплату компенсації існує тоді, коли
неможливо чи досить складно точно оцінити та підрахувати
завдані правовласнику збитки або відсутні відомості про
незаконно отриманий правопорушником дохід [8, 99].
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Законом України «Про авторське право і суміжні права»
встановлено граничні розміри компенсації, яка може бути
присуджена правовласнику – від 10 до 50000 мінімальних
заробітних плат, водночас конкретний розмір визначається судом
на власний розсуд.

Як зазначає Д.Д. Позова, у разі пред’явлення
правовласником позову про виплату компенсації, суд, за умови
доведеності факту порушення авторського права, повинен у
будь-якому випадку присудити виплату компенсації,
щонайменше, у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Якщо ж
позивачем було заявлено позовні вимоги про виплату компенсації
в розмірі, більшому, ніж встановлений мінімальний розмір
відшкодування, то закон передбачає об’єктивні критерії, на які
повинен спиратися суд при визначенні конкретного розміру
компенсації, зокрема до них належать обсяг порушення та (або)
наміри відповідача. Крім того, такі критерії були більш детально
розроблені в судовій практиці, а саме: масштаби порушення
(його тривалість, одно- або багаторазове використання об’єкта
авторського права, способи неправомірного використання, обсяг
контрафактної продукції, її вартість на ринку, територія її
розповсюдження, негативний вплив на подальшу діяльність
правовласника і її доходність тощо); передбачуваний розмір
збитків потерпілої особи; розмір доходу, отриманого внаслідок
правопорушення; кількість потерпілих осіб; наміри відповідача;
можливість відновлення попереднього стану та необхідні для
цього зусилля тощо [8, 99].

Таким чином, особливостями цивільно-правової
відповідальності за порушення авторського права є, по-перше,
передбачена законом можливість суб’єктів авторського права
самостійно визначити підстави та форми цивільно-правової
відповідальності шляхом укладання авторського договору
(договірна відповідальність); по-друге, позадоговірна
відповідальність полягає у застосуванні до правопорушника не
лише таких загальних форм цивільно-правової відповідальності,
як відшкодування збитків, моральної шкоди чи сплати неустойки,
а й деяких специфічних, зокрема, стягнення доходу, отриманого
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порушником внаслідок порушення ним авторського права, або
виплату позивачеві одноразової грошової компенсації.
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О. Ф. Дорошенко

ПРАВОВА ОХОРОНА ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ:
МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ

Останнім часом у світі набуло широкого поширення відносно
нове явище, пов’язане з недобросовісністю при патентуванні та
використанні об’єктів права промислової власності – так званий
«патентний тролінг».

В Україні цей спосіб отримання незаслужених  переваг у
бізнесі торкнувся перш за все тих об’єктів патентного права,
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охорона яких є слабкою через недоліки законодавства, зокрема
через застосування деклараційної процедури отримання патенту,
на корисні моделі та промислові зразки. Поштовхом для
інтенсивного розвитку цього явища стало вилучення з Митного
кодексу України норм, які передбачали внесення власником прав
грошової застави при затриманні митними органами вантажів,
що містять об’єкти права інтелектуальної власності, внесені до
митного реєстру.

Аналізуючи шляхи боротьби з тролінгом, фахівці вважають,
що повернення до попередніх правил митного оформлення може
вирішити проблему. Однак доцільно було б при цьому
замислитися: що ж є першопричиною зловживань – зміни в
митних процедурах чи недосконалість спеціального
законодавства з права промислової власності?

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» [1]
діє фактично без змін вже більше десяти років і містить значною
мірою застарілі норми, що на сьогодні не відповідають
європейському рівню. Поняття промислового зразка як такого,
умови надання правової охорони, процедура надання прав та
механізми їх захисту, визначені цим законом, далекі від сучасних
вимог, зумовлюють слабкість охоронного документу, а отже,
створюють можливість для недобросовісних дій.

Поєднуючи елементи мистецтва і промисловості,
промисловий зразок перебуває під впливом двох правових
режимів – авторсько-правового та права промислової власності.
Пояснюється це тим, що, з одного боку, беручи до уваги
естетичну сутність промислових зразків, доцільною є їх охорона
нормами авторського права як художніх творів. З іншого, –
необхідність реалізації в промисловому серійному виробництві,
– потребує більш надійної правової охорони, заснованої на
принципах права промислової власності.

У більшості держав-членів ЄС правову охорону
промисловим зразкам надають відповідно до спеціальних
законів, які базуються на принципах патентного права. Однак
між законами цих країн мало спільного, немає єдиного погляду
на те, який об’єкт підлягає охороні, за яких умов, на який період
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надається охорона. Основою для надання охорони промисловому
зразку є реєстрація.

Право на промисловий зразок засвідчується охоронним
документом – патентом або свідоцтвом про реєстрацію
(залежно від країни видачі охоронного документа), який надає
його власнику виключне право використовувати промисловий
зразок за своїм розсудом та забороняти іншим особам
використання промислового зразка без його дозволу.
Використанням промислового зразка визнається його
виготовлення, пропозиція до продажу або введення у
господарський обіг у будь-який інший спосіб.

Разом із тим, охоронний документ на зразок не містить
«формули» промислового зразка, і це різнить його від патентів
на винахід і корисну модель. По суті «формулою» промислового
зразка є характерні нові ознаки його зовнішнього вигляду, які
відтворені на фотографіях, і зазначені в матеріалах заявки.

Що стосується строків охорони промислового зразка, то
до гармонізації тривалість охорони в законодавствах держав-
членів ЄС була різною. У більшості країн вона становила 5 років
з можливістю одно- або дворазового продовження на 5 років до
максимального строку 15 років. У Португалії правову охорону
промислового зразка можна було продовжувати без обмежень,
в Австрії, навпаки, вона була обмежена трьома роками. У
Великій Британії, скандинавських країнах, Німеччині вона
складала 15 років, в Іспанії – 10, в Італії – 4, у Франції – 25 років
з можливістю подовження на такий же термін [2].

Протиріччя у виборі форми охорони промислових зразків –
авторське або право промислової власності – є в законодавствах
усіх країн. Головним є питання, чи повинні ці дві форми бути
сукупними (кумулятивними) чи  комбінованими (з частковим
дублюванням) або взаємовиключними?

Згідно з кумулятивною системою, промисловий зразок (як
і твір мистецтва) має авторсько-правову охорону з моменту його
створення або закріплення у матеріальній формі, як це може
вимагатися законом. Крім того, той самий промисловий зразок
може охоронятися правом промислової власності за спеціальним
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законом про промислові зразки від дати реєстрації або
депонування цього промислового зразка, або з моменту першої
реалізації відповідного виробу через торгову мережу, якщо таке
передбачено законом [3].

Наявність різних підходів до правової охорони промислових
зразків запобігала вільній конкуренції та створенню спільного
ринку в державах-членах ЄС. Все це зумовило необхідність
гармонізувати законодавство держав-членів ЄС у сфері правової
охорони промислових зразків. Саме з цією метою була
розроблена та прийнята Директива Європейського
парламенту та Ради ЄС від 13 жовтня 1998 р. N 98/71/ЄС
про правову охорону промислових зразків [4].

Директива містить матеріально-правові норми, що
стосуються поняття промислового зразка, умов його
охороноздатності, визначення обсягу прав, що надається
промисловому зразку, строку його правової охорони. На
теперішній час усі держави-члени ЄС адаптували національне
законодавство до вимог Директиви. Директивою передбачено,
що система реєстрації промислового зразка може бути пов’язана
з його охороною авторським правом. Так, відповідно до ст. 17
Директиви, промисловий зразок, захищений правом,
зареєстрованим у державі-члені або який є дійсним у державі-
члені, може також користуватися охороною, яка надається
нормами авторського права такої держави, від дати, коли
промисловий зразок було створено або зафіксовано у будь-якій
формі. Кожна держава-член визначає обсяг та умови, на яких
надається зазначена охорона, у тому числі ступінь оригінальності,
що вимагається.

Нині  різні форми кумулятивної системи правової охорони
промислових зразків мають Велика Британія, Німеччина, країни
Бенілюкс, Португалія, Франція [5].

В Україні з метою адаптації законодавства в сфері
інтелектуальної власності до законодавства Європейського
Союзу у 2012 р. було розроблено проект Закону України «Про
внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної
власності» (далі – проект Закону) [6]. Цим Законом до чинного
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Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» від
15 грудня 1993 року вносилися зміни та доповнення з
урахуванням положень Директиви Європейського парламенту
та Ради ЄС від 13 жовтня 1998 р. N 98/71/ЄС про правову
охорону промислових зразків [4] (далі – Директива) і Регламенту
Ради (ЄС) №6/2002 від 12 грудня 2001 р. про промислові зразки
Співтоваривства [7] (далі – Регламент).

Розглянемо їх детальніше.
Поняття та об’єкт промислового зразка. Ці поняття є

основою для будь-якої системи правової охорони промислових
зразків, тому їх аналіз потребує особливої уваги. У
запропонованому проекті Закону (абз. 12 ст. 1) визначення
поняття «промисловий зразок» не зазнало змін, порівняно із
Законом: «…промисловий зразок – це результат творчої
діяльності людини у галузі художнього конструювання».

Що стосується об’єкта промислового зразка, то його
поняття, згідно з п. 2 ст. 5 проекту Закону, викладене у такій
редакції: «Об’єктом промислового зразка може бути зовнішній
вигляд виробу в цілому або його частини, що визначається
формою, лініями, контурами, текстурою та/або матеріалом,
малюнком чи розфарбуванням або їх поєднанням.

Якщо зіставити визначення, наведені в проекті Закону та
Директиві, то можна дійти до висновку, що вони майже
співпадають. Відповідно до обох визначень промисловий зразок
– це зовнішній вигляд виробу. Правова охорона надається як
промислово виготовленому виробу, так і виробам, що
виготовляються ручним способом. Фахівці держав-членів ЄС
рекомендують заявляти на реєстрацію зображення
промислового зразка в максимально абстрагованому вигляді
та вводити дискламацію стосовно ознак, які не можна
виключити із зображення, але які звужують обсяг правової
охорони [8].

Однак із цього переліку в Україні, відповідно до п. 3 ст. 5
проекту Закону, не можуть одержати правову охорону тільки
промислові зразки, що втілені у виробі, який є частиною
складеного виробу і є невидимим під час використання виробу.
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При цьому використанням виробу вважається користування ним
кінцевим користувачем, без урахування робіт із проведення
ремонту, сервісного обслуговування та підтримки виробу в
робочому стані. Що стосується ознак, зумовлених виключно
технічною функцією виробу, то відповідно до абз. 3 п. 3 ст. 5
проекту Закону не охороняється як промисловий зразок
зовнішній вигляд виробів, що зумовлено виключно їх технічними
функціями, зокрема функцією з’єднання або сполучення окремих
частин складеного виробу.

Дещо по-іншому це сформульовано у п. 1 ст. 7 Директиви:
«Право на промисловий зразок не визнається щодо ознак
зовнішнього вигляду виробу, які випливають з його виключно
технічної функції». Якщо прийняти до уваги, що, відповідно до
проекту Закону, охорона надається частині зовнішнього вигляду
виробу, то проект Закону відповідає Директиві, однак норма
Директиви сформульована більш вдало і точно.

Умови охороноздатності промислового зразка. Відповідно
до п. 2 ст. 3 Директиви, захист надається промисловому зразку
правом на промисловий зразок, якщо він є новим та має
індивідуальний характер. В Україні правова охорона надається
промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку,
принципам гуманності і моралі та відповідає умовам
патентоздатності. Згідно з п. 1 ст. 6 проекту Закону, промисловий
зразок відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим і
своєрідним.

Новизна. Відповідно до ст. 4 Директиви, промисловий
зразок вважається новим, якщо на дату подання заявки на
реєстрацію або, у разі заяви про пріоритет, на дату виникнення
права на пріоритет не було оприлюднено жодного тотожного
промислового зразка. Промислові зразки вважаються
тотожними, якщо їхні риси відрізняються лише в незначних
деталях.

Промисловий зразок вважається оприлюдненим, якщо
інформацію про нього було опубліковано в результаті реєстрації
або з інших підстав, або його було виставлено на показ,
використано в торгівлі або іншим чином доведено до загального
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відома, за винятком випадків, коли такі події не могли стати
відомими в процесі звичайного здійснення підприємницької
діяльності колам, які спеціалізуються у відповідній галузі, які
здійснюють свою діяльність в межах Співтовариства до дати
подання заявки на реєстрацію, або якщо заявлено пріоритет, до
дати виникнення пріоритету.

Проте промисловий зразок не вважається доведеним до
загального відома лише на підставі відкриття інформації про
нього третій особі на прямо або не прямо висловлених умовах
конфіденційності.

Відповідно до проекту Закону, норма, яка стосується
оприлюднення промислового зразка, викладена таким чином:
«Промисловий зразок вважається таким, що став
загальнодоступним у світі, якщо інформацію про нього було
опубліковано в результаті реєстрації прав або з інших підстав,
або його було виставлено на показ, використано у торгівлі або
було доведено до загального відома, за винятком випадків, коли
ці події не могли стати відомими у процесі провадження
господарської діяльності особами, які спеціалізуються у
відповідній галузі і проводять свою діяльність в межах України
до дати пріоритету заявки, а за відсутності цієї дати – до дати
подання заявки до Установи.

Для цілей застосування цього Закону особами, які
спеціалізуються у відповідній галузі, вважаються виробники та
розповсюджувачі виробів, які використовують промисловий
зразок.

Не вважається таким, що був оприлюднений, промисловий
зразок, який був розкритий третій особі, за умови збереження
конфіденційності».

Якщо зіставити ці дві норми, то можна дійти до висновку,
що відповідно до Директиви новизна промислового зразка
повинна бути відносною, тобто промисловий зразок не повинен
бути оприлюднений в межах Співтовариства, а відповідно до
проекту Закону він повинен мати світову новизну.

Індивідуальний характер. Відповідно до ст. 5 Директиви,
вважається, що промисловий зразок має індивідуальний
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характер у разі, якщо загальне враження, яке він справляє на
інформованого користувача, різниться від загального враження,
яке справляється на такого користувача будь-яким іншим
промисловим зразком, який було оприлюднено до дати подання
заявки на реєстрацію або, якщо заявлено пріоритет, до дати
виникнення пріоритету.  При визначенні того, чи має промисловий
зразок індивідуальний характер, враховується ступінь свободи
автора під час розробки промислового зразка.

В Україні умова, яка відповідає за індивідуальний характер
промислового зразка, має назву своєрідність і сформульована у
п. 22 ст. 6 проекту Закону таким чином.

Промисловий зразок визнається своєрідним, якщо загальне
враження, яке він справляє на інформованого користувача,
різниться від загального враження, яке справляє на такого
користувача будь-який інший промисловий зразок, який був
оприлюднений:

- у разі, коли промисловий зразок зареєстрований – до дати
подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до
дати її пріоритету;

- у разі, коли промисловий зразок незареєстрований – до
дати, на яку промисловий зразок був уперше оприлюднений.

Ця норма суттєво різниться від положення Директиви. По-
перше, вона гармонізована з п. 1 ст. 6 Регламенту Ради (ЄС)
№6/2002, яким передбачена охорона зареєстрованого і
незареєстрованного промислового зразка Співтовариства. По-
друге, пропонована норма не містить положення, яке враховує
той факт, що при визначенні того, чи є промисловий зразок
своєрідним (індивідуальним), повинен бути врахований ступінь
свободи автора під час розроблення промислового зразка.

У національних законах більшості держав-членів ЄС
передбачено явочну процедуру надання правової охорони
промисловому зразку. Тому визначення індивідуального
характеру, зазвичай, здійснюється у зв’язку з розглядом
заперечення проти реєстрації промислового зразка або позову
про визнання реєстрації промислового зразка недійсною і включає
два етапи:
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- перевірка дотримання вимоги загальнодоступності
відомостей, що розкривають промисловий зразок, який йому
протиставляється;

- порівняння загального враження, що справляє промисловий
зразок, який заявляється або зареєстрований промисловий
зразок, і загального враження промислового зразка, що йому
протиставляється, на інформованого користувача. При цьому
повинна враховуватись ступінь свободи автора при розробленні
промислового зразка.

У зв’язку з розглядом умови «індивідуальний характер»
необхідно відзначити важливу особливість законодавства ЄС.
При визначенні індивідуального характеру промислового зразка
застосовуються ті ж правила і методичні підходи, що і при
визначенні обсягу його правової охорони.

Так, відповідно до п. 1 ст. 9 Директиви, обсяг правової
охорони, що надається правом на промисловий зразок,
поширюється на будь-які інші промислові зразки, що не
справляють на інформованого користувача відмінного
загального враження. Аналогічну норму містить п. 6 ст. 5
проекту Закону.

Аналізуючи наведені зміни у законодавстві про промислові
зразки, можна стверджувати, що їх прийняття повинно суттєво
покращити ситуацію у сфері охорони та захисту прав на цей
об’єкт, зокрема створити умови для запобігання поширеному
нині явищу «патентного тролінгу».

Все це свідчить про те, що Україною здійснюються важливі
кроки з гармонізації законодавства з охорони прав на промислові
зразки з відповідним законодавством ЄС.
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О. О. Мацкевич

ДОТРИМАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ПРИ ЦИТУВАННІ

Створюючи власні твори або коментуючи той чи інший
матеріал, автори досить часто цитують. Не є винятком і
Інтернет-мережа. Незважаючи на те, що законодавством
України дозволене їхнє використання, проте досить часто після
цитат відсутні посилання на автора та джерело запозичення.
Не дотримуються всіх вимог щодо цитування і засоби масової
інформації (втім уявити собі журналістську статтю, де б стояло
декілька джерел досить, наприклад у квадратних дужках,
складно – це суттєво ускладнювало б сприйняття матеріалу –
прим. авт.).

«Цитата (від лат. Cito – наводжу, проголошую) – дослівний
уривок з іншого твору, вислів, що наводиться письмово чи усно
для підтвердження або заперечення певної думки з дотриманням
усіх особливостей чужого висловлення та з посиланням на
джерело. Цитовані слова на письмі беруться у лапки, пропуски
в цитатах позначаються трьома крапками. Відтворюється
цитата, як правило, мовою, якою написано основний текст, а
посилання на джерело подається мовою оригіналу» [1, 722].

Українське законодавство визначає цитату як порівняно
короткий уривок з літературного, наукового чи будь-якого іншого
опублікованого твору, який використовується, з обов’язковим
посиланням на його автора і джерела цитування, іншою особою
у своєму творі з метою зробити зрозумілішими свої твердження
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або для посилання на погляди іншого автора в автентичному
формулюванні. Бернською конвенцією (ст. 10 (1)) дозволено
використання цитат із твору, який правомірно зроблено доступним
для загального відома, за умови дотримання обсягу,
виправданому поставленою метою, включаючи цитування
статей із газет і журналів у формі оглядів преси.

Саме з’ясуванню «умов дотримання добрих звичаїв» і
«обсягу, виправданому поставленою метою» і присвячено цю
доповідь.

С. Глотов та Т. Якушева, розкриваючи питання
використання цитат, аналізують норми німецького законодавства
та судової практики. Відповідно до § 51 Закону Німеччини про
авторське право, цитування можливе: з науковою метою, при
створенні літературних творів та при створенні музичних творів.
Автори звертають увагу на те, що законодавство Франції
забороняє використання цитат з музичних творів з огляду на те,
що при включенні музичного твору в інший твір не можна дійти
висновку про те, з якою метою ця цитата використовується.
Крім того, при цитуванні музичних творів досить складно уявити
собі, як в творі, що включає в себе цитату, можна вказати
джерело та ім’я автора твору, з якого взято цитату [2, 21].

В окремих випадках, відповідно до рішень німецьких судів,
необхідно оцінювати як мету цитати, зміст та обсяг твору, який
цитується, так і зміст та обсяг твору, який використовує таку
цитату. Обсяг цитати не повинен бути настільки широким, щоб
таке цитування призводило до порушення прав автора твору,
що цитується. Водночас неможливо встановити математичний
розмір цитати. При визначенні мети цитування виходять з того,
що мета цитування має бути прямо пов’язана зі змістом твору,
в якому використовується цитата; твір, що цитується, має
слугувати або підтвердженням, або предметом критики в межах
твору, що використовує таку цитату, та виступати основою для
таких міркувань; не є прийнятним цитування, якщо його метою
є лише прикрашання або доповнення твору (з чим не можна не
погодитися – прим. авт.) [2, 23 – 24].
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За польським законодавством (ст. 29 ч. 1 польського Закону
про авторське право і суміжні права), дозволено цитування у
творах, що становлять самостійне ціле, фрагментів творів або
дрібних творів повністю, в обсязі, виправданому метою
пояснення, критичного аналізу, навчання, або правами виду
творчості (під «правом виду творчості» розуміють
пародіювання, стилізацію).

Польські науковці Я. Барта та Р. Маркевич визначають
загальні правила використання цитати. На їхню думку потрібно
виходити з такого:

- розмір цитати;
- шлях її експлуатації (розпізнавальність, багаторазовість

використання);
- значення цитати в новому творі, особливо зважаючи на

цінність та популярність цитати;
- функції, яку виконує цитата в новому творі (наприклад,

головна тема, предмет пародії, вихідний пункт для подальшого
творчого перетворення) [3, 97].

Отже, як випливає з закордонного досвіду, цитата має бути
не просто вставкою з іншого твору, а допомагати авторові нового
твору донести свою думку (бачення). При цьому зловживання
розмірами цитат є неприпустимим.

Окремо варто зупинитися на цитуванні в Інтернеті. В мережі
замість звичайних посилань, широко використовуються
гіперпосилання (гіперлінки). Однак, необхідно звернути увагу,
що натиснувши на такий лінк, читач потрапить на іншу сторінку.
Чим в цьому випадку буде гіперлінк – цитатою, правомірним
посиланням на автора чи все ж таки певного роду використанням
чужого твору? Чи не буде це схожим на такий собі «твір у творі»?
Гіперпосилання також може використовувати назву чужої статті,
яка може бути об’єктом авторського права. Водночас
гіперпосилання може стояти одразу після частини скопійованого
твору і слугувати миттєвим підтвердженням правильності
джерела цитування.

У зв’язку з питанням охорони веб-сторінок, іспанська
доктрина аналізує вплив який може мати така охорона з огляду
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на використання гіперлінків. Загалом сказано, що використання
посилань на інші сторінки без авторизації не вважається
порушенням, тому що лінк не відтворює контент, а радше
направляє користувачів та дозволяє їм прямо дістатися до
з’єднаної веб-сторінки. Сумніви викликають випадки коли
глибокі посилання зв’язують з конкретною веб-сторінкою,
оминаючи головну сторінку сайту. Таке використання не створює
великого занепокоєння на практиці, проте такі лінки можуть
порушувати моральне право автора вирішувати в якій формі його
твір буде розкрито [4,  106–107].

З іншого боку, британська судова практика містить
приклади, коли веб-сайт періодичного видання, що зв’язаний
гіперпосиланням з іншим сайтом, було визнано програмою
кабельного телебачення [5, 144]. Це, на нашу думку, не є
правильним, хоча певна схожість з ретрансляцією при переході
на іншу сторінку присутня. Таким чином, потребує подальшого
вивчення питання правомірності та особливостей використання
гіперпосилань у мережі Інтернет.

Отже, беручи до уваги зарубіжну практику, можна дійти
висновку, що цитування має певні, встановлені правила, яких
повинні дотримуватися автори. У мережі Інтернет цитування
набуває дещо змінених форм, але все одно має бути
обґрунтоване метою та необхідністю цитування.
____________________________________________
1. Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р.Т. Гром’яка, Ю.І. Коваліва,
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2. Глотов С. К вопросу о цитате и цитировании как основе права на свободу
выражения / Сергей Глотов, Татьяна Якушева // Інтелектуальна власність –
2005. – № 10.
3. Barta J. Prawo autorskie i prawa pokrewne / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. – 4.
wydanie. – Wolters Kluwer, 2008.
4. Otaola Zamora J. De. Cyber Law in Spain / Joaquнn De Otaola Zamora, Pedro
Letai Weissenberg. – Kluwer Law International, 2011.
5. Бентли Л. Право интеллектуальной собственности : Авторское право /
Лайонел Бентли, Брэд Шерман ; [Пер. с англ. В. Л. Вольфсона] ; Ассоц. юрид.
центр. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004.
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О.Ю. Онопрієнко

СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ: ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ

На теренах нашої держави серед населення відсутнє
достатнє розуміння значення інтелектуальної власності, поняття
інтелектуальної власності не наскільки поширене серед
населення на скільки це має бути. Захист права інтелектуальної
власності залишається в аутсайдерах порівняно з іншими
правами та свободами людини. На сьогодні постає завдання
зруйнувати стіну несвідомості громадян та показати їхнє право
володіти інтелектуальною власністю. Міжнародний досвід
захисту прав інтелектуальної власності багато у чому
випереджає Україну на досить значний проміжок часу. Іноземці
знають ціну своїм правам, держава їх в цьому підтримує і як
наслідок формується взаємовигідна система, адже прибутки від
інтелектуальної власності сягають мільярдних масштабів, з яких
значна сума йде у держбюджет у вигляді податків. Сучасність
неабияк підтверджує слова Білла Гейтса: «Інтелект – це
найбільше капіталовкладення». В Україні, незважаючи на наявну
законодавчу базу, право інтелектуальної власності має
недостатньо дієву систему захисту. Також не кожен власник
права інтелектуальної власності знає як захистити свої права.
Окремі проблеми захисту прав інтелектуальної власності
порушувалися у працях таких вітчизняних та зарубіжних авторів,
як І. Бенедисюк, О. Підопригора, О. Святоцький, О. Штефан,
І. Кириченко, С. Косенко, Г. Черевко, Д. Притика, І. Романюк,
В. Татьков та інші.

Автор статті ставить за мету визначити основні сучасні
проблеми судового захисту прав інтелектуальної власності та
зробити висновки.

Згідно зі ст. 55 Конституції України, кожному гарантується
право на судовий захист своїх прав і законних інтересів, а також
право на оскарження в суді рішень органів державної влади [6].
О. Підопригора зазначав, що поняття «захист прав
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інтелектуальної власності» включає передбачену
законодавством діяльність відповідних державних органів по
визнанню, поновленню прав, а також усуненню перешкод, що
заважають реалізації прав та законних інтересів суб’єктів права
інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної власності
та охоронюваних законом інтересів здійснюється у
передбаченому законодавством порядку, тобто із застосуванням
належних форм, засобів і способів захисту.

Судовий захист прав інтелектуальної власності залишається
найефективнішим способом захисту порушених прав. Кожна
особа має право звернутися до суду за захистом свого права
інтелектуальної власності (ст. 432 Цивільного кодексу України)
[11]. Залежно від правового статусу сторін спору, а також суті
порушення та розміру зумовлених ним збитків, судовий захист
прав інтелектуальної власності може здійснюватися в порядку
цивільного, господарського, кримінального та адміністративного
судочинства. Доказування є обов’язковим елементом усіх
зазначених форм судочинства. Справа в суді порушується на
підставі позовної заяви, яку подає в письмовій формі особа, права
якої порушено, до суду. Як правило, позови до фізичної особи
подаються в суд за місцем її проживання, а до юридичних осіб
– за їхнім місцезнаходженням.

Судовий захист прав громадян, зокрема авторів,
винахідників, патентовласників та інших осіб, діяльність яких
пов’язана із об’єктами права інтелектуальної власності,
найбільш демократична й досконала форма захисту
суб’єктивного права. Судова процедура забезпечує дотримання
рівності сторін і незалежність органу, що розглядає справу, від
відомчих інтересів. Захист прав учасників спору зумовлений
дотриманням процесуальних гарантій, встановлених
процесуальними кодексами. Однак процедура має і негативні
сторони: тривалість розгляду спору і додаткові судові витрати.

Існує проблема підготовки професійних суддів з розгляду
спорів, пов’язаних із правом інтелектуальної власності, однак
починаючи з 2001 р. вона поступово вирішується, оскільки у
складі Вищого господарського суду України було створено судову
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палату з розгляду справ у господарських спорах, пов’язаних із
захистом прав на об’єкти права інтелектуальної власності. Також
вони були створені і в апеляційних господарських судах, а серед
суддів місцевих господарських суддів було впроваджено
спеціалізацію у сфері права інтелектуальної власності. Сприяло
підвищенню ефективності судового захисту прав у сфері
інтелектуальної власності також навчання та підвищення
кваліфікації суддів. Проводилися і надалі проводяться спільні
семінари з Державною службою інтелектуальної власності.

За період свого існування господарські суди виробили
практику та досвід розгляду спорів, пов’язаних із
інтелектуальною власністю. На сьогодні в цих судах
запроваджена спеціалізація судів, чого немає в судах загальної
юрисдикції, що позначається на якості вирішення таких спорів.
На жаль суди загальної юрисдикції здебільшого не сприймають
порушення прав інтелектуальної власності як серйозні
правопорушення. У шкалі кваліфікації правопорушень за
тяжкістю ці порушення посідають останнє місце. Також
важливою проблемою судового захисту прав інтелектуальної
власності є відсутність затвердженої методики розрахунку
збитків, завданих такими правопорушеннями.

Ще однією великою перепоною на шляху ефективного
правового захисту постає відсутність у чинному законодавстві
зобов’язальної норми про знищення контрафактних товарів. Як
наслідок після прийняття судових рішень така продукція
повертається на торгівельний ринок. Так само існує практика
конфіскації  таких незаконних державою. На шостому конгресі
по боротьбі з контрафакцією і піратством, який відбувся у
лютому 2013 р., Міжнародна торгова палата (ICC) оголосила
результати свого розширеного дослідження виробництва і
споживання контрафактної продукції. Згідно з цими
дослідженнями, глобальні збитки від цього негативного явища
сягнуть 1,7 трлн. доларів до 2015 р., а виробництво і продаж
контрафактної продукції загрожують існуванню 2,5 млн робочих
місць щорічно. За даними Асоціації боротьби з підробками і
піратством, Україна посідає дев’яте місце в рейтингу країн, що
виробляють контрафактну продукцію [6].
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Так само мають місце колізії із термінологією у сфері
інтелектуальної власності. Так ст. 432 Цивільного кодексу
передбачає можливість прийняття судом рішення про разове
грошове стягнення за неправомірне використання об’єкта права
інтелектуальної власності, але такі положення містяться лише
в Законі «Про авторське право і суміжні права» і не включені до
законів щодо інших об’єктів права інтелектуальної власності [9].

Сучасний світ не можна уявити без Інтернету, безліч сфер
людського життя перейшли у світову павутину, але це не означає,
що об’єкти права інтелектуальної власності не повинні бути
захищеними в Інтернеті. Основною проблемою постраждалих
є розглядання судом цих об’єктів права інтелектуальної власності
як неналежно оформленими. Оскільки законами у цій сфері
використання в Інтернеті визначається використанням об’єкта
права інтелектуальної власності, але за відсутності затвердженої
процедури оформлення таких доказів нотаріально, суди їх не
розглядають. Найважливіше питання – визначення правової
природи основного компонента всесвітньої мережі – файлу
HTML (від англ. HyperText Markup Language – мова розмітки
гіпертексту), що втілює в собі відразу декілька об’єктів права
інтелектуальної власності. HTML представляє собою не тільки
комп’ютерну програму, але з точки зору зовнішнього
оформлення, ще й літературний твір, твір художника, дизайнера
тощо. Жоден з існуючих способів охорони не враховує повною
мірою специфіку HTML. Незважаючи на це, права автора
сторінки HTML можуть бути на сьогодні захищені нормами
авторського права. При бажанні, автор HTML файлу може
зареєструвати його у Державному підприємстві «Українське
агентство з авторських і суміжних прав» як комп’ютерну
програму, у такий спосіб, підтвердити своє авторство і пріоритет
[11].

На підставі викладеного, можна зробити висновок, що
Україна має все для того, щоб вивести захист прав
інтелектуальної власності на належний рівень та заявити світові
про свою досконалу систему захисту прав. Неабияке значення
має подолання проблеми недостатньої обізнаності суспільства
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про порушення прав інтелектуальної власності. Звичайно,
необхідно насамперед продовжувати вдосконалювати
законодавство, працювати над забезпеченням ефективного
адміністративного й судового захисту прав на результати
інтелектуальної діяльності. Тому для цього важливо
поглиблювати співпрацю між усіма відповідними органами, які
забезпечують захист прав інтелектуальної власності в Україні.
Важливим є уже набутий міжнародний досвід, який можна
використати для вдосконалення своєї правової системи у цій
сфері. Зокрема варто звернути увагу на міжнародний досвід з
питань пірацтва та контрафакції.
______________________________________________
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С.А. Петренко

МІСЦЕ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У СПРАВАХ ІЗ
ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

На сьогодні судова експертиза є одним із засобів
доказування обставини справи, що перебуває у провадженні
органів досудового розслідування чи суду. Це саме справедливо
і щодо судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності
(далі – ОІВ), яка призначається майже у всіх справах (98%),
пов’язаних з порушенням прав інтелектуальної власності
(далі – ПІВ), або у справах щодо визнання недійсними охоронних
документів на ОІВ.

Окремі питання призначення та проведення судових
експертиз у сфері інтелектуальної власності, а також особливості
методології та здійснення судово-експертної діяльності в цій
сфері розглянуто в наукових працях О. Дорошенка, Г. Прохорова-
Лукіна, К. Щукіної, В.І. Березанської та інших.

На відміну від інших видів експертизи, об’єкти судової
експертизи ОІВ є нематеріальними за своїм характером, а їх
властивості, характеристики та ознаки перебувають на перетині
декількох галузей знань (право, техніка, література мистецтво,
дизайн тощо). Тому актуальним лишається питання дослідження
місця та ролі судової експертизи у справах із захисту прав
інтелектуальної власності, а також необхідності подальшого
розвитку зазначеного напряму судово-експертної діяльності.

Для дослідження властивостей, характеристик та ознак
ОІВ, встановлення факту їх присутності або використання у
матеріальних об’єктах сфери життєдіяльності людини необхідні
спеціальні знання, які повинен мати судовий експерт з питань
інтелектуальної власності. Представники органів досудового
розслідування чи суд – це наасмперед фахівці в галузі права,
які встановлюють факт наявності чи відсутності порушення прав,
і якщо вони навіть розуміються на сфері ІВ, завдяки отриманню
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спеціальної освіті, проходження навчання або завдяки постійній
роботі зі справами, що стосуються ОІВ, то розібратися в
тонкощах цих об’єктів їм завадить брак отих самих спеціальних
знань судового експерта та його унікального досвіду експертної
роботи з ОІВ. Про складність експертиз ОІВ свідчить і той
факт, що досить часто по справі призначається декілька
експертиз, в яких досліджуються властивості, ознаки та
характеристики одних і тих самих об’єктів.

Відповідно до Закону України «Про судову експертизу»,
експертизу ОІВ здійснюють атестовані судові експерти, що
працюють у спеціалізованих установах Міністерства юстиції
України, або в установах і організаціях непідпорядкованих
Міністерству юстиції України, або як самозайняті особи. На
сьогодні це 115 осіб, 60 з яких працюють у науково-дослідних
експертно-криміналістичних установах Міністерства внутрішніх
справ, 40 – в науково-дослідних установах Міністерства юстиції
України, 15 – в інших установах і організаціях непідпорядкованих
Міністерству юстиції України або як самозайняті особи. З цих
15 – 6 осіб працюють у Науково-дослідному інституті
інтелектуальної власності НАПрН України.

Аналізуючи розподіл  експертів по регіонах України, то
60 експертів МВС України більш-менш рівномірно розподілені
по всіх областях, а от у системі експертних установ
Міністерства юстиції здійснюється цілеспрямована концентрація
експертів у м. Києві, що, на нашу думку, не є доцільним з позиції
розвитку не тільки судової експертизи об’єктів ІВ, а й сфери ІВ
в регіонах. Без такого розвитку представники бізнесу та
державного сектору не мають можливості швидко долучитися
до спеціальних знань висококваліфікованих фахівців-практиків з
питань захисту ОІВ, якими є судові експерти з питань
інтелектуальної власності. Це призводить до збільшення часу
на вирішення питань щодо захисту прав ІВ, витрачаються
додаткові кошти, що, безумовно, грає на руку лише порушнику
прав ІВ.

Кількість судових експертів за тими чи іншими експертними
спеціальностями у сфері інтелектуальної власності, у системі
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МВС України перебуває у прямій кореляції з кількістю
кримінальних проводжень щодо порушення прав ІВ на ті чи інші
об’єкти ІВ. А ось у системі Міністерства юстиції України
подібної збалансованості кількість судових експертів за тими
чи іншими експертними спеціальностями у сфері інтелектуальної
власності не спостерігається.

Однією з негативних тенденцій у сфері судової експертизи
загалом і судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності
зокрема, є зменшення кількості судових експертів, що не
працюють у спеціалізованих експертних установах Міністерства
юстиції України. На жаль, через це від практичної судово-
експертної діяльності за останні роки було відлучено чимало
високо досвідчених професіоналів. Причина цьому –
необґрунтовано високі ціни за проходження навчання та
стажування при отриманні або підтвердженні кваліфікації
судового експерта, у порівнянні з безкоштовністю подібної
процедури для співробітників експертних установ Міністерства
юстиції України.

Тобто, за рахунок державних коштів, які вкладаються у
розвиток судової експертизи, здійснюється монополізація цієї
діяльності, що є негативним явищем та створює загрозу для
забезпечення правосуддя України незалежною, кваліфікованою
і об’єктивною експертизою, за умови протиправного
використання адміністративного ресурсу в політичних цілях,
корупційних схемах тощо. За такою схемою судова експертиза
стає непрозорою для контролю суспільством і здійснення при
необхідності зовнішнього рецензування та оцінки її якості. На
жаль, за останні роки в Україні було чимало випадків на
підтвердження цього.

Іншими словами, демократична держава, залишаючи за
собою право контролю, повинна створювати умови для розвитку
судово-експертної діяльності, для залучення до цієї сфери
фахівців; забезпечувати, стимулювати та підтримувати їх
науковий рівень та професійний розвиток, а не обмежувати
способи здійснення діяльності у цій сфері виключно державним
сектором.
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Розглянемо статистичні дані 2012-2013 років щодо частки
судових експертиз та експертних досліджень ОІВ за
експертними спеціальностями.

Таблиця 1.
Cпіввідношення кількості експертиз та експертних

досліджень виконаних у 2012-2013 роках НДЕКЦ МВС
України (у %)

Таблиця 2.
Співвідношення кількості експертиз та експертних
досліджень виконаних у 2012-2013 роках судовими
експертами, що працюють поза, науково-дослідних

установ Міністерства юстиції України (у %)

Аналіз наведених даних (див. таблицю 1) свідчить про те,
що більшість досліджень об’єктів ІВ, які виконуються у НДЕКЦ
МВС України, складають експертизи та експертні дослідження

 Об’єкти 
авторського 

права, % 

Торговельні 
марки, % 

Промислові 
зразки, % 

Економічні 
дослідження, % 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
Експертизи 87,0 89,2 5,6 7,2 0,7 0,0 6,7 3,6 
Експертні дослід-
ження у 2012 році 97,3 1,0 0,2 1,5 

 

 Об’єкти 
авторського 

права, % 

Торговельні 
марки, % 

Промислові 
зразки, % 

Винаходи \ 
корисні 

моделі, % 
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Судові експертизи 
у господарських 
справах 

0,4 1,8 12,3 19,3 1,0 5,3 20,6 24,5 

Судові експертизи 
у цивільних 
справах 

1,5 0,5 14,5 14,7 0,5 7,0 1,0 4,3 

Експертизи у 
кримінальних 
впровадженнях 

1,5 7,0 34,0 12,3 4,7 1,8 8,0 1,5 

Експертні 
дослідження за 
запитом органів 
слідства 

6,1 3,7 12,1 7,4 0,2 0,2 3,0 1,0 

Експертні 
дослідження за 
запитом 
юридичних і 
фізичних осіб 

6,1 6,4 45,3 48,0 15,1 14,8 12,1 18,5 
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об’єктів авторського права. При проведенні цих експертиз, як
правило, встановлюється, чи є примірники аудіовізуальних творів
контрафактною продукцією.

На другому місці – дослідження, при проведенні яких
встановлюється розмір завданих правовласнику збитків від
неправомірного використання його ОІВ. Зазначимо, що такі
дослідження, як правило, проводяться не у вигляді окремої
експертизи, а за одним з питань майже у всіх експертизах,
призначених у справах щодо порушення прав на ОІВ.

На третьому місці – дослідження, пов’язані з
використанням позначень, які є тотожними, або схожими
настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими
торговельними марками. Тобто, експертизи, які проводяться у
справах щодо порушення прав інтелектуальної власності на
торговельні марки.

Що стосується досліджень винаходів (корисних моделей),
а також промислових зразків, то вони є не дуже популярними.
Це свідчить про невелику кількість кримінальних проваджень
щодо порушення прав на зазначені ОІВ.

Розглянемо ситуацію з кількістю судових експертиз,
проведених поза НДЕКЦ МВС України та експертних Установ
Міністерства юстиції України (див. таблицю 2). Як бачимо,
найбільш популярними є експертизи винаходів / корисних моделей
у господарських справах, що стосуються або визнання
охоронних документів недійсними, або припинення протиправного
використання зазначених ОІВ.

На другому місці – експертизи у справах, що стосуються
або визнання свідоцтва на торговельну марку недійсним, або
припинення протиправного використання зазначеного ОІВ.
Експертизи інших ОІВ не настільки популярними, порівняно з
вище наведеними.

Відзначимо зниження майже вдвічі у 2013 році експертиз
торговельних марок за кримінальними впровадженнями. На
нашу думку, це пов’язано в насамперед зі збільшенням частки
відповідних експертиз в НДЕКЦ МВС України та експертних
установах Міністерства юстиції України, а також державне
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фінансування здійснення експертної діяльності за кримінальними
провадженнями.

Якщо подивитися на дані щодо експертних досліджень, то
їх левова частка проводиться за запитом юридичних / фізичних
осіб, стосується досліджень торговельних марок. На другому
та третьому місцях – промислові зразки, винаходи (корисні
моделі).

Таким чином, ефективність розвитку судово-експертної
діяльності в Україні забезпечуватиметься створенням умов для
залучення широкого кола фахівців до проведення судових
експертиз, зокрема у сфері інтелектуальної власності. На
виконання Закону України «Про судову експертизу» державою
повинні створюватись рівні умови для отримання,
підтвердження кваліфікації судового експерта, незалежно від
того, як він здійснює свою професійну діяльність – як
самозайнята особа; як співробітник спеціалізованої установи
Міністерства юстиції України; як співробітник державної
установи, що не підпорядковується Міністерству юстиції України;
або ж як працівник комерційної структури.

Г. Д. Рубенян

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР:
СПЕЦИФІКА ЮРИДИЧНОЇ ПРИРОДИ

Інтенсивний розвиток об’єктів права інтелектуальної
власності з їх стрімким переходом на комерційні засади
зумовлює формування широкого спектру способів реалізації
майнових прав авторами, винахідниками та іншими суб’єктами,
які на законних підставах володіють ними. Одним із таких
способів є законодавча можливість дозволяти іншим особам
використовувати об’єкти права інтелектуальної власності, що
здійснюється через укладення відповідних правочинів, які по
суті є окремою групою договорів щодо розпорядження
майновими правами інтелектуальної власності у цивільному
праві. Адже їм притаманні специфічні ознаки, зміст та юридична
природа.
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Договірна форма використання об’єктів права
інтелектуальної власності більшою мірою, ніж будь-яка інша
забезпечує реалізацію й охорону як немайнових, так і майнових
прав суб’єктів права інтелектуальної власності. Особливе місце
у цій системі належить  ліцензійним договорам.

Ліцензійному договору як різновиду договору у сфері
інтелектуальної власності науковцями не приділено достатньої
уваги. Різних його аспектів стосуються праці В. М. Крижна та
А. В. Кирилюк, Т. А. Євменова, С. С. Лосєв та інших фахівців.
Разом із тим, відсутність одностайності щодо юридичної природи
ліцензійного договору, його відмінностей від інших цивільно-
правових договорів та практичної потреби здійснення державної
реєстрації зумовлюють необхідність подальшого дослідження
окреслених питань, що і є метою цієї розвідки.

Ліцензійний договір як самостійний різновид цивільно-
правового договору виник в англійському праві у ХVІІІ ст. і став
формою реалізації прав патентоволодільця з використання
винаходу.

Як зазначає Т. А. Євменова, ліцензійний договір має свою
особливу юридичну природу. Наразі ліцензійні договори
виокремлені в самостійну групу домовленостей, що володіють
своїми особливостями [1, 40]. З розвитком системи об’єктів
права інтелектуальної власності сфера застосування ліцензійного
договору стала ширшою. Ця договірна конструкція
застосовується сьогодні щодо всіх об’єктів права інтелектуальної
власності [2, 99].

Для з’ясування специфіки юридичної природи ліцензійного
договору необхідно насамперед проаналізувати його нормативне
визначення. Відповідно до ч. 1 ст. 1109 ЦК України, за
ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій
стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об’єкта права
інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за
взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу
та іншого закону [3]. Із цієї дефініції можна зробити висновок,
що сторонами ліцензійного договору є ліцензіар та ліцензіат.
Ліцензіар – це особа, якій належать виняткові майнові права
інтелектуальної власності. Ліцензіат – це особа, якій надається
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дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності
[4, 184].

Проаналізувавши юридичне поняття ліцензійного договору
вважаємо, що його основою є ліцензія (дозвіл) на використання
об’єкта права інтелектуальної власності. Як відомо, в перекладі
з латини «ліцензія»  означає «право», «дозвіл».

Детальний аналіз статті 1107 ЦК України дає підстави
стверджувати,що ліцензія, так само як і ліцензійний договір, є
окремим видом договору щодо розпорядження майновими
правами інтелектуальної власності. Відповідно до ч. 2 ст. 1108
ЦК України, ліцензія на використання об’єкта права
інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий
документ або бути складовою частиною ліцензійного договору
[3]. На нашу думку, ліцензійний договір є консенсуальним,
двостороннім та оплатним.

Якщо говорити про правову природу ліцензійного договору,
то існує думка, що він є договором sui generis, тобто договором
особливого виду, але який поєднує в собі договірні умови різних
типів договорів [5, 13].

Також необхідно здійснити аналіз відмінностей ліцензійний
договорів від основних видів цивільно-правових договорів, які є
дотичними за своїми умовами. Так, ліцензійний договір має схожі
риси з договором купівлі-продажу. Проте, як зазначає
А. П. Сергеєв, ліцензійний договір не може бути визнаний
підвидом договору купівлі-продажу, оскільки ліцензіар
зобов’язується передати ліцензіату не право власності в повному
його об’ємі, а тільки частину повноважень щодо об’єкта
авторського права. Ліцензійний договір також не може бути
договором про спільну діяльність, оскільки при укладенні такого
договору необхідно, крім зобов’язання надання права
користування, існування й інших додаткових домовленостей.
Крім цього, в межах ліцензійного договору, на відміну від
договору про спільну діяльність, сторони мають протилежні
інтереси і не діють спільно заради досягнення однієї мети.

Більша частина сумнівів існує щодо подібності ліцензійного
договору та договору оренди. Проте, незважаючи на правову
можливість оренди прав, вирішальне значення має те, що у
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випадку надання ліцензії ліцензіату передається тільки право
користування. Володіння формально залишається за ліцензіаром.
В іншому варто визнати, що загальні юридичні властивості цих
двох договорів є схожими, проте це не підриває самостійне
значення ліцензійного договору, оскільки навіть самий його
предмет визначає специфіку правовідносин [6, 531].

На нашу думку, ліцензійні договори мають свою особливу
юридичну природу. Специфіка виявляється у такому, по-перше,
ліцензіар може бути лише особа (фізична або юридична), яка
володіє майновими правами на певний об’єкт права
інтелектуальної власності на законних підставах. Наприклад,
стороною ліцензійного договору в авторському праві може бути
безпосередньо автор твору. Проте необхідно враховувати те,
що ним може бути тільки фізична особа. Адже об’єкт
авторського права створюється в результаті інтелектуальної
творчої діяльності людини. По-друге, предметом ліцензійного
договору не можуть бути права на використання об’єкта права
інтелектуальної власності, які на момент укладання не були
чинними. Права на використання об’єкта права інтелектуальної
власності та способи його використання, які не визначені у
ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані
ліцензіату. По-третє, предмет ліцензійного договору має
нематеріальний характер. Він є результатом інтелектуальної
творчої діяльності людини і може розглядатися в різних ракурсах
(як благо - надання дозволу на використання певного твору,
винаходу, тощо). Це відрізняє ліцензійні договори від договору
купівлі-продажу або оренди, предметом яких є певна річ чи
майно.

Отже, розпорядження майновими права інтелектуальної
власності може здійснюватися на основі ліцензійного договору,
який має свою особливу юридичну природу: належить до
консенсуальних, двосторонніх та оплатних договорів та має свої
особливості, що полягають у його суб’єктивному складі та
предметі. Необхідні умови такого договору закріплені в ст. 1109-
1111 ЦК України та в спеціальних нормативно правових актах, а
також можуть визначатися його сторонами – ліцензіатом та
ліцензіаром.
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У статті висвітлено лише окремі аспекти ліцензійного
договору. Подальше вивчення може стосуватися  дослідження
видів ліцензій як основи ліцензійного договору; допустимість
співіснування ліцензій як дозволу і примусових ліцензій на деякі
об’єкти, які можуть видаватись відповідними органами
державної влади; істотні умови, права, обов’язки та
відповідальність сторін договору. Адже у своїй сукупності їх
вдосконалення дозволить стати ліцензійному договору
ефективним елементом охорони прав інтелектуальної власності
заінтересованих суб’єктів.
_____________________________________________
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С. М. Тараненко

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК
ВИД АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: АКТУАЛЬНІ

ПИТАННЯ, СУПЕРЕЧКИ

Відомо, що у будь-якій правовій державі адвокату належить
особлива роль. Адвокат має діяти не тільки в інтересах клієнта,
а й в інтересах утвердження верховенства права в цілому,
гарантування і дотримання прав людини. Основні положення про
роль адвокатів, прийняті на VIII Конгресі ООН по запобіганню
злочинам, що відбувся в серпні 1990 р. У цьому документі
вказується особлива роль адвокатської діяльності в суспільстві,
яку має поважати і гарантувати уряд під  час розробки
національного законодавства та його застосування як
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адвокатами, так і суддями, прокурорами, членами законодавчої
та виконавчої влади й суспільства в цілому [1,493]. У свою чергу,
адвокат зобов’язаний суворо дотримуватися вимог професійної
етики, визнаних світовим співтовариством та Україною,
«Загального кодексу правил для адвокатів Європейського
співтовариства», Правил адвокатської етики [2].

Конституція України у ст. 59 закріпила право кожного  на
правову допомогу. Так, саме ця стаття Конституції проголошує
існування одного з найважливіших правових інститутів –
адвокатури, основним завданнями якої є забезпечення права на
захист від обвинувачення та надання правової допомоги при
вирішенні справ у судах та інших державних органах [3]. Але
чи забезпечила наша держава усім своїм громадянам
можливість отримувати кваліфіковану правову допомогу? Чи є
адвокатура дієвим гарантом захищеності кожної людини від
неправомірних посягань? І чи дійсно українські адвокати є високо
професійними спеціалістами своєї галузі, здатними кваліфіковано
захистити права громадян? Актуальність обраної теми
зумовлена великою кількістю запитань, проблем, дебатів
пов’язаних з діяльністю адвокатів в умовах переосмислення
базових цінностей суспільством і побудови демократичної
держави з соціальною спрямованістю.

Варто підкреслити, що захист права інтелектуальної
власності в Україні в останні роки набуває усе більшої гостроти,
оскільки масштаби порушення цих прав стрімко зростають.
Основну масу правопорушень у цій сфері становить піратство,
кіберзлочинність, порушення авторських та суміжних прав,
порушення прав на знаки для товарів та послуг шляхом
розповсюдження контрафактної продукції (імітація продукції, збут
товарів під найменуванням чужої торгової марки), порушення
прав на фірмове ім’я (комерційне найменування) та деякі інші
порушення у сфері промислової власності.

З цих міркувань наслідкам порушення права інтелектуальної
власності та захисту від порушень присвячена низка норм як
ЦК України так і спеціального законодавства. Відомо, що
порушення права інтелектуальної власності можливе як у формі
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дій (посягання на право інтелектуальної власності), бездіяльності
(невизнання права інтелектуальної власності органами, через
які у встановлених законом випадках має проводитися
легітимація результатів інтелектуальної, творчої діяльності) так
і у змішаній формі (невизнання права інтелектуальної власності
з наступним незаконним використанням тим же суб’єктом
результатів чужої інтелектуальної, творчої діяльності). Крім
того, порушенням права інтелектуальної власності визнається
також переміщення через митний кордон України товарів, щодо
яких особою не подано заяву про сприяння захисту належних їй
майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності [4].

На наш погляд ніхто мабуть не буде заперечувати, що у
кожній справі про порушення прав інтелектуальної власності є
потреба у спеціальних знаннях, вміннях та зрештою і у навичках.
Крім того логіка підказує, що для цього треба не тільки юридично
грамотно оформити документи, а й виробити стратегію і тактику
ведення процесу. До того ж, адвокатська практика показує, що,
як правило, самостійно забезпечити весь комплекс цих робіт
сам автор навряд чи буде в змозі [5].  Як це не прикро нам,
однак, слід визнати, що у сучасних українських реаліях всі справи
вирішують ті, у чиїх руках більш спритні фахівці-юристи.
Сьогодні високі професійні, етичні вимоги ставляться до
адвоката для здійснення  ним адвокатської діяльності згідно до
вимог нового Закону [6]. У ньому розширено коло професійних
прав  та обов’язків адвоката. Так, адвокат має право вчиняти
будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики
та договором про надання правової допомоги, необхідні для
належного виконання договору про надання правової допомоги.
Новими обов’язками  адвоката зокрема стали: на вимогу клієнта
надати звіт про виконання договору про надання правової
допомоги; невідкладно повідомляти клієнта про виникнення
конфлікту інтересів; дотримуватися правил адвокатської етики.

Можна з впевненістю стверджувати, що це суттєво впливає
на рівень забезпечення захисту порушених  прав інтелектуальної
власності. Висловимо з цього приводу кілька міркувань.
Передусім хотілося б навести як приклад, це використання
авторських і суміжних прав у бізнесі. Якщо ви будете мати
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договір про надання правової допомоги, то перед підписанням
договору про передання прав на певні об’єкти (або їх частину)
інтелектуальної власності адвокат особисто перевірить наявність
та обсяг прав у другої сторони, адже часто в таких договорах
визначені далеко не всі істотні умови використання, або ж
компанії прагнуть передати більше прав, аніж у них є, трапляється
навіть таке, коли компанії передають права на об’єкти, що вже
перейшли у суспільне надбання. На нашу думку таку юридичну
практику не можна ігнорувати клієнту.

Вельми актуальними є справи про плагіат, які часто
трапляються в адвокатській діяльності. Специфіка цих справ
полягає у тому, що на перший погляд не завжди вдається
встановити, чи має місце плагіат. Якщо аналізувати два тексти,
як у справі можна дійти висновку про відтворення текстів,
подекуди навіть дослівне. Але відповідь на запитання може дати
експерт, який володіє відповідними знаннями. При цьому і суд
не може знайти відповіді на деякі питання, що мають істотне
значення для справи. Ці справи доволі є непростими. Звертатися
до суду з безперспективним позовом жоден адвокат не
порадить. Тому наперед варто знати, чи має місце плагіат.
Водночас лише клієнт визначає, чи звертатися йому до суду.
Але для того, щоб довести свою позицію, разом з іншими
доказами часто необхідно надавати висновки компетентних
спеціалістів, експертів. Отже, у процесі підготовки слід
комплексно підходити до формування лінії захисту і звертатися
до фахівців інших галузей. Важливо також  щоб в матеріалах
справи був висновок судової експертизи, яку може призначити
суд, тоді такий доказ має велике значення [7].

     Дискусійним також в юридичній літературі є питання про
юридичну перспективу справи як елементу правової позиції. На
нашу думку таку юридичну перспективу справи не можна
повністю ігнорувати, її все ж необхідно враховувати при прийнятті
доручення клієнта. При несприятливій перспективі адвокат
обов’язково має довести до відома клієнта свої неупереджені
думки щодо вірогідності досягнення успіху в ній, зазначивши
при цьому слабкі місця в позиції клієнта з тим, щоб останній міг
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остаточно визначитись і прийняти рішення – чи варто
порушувати дану справу в суді. Якщо клієнт все ж визнає за
необхідне її порушити, адвокат вправі прийняти його доручення.
Аналогічно має діяти він і при відсутності допустимих доказів у
справі про порушення прав інтелектуальної власності.

Таким чином можна зробити висновок, що захист прав
інтелектуальної власності як вид адвокатської діяльності, що
полягає в забезпеченні захисту прав, свобод і законних інтересів
клієнта та зазначені у письмовій формі та змісту договору про
надання правової допомоги в інтересах якого здійснюється ця
діяльність.
_____________________________________________
1.Руденко М.В., Говоруха М.М., Рибалко Г.С. Судова влада та правоохоронні
органи України: навчальний посіб. – Х.: Харків Юридичний, 2007. – 548с.
2.Правила адвокатської етики. Затверджені Установчим З’їздом адвокатів
України  від 17.11.2012 року м. Київ, готель «Русь».
3. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України  28.06.1996 р. //
Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
4.Митний кодекс України  // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 44
– 45, № 46 – 47, № 48. – Ст.552.
5. Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності: Навчальний посібник.
– Хмельницький: ТУП, 2003. – 135 с.
6.Інтелектуальна власність. Основні поняття. – Хмельницький: ХДЦНТЕІ, 2001.
–  29 с.
7. Закон України   «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» //Відомості
Верховної Ради України. – 2013. – №27. – Ст.282.
8. Адвокатура України: Навч. Посіб. / В.К.Шкарупа, О.В.Філонов, А.М.Титов,
Ю.Я. Кінаш /За ред. В.К. Шкарупи. – 2-ге вид., випр. – К., Знання, 2008. – 398 с.

С.В.Тростіна

ВИНАХІДНИЦЬКИЙ РІВЕНЬ ЯК КРИТЕРІЙ
ПАТЕНТОЗДАТНОСТІ ВИНАХОДУ
У ПАТЕНТНОМУ ПРАВІ УКРАЇНІ

Охорона винаходів у всьому світі здійснюється на основі
норм патентного права. Патентне право являє собою правову
форму реалізації результатів творчої діяльності людини шляхом
їх використання зацікавленими особами. Технічні досягнення
визнаються винаходами тільки в результаті ухвалення рішення
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відповідним державним органом, в Україні – Державною
Службою інтелектуальної власності, а права на винаходи
виникають у будь-якої особи лише після одержання патенту на
даний винахід. Такий документ діє тільки на території держави,
в якій він був виданий. Види технічних рішень, що визнаються
винаходами в законодавстві України, розкриваються через
поняття “Об’єкт винаходу”. Згідно Закону України “Про охорону
прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 р. (в редакції
Закону від 01.06.2000 р.), розділ 2, стаття 6 та Главі 39 Цивільного
кодексу України від 16 січня 2003 р. Стаття 459 – об’єктом
винаходу може бути продукт (пристрій, речовина, тощо) або
процес у будь-якій сфері технології [1,2].

За допомогою винаходу може бути вирішене будь-яке
практичне завдання в області науки, техніки, сільського
господарства, культури, освіти і т. д., тобто, винахід є досягнутим
людиною творчим результатом, суть якого полягає в знаходженні
конкретних технічних засобів у вирішенні задачі, що виникла у
сфері практичної діяльності людини. Для отримання патенту на
винахід законодавством України встановлені умови для набуття
на нього права, тобто, патентоздатність об’єктів винаходу. Згідно
глави 39 “Цивільного  кодексу України” від 16 січня 2003 р. в
редакції від 24.07.2009 р. по статті 459, винахід вважається
придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього,
тобто, патентоздатним, якщо він, відповідно до закону, відповідає
трьом критеріям: є новим, має винахідницький рівень і придатний
для промислового використання [1]. Всі ці умови знаходяться в
повній відповідності з критеріями патентоздатності, що
використовують при проведенні міжнародної експертизи
винаходів згідно Договору про патентну кооперацію [3, § 3.
ст.379], чим можна підкреслити, що вітчизняне законодавство
відповідає рівню міжнародної патентної стратегії.

Як правило, при створенні патентоздатного винаходу автор
використовує нові технічні знання, нові шляхи або засоби
вирішення відомих задач, тобто при експертизі на
патентоздатність винаходу неминуче постає питання про
наявність творчості вищого рівня, оскільки винахід – плід творчої
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праці, що і відрізняє його від будь-якої висококваліфікованої
роботи. Тому найбільш складну задачу являє собою
визначеність критерія патентоздатності винаходу –
винахідницького рівня, саме який характеризує творчий характер
винаходу та становить перехід на новий, прогресивний рівень
науки або техніки.

Автором статті поставлена задача дослідити за своєю
сутністю  критерій винаходу – винахідницький рівень та правові
вимоги в законодавстві України для відповідності цього критерію
умовам патентоздатності винаходу.

Згідно Закону України [2], винахід має винахідницький рівень,
якщо для фахівця він не випливає з рівня техніки (п.6 ст.6 Закону).
При проведенні кваліфікаційної експертизи на патентоздатність
винаходу спеціалістом або фахівцем виступає експерт
Українського інституту промислової власності, а при розробці
винаходу та складанні заявки – сам автор, заявник, а також
патентознавець або патентний повірений.

Перевірку винахідницького рівня на етапі складання заявки
проводять щодо винаходу, який охарактеризований у
незалежному пункті формули. Така перевірка включає:
визначення найбільш близького аналогу; виявлення ознак, за
якими заявлений винахід відрізняється від найбільш близького
аналогу, тобто, відрізняльних ознак; виявлення з рівня техніки
таких рішень, які мають ознаки, що збігаються з відрізняльними
ознаками заявленого винаходу [8, 59]. Якщо не будуть виявлені
технічні  рішення, які мають ознаки, що збігаються з
відрізняльними ознаками винаходу, значить можна потенційно
віднести винахід до патентоздатного, що відповідає критерію
винахідницький рівень.

Аналіз винахідницького рівня здійснюється  шляхом оцінки
технічного результату, який може бути досягнутий  в результаті
використання винаходу. Під технічним результатом слід розуміти
надання вже відомим в науці або техніці об’єктам  нових
споживчих якостей чи позитивні технічні, хімічні або технологічні
зміни характеристик таких об’єктів.

 Технічний результат може бути виражений, наприклад, у
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зменшенні чи збільшенні крутного моменту, у зниженні чи
підвищенні коефіцієнта тертя,  зменшенні чи збільшенні частоти
або амплітуди коливань, у зменшенні спотворювань сигналу, у
структурному перетворенні в процесі кристалізації, у поліпшенні
контакту робочого органу із середовищем, тощо [4,п.6.6.3]. А у
заявці на винахід, заявник повинен охарактеризувати причинно-
наслідкові зв’язки відрізняльних ознак формули винаходу з
технічним результатом, тобто визначити вплив кожної ознаки
на досягнення очікуваного технічного результату. Якщо ж
рішення отримане шляхом звичайного інженерного проектування
на основі відомих засобів та методів, які дають відомий
результат, то таке рішення не відповідає критерію
винахідницького рівня.

У законодавствах промислово розвинених країн та в
патентних законах інших країн, які пішли по цьому шляху, для
оцінки творчого характеру діяльності винахідника, тобто в цілях
відмежування від звичайної інженерної діяльності, передбачений
критерій неочевидності. Його еквівалент – винахідницька
діяльність, винахідницький крок.
_______________________________________________
1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р.
// Відомості    Верховної Ради України. - 1996. - №30. - Ст.141 (зі змінами,
внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р.) // http://www.rada.gov.ua
2. Цивільний Кодекс України від 16 січня 2003 р. ,редакція від 24.07.2009р. //
http://www.rada.gov.ua
3. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі корисні моделі”
від  15 грудня 1993 р.; в редакції Закону України від 1 червня 2000 р. // http://
www.sdip. gov.ua
4. Правила складання і подання заявки на видачу патенту України на винахід і
корисну модель від 27.12.94р. З доповненнями від 22 січня 2001 р. // http://
www.sdip.gov.ua
5. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель від
15.03.2002р. // http://www.sdip.gov.ua
6. Кожарська І.Ю. Право інтелектуальної власності на об’єкти промислової
власності: Навчальний посібник. – К.: Держ. і-нт. інтел. власн., 2008.
7. Право інтелектуальної власності: підручник / За ред. О.П.Орлюк,
О.Д.Святоцького. – К.: Ін Юре, 2007.
8. Підоприга О.А., Підоприга О,О, Право інтелектуальної власності в Україні.
– К: Юрінком Інтер, 1998.
9. Ковальчук М.І. Патентування в Україні: в запитаннях і відповідях. – Харків,
2003.
10. Крайнєв П.П., Работягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні
– К.: Ін Юре, 2000.
11. Офіційний сайт інституту промислової власності. //http://www.sdip.gov.ua
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Р. П. Шматков

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ

ДОКУМЕНТУВАННІ ФАКТІВ НЕЗАКОННОГО
ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

Однією із важливих передумов забезпечення повного і
всебічного розкриття та розслідування злочинів, пов’язаних із
незаконним використанням знаків для товарів і послуг є
використання висновків експертизи. Саме за допомогою
висновку експерта можливо встановити істину в кримінальних
справах даної категорії.

Автор статті ставить за мету, розкрити особливості
підготовки матеріалів для проведення дослідження при
документуванні фактів незаконного використання знаків для
товарів і послуг

Прийняття рішення про призначення та проведення
експертизи у справах, пов’язаних з незаконним використанням
знаків для товарів і послуг потребує від слідчого, окрім загальних
криміналістичних та процесуальних знань, обізнаності в специфіці
предмета та об’єкті дослідження. Тільки у такому випадку
слідчий зможе провести збір необхідних для дослідження
матеріалів, грамотно сформулювати питання та кваліфіковано
оцінити висновки експертизи.

Від якості зібраних матеріалів напряму залежить
об’єктивність та обґрунтованість висновку експерта. З огляду
на це, слід звернути увагу на особливості підготовки матеріалів
необхідних для проведення експертизи, особливості призначення
експертизи та коло питань, що будуть вирішенні в ході
використання спеціальних знань.

Враховуючи доказове значення експертного висновку в
кримінальних справах, важливим є якісне проведення
експертизи. Тому потрібно якісно підготувати і самі матеріали,
необхідні для проведення експертизи.

При підготовці матеріалів необхідно вирішити наступні
питання:
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1) чи є матеріали, що підлягають направленню на
експертизу, доброякісними?;

2) чи є зібрані у справі матеріали повними та достатніми
для вирішення питань, які виносяться на вирішення експертизи?;

3) чи є потреба у проведенні судово-експертних досліджень
інших видів, результати яких необхідно врахувати при вирішенні
питань експертизи?

Крім об’єктів дослідження (вилучена продукція з нанесеним
позначенням) необхідно надати наступні матеріали:

1. Протокол допиту потерпілої особи (власника прав на
знак для товарів і послуг), у якому необхідно висвітлити наступні
питання:

- наявність договору про передачу прав на знак для товарів
і послуг, ліцензійної угоди щодо надання права використання
товарного знака іншим особам;

- чи не є вилучена продукція введеною в цивільний оборот
самим правовласником;

- чи звертався власник прав на торгівельну марку до
правопорушника з вимогою припинити виготовлення, зберігання
та реалізацію продукції з нанесеним позначенням, що є
ідентичним чи схожим з зареєстрованим знаком для товарів та
послуг (при наявності необхідно вилучити переписку
правовласника з правопорушником).

У випадках, коли попередньо не було встановлено власника
знаку для товарів і послуг, або відсутня можливість зв’язку із
представництвом правовласника, доцільно направити запит в
Державне підприємство «Український інститут промислової
власності» (Укрпатент) з метою отримання наступної інформації:

- чи зареєстровано в Укрпатенті використовуваний
порушником знак для товарів і послуг, хто є його власником (кому
видавалося свідоцтво);

- чи було укладено договір про передачу прав по знаку,
ліцензійну угоду між правовласником та порушником;

- чи звертався до Укрпатенту порушник з питання реєстрації
знаку, який він використовував, чи схожих з ним знаків для
однорідних товарів.

Більш детальну інформацію та контактні телефони
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Державного підприємства «Український інститут промислової
власності» (Укрпатент) можна знайти на сайті: http://
www.ukrpatent.org

2. Необхідно витребувати у правовласника наступні
документи (або їх завірені копії):

- свідоцтво про реєстрацію знака для товарів і послуг;
- при наявності ліцензійний договір про передачу права на

використання знаку для товарів та послуг.
Зразки оригінальної продукції, яку виготовляє правовласник

направляти на дослідження не обов’язково, оскільки при
проведенні дослідження порівнюються лише позначення
нанесені на вилучену продукцію з зареєстрованим на території
України знаком для товарів і послуг.

3. Протоколи допиту особи, яка незаконно
використовувала чужий знак для товарів і послуг, в якому
висвітлити наступні питання:

- коли було здійснено перше виробництво (підготовку до
виробництва) та реалізацію продукції з нанесеним позначенням,
що є ідентичним або схожим з зареєстрованим знаком для
товарів і послуг;

- чи звертався правопорушник в Патентне відомство з
метою реєстрації позначення, яке він використав на упаковці
власної продукції, а також з метою з’ясування питання щодо
реєстрації цього знака будь-якою іншою особою в Патентному
відомстві;

- якщо правопорушник звертався в Патентне відомство з
метою реєстрації позначення, яке він використав на упаковці
власної продукції, то яке рішення було прийняте відомством
(відмова та на якій підставі відмовили, реєстрація, затребування
додаткових матеріалів і т.і.).

Якщо для вирішення поставлених перед експертизою питань
необхідно проводити порівняння з описами, зображеннями,
зразками тощо, всі ці об’єкти чи зразки мають містити
відповідний обсяг інформації, необхідний для порівняння з
необхідною повнотою. Наприклад, якщо об’єктом дослідження
є кольоровий знак для товарів та послуг, то й документи з його
відображенням, що направляються на дослідження, повинні
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містити кольорове зображення.
Зазначений перелік питань є необхідним для проведення

дослідження, для вирішення інших питань (наявність складу
злочину, ступінь вини, виявлення умов що сприяли скоєнню
злочину і т.і.) слідчий повинен самостійно окреслити коло
слідчих дій, перелік питань, що будуть ставитись перед
потерпілою особою та порушником, визначити перелік
документів, що необхідно вилучити для встановлення істини по
кримінальній справі.

Після збору та аналізу матеріалів призначається експертиза.
В процесі проведення судової експертизи експертом

досліджуються фактичні дані, що належать до властивостей
матеріальних та нематеріальних (інформаційних) об’єктів
дослідження.

З допомогою дослідження можливо вирішити наступне
питання:

Чи є позначення «А», що нанесене на вилучену продукцію
тотожнім (ідентичним) або схожими настільки, що їх можна
сплутати з знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України
№ ХХХХХ?

Не дивлячись на те, що перед експертом ставиться лише
одне питання в ході проведення дослідження експертом будуть
встановлені наступні фактичні данні:

1) Пошук по електронних базах даних:
БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг»

[7].
БД «Відомості про міжнародну реєстрацію знаків, які

отримали правову охорону в Україні» [8].
БД «Відомості про добре відомі знаки в Україні» [9].
БД «Відомості про знаки для товарів і послуг, дія свідоцтв

на які припинена або свідоцтва на які визнано недійсними» [10].
Пошук здійснюється не для встановлення правовласника,

а з метою підтвердження фактичних даних вказаних в
представлених на дослідження матеріалах та для наведення
бібліографічних даних свідоцтва на знак для товарів та послуг
(дата реєстрацій, дата пріоритету, кому видано свідоцтво,
перелік товарів та послуг, чинність свідоцтва).
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2) Визначення виду порівнюваних позначень (словесні у
вигляді слів або сполучень літер; зображувальні у вигляді
графічних композицій будь-яких форм на площині;об’ємні у
вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах; комбінації
вищезазначених позначень (Згідно з п. 1.4. Правил [4]).

3) Визначення однорідності товарів і послуг
Для встановлення спорідненості чи однорідності товарів або

послуг, відносно яких зареєстровано тотожні позначення або
позначення, які можна сплутати, досліджується:

- до якої галузі відносяться досліджувані товари і/або
послуги і чи з однією метою застосовуються такі товари і/або
послуги у певній галузі;

- чи відносяться досліджувані товари і/або послуги до
одного й того ж роду або виду;

- до якої групи відносяться товари – до продукції виробничо-
технічного призначення або до виробів народного споживання;

- чи є досліджувані товари товарами короткострокового або
довгострокового використання;

- призначення товарів, матеріал, з якого виготовлені товари;
- групу потенційних споживачів товарів або послуг (пересічні

споживачі або спеціалісти у певній галузі);
- характер послуг, що надаються – комерційні послуги,

послуги професійного характеру, споживчі послуги або послуги
іншого характеру;

- чи існує зв’язок між товарами та послугами і наскільки
тісний або специфічний такий зв’язок;

- умови та місце продажу (реалізації) товарів та надання
послуг (магазини, супермаркети, поштове замовлення, продаж
через Інтернет тощо [6].

Як інструмент для визначення однорідності товарів,
встановлення границь пошуку, застосовується Міжнародна
класифікація товарів і послуг (МКТП) [5]. Заголовки класів
вказують загальні назви галузей, до яких належать товари і
послуги. При цьому кожний клас МКТП складається з множини
різнорідних груп (родових понять) товарів і послуг.

4) Визначення фонетичної схожості – ступінь звукової
(фонетичної) схожості позначень визначається на підставі
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наступних ознак: наявність близьких і співпадаючих звуків у
порівнюваних позначеннях; близькість звуків, що складають
позначення; розташування близьких звуків і звукосполучень по
відношенню одних до інших; наявність співпадаючих складів і
їх розташування; кількість складів у позначеннях; місце
співпадаючих звукосполучень у складі позначення; близькість
складу голосних; близькість складу приголосних; характер
співпадаючих частин позначень; входження одного позначення
в інше; наголос [6, с. 51].

Ступінь звукової (фонетичної) схожості визначається тим,
як складові досліджуваних словесних елементів окремо (слово),
або у сукупності (словосполучення) вимовляються та
сприймаються на слух.

5) Визначення семантичної схожості.
Смислова (семантична) схожість визначається на підставі

наступних ознак:
- подібність закладених у позначеннях понять, ідей;
- збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний

наголос і який має самостійне значення;
- протилежність закладених у позначеннях понять, ідей.
Смислова схожість позначень, на відміну від графічної, може

виступати як самостійний критерій, який, однак, у більшості
випадків тісно пов’язаний з поняттям фонетичної схожості [6, с.
54].

6) Визначення графічної схожості
Графічна (візуальна) схожість визначається на підставі

наступних ознак: загальне зорове враження; вид шрифту;
графічне написання з урахуванням характеру літер (друковані
чи письмові, заголовні чи рядкові, тощо); розташування букв по
відношенню одна до одної; алфавіт, буквами якого написане
слово; колір чи кольорове сполучення. [6, с.53].

Позначення вважається тотожним з іншим позначенням,
якщо воно збігається з ним у всіх елементах.

Позначення вважається схожим настільки, що його можна
сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в
цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Інші питання, що цікавлять слідчого, повинні



103

Охорона та захист прав інтелектуальної власності

встановлюватись не за допомогою проведення дослідження, а
за допомогою проведення слідчих дій (огляд місця події, обшуки,
виїмки, допит свідків, потерпілих та підозрюваних тощо).
_______________________________________________
1. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] / Законодавство України. –
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
2. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» / [Електронний
ресурс] / Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
3. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня
1883 року (переглянута у Брюсселі 14 грудня 1900 р., у Вашингтоні 2 червня
1911 р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р., у Лісабоні
31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1979 р.):
набуття чинності для України 25 груд. 1991 р. / Зібрання чинних міжнародних
договорів України. – 1990. – № 1, С. – 320.
4. Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для
товарів і послуг (із змінами, внесеними згідно з Наказом Держпатенту № 72
від 20.08.97 р.), затверджені Мін’юстом України 2 серп. 1995 р.: станом на
22 верес. 1997 р. / [Електронний ресурс] / Законодавство України. – Режим
доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
5. Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька
класифікація): в 2 част. / [Додаток до офіційного бюлетеня «Промислова
власність» № 2 від 15 лют. 2007 р.]. – [9-а ред.] – WIPO, 2006 [пер. Державний
департамент інтелектуальної власності, 2007]. Ч. 2: Перелік товарів і послуг
за класами – 2007. – 177 с.
6. Левічева О.Д. Експертиза об’єктів промислової власності: заявки на знак
для товарів і послуг (торговельну марку) і кваліфікованого зазначення
походження товару та/або права використання зареєстрованого
кваліфікованого зазначення походження товару: [навч. посіб.] / О.Д. Левичева.
– К.: Ін-т інтел, власн. і права, 2006 р. – 128 с.
7. БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» [Електронний ресурс].
– Режим доступу до бази даних: http://base.ukrpatent.org/searchBUL/
search.php?dbname=certtm
8. БД «Відомості про міжнародну реєстрацію знаків, які отримали правову
охорону в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до бази даних:
http://base.ukrpatent.org/searchbul/search.php?dbname=certmadridall
9. БД «Відомості про добре відомі знаки в Україні» [Електронний ресурс]. –
Режим доступу до бази даних: http://base.ukrpatent.org/searchBul/
search.php?dbname=certwkm
10. БД «Відомості про знаки для товарів і послуг, дія свідоцтв на які припинена
або свідоцтва на які визнано недійсними» [Електронний ресурс]. – Режим
доступу до бази даних: http://base.ukrpatent.org/searchTmRevoke/search.php
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НАБУТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Я.О. Іолкін

РЕАЛІЗАЦІЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ МЕДИЦИНИ

Сфера охорони здоров’я зумовлює специфіку правового
статусу суб’єктів права інтелектуальної власності. Автор статті
ставить за мету окреслити деякі особливості реалізації прав
інтелектуальної у сфері медицини. До цієї проблеми у своїх
працях зверталися О. Кашинцева [1], Л. Работягова [2] та ін.

Конституцією України (ст. 54) [3] проголошено свободу
інтелектуальної творчої діяльності та право кожного громадянина
на результати своєї інтелектуальної творчої діяльності, суб’єктом
авторського права на науковий твір у сфері охорони здоров’я
може бути будь-яка фізична особа, творчою працею якої створено
відповідний об’єкт. Відповідно до загальних положень Цивільного
Кодексу України [4] ст. 421 (далі – ЦКУ), суб’єктами права
інтелектуальної власності є творці (автор, виконавець, винахідник
тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або)
майнові права інтелектуальної власності.

Питання можливості реалізації своїх прав первинним чи
вторинним суб’єктом права інтелектуальної власності у сфері
медицини не є риторичним. У вітчизняній науці вже зверталася
увага на те, що без набуття спеціального статусу суб’єкта
медичної діяльності (медичної практики) реалізувати права
інтелектуальної власності у повному обсязі у зазначеній сфері
неможливо. Очевидним є те, що немайнові права
інтелектуальної власності набувають специфіки у сфері охорони
здоров’я. Зокрема, щодо юридичного змісту права
перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної
власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця –
медичного працівника, це й особливості характерних ознак честі
і гідності медичного працівника відповідно до норм медичної
деонтології та ін.
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Відповідно до Основ законодавства про охорону здоров’я
(ст. 74), медичною і фармацевтичною діяльністю можуть
займатися особи, які мають відповідну спеціальну освіту і
відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам [5]. Медичні і
фармацевтичні працівники, що мають право на заняття
практикою, також мають право застосовувати відповідний
об’єкт інтелектуальної власності, зокрема, об’єкт авторського
права, відповідно до спеціальності та кваліфікації (ст. 77 Основ
законодавства про охорону здоров’я). Критерії визначення
відповідності кваліфікації працівника у сфері охорони здоров’я
містяться у затвердженому Наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 29 березня 2002 р. N 117 Довіднику
кваліфікаційних характеристик професій працівників охорони
здоров’я.

Отже, видається слушним висновок, що суб’єкт права
інтелектуальної власності, якому належить право використання
такого об’єкту, відповідно до законодавства в сфері
інтелектуальної власності, може реалізувати це право через його
застосування у медичній практиці лише за умови набуття
спеціального статусу суб’єкта медичної практики. Відтак саме
такий спеціальний суб’єкт перебуватиме у легальному
правовому полі, якщо набуде майнові права за авторським
договором використання відповідного наукового твору.

Щодо права розпорядження – це право надати дозвіл
використовувати відповідний об’єкт іншій особі. Така
правомочність у сфері охорони здоров’я не має прямих
нормативних обмежень. Питання доцільності набування такого
права, звичайно, також визначається можливістю застосування
набувачем відповідного об’єкту у медичній практиці.

Проте, неправильним буде оминути увагою обов’язок
медичного працівника поширювати наукові та медичні знання
серед населення (п. «в» ст. 78 Основ законодавства в сфері
охорони здоров’я) та обов’язок надавати консультативну
допомогу своїм колегам та іншим працівникам охорони здоров’я
(п. «е» ст. 78 Основ законодавства в сфері охорони здоров’я).
______________________________________________
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власності. – 2013. – № 4.



106

Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття

2. Работягова Л.І. Патентування способів лікування людини: морально-правовий
аспект // IV Національний конгрес з біоетики. – Матеріали конгресу з
міжнародною участю. – 2010.
3. Цивільний Кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
www.rada.gov.ua
4. Конституція України /[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
www.rada.gov.ua
5. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-
1 2

О. А. Кульбашна

ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МІЖ

ПРАЦІВНИКОМ І РОБОТОДАВЦЕМ

Значна частка об’єктів права інтелектуальної власності
(далі – ОПІВ) створюється при виконанні трудових обов’язків
на підприємствах, в установах, організаціях, що надалі
впроваджують їх у життя. Регламентація прав інтелектуальної
власності (далі – ПІВ) на такі твори має свої особливості. З
одного боку, право творця є непорушним і охороняється низкою
як міжнародних, так і національних нормативних актів, а з іншого
боку – не можна залишати поза увагою трудові відносини автора
і роботодавця. Проблеми врегулювання відносин між творцем
ОПІВ та його працедавцем найменш урегульовані Цивільним
кодексом, взагалі залишені поза увагою Кодексом законів про
працю України, по-різному регламентуються спеціальними
нормативно-правовими актами. Ця вада стосується усіх
елементів правовідносин щодо службових об’єктів права
інтелектуальної власності. Тому надзвичайно важливого
значення у такій ситуації набуває ініціатива сторін трудового
договору, яка має бути зафіксована у вигляду укладення
спеціальних договорів. Останні саме і спрямовані на
регламентацію розподілу ПІВ на різних стадіях створення ОПІВ,
починаючи від завдання роботодавця і закінчуючи розподілом
майнових прав на уже створений ОПІВ.

Зазначимо, що проблеми правового регулювання відносин
інтелектуальної власності, які виникають між працівником і
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роботодавцем, в Україні досліджували Г. Андрощук [1],
І. Зайцева-Калаур [2], Ю.Кононенко [3], Н. Рязанова [4],
В. Соловйова [5], О. Тверезенко [6], Ю.Осипова [7], О. Штефан
[8] Т. Ярошевська [9] та інші науковці. Проте питання договірного
регулювання цих відносин згадувалися або у загальному
контексті правового регулювання відносин інтелектуальної
власності, або щодо окремих ОПІВ, а тому потребують
подальших наукових досліджень.

Метою статті є аналіз договірного регулювання відносин
інтелектуальної власності між працівником і роботодавцем та
вироблення рекомендацій, які б сприяли його вдосконаленню.

Об’єкти права інтелектуальної власності, як зазначалося
вище, здебільшого створюються працівниками під час
виконання ними трудового договору і саме ці результати творчої
діяльності прийнято називати «службовими». Як слушно
зауважила Ю.Осипова, визнавати службовими можливо не всі
ОПІВ, які визначені у ст. 420 Цивільного кодексу України (далі
– ЦК) [10], а лише такі, як: твір, виконання, винахід, корисна
модель, промисловий зразок, сорт рослин, порода тварин і
топографії інтегральних мікросхем [7, 63].

Під час існування трудових відносин, які виникають на
підставі укладення трудового договору відповідно до ст. 21
Кодексу законів про працю України [11], між працівником і
роботодавцем виникають відносини інтелектуальної власності
у зв’язку зі створенням службового об’єкту, які мають цивільно-
правову природу. Паралельне існування трудових і цивільно-
правових відносин визнається вищими судовими органами тому,
що чинне законодавство передбачає можливість врегулювання
спірних питань інтелектуальної власності між працівником і
роботодавцем як при укладенні трудового договору, так і в
окремому цивільному договорі. Так, у пункті 24 постанови
Верховний Суд України № 5 від 4 червня 2010 р. «Про
застосування судами норм законодавства у справах про захист
авторського права і суміжних прав» вказано: «...якщо в
трудовому або цивільно-правовому договорі між працівником і
роботодавцем (юридичною або фізичною особою, де або в якої
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він працює) не передбачений інший порядок здійснення майнових
прав на створений вказаний об’єкт, то вони мають спільні права
... Порядок здійснення майнових прав на такий об’єкт може
бути врегульований цивільно-правовим договором». Пункт 25
цієї постанови зазначає: «За створення і використання службового
твору автору належить авторська винагорода, розмір та порядок
виплати якої встановлюються трудовим договором
(контрактом) або цивільно-правовим договором між автором і
роботодавцем. При цьому трудовим договором між ними може
передбачатися умова щодо укладення цивільно-правового
договору про створення об’єкта авторського права і (або)
суміжних прав та обов’язок працівника щодо сповіщення про
створення такого об’єкта» [12]. Такої ж позиції притримується і
Вищий господарський суд у постанові від 17.10.2012 р. № 12
«Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із
захистом прав інтелектуальної власності» [13].

Трудове законодавство не містить положень, які
стосуються регулювання ПІВ щодо службового об’єкта, хоча
саме трудовий договір є необхідним юридичним фактом, з яким
законодавець пов’язує надання статусу «службового» ОПІВ
[14]. Проте, контракт, як особлива форма трудового договору,
не виключає можливості врегулювати спірні питання ПІВ між
працівником і роботодавцем шляхом включення до нього
спеціальних умов.

До договірного способу врегулювання відносин
інтелектуальної власності між працівником і роботодавцем
закликає і норма ст. 429 ЦК, яка регулює ПІВ на об’єкт,
створений у зв’язку з виконанням трудового договору [10]. Ця
норма містить загальне правило: особисті немайнові права
належать працівникові, а у випадках, передбачених законом,
окремі особисті немайнові права можуть належати юридичній
або фізичній особі, де або у якої працює працівник; майнові права
інтелектуальної власності на службовий об’єкт належать
працівникові та роботодавцю спільно, якщо інше не встановлено
договором (щоправда, не зазначено яким саме – цивільним чи
трудовим). Частинами 2, 3 статті 16 Закону України «Про
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авторське право і суміжні права» також передбачена можливість
укладання трудового договору (контракту) і (або) цивільно-
правового договору між автором і роботодавцем [15]. Окрім
того, на договірний спосіб врегулювання ПІВ вказує низка інших
спеціальних законів України, які визначають правову охорону
окремих об’єктів права інтелектуальної власності і які нарівні з
ЦК та Кодексом законів про працю України слугують правовим
підґрунтям укладення таких договорів [16-19].

Питання договірного регулюванню відносин інтелектуальної
власності перебувають також у полі зору Державної служби
інтелектуальної власності, фахівці якої розробили Рекомендації
щодо правового режиму службових творів. Пункт 6.6. останніх
зазначає, що «цивільно-правовий договір між роботодавцем і
працівником може укладатися у тому випадку, коли створення
службових творів не передбачено трудовим договором,
службовим завданням, посадовою інструкцією або необхідно
врегулювати правовідносини щодо майнових прав на службові
твори» [20].

До окремих видів цивільних договорів, які можуть слугувати
основою врегулювання відносин між працівником і роботодавцем
при створенні службового ОПІВ, належать: договір на виконання
науково-дослідних або дослідно-конструкторських та
технологічних робіт (глава 62 ЦК), договори щодо розпоряджання
майновими правами інтелектуальної власності (глава 75 ЦК),
зокрема, договір про створення за замовленням і використання
ОПІВ (ст. 1112 ЦК), ліцензійний договір (ст. 1109 ЦК), договір
про передання виключних майнових прав інтелектуальної
власності (ст. 1113 ЦК) та інші договори щодо розпоряджання
майновими правами інтелектуальної власності (ст.1107 ЦК).

Іншими у розумінні статті 1107 ЦК можна вважати договори,
зазначені у Законі України «Про авторське право і суміжні права»
(далі – Закон) [15], а також наказі Міністерства освіти і науки
України від 28.12.2004 р. № 986 [21]. Так, Закон передбачає
укладення договору про розподіл майнових прав на службовий
твір (ст. 16), договору між співавторами твору (ст. 13), договору
про передачу (відчуження) майнових прав суб’єктів авторського
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права і суміжних прав (ст.ст. 31, 39-41) та інших договорів у
сфері авторського права і суміжних прав, найпоширеніший серед
яких авторський договір.

Вищезгаданий наказ Міністерства освіти і науки України
від 28. 12. 2004 р. № 986 було видано з метою забезпечення
єдиних методологічних підходів договірного регулювання
відносин інтелектуальної власності між працівником і
роботодавцем. Серед затверджених зразків, які успішно можна
використовувати для взаємовигідного врегулювання відносин
інтелектуальної власності між сторонами трудового договору
на цивільно-правових засадах, затверджені такі зразки договорів:
про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної
власності, створені при виконанні службових обов’язків і (або)
окремого доручення роботодавця; між творцем (творцями) і
роботодавцем про передання права на одержання охоронного
документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені
у зв’язку з виконанням трудового договору; між роботодавцем
і творцем про винагороду; ліцензійний договір про надання
дозволу на використання комерційної таємниці; між співавторами
про вклад у створення об’єкта права інтелектуальної власності
та розподіл винагороди; про добросовісне заохочення за
використання раціоналізаторської пропозиції [21].

При вирішенні питання щодо переваг кожного із
вищезгаданих видів договорів працівник і роботодавець мають
керуватись кількома аргументами. По-перше, доцільність
укладення кожного з вищезгаданих договорів тісно пов’язана із
метою, якої бажають досягти сторони відносин. Залежно від
стадії, на якій перебуває створення самого ОПІВ, можна обрати
конструкцію, яка охоплює усі стадії створення і подальшого
використання службового ОПІВ, а саме: договір про створення
за замовленням і використання твору ОПІВ (ст. 1112 ЦК) або
затверджений вищезгаданим наказом МОН зразок договору про
розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної
власності, створені при виконанні службових обов’язків і (або)
окремого доручення роботодавця. Якщо мова іде про стадію
оформлення правовстановлюючих документів та розподіл при



111

Набуття та реалізація прав інтелектуальної власності

цьому майнових прав між творцем ОПІВ та його роботодавцем,
то можна використати зразки договору між творцем (творцями)
і роботодавцем про передання права на одержання охоронного
документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені
у зв’язку з виконанням трудового договору або договору між
роботодавцем і творцем про винагороду. Якщо ж сторони мають
безпосередньо погодити розподіл майнових прав інтелектуальної
власності на уже існуючий з правової точки зору ОПІВ,
захищений правоохоронним документом або законодавством про
охорону авторських і суміжних прав, то доцільним буде укладення
договору про передання виключних майнових прав
інтелектуальної власності (договору між роботодавцем і
творцем про винагороду)  або ліцензійного договору (ліцензійного
договору про надання дозволу на використання комерційної
таємниці) або про добросовісне заохочення за використання
раціоналізаторської пропозиції.

Кожен із вищевказаних договорів опосередковує
регламентацію відносин між працівником і роботодавцем не лише
в залежності від стадії, на якій перебуває створення ОПІВ, але
й від ступеня розподілу майнових прав між працівником і
роботодавцем: від спільного використання ОПІВ до оплатної
передачі усіх майнових прав інтелектуальної власності на ОПІВ
роботодавцю.

Укладення усіх договорів про розподіл майнових прав на
службові ОПІВ вимагають уважного ставлення до загальних
умов укладення такого виду правочинів, зокрема, щодо змісту,
форми, волевиявлення і правосуб’єктності сторін. При цьому
потрібно керуватись нормами глав 16, 52, 53 ЦК.

Найважливішими істотними умовами вказаних договорів є
предмет і ціна. При визначенні предмету потрібно врахувати
кілька моментів. По-перше, предметом можуть бути лише
майнові ПІВ, зважаючи на їх правову природу. Останні у
загальному вигляді містить ст. 424 ЦК: право на використання
об’єкта права інтелектуальної власності; виключне право
дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної
власності; виключне право перешкоджати неправомірному
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використанню об’єкта ПІВ, в тому числі забороняти таке
використання. По-друге, потрібно зважати на той факт, що
перелік майнових і виключних майнових ПІВ не збігаються у
нормах ЦК і відповідних статтях спеціальних законів про охорону
окремих об’єктів ПІВ. По-третє, предмет має містити чіткий
перелік прав, які сторони погодили між собою, адже ті майнові
права, які не будуть означені в договорі, вважатимуться такими,
що не передані.

При визначенні ціни потрібно зважати, що виплата
працівникові заробітної плати не є тотожною виплаті йому
авторської винагороди за створений твір у зв’язку з виконанням
трудового договору. Заробітна плата – це винагорода , обчислена,
як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений
ним орган виплачує працівникові за виконану роботу [11].
Авторська винагорода – плата творцю (винахіднику, автору) за
використання об’єкта права інтелектуальної власності, розмір
якої визначається договором з урахуванням положень
нормативно-правових актів з питань інтелектуальної власності
[22]. У разі, коли між сторонами не досягнуто згоди щодо
розміру авторської винагороди, суди при обчисленні такої
винагороди мають керуватися положеннями постанови Кабінету
Міністрів України від 18 січня 2003 року № 72 «Про
затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за
використання об’єктів авторського права і суміжних прав» [23],
про що зазначає пункт 25 постанови Верховного Суду України
від 4 червня 2010 року № 5 «Про застосування судами норм
законодавства  у справах про захист авторського права і
суміжних прав» [12].

Отже, підсумовуючи вищевикладене, можна надати наступні
рекомендації працівникам і роботодавцям. По-перше, потрібно
враховувати, що договірне регулювання відносин інтелектуальної
власності між працівником і роботодавцем ґрунтується на
нормах цивільного і трудового законодавства, які визначають
загальні засади укладення і вимоги щодо дійсності договорів.
По-друге, при визначенні виду договору щодо розподілу майнових
прав інтелектуальної власності сторонам потрібно врахувати
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стадію створення ОПІВ, ступінь перерозподілу майнових прав
інтелектуальної власності між працівником і роботодавцем. По-
третє, з метою належного правового захисту інтересів обох
сторін договору потрібно звернути увагу на чітке визначення
його змісту, особливо, щодо предмету і ціни договору.
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І.І. Петренко

ВИКОРИСТАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ, ЩО
НАБУЛИ СТАТУСУ ТВОРІВ СУСПІЛЬНОГО НАДБАННЯ

Законом України «Про авторське право і суміжні права»
(надалі – Закон) в окремих випадках допускається вільне
використання охоронюваних літературних творів за певних умов,
зокрема: використання цитат з обов’язковим зазначенням імені
автора та джерела запозичення; відтворення творів,
передбачених ст. 22-25 Закону [2]. Поряд із цим існує інша
категорія літературних творів, які можна використовувати вільно
та у повному обсязі – це твори, які набули статусу творів
суспільного надбання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те,
що проблеми, які пов’язані з використанням літературних творів,
які набули статусу творів суспільного надбання, у контексті
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питань права інтелектуальної власності досліджувалися такими
вітчизняними та зарубіжними науковцями В. Дроб’язко,
О. Сергєєв, Д. Ліпцик, В. Троцька, Л. Комзюк та інші. Однак
темі, яка пов’язана із використанням літературних творів, які
набули статусу суспільного надбання, не приділено достатньої
уваги.

Метою статті є дослідження питань, що пов’язані з
використанням літературних творів, які набули статусу творів
суспільного надбання.

За національним законодавством, твір переходить у
суспільне надбання, якщо на нього строк дії майнового
авторського права минув. В Україні строк дії майнового
авторського права на твір становить усе життя автора та
70 років після його смерті, крім випадків передбачених ст. 28
Закону [2]. Таким чином, якщо літературний твір став
суспільним надбанням, будь-яка особа може його
використовувати вільно. Використання таких творів
обмежується дотриманням особистих немайнових прав авторів
цих творів. Здається усе цілком зрозуміло: строк дії майнових
прав минув, отже маємо законне право використовувати
літературний твір.

Однак, на практиці виникає низка слушних питань, а саме:
територіальність творів суспільного надбання, визначення
набуття твором статусу суспільного надбання, існуючі загрози
що перешкоджають використання таких творів.

Бернською конвенцією ст. 5 (2) передбачено що
використання авторських прав та їх здійснення не залежить від
існування охорони в країні походження, а також те, що обсяг
охорони, рівно як і засоби захисту, що надаються автору для
охорони його прав, регулюються виключно законодавством
країни, в якій виникає потреба в охороні [1]. Тобто, твір може
охоронятися авторським правом в одній країні, проте
розглядатися як такий, що належить до суспільного надбання –
в іншій країні на підставі різних вимог, які застосовуються до
авторсько-правової охорони та строку її дії. Чимало країн
виключають із авторсько-правової охорони твори на підставі їх
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територіальності, забезпечуючи охорону творів, які створені їх
громадянами або опубліковані на їх території, а також творів,
країнами походження яких є держави-члени договору, сторонами
якого є ці країни.

Зазначимо, що для ідентифікації будь-якого твору, зокрема
літературного як об’єкта суспільного надбання, в окремих
країнах розроблено певні заходи, що надають особі, що
звертається з відповідним запитом, виключну інформацію.
Наприклад, під юрисдикцією Сполучних Штатів Америки існує
«калькулятор суспільного надбання» «Public Domain Sherpa» [6],
який розроблено для автоматичного розрахунку строку дії
авторського права в цій країні, який працює в Онлайн-режимі.
Після введення необхідних даних, калькулятор визначає чи є
твір охоронюваним об’єктом або чи має він статус суспільного
надбання.

На нашу думку, створення в Україні подібного ресурсу
сприяло б в отриманні точної інформації щодо статусу твору.
До складу такого ресурсу рекомендовано включити такі дані:
назва твору, авторські атрибути: (ім’я, прізвище, псевдонім),
дата та країна оприлюднення твору, якщо автор помер, то дата
смерті автора, закон, що діяв на той час та інші інформаційні
дані.

Вважаємо, що створенням та адміністративним
супроводженням такого ресурсу має опікуватися спеціалізована
та уповноважена Державою установа. За відповідним запитом
зазначена організація повинна видавати документ, який би
підтверджував належність твору до категорії суспільного
надбання.

В окремих випадках реалізації права на використання
літературних творів, що мають статус суспільного надбання,
можуть перешкоджати технічні засоби. Як правило, при
застосуванні останніх не проводиться розмежування
охоронюваних та неохоронюваних творів [5]. Такі засоби
однаково імплантуються як у твір, що знаходиться під охороною,
так і у той, що є твором суспільного надбання. Наприклад, веб-
сайт для отримання Онлайнового доступу до літературних творів
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може помістити ці твори в оболонку технічних систем, що не
дозволяють їх копіювати та передруковувати. Загалом
розроблений таким чином технічний захист діятиме однаково
як відносно творів опублікованих недавно та за життя автора,
так і відносно творів суспільного надбання, наприклад: творів
Т. Шевченка, І. Нечуя-Левицького, Л. Українки.

Найбільша загроза щодо творів, які мають статус
суспільного надбання, криється у тому, що такі твори, або їх
складові частини, можуть втратити такий статус. Наприклад,
шляхом перетворення їх в інший об’єкт права інтелектуальної
власності. На це звертають увагу і спеціалісти Всесвітньої
організації інтелектуальної власності, які зазначають, що
ключовим питанням для суспільного надбання є охорона
торгівельних марок. Ім’я або візуальний аспект персонажу,
окраска або форма об’єкта можуть отримати право на
реєстрацію торговельної марки навіть після закінчення строку
дії авторського права на такі твори. За допомогою надаваної
таким чином охорони торгівельної марки, її володілець
теоретично може заборонити вільне використання такого імені,
зображення або форми. В якості приклада можна навести
реєстрацію імені «Міккі Маус» як торговельної марки Спільноти
для товарів та послуг 41 класу, зокрема для освіти та навчального
процесу, розваг, спортивних та культурних заходів. Завдяки такій
реєстрації володільці прав на такий популярний культурний
символ можуть перешкодити відтворенню самого персонажу в
книгах або фільмах після закінчення строку дії авторського права
на персонаж.

Саме у межах монополії торгівельної марки виникає реальна
загроза для суспільного надбання. Для того, щоб зробити
суспільне надбання несприятливим для подібної відновлюваної
комодифікації, варто заборонити реєстрацію знаку для товарів
та послуг, якщо її результатом є відтворення твору монополії,
подібної до тієї, яка раніше була передбачена авторським правом
і створює перешкоду для використання даного твору в
творчості [5, 52].

В Україні зареєстровані в якості торговельних марок назви
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низки відомих творів, що мають статус суспільного надбанням,
а саме: «Пиковая дама» (автор твору О. Пушкін) видано
свідоцтво за №100255; «Алые паруса» (автор твору О. Грін)
видано свідоцтво за № 138992. «Красная Шапочка» (автор твору
Ш. Перо) видано свідоцтво за № 176505.

Зазначене відбувається через недосконалість чинного
законодавства. Зокрема, відповідно до п. 4 ст. Закону України
«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», не
реєструються як знаки позначення, які відтворюють назви
відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або
цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без
згоди власників авторського права або їх правонаступників.
Законодавець обійшов увагою твори, які є відомими в Україні,
але не мають власників, тобто які перейшли у суспільне
надбання.

На нашу думку ст. 4 Закону [3] варто викласти у такій
редакції: не реєструються як знаки позначення, які відтворюють
назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва
або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти
без згоди власників авторського права або їх правонаступників,
а також твори, або їх частини які набули статус суспільного
надбання.
_______________________________________________
1. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів: Паризький
Акт від 24.07.1971 року, змінений 02.10.1979 року. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу до ресурсу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995
2. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-
XII: станом на : 05.12.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до
ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show
3. Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15
грудня 1993 р. № 3689-XII: станом на 05.12.2012 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show
4. Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)/ Седьмая
сессия/ Женева, 2-6 мая 2011 г. Обзорное исследование по авторскому праву и
смежным правам и общественному достоянию. – Подготовлено г-жой Северин
Дюсолье, профессором Намюрского университета, Бельгия.
5. K. Koelman, «The Public Domain Commodified: Technological Measures and
productive Information Use», в The Future of the Public Domain, op. cit.
6. Pablic Domain Shepra. The copyright term calculator [Електронний ресурс]. –
Режим доступу до ресурсу : http://www.publicdomainsherpa.com/
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О.В. Писєва

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ
ПАТЕНТНОГО ПРАВА У БУДІВНИЦТВІ

Необхідність дослідження питання щодо використання
об’єктів патентного права у будівництві під час проведення
будівельних робіт зумовлено такими об’єктивними чинниками,
як: глобалізацією інноваційного розвитку суспільства, що
призводить до інтелектуалізації більшості виробничих процесів;
популяризацією екологічного та енергозберігаючого способів
будівництва з мінімізацією витрат під час проведення будівельних
робіт, яке забезпечується за допомогою впровадження
принципово нових прогресивних технологій, методів, підходів та
засобів будівництва, що базуються на винаходах та корисних
моделях; зацікавленістю споживачів-замовників будівельних
робіт у відповідності результату будівництва естетичним та
ергономічним критеріям, що відображають сутність
використання при будівництві промислових зразків.

Так, для правомірного використання об’єктів патентного
права при будівництві, за загальним правилом, компанія-
забудовник, до структурного  складу якої входить спеціалізований
проектний відділ, укладає ліцензійний договір про використання
об’єктів права промислової власності при будівництві та/або
проведенні будівельних робіт з власником прав на відповідний
об’єкт права промислової власності. Однією з основних умов
вказаного ліцензійного договору є визначення способу
використання відповідного об’єкту права інтелектуальної
власності, що і буде предметом цього дослідження.

У науковій літературі є чимало робіт, присвячених
використанню об’єктів інтелектуальної власності за ліцензійним
договором. Водночас, особливості використання об’єктів
патентного права у будівельній сфері залишаються не
висвітленими, що підкреслює актуальність нашого дослідження.

Враховуючи специфіку будівельної галузі, та з огляду на
практику застосування об’єктів права промислової власності у
зазначеній сфері, автор статті ставить за мету вивчити
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особливості використання за ліцензійним договором винаходів
та корисних моделей при будівництві, а саме щодо застосування
процесу, що охороняється патентом.

Згідно зі статтею 1109 Цивільного кодексу України: «За
ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій
стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об’єкта права
інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за
взаємною згодою сторін з урахуванням цього Кодексу та іншого
закону» [1, ст. 1109]. У ст. 28 Закону України «Про охорону прав
на винаходи і корисні моделі» (далі – Закон) використанням
винаходу (корисної моделі) визнається:

- застосування процесу, що охороняється патентом, або
пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка
пропонує цей процес, знає про те, що його застосування
забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з
обставин, які є очевидним. Процес, що охороняється патентом,
визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку,
включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку,
еквівалентну їй [2].

Отже, при укладенні ліцензійного договору на використання
винаходу (корисної моделі) при проведенні будівництва
(будівельних робіт) для попередження порушення прав власника
патенту необхідно детально прописати умови такого
використання. Адже, відповідно до законодавства України,
ліцензіат матиме лише той обсяг прав, який буде переданий
йому ліцензіаром.

Ліцензіар у ліцензійному договорі у межах належних йому
прав, визначає обсяг прав ліцензіата на використання виноходу,
наприклад, дозволяє застосування винаходу при зведенні
конкретного будівельного об’єкту на визначеній території (за
вказаною адресою), відповідним способом/методом/матеріалом,
що надалі відображається у проектній документації.

Згідно з ч. 1 ст. 877 ЦК України, підрядник здійснює
будівництво та пов’язані із ним будівельні роботи відповідно до
проектної документації, що  визначає обсяг, зміст робіт та інші
вимоги до них [1].

У судовій практиці існує досить яскравий приклад, який
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свідчить про доречність та необхідність детального визначення
способу та меж використання винаходу чи іншого об’єкта права
інтелектуальної власності, який надається у користування [3].
Так, власник патенту на винахід НОМЕР_1 звернувся до суду
з позовом, в якому просив встановити факт використання
відповідачем винаходу при будівництві житлових будинків
АДРЕСА_1 [4]. Суд відмовив у задоволенні позовних вимог,
оскільки було встановлено, що при здійснені проектно-
вишукувальних робіт в частині проектування виконавцем було
використано технічне рішення, за згодою позивача на безоплатній
основі, яке захищено патентом НОМЕР_1, право власності на
який належало позивачу по справі [4]. Позивач обґрунтовував
свої вимоги тим, що дозвіл на використання винаходу при
проведенні проектно-вишукувальних робіт не є дозволом на
використання винаходу при проведенні будівельних робіт.

Зазначений приклад судового спору свідчить про
нерозуміння поняття використання винаходу як такого, а також
про незнання специфіки сфери, в якій надавався дозвіл
використовувати відповідний винахід. Так, виконання
вишукувальних та проектних робіт є необхідними етапами, що
передують кожному будівництву для підготовки проектно-
технічної документації будівництва будь-якого об’єкту.
Зазначення запатентованого винаходу (корисної моделі) при
проектуванні та складанні вказаної документації, не забезпечує
реалізацію проекту та не може вважатися використанням
винаходу (корисної моделі) у розумінні ст. 28 Закону.

Фактично, надання дозволу на використання об’єкту
патентного права при проведенні проектно-вишукувальних та
проектних робіт автоматично не породжує право на
використання відповідного об’єкту при проведенні будівельних
робіт, відповідно до затвердженої проектно-технічної
документації, та загалом є дискусійним відносно необхідності
отримання такого дозволу [5, 55].

Використанням винаходу (корисної моделі) вважатиметься
застосування його при проведенні будівельних робіт відповідно
до затвердженої проектно-технічної документації, а не просто
зазначення, опис на «папері» ознак винаходу (корисної моделі)
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при проведенні проектувальних робіт. Разом із тим, відповідно
до ст. 888 ЦК України, на проведення проектних та пошукових
робіт замовник передає підряднику завдання на проектування,
а також інші вихідні дані, необхідні для складання проектно-
кошторисної документації [1]. Згідно з ч. 7 ст. 1 Закону України
«Про архітектурну діяльність», завдання на проектування – це
документ, у якому містяться вимоги замовника до
планувальних, архітектурних інженерних і технологічних рішень
та властивостей об’єкта архітектури, основних параметрів,
вартості та організації його будівництва, який складається
відповідно до архітектурно-планувального завдання та технічних
умов [6].

Аналізуючи цю законодавчу норму, можна стверджувати,
що саме на етапі затвердження завдання на проектування
повинні враховуватися права власника патенту, винахід (корисна
модель) якого може бути використано при проведенні
будівництва. На підтвердження цього у ст. 890 ЦК України [1]
зазначено обов’язок підрядника гарантувати замовникові
відсутність у інших осіб права перешкоджати або обмежувати
виконання робіт на основі підготовленої за договором проектної
документації. Враховуючи взаємообумовленість та
взаємозалежність будівництва з проектно-технічною
документацією, та для запобігання порушення прав власника
винаходу, компанії-забудовнику доречно отримати дозвіл на
використання винаходу (корисної моделі) від власника прав на
нього як при проведенні вишукувальних та проектних робіт так
і при проведенні будівництва.

Отже, підсумовуючи вищезазначене, констатуємо, що
відсутність належного правового розуміння «використання
винаходу» при проведенні будівельних робіт, що відображається
у відповідних ліцензійних та інших договорах породжує порушення
прав власника патенту при будівництві та відповідно судові спори.
_____________________________________________
1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV: станом на 28.03.2014 р.
– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/
435-15
2. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»
від 15.12.1993 р. № 3687-XII: станом на 05.12.2012 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3687-12



123

Набуття та реалізація прав інтелектуальної власності

3. Святненко А. «Украдена» стіна / А. Святненко // «Дзеркало тижня. Україна».
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В.С. Поліщук, С.В. Поліщук

ВАЖЛИВІСТЬ ТА ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ
ПРАВОНАСТУПНИЦТВА В СФЕРІ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Статтею 418 Книги четвертої Цивільною кодексу України,
прийнятого Верховною Радою України 16 січня 2003 року
(далі – ЦК України) встановлено, що право інтелектуальної
власності – це право особи НВ результат інтелектуальної,
творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної
власності [2].

Надійні гарантії набуття, здійснення та захисту права
інтелектуальної власності є невід’ємним атрибутом державності
кожної цивілізованої країни. Наявність сучасної системи правової
охорони інтелектуальної власності сприяє розвиткові національної
економіки, збереженню і збагаченню науково-технічного
потенціалу держави, розвиткові міжнародної торгівлі, залученню
в економіку країни іноземних інвестицій, зокрема у вигляді
найсучасніших технологій, входженню України як рівноправного
партнера до світового ринку інтелектуальної власності.

В Україні, як відмічає вчена І. Кожарська, зроблено головне
для забезпечення гарантованих Конституцією України прав
громадян на захист інтелектуальної власності, їхніх авторських
прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у
зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності:створено
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сучасну нормативно-правову базу у сфері інтелектуальної
власності та сформовано дієздатну інфраструктуру, що
забезпечує реалізацію державної політики у цій сфері [8, 89].

У цьому аспекті особливо важливе місце в захисті прав
інтелектуальної власності відводиться питанням
правонаступництва на винаходи, корисні моделі, промислові
зразки і інші об’єкти інтелектуальної власності.

Вони знаходять відображення в практиці усіх розвинених
країн. В умовах Української держави ці питання ці питання
широко висвітлені в ряді законів і законодавчих актів, які стоять
на сторожі прав користувачів інтелектуальної власності. Цим
питанням приділяли і приділяють увагу ряд провідних вітчизняних
вчених, які безпосередньо займаються питаннями правової
охорони інтелектуальної власності (Будянський В.А., Дахно І.І.,
Святоцький О.Д., Підіпригора О.А., Підіпригора О.О., Цибульов
П.М., Жаров В.О., Кожарська І.Ю., Довгий С.О., Дзюра О.В.,
Кузнєцова Н.С. і ряд інших).

Особливо багато уваги зазначеному питанню в своїх
наукових розробках приділяє вчена Кожарська І.Ю. Зокрема вона
відмічає, що власником майнових прав інтелектуальної
власності на винахід (корисну модель), промисловий зразок,
компонування ІМС можуть бути як автор (винахідник) так і його
правонаступник. Правонаступником може бути особа, що
одержала право інтелектуальної власності за законом або за
договором.

Як уже зазначалось вище, основним суб’єктом права
інтелектуальної власності є автор (винахідник) винаходу
(корисної моделі), промислового зразку, компонування ІМС, якщо
інше не встановлено Законом. Майнові права інтелектуальної
можуть переходити в спадщину. У цьому випадку власником
всіх майнових прав стає спадкоємець автора.

Право на володіння майновими правами інтелектуальної
власності  правами може матий інший правонаступник, до якого
права перейшли назаконній підставі (на підставі закону або
договору).

Статтею 427 ЦК України встановлено, що майнові права
інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до
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закону повністю або частково іншій особі. Умови передання
майнових прав інтелектуальної власності можуть бути визначені
договором, який укладається відповідно до цього Кодексу та
іншого закону.

Право інтелектуальної власності, яке належить кільком
особам спільно, може здійснюватися за договором між ними.
У разі відсутності такого договору право інтелектуальної
власності, яке належить кільком особам, здійснюється спільно
(Стаття 428 ЦК України).

Закони України «Про охорону прав на винаходи і корисні
моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону
прав на топографії інтегральних мікросхем» передбачають право
автора (винахідника) передати право на одержання патенту будь-
якій фізичній чи юридичній особі. Така можливість може бути
реалізована автором (винахідником) шляхом простої вказівки в
заявці на видачу патенту імені майбутнього власника патенту
(свідоцтва). Зрозуміло, що особа, яка буде зазначена як власник
майнових прав інтелектуальної власності, має погодитись з тим,
що йому передано таке право. Звичайно зазначена передача
права здійснюється на основі спеціального договору, укладеного
між автором і майбутнім власником майнових прав
інтелектуальної власності. Такий договір укладається за
загальними правилами, установленими цивільним
законодавством, і не потребує спеціальної реєстрації. Законами
встановлена процедура зміни заявника. Автор (винахідник)
винаходу, корисної моделі промислового зразка, компонування
ІМС, що одержав патент на своє ім’я, може в будь-який момент
передати на підставі договору права інтелектуальної власності
будь-якій юридичній чи фізичній особі. Порядок І умови
укладання таких договорів і їхньої реєстрації встановлений
Законом. Правонаступник автора (винахідника) стає
повноправним власником прав і може здійснювати всі права,
що засвідчуються патентом (свідоцтвом), включаючи право на
подальшу передачу прав інтелектуальної власності.

Особливої уваги заслуговує питання про власника майнових
прав інтелектуальної по відношенню до об’єктів, що створені у
зв’язку із виконанням трудового договору та на замовлення.
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Чинним законодавством України передбачено, що особисті
немайнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений
у зв’язку з виконанням трудового договору, належать
працівникові, який створив цей об’єкт.

Що стосується майнових прав інтелектуальної власності
на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору,
то відповідно до статті 429 ЦК України ці права належать
працівникові, який створив цей об’єкт, та юридичній або фізичній
особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено
договором. Особливості здійснення майнових прав
інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з
виконанням трудового договору, можуть бути встановлені
законом.

Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт,
створений за замовленням, належать творцеві цього об’єкта та
замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором. У
випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові
права інтелектуальної власності на такий об’єкт можуть
належати замовникові. (Стаття 430 ЦК України).

Зазначене свідчить, що питання щодо власника права
інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку із
виконанням службового завдання або на замовлення має бути
більш чітко визначено спеціальними законами. Саме законами
може бути передбачено порядок укладання зазначених
договорів, істотні умови такого договору та наслідки його
невиконання. Але у будь-якому разі автор (винахідник) має право
на винагороду, що визначається відповідно до економічної
цінності створеного ним об’єкту і(або) іншої вигоди, яка може
бути одержана працедавцем.

Як було зазначено вище майнові права інтелектуальної
власності можуть належати кільком особам, як фізичним, так і
фізичним і юридичним чи тільки юридичним. Відносини щодо
здійснення майнових прав інтелектуальної власності, що
належать кільком особам регулюються договором між ними.
У разі, якщо такого договору немає, право інтелектуальної
власності здійснюється на праві спільної власності. Особливістю
такої власності є те, що, кожний зі співвласників має право
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використовувати об’єкт за своїм розсудом, але передавати права
чи давати дозвіл на використання (тобто видавати ліцензію)
жоден зі співвласників не має право без згоди на це інших.

У випадку смерті автора (винахідника) чи власника
майнових прав інтелектуальної власності, суб’єктами майнових
прав інтелектуальної власності стають спадкоємці. Спадкування
цих прав здійснюється в загальному порядку і відбувається як
за законом, так і за заповітом. Як вже було зазначено вище до
спадкоємців переходять тільки майнові права інтелектуальної
власності автора (винахідника). До них відносяться права на
подачу заявки, на одержання охоронного документу, одержання
винагороди чи компенсації, якщо майнові права інтелектуальної
власності належать працедавцю. Особисті немайнові права
творця розробки, зокрема право авторства, право на авторське
ім’я, у спадщину не переходять і припиняються зі смертю
автора. Це, звичайно, не означає, що авторство й інші особисті
немайнові права померлого винахідника не охороняються після
його смерті. Навпаки, вони охороняються безстроково, але вже
не як суб’єктивні права. З позовом у захист прав автора можуть
виступати спадкоємці творця розробки, хоча в самому законі
дане право пряме не закріплено. Такий висновок можна зробити
виходячи з загальних положень цивільного права, а також
спираючи на аналогічне правило, що міститься в авторському
праві. При спадкуванні майнових прав інтелектуальної власності
до спадкоємців переходять ці права в повному обсязі. Однак
період їхньої дії обмежений терміном дії, що залишився.

Якщо спадкоємців декілька, вони реалізують майнові права
інтелектуальної власності, що перейшли до них, за взаємною
згодою. Вони це можуть робити спільно, можуть наділити
відповідними повноваженнями одного зі спадкоємців, можуть
передати здійснення прав третій особі, наприклад, патентному
повіреному, і т.д. Суперечки між спадкоємцями з цього приводу
вирішуються в судовому порядку.

Оформлення спадкових прав в порівнянні з загальним
порядком має деякі особливості. Звичайно, спадкоємці в
підтвердження свого права, представляють свідчення про право
на спадщину, видаване нотаріусом. Однак до винесення рішення
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про видачу охоронного документу, нотаріус не вправі видати
посвідчення про право на його спадкування. Тому при подачі
заявки на видачу патенту спадкоємці по сформованій практиці
представляють інші документи, що підтверджують їхнє право
на подання заявки. З одного боку, ними є документи, що свідчать
про відкриття спадщини (посвідчення про смерть спадкодавця,
рішення суду про оголошення його померлим), з іншого боку –
документи, що свідчать про те, що заявник є спадкоємцем за
законом (виписка з метричних книг, запис у паспорті про дітей,
чоловіка, судове рішення про встановлення батьківства і т.д.)
чи за заповітом (копія заповіту). Процедура оформлення заявки
і ведення за нею діловодства здійснюється в звичайному
порядку.

При переході в спадщину права інтелектуальної власності,
що засвідчене вже охоронним документом, спадкоємці
зобов’язані одержати в нотаріуса спеціальне свідчення про право
спадкування патенту. У цьому свідченні повинне бути зазначено,
хто й у якій частці успадковує майнові права інтелектуальної
власності. Якщо в заповіті не визначені частки спадкоємців і
між ними виникає спір відносно розділу майна, такий спір
розглядається в судовому порядку по позові кожного зі
спадкоємців [8, 66-71].
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В. М. Троцька

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОБРОСОВІСНОГО
ВИКОРИСТАННЯ ТРОРІВ ВІДПОВІДНО ДО

ЗАКОНОДАВСТВА США

У законодавстві у сфері авторського права більшості країн
світу визначені окремі положення, що передбачають
використання творів без дозволу суб’єктів авторського права і
без виплати їм винагороди, з дотриманням певних умов. Залежно
від підходів до визначення випадків такого використання творів
сформувалося дві доволі схожі концепції: добросовісного
використання (a fair use) [1]; вільного використання (a frее use)
[2]. Перша концепція характерна для країн англосаксонської
системи права, зокрема США, друга – для країн
континентальної системи права (практично всіх європейських
країн, у тому числі України). Сьогодні питанням правомірного
використання творів приділяється особлива увага, оскільки
завдяки таким нормам законодавства врівноважуються права
авторів та суспільства щодо вільного доступу до інформації,
знань, культурної спадщини, що сприяє «примиренню
протилежних інтересів правовласника та осіб, які використовують
твори» [3]. У зв’язку з цим доречним є вивчення досвіду країн
різних систем права, здійснення правового аналізу положень
законодавства та надання висновків.

Питання добросовісного використання творів розглядалися
такими авторами, як: М. Полюшкіна, В. Потєхіна та ін. Окремі
вчені у своїх роботах приділяли увагу порушеним питанням
(І. Багрова, Л. Бентлі та Б. Шерман, В. Валлє, А. Власенко,
О. Вікулін, В. Калятін, О. Луткова О. Туліков та ін.) Однак,
спеціального дослідження законодавства США щодо
добросовісного використання творів, його порівняння з
вітчизняним, не проводилось.

Статтями 107 – 122 Закону США про авторське право
1976 р. (далі – Закон США) [4] встановлено норми щодо
обмеження майнових прав суб’єктів авторського права.
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Особливістю є те, що Закон США містить як загальні (ст. 107
Закону США), так й особливі норми, що стосуються окремих
сфер використання творів (ст. 108 – 122 Закону США). Згідно зі
ст. 107 Закону США, передбачено можливість добросовісного
використання творів «для таких цілей, як критика, коментарі,
новини, навчання (наприклад, створення кількох копій для
використання в класі), викладання або дослідження. При
визначенні того, що використання твору в кожному конкретному
випадку є добросовісним необхідно враховувати такі фактори:
1) мета і характер використання, зокрема чи має таке
використання комерційний характер або здійснюється у
некомерційних освітніх цілях; 2) характер твору, що охороняється
авторським правом; 3) обсяг й істотність використовуваної
частини твору стосовно твору, що охороняється авторським
правом; 4) вплив такого використання на потенційний ринок або
вартість твору…».

 Як бачимо, наведені норми є узагальненими. На практиці
рішення щодо відповідності використання твору вказаним
факторам приймається виключно судом. Особа може
використовувати твір у межах зазначених цілей на свій ризик та
у випадку виникнення спірної ситуації доводити в суді
правомірність дій. Отже, сторони спору мають повністю
покладатись на те, як суди інтерпретують кожний з перелічених
факторів. Тому саме ці положення у зв’язку з можливостями їх
широкого тлумачення, на думку науковців, часто зазнають
критики [5].

Поряд із тим, згідно зі ст. 108 – 122 Закону США, визначено
особливі випадки обмеження майнових прав суб’єктів
авторського права. Зокрема, відтворення творів бібліотеками
чи архівами; особами з обмеженими фізичними можливостями;
навчальними закладами; організаціями мовлення; особами в
особистих цілях; використання комп’ютерних програм;
відтворення творів архітектури, розміщених у публічних місцях.
Наприклад, ст. 108 Закону США передбачено можливість
добросовісного використання творів бібліотеками та архівами.
Так, не є порушенням авторського права відтворення чи
розповсюдження однієї копії твору за умов, що таке відтворення
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не має комерційної мети; фонди відкриті для публічного доступу;
на творах проставлений знак охорони авторського права
(copyright). Користувачам дозволяється відтворювати не більше
однієї статті зі збірника творів, враховуючи періодичне видання,
за умови, що заклад має достатні підстави знати, що подальше
використання таких творів буде здійснено лише в особистих
цілях. Бібліотеки, архіви мають право надсилати твори для
користування іншим подібним закладам.

Крім того, Законом США передбачено «право на свободу
панорами», а саме: не є порушенням відтворення творів
архітектури, постійно розташованих у місцях, відкритих для
вільного відвідування (ст. 120 Закону США). Особливі
положення також встановлені щодо відтворення творів для
людей з вадами зору та інших осіб з обмеженими фізичними
можливостями (ст. 121 Закону США). Не є порушенням
авторського права відтворення, розповсюдження творів
відповідними уповноваженими установами у спеціалізованих
форматах, призначених для вказаних осіб, за умови зазначення
інформації, «що ідентифікує суб’єкта авторського права і дату
первинної публікації», попередження, що відтворення в інший
формат є недозволеним. Як наведено вище, концепція вільного
використання творів притаманна законодавству країн
континентального права, до якої належить й Україна. Відповідно
до ст. 444 Цивільного кодексу України, ст. 21 – 25 Закону України
«Про авторське право і суміжні права» (далі – Закон України),
встановлено особливі вичерпні випадки правомірного (вільного)
використання творів. Якщо порівнювати із законодавством
США, то, зокрема, випадки вільного використання примірників
творів бібліотеками та архівами, передбачені ст. 22 Закону
України, стосуються лише репрографічного відтворення
(ксерокопіювання). Водночас, Законом США дозволено
відтворення творів, зокрема у цифровій формі. Положення п. 6
ст. 21 Закону України щодо відтворення творів особами з
обмеженими фізичними можливостями стосуються лише одного
формату (рельєфно-крапковий шрифт для сліпих). Натомість як
Законом США перелік доповнено «аудіозаписом або цифровим
текстом». Стосовно норм, що стосуються «права на свободу
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панорами», то такі положення в Законі України окремо не
передбачені. Тому досвід США в контексті опрацювання
особливих випадків добросовісного використання може бути
корисним при удосконаленні законодавства України.

Отже, при застосуванні термінології розрізняють поняття:
«добросовісне використання творів» (a fair use); «вільне
використання творів» (a frее use). Спільними ознаками цих понять
є те, що вони стосуються випадків використання творів, які
можливі без дозволу суб’єктів авторського права і без виплати
їм винагороди, з дотриманням умов, передбачених законом.
Різниця полягає у підходах до визначення випадків правомірного
використання у законодавстві країн англосаксонської та
континентальної систем права.

Згідно із законодавством США, використання твору
вважатиметься добросовісним, якщо воно підпадає під загальні
норми і (або) особливі випадки, встановлені для окремих сфер
використання творів. Досвід США може бути корисним в
контексті дослідження положень, що стосуються саме
особливих випадків добросовісного використання творів.

На відміну від законодавства США, у законодавстві
практично всіх європейських країн, зокрема й України, відсутні
загальні норми, а передбачені випадки вільного використання
творів, що є окремо визначеними, особливими та вичерпними.
На сьогодні такий підхід є більш прийнятним і перспективним,
зважаючи на те, що чітко визначені норми закону сприяють їх
однозначному розумінню при застосуванні на практиці.
_____________________________________________
1. Fair use. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/
Fair_use
2. Frее use. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/
Fair_use
3. Луткова О. Конвенционное регулирование свободного использования
произведений в трансграничном коммерческом обороте [Електронний ресурс]
- Режим доступу: http://www.kiap.com/press-centr/public/konvencionnoe-
regulirovanie.html
4. U.S. Copyright Act of 1976, 17. U.S.C. §§ 101 et seq. [Електронний ресурс] –
Режим доступу:  http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=177374
5. Пронюшкина М. Добросовестное использование произведений в прессе США.
Исследование «Will Fair Use Survive?», стр.11 [Електронний ресурс] – Режим
доступу:  http://rbis.su/article.php?article=633
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Г.О. Юдіна

ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ДОКУМЕНТІВ ЗАЯВКИ НА
ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК В УКРАЇНІ ТА

ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ
ДАТИ ЇЇ ПОДАННЯ

Вимоги до складу документів заявки на промисловий
зразок, необхідних для встановлення дати її подання, в Україні
та в Європейському Союзі (далі – ЄС) є різними. Постанова
Ради Європейського Союзу від 12 грудня 2001р. № 6/2002 про
промисловий зразок Союзу (далі – Постанова ЄС) [1] є
основним документом, що встановлює вимоги до складу
документів заявки на реєстрацію промислового зразка ЄС, так
званого промислового зразка Союзу. Згідно зі ст. 38 Постанови
ЄС [1], для встановлення дати подання заявки, заявнику
необхідно подати заяву, що має містити прохання про реєстрацію
та відомості про заявника, а також надати промисловий зразок
(зображення або комплект зображень), придатне для
відтворення. Якщо предметом заявки є двовимірний
промисловий зразок, і в заявці міститься прохання про
відкладення публікації, надання промислового зразка може бути
замінено виробом. До обов’язкових відомостей, що мають бути
зазначені в заяві належить вказівка на виріб, в якому може бути
втілений промисловий зразок, або до якого він може бути
застосований (п. 2 ст. 36 Постанови ЄС) [1].

Заявка на промисловий зразок Союзу також може містити
опис, що дає уявлення про промисловий зразок, або двовимірний
виріб, відомості про автора чи заявника, підписані заявником
під його відповідальність про те, що автор не бажає бути
згаданим у заявці, та деякі інші документи. Разом із тим,
відсутність опису та інших документів не є перешкодою для
встановлення дати подання заявки.

Згідно зі ст. 12 Закону України «Про охорону прав на
промислові зразки» (далі – Закон) та п.п. 3.2., 3.2.1. Правил
розгляду заявки на промисловий зразок, для встановлення дати
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подання заявки необхідно надати клопотання у довільній формі
про видачу патенту, викладене українською мовою, відомості
про заявника та його адресу, викладені українською мовою,
зображення виробу, що дає уявлення про його зовнішній вигляд,
частину, яка зовнішньо нагадує опис промислового зразка,
викладену українською або іншою мовою. В останньому випадку
для збереження дати подання заявки переклад цієї частини
українською мовою повинен надійти до Установи протягом двох
місяців від дати подання заявки [2; 3]. Відповідно до п. 8.1.
Правил складання та подання заявки на промисловий зразок,
опис промислового зразка повинен містити назву промислового
зразка, прізвище, ініціали автора промислового зразка,
призначення та галузь застосування промислового зразка,
перелік зображень, креслень та схем, схем та карт, суть і суттєві
ознаки промислового зразка [4]. Згідно з пунктом 3 статті 11
Закону та п. 3.1. Правил складання та подання заявки на
промисловий зразок, заявка повинна стосуватися одного
промислового зразка і може містити його варіанти (вимога
єдності) [2; 4].

Документи заявки на видачу патенту України на
промисловий зразок повинні відповідати вимогам Правил
складання та подання заявки на промисловий зразок.

Із зазначеного вище випливає, що між складами
обов’язкових документів, необхідних для встановлення дати
подання заявки на промисловий зразок в ЄС та Україні є
відмінності. Так, згідно з українським законодавством, окрім
заяви та зображення виробу, необхідно також надати опис
промислового зразка, а відповідно до законодавства ЄС опис
не віднесений до числа документів, необхідних для встановлення
дати подання заявки на промисловий зразок.

Отже, вимоги, що висуваються українським
законодавством, є більш обтяжливими для заявника, ніж
європейські.

Разом із цим, зазначимо, що згідно з українським
законодавством обсяг правової охорони, що надається,
визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка,
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представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному
до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією
внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак
промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису
(п. 6. ст. 5 Закону) [2].

Із зазначеного випливає, що, з одного боку, опис
промислового зразка не має самостійного значення при
визначенні обсягу правової охорони, що надається патентом на
промисловий зразок, а з іншого – експерти зобов’язані
враховувати опис в разі необхідності тлумачення ознак та
визначення їх суттєвості. На практиці трапляються випадки, коли
ознаки, наведені в описі промислового зразка як суттєві, погано
розрізняються або взагалі можуть бути відсутніми на зображенні
промислового зразка. Таким чином, сутність промислового
зразка, його ознаки, e зокрема ті, що визначають обсяг правової
охорони, однозначно можуть бути встановлені тільки за його
зображенням або за зовнішнім виглядом виробу. Саме тому в
усіх країнах світу до складу документів заявки входить
зображення промислового зразка як документ, що має
правовстановлююче значення стосовно дати подання заявки. І
саме з цієї причини далеко не у всіх країнах вимагаються
документи, що містять словесні описові характеристики
промислових зразків.

У зв’язку з вище викладеним, можна зробити висновок, що
надання опису промислового зразка не є необхідною умовою
для встановлення дати подання заявки. Опис промислового
зразка може використовуватись лише як допоміжний засіб, для
ідентифікації суттєвих ознак, що містяться на зображенні.

Порівняльний аналіз вимог, що висуваються до таких
найважливіших документів заявки як заява та зображення або
комплект зображень промислового зразка в Україні та ЄС, також
свідчить про наявність суттєвих відмінностей між ними.
Основною відмінністю є те, що згідно з українським
законодавством у заяві про видачу патенту на промисловий
зразок обов’язково повинні бути зазначені автори промислового
зразка (п. 6.12. Правил складання та подання заявки на
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промисловий зразок) [4], а в європейській – за бажанням заявника
(п. 3 ст. 36 Постанови ЄС) [1]. Це зумовлено різними підходами
до регулювання правовідносин, пов’язаних із поданням заявки
на промисловий зразок правонаступниками, в країнах ЄС. В
Україні ж склалися правові традиції, за якими автор обов’язково
має бути зазначений у матеріалах заявки, що, насамперед
свідчить про визнання права авторства творця дизайну і,
безсумнівно, є позитивним фактором.

Відрізняються також вимоги, що висуваються до надання
зображення або комплекту зображень промислового зразка в
Україні та в ЄС.

Українське законодавство зобов’язує заявника надавати
комплект зображень виробу, що дає повне уявлення про зовнішній
вигляд виробу. Зокрема, комплект зображень тривимірного
виробу може містити загальний вигляд виробу, вигляди спереду,
зліва, справа, ззаду, зверху, знизу та зображення фрагментів
виробу тощо. Для двовимірного виробу достатньо, як правило,
навести одне зображення.

Законодавство ЄС також вимагає, щоб промисловий зразок
був наданий у вигляді зображення зовнішнього вигляду виробу,
проте до зображення не висуваються ані вимога повноти, ані
вимога детальності, на відміну від українського законодавства.
В ЄС це можуть бути абстраговані зображення. Вирішення
питання щодо повноти наданого зображення віднесено до
компетенції заявника. Крім того, двовимірний промисловий
зразок може бути наданий в натурі в тому випадку, якщо
заявником заявляється відстрочка публікації (п.1 ст.36, ст.50
Постанови ЄС) [1].

Це зумовлено європейським підходом до визначення обсягу
правової охорони промислового зразка: правова охорона
надається щодо тих ознак зовнішнього вигляду виробу, які
розрізняються в заявці зорово та виставлені після публікації для
загального ознайомлення.

Умови об’єднання в одній заявці кількох промислових зразків
в Україні і в ЄС також принципово різняться.

В Україні заявка повинна стосуватися одного промислового
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зразка і може містити його варіанти (вимога єдності). Поняття
«промисловий зразок» застосовується як до одного виробу, так
і до набору (комплекту) виробів. Набір (комплект) може бути
визнаний промисловим зразком, якщо до складу набору
(комплекту) входять вироби, які виконують функції, відмінні одна
від одної, але підпорядковані загальному призначенню, що
вирішується набором (комплектом) у цілому. Варіантом
промислового зразка може бути зовнішній вигляд виробів, що
належать до однієї функціональної групи, до одного класу МКПЗ,
подібні за сукупністю суттєвих ознак і мають відмінності в
несуттєвих ознаках, які сприймаються візуально (п.3 ст. 11
Закону, п.п. 3.1., 3.2., 3.4. Правил Складання та подання заявки
на промисловий зразок) [2; 4].

В ЄС одна заявка на промисловий зразок може відноситись
як до одного промислового зразка так і до групи промислових
зразків, проте європейські умови об’єднання промислових зразків
у групу різняться від українських. Одна заявка на промисловий
зразок Союзу може містити прохання про реєстрацію як одного
промислового зразка, так і промислового зразка, що відноситься
до комплекту виробів, який також як і в Україні, розглядається
як один промисловий зразок. Умовою подання заявки на групу
промислових зразків є лише їх приналежність до одного класу
Міжнародної класифікації промислових зразків (далі – МКПЗ).

Документами ЄС також передбачена можливість подання
заявки на реєстрацію одного промислового зразка, що
відноситься до кількох виробів різного призначення, розподілених
по різних класах МКПЗ. Тобто, одна заявлена форма виробу,
один малюнок, одна частина виробу (віддільна або невіддільна)
може бути заявлена відносно багатьох виробів і, відповідно,
багатьох класів. Однак при встановленні обсягу правової охорони
промислового зразка вказівка на призначення виробів так само,
як і вказівка на класи МКПЗ, до уваги не приймається.

На підставі вище викладеного можна зробити висновок про
те, що вимоги до складу документів заявки на промисловий
зразок, необхідних для встановлення дати її подання, в Україні
та в Європейському Союзі мають принципові відмінності. Таким
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чином, з метою гармонізації українського законодавства з
законодавством ЄС необхідно внести відповідні зміни до Закону
України «Про охорону прав на промислові зразки» та Правил
складання та подання заявки на промисловий зразок.
_____________________________________________
1. Council Regulation (EC) No. 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу http://www.wipo.int/wipolex/
en/text.jsp?file_id=181814
2. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 №
3688-XII: станом на : 05.12.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу
до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3688-12
3. Правила розгляду заявки на промисловий зразок від 18.03.2002 № 198: станом
на 25.07.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0226-02
4. Правила складання та подання заявки на промисловий зразок від 18.02.2002
№ 110: станом на 11.01.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до
ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0226-02/print
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ПУБЛІЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В.І. Василенко

ДЕРЖАВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ

У РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ

Ефективне функціонування національної системи управління
інтелектуальною власністю, потребує постійного моніторингу
зарубіжного досвіду у сфері управління інтелектуальної
власністю. У цьому аспекті актуальним є вивчення державної
системи управління інтелектуальною власністю у Республіці
Білорусь (далі – РБ). На нашу думку, використання окремих
позитивних елементів білоруського досвіду було б корисним для
національної системи державного управління інтелектуальною
власністю.

Автор статті ставить за мету проаналізувати державну
систему управління інтелектуальною власністю в РБ.

Державна система управління інтелектуальною власністю
(далі – ІВ) Республіки Білорусь включає в себе спеціальне
законодавство та відповідну організаційну інфраструктуру.
Основними інститутами організаційної інфраструктури системи
та управління ІВ є Державний комітет з науки і технологій РБ,
Національний центр інтелектуальної власності, Судова колегія
у справах інтелектуальної власності Верховного Суду РБ,
Республіканська науково-технічна бібліотека, Патентні повірені,
Оцінювачі об’єктів інтелектуальної власності, БТВР –
Білоруське товариство винахідників і раціоналізаторів, а також
підрозділи на підприємствах [1].

Відповідно до Декрету Президента РБ № 9 від
04.08.2009 р., Державний комітет з науки і технологій РБ (далі –
ДКНТ) є центральним органом державного управління, що
проводить державну політику і здійснює регулювання та
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управління у сферах науково-технічної та інноваційної діяльності
(до липня 2010 року ці функції виконувала Національна академія
наук РБ) [2]. З метою реалізації ДКНТ РБ функції щодо
забезпечення розвитку системи науково-технічної інформації
(далі – НТІ) в РБ наказом ДКНТ № 231 від 5 серпня 2010 р.
було створено Міжвідомчу науково-методичну раду щодо
забезпечення розвитку державної системи науково-технічної
інформації в РБ, яка є консультативним органом управління щодо
забезпечення розвитку ДСНТІ (державна система науково-
технічної інформації) в РБ.

Основними її завданнями є:
- науково-методичне забезпечення робіт із забезпечення

розвитку ДСНТІ;
- розробка і реалізація необхідних науково-організаційних

заходів, що забезпечують досягнення поставлених цілей;
- розгляд питань, що виникають в ході виконання робіт [3]
Національний центр ІВ – підпорядкована ДКНТ РБ

організація, яка безпосередньо забезпечує охорону прав на
об’єкти права ІВ та здійснює встановлені законодавством функції
патентного органу РБ [4].

Центр здійснює свою діяльність на підставі Постанови Ради
Міністрів РБ від 31 травня 2004 р. N 641 «Про затвердження
Положення про Національний Центрі Інтелектуальної
Власності».

Судова колегія у справах ІВ Верховного Суду РБ –
спеціалізована колегія, яка розглядає спори, що виникають із
застосування законодавства, яке регулює майнові та особисті
немайнові відносини, які виникають у зв’язку зі створенням,
правовою охороною та використанням об’єктів права ІВ.

У 1998 р. в Закону РБ від 13.01.95 р. № 3514-ХІІ «Про
судоустрій та статус суддів в Республіці Білорусь» були внесені
зміни та доповнення, які передбачають створення у Верховному
Суді судової колегії по патентних справах, яка розглядає в межах
своїх повноважень справи суду першої інстанції та за
нововиявленими обставинами у складі трьох суддів.

З прийняттям у 1999 р. нового Цивільно-процесуального
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кодексу РБ, в якому було передбачено, що судовій колегії в
патентних справах Верховного Суду підсудні справи по спорах,
що виникають з застосування законодавства, яке регулює
майнові та особисті немайнові відносини, що виникають у зв’язку
зі створенням, правовою охороною та використанням об’єктів
промислової власності, а також справи по скаргам на рішення
Апеляційної ради патентної експертизи при патентному органі.

У 2000 р. Указом Президента РБ від 23.03.2000 р. № 152
та Постановою Пленуму Верховного Суду РБ від 30.03.2000 р.
№ 1 був сформований персональний склад судової колегії у
патентних справах у кількості чотирьох суддів. Законом РБ від
16.07.2001 р. № 48-3 «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів РБ у сфері промислової власності» встановлено, що єдиною
судовою інстанцією в РБ, правомочною розглядати спори про
об’єкти промислової власності, є судова колегія у патентних
справах Верховного Суду РБ.

Відповідно до закону РБ від 30.12.2002 р. № 171-3 «Про
внесення змін і доповнень до Цивільного процесуального кодексу
РБ», було розширено компетенцію судової колегії у патентних
справах. Нині колегії підсудні не тільки справи по спорах, що
стосуються об’єктів права промислової власності, а й справи,
пов’язані із захистом авторських і суміжних прав, тобто будь-
які справи стосовно всіх об’єктів ІВ.

З січня 2004 р. судова колегія з патентних справ Верховного
Суду РБ складається з 6 суддів. Кодексом РБ «Про судоустрій
і статус суддів» від 29.06.2006 р. № 139-3 (ред. від
30.12.2006 р.) Судова колегія по патентних справах Верховного
Суду РБ перейменована в судову колегію у справах ІВ
Верховного Суду РБ. З серпня 2007 р. судова колегія працює у
складі 7 суддів, разом із її головою [5].

Республіканська науково-технічна бібліотека (далі – РНТБ) –
підвідомча ДКНТ РБ організація, яка виконує в РБ функцію єдиного
загальнодоступного державного сховища патентних документів.
Інформаційні ресурси РНТБ представляють собою комплекс
науково-технічних документів, який призначений для
забезпечення інформаційних потреб фахівців науково-технічної
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сфери РБ на всіх етапах інноваційної діяльності: від формування
ідеї до створення та впровадження нової науково-технічної
продукції. Метою РНТБ є сприяння розвитку науково-технічної
сфери РБ, забезпечення максимального доступу до власних,
республіканським і міжнародних інформаційних ресурсів для
користувачів усіх регіонів РБ [6].

Патентним повіреним РБ є фізична особа, яка відповідає
вимогам Положення про патентного повіреного в РБ, атестована
та зареєстрована у Державному реєстрі патентних повірених
РБ, якій відповідно до законодавства надано право на
представництво фізичних та юридичних осіб з питань охорони
та реалізації прав на об’єкти промислової власності [7].

Оцінювачами об’єктів ІВ є атестовані у встановленому
порядку фізичні особи, які проводять незалежну оцінку об’єктів
права ІВ особисто, як індивідуальні підприємці або як працівники
юридичної особи, або індивідуального підприємця – виконавця
оцінки [8].

БТВР – Білоруське товариство винахідників і
раціоналізаторів – республіканське громадське об’єднання, що
здійснює організаційне управління та нормативно-методичне
забезпечення раціоналізаторської діяльності в РБ. Громадське
об’єднання БТВР здійснює свою діяльність з 1990 року і
об’єднує в собі 630 первинних організаціях з понад 66 тисяч
осіб.

БТВР є громадською творчою організацією, яка об’єднує
на демократичній і добровільній основі винахідників,
раціоналізаторів, авторів та інших громадян, які беруть участь
в технічній творчості і сприяють його розвитку. Основними
цілями діяльності БТВР є:

- розвиток технічної творчості винахідників, раціоналізаторів,
авторів, громадян РБ;

- надання матеріально-технічної, наукової, фінансової,
інформаційної, консультаційної, методичної та правової допомоги
членам БТВР, підприємствам, організаціям усіх форм власності
у розвитку творчої діяльності;

- захист прав винахідників, раціоналізаторів, професійних
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інтересів і прав працівників з раціоналізації і патентних служб
[9].

Особлива роль в управлінні об’єктами права ІВ в РБ
надається системі управління на корпоративному рівні. З цією
метою на підприємствах, в організаціях та установах РБ створено
патентні підрозділи. Основними їх завданнями є:

- виготовлення і проведення винаходу патентної та
ліцензійної діяльності як складової частини її науково-технічної
та інноваційної стратегії;

- розвиток на підприємстві винахідницької творчої діяльності,
використання об’єктів промислової власності (далі – ОПВ) у
господарській діяльності;

- стимулювання винахідницької діяльності, охороні прав та
інтересів авторів та осіб які сприяють створенню і використанню
ОПВ;

- сприяння в розробці об’єктів техніки і технології на
високому науково-технічному рівні і випуску продукції,
конкурентоспроможної на світовому рівні;

- виявлення ОПВ та забезпечення їх правовою охороною в
РБ і за кордоном [10].

Таким чином, система органів управління ІВ РБ, дає
підстави стверджувати, що на сьогодні державна система
управління ІВ в РБ є сформованим та самостійним державним
інститутом у цій сфері суспільних відносин.
____________________________________________
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Б.М. Гук, Ю.С. Кононенко

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ЯК СУБЄКТА

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Сучасний розвиток суспільних відносин практично
неможливий без інтелектуальної творчої діяльності як однієї з
основних рушійних сил розвитку цивілізації. Інтелектуальна
творча діяльність є неодмінною складовою функціонування
вищої школи, оскільки вищий навчальний заклад не тільки надає
відповідні освітні послуги, але й проводить наукову та науково-
технічну діяльність [1, ст.1]. Для забезпечення ефективної роботи
вітчизняної вищої школи у розвитку інтелектуального потенціалу
суспільства, важливе значення має наявність дієвого механізму
правового регулювання статусу науково-педагогічного
працівника як спеціального суб’єкта права інтелектуальної
власності у сфері освіти, результат творчої діяльності якого у
вигляді педагогічного досягнення неодмінно сприяє розвитку
людини у процесі навчання та виховання.

Зазначена тематика перебувала у фокусі уваги С. Братусь,
І. Дахно, О. Дзери, Ю. Єпіфанової, В. Корецького, Т. Красюк,
Н. Кузнєцової, Р. Майданник, О. Орлюк, О. Підопригори,
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О. Святоцький, Р. Стефанчука, Р. Шишки та іншіих науковців.
Проте детального дослідження потребує правовий режим
наукової діяльності педагогічних працівників, спрямованої на
створення об’єктів права інтелектуальної власності у сфері
освіти, що має своїм наслідком формування спеціального
статусу науково-педагогічного працівника як суб’єкта права
інтелектуальної власності. З огляду на порушену проблему,
метою статті є аналіз нормативних джерел та наукових поглядів
на зміст викладацької роботи у вищих навчальних закладах як
інтелектуальної творчої діяльності.

 В юридичній науці існують різні підходи до визначення
правового статусу науково-педагогічного працівника. Зокрема,
як сукупність всіх належних йому суб’єктивних юридичних прав,
свобод і обов’язків, що визначають його правове становище в
суспільстві, яке закріплено в Законі України від 17 січня
2002 року № 2984 – III «Про вищу освіту» [2, 70]. З іншого боку,
справедливо підкреслюється, що науково-педагогічна праця є
складним видом інтелектуальної творчої діяльності, головна
особливість якої полягає в тому, що навчальний процес
відбувається в педагогічній взаємодії зі студентами, що вимагає
від науково-педагогічного працівника володіння не лише
глибокими й системними знаннями в певній галузі науки, а й
уміння передавати знання іншим особам, формувати їх
особистість. Досягнення цієї мети можливе завдяки органічному
поєднанню викладачами різних видів науково-педагогічної
діяльності: навчальної, наукової, методичної, виховної,
організаційної тощо [3, 3].

Законом України  «Про наукову і науково-технічну
діяльність» визначено, що наукова діяльність – це інтелектуальна
творча діяльність, спрямована на одержання і використання
нових знань, а науково-технічна діяльність – інтелектуальна
творча діяльність, спрямована на одержання і використання
нових знань у всіх галузях техніки і технологій [4, ст.1 ]. Крім
того, цим же Законом визначено, що наукова та науково-технічна
діяльність у вищих навчальних закладах є невід’ємною
складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції
наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої
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освіти технологій [4, ст.61]. У цих двох нормативних визначеннях
об’єднуючим елементом змісту науково-педагогічної діяльності
є творчий характер роботи викладача, спрямованої на створення
і впровадження нових знань та інноваційних технологій, в
результаті чого створюється певний інтелектуальний продукт.
Таким продуктом у сфері освіти є підручники, навчально-
методичні посібники, що використовуються у навчальному
процесі, які за умови їх охороноздатності, визначеної цивільним
законодавством України, можуть бути об’єктом права
інтелектуальної власності. Такі об’єкти підпадають під загальний
перелік інших об’єктів авторського права, визначених Законом
України «Про авторське право і суміжні права» як інші твори [5,
п.17 ст. 8]. Зазначені наукові та нормативні визначення дають
підстави говорити, що обов’язковим елементом правового
статусу науково-педагогічного працівника є не тільки право на
свободу творчості, але на  особисті немайнові права автора на
створену ним власну педагогічну власність.

Також справедливою є теза, що результатом інтелектуальної
творчої праці є не лише новий інтелектуальний продукт, а й
інтелектуальний розвиток самої особистості [6, 48]. Такою
особистістю у вищій школі є науково-педагогічний працівник,
тобто особа, яка за основним місцем роботи у вищих навчальних
закладах третього і четвертого рівнів акредитації професійно
займається педагогічною діяльністю у поєднанні з науковою та
науково-технічною діяльністю [1, ст. 47]. Вітчизняне
законодавство загалом урегульовує правовий статус науково-
педагогічних працівників і змістом цього статусу є сукупність
прав та обов’язків, спрямованих, зокрема, на вільний вибір
методів та засобів навчання у межах, затверджених
навчальними планами; індивідуальними планами; право наукової
роботи [1, ст. 50], забезпечення високого науково-теоретичного
і методичного рівня викладання дисциплін у повному обсязі
освітньої програми відповідної спеціальності [1, ст. 51].

 Наукова діяльність науково-педагогічних працівників
навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації
регулюється і Законом України «Про наукову і науково-технічну
діяльність», де визначено, що науково-педагогічний працівник є
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не тільки учасником навчального процесу, але й суб’єктом
наукової та науково-технічної діяльності [4, ст. 4 ]. Проте названий
Закон, визначивши науково-педагогічних працівників суб’єктом
наукової і науково-технічної діяльності поряд з вченими та
науковими працівниками, їх правовий статус як науковця не
розширює, що дає підстави говорити про певні прогалини та
колізії у механізмі правового регулювання наукової діяльності
викладачів вищих навчальних закладів третього і четвертого
рівнів акредитації. Деякою мірою можна віднести до такого
механізму окремі загальні норми законодавства про вищу школу,
наукову та науково-технічну діяльність тощо, але більшість із
них на перше місце правового статусу науково-педагогічних
працівників ставить власне педагогічну діяльність, що певною
мірою обмежує їх права та свободи як суб’єкта наукової
діяльності, в процесі якої створюються відповідні об’єкти
інтелектуальної власності.

 Науково-педагогічна діяльність постійно супроводжується
підготовкою авторських програм та методик навчання, окремого
навчального курсу, дисципліни, модуля, навчальних програм
тощо, що вимагає творчого підходу для створення і
впровадження в освітній процес нового інтелектуального
продукту. Такий працівник, який створив інтелектуальний
продукт, апріорі стає суб’єктом авторського права з відповідними
правими та обов’язками щодо створеного ним об’єкту.
Особливість авторських прав науково-педагогічних працівників
полягає у тому, що автор як фізична особа, творчою працею
якої створено об’єкт права інтелектуальної власності, володіє
сукупністю особистих немайнових (моральних) прав, які не
можуть бути відчужені від працівників науково-педагогічної
сфери внаслідок самої природи її інтелектуальної діяльності [4,
ст.4 ].

 Особливість правового регулювання статусу науково-
педагогічного працівника полягає ще й у тому, що він перебуває
у складних трудових відносинах з роботодавцем, предметом
яких є, насамперед, освітня діяльність викладача. Водночас,
викладацька робота неможлива без творчого підходу,
враховуючи природу педагогіки та й завдань вищої школи, одним
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із яких є і здійснення наукової і науково-технічної (для вищих
навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації),
творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої
діяльності [1, ч.2 ст. 22 ]. Саме тому варто погодитися з думкою,
що під чар здійснення наукової й науково-педагогічної діяльності
у НПП ВНЗ виникають трудові й авторські права, що складають
зміст відповідних правовідносин [7, 7]. Це вказує на особливий
юридичний склад правового статусу науково-педагогічного
працівника вищого навчального закладу третього і четвертого
рівнів акредитації, що потребує особливого механізму правового
регулювання, основу якого мають становити норми трудового
та цивільного права, імперативно-диспозитивний характер
методів правового регулювання відносин авторського права
педагогічних працівників тощо.

 Створені науково-педагогічним працівником об’єкти права
інтелектуальної власності, що мають відповідну пізнавальну
цінність чи новизну для навчального процесу, можуть
використовувати й інші викладачі, які за певних умов можуть
набути статусу суб’єкта суміжних прав. Це питання дискусійне
і потребує окремого дослідження, як питання щодо визнання
суб’єктом авторського права навчального закладу, з яким у
трудових відносинах перебуває науково-педагогічний працівник.

Розкриваючи окремі аспекти правового статусу науково-
педагогічного працівника вищого навчального закладу третього
і четвертого рівнів акредитації у межах стислого дослідження,
складно охопити всі сторони механізму правового регулювання
статусу такої категорії працівників. Проте навіть з такого аналізу
можна говорити про доцільність уточнення окремих положень
Закону України «Про наукову і науково – технічну діяльність»
щодо прирівнювання науково-педагогічного працівника з
відповідним науковим ступенем і вченим званням до категорії
вченого. Для урегулювання цього питання можливо було б  абзац
7 ст.1 названого Закону викласти у такій редакції: вчений –
фізична особа (громадянин України, іноземець або особа без
громадянства), яка має повну вищу освіту та проводить
фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження, здійснює
науково-педагогічну діяльність у вищому навчальному закладі
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третього-четвертого рівнів акредитації і отримує наукові та (або)
науково-технічні  результати, а також має творчі досягнення в
педагогічній діяльності.

Звичайно, такі пропозиції потребують детального
дослідження, але, на думку автора, вони при ґрунтовному вивчені
могли б суттєво змінити правовий статус науково-педагогічного
працівника як суб’єкта авторського на результати творчої
діяльності в освітянській сфері.
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О.В. Дробот

МІЖНАРОДНІ АКТИ У CФЕРІ ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

ТА СУМІЖНИХ ПРАВ

Суспільне життя України, поряд із національним
законодавством, регулюють і міжнародні нормативно-правові
акти. Відповідно до положень Конституції України чинні
міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, є частиною національного
законодавства України [1, ч. 1 ст. 9]. У цьому контексті
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безперечним є необхідність та реальна можливість правового
регулювання захисту авторських та суміжних прав і міжнародно-
правовими актами.

Проблема міжнародно-правової охорони авторських і
суміжних прав постала в кінці XIX ст. Об’єкти авторського права
у галузі літератури, мистецтва перекладалися та іншими
способами використовувалися без згоди авторів за кордоном.
Тому, актуальним стало питання уніфікації правових засад у сфері
створення, використання та охорони об’єктів права
інтелектуальної власності.

Існує ціла низка міжнародних актів щодо захисту авторських
прав. Однією з перших конвенцій, спрямованих на охорону
авторських прав, була Бернська конвенція про охорону
літературних і художніх творів (ухвалена 09.09.1886 р.). На
вимогу технічного прогресу її текст  неодноразово переглядався,
і на сьогодні всі країни-учасниці цієї конвенції керуються її
останньою редакцією – Паризьким актом (від 24.07.1971 р.) [2,
54].

Наслідком підписання Бернської конвенції стало створення
Бернського союзу, учасниками якого є понад 150 країн. Україна
стала учасницею Бернської конвенції 25 жовтня 1995 року після
набрання чинності Законом України «Про приєднання до
Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів»
від 31.05.1995 року.

Бернська конвенція затвердила концепцію територіалізму
щодо охорони об’єктів авторських прав. Цей принцип закріплено
у ст. 5 Бернської конвенції, відповідно до якої автори будь-якої
країни-учасниці мають в інших країнах-учасницях щодо власних
творів (як опублікованих, так і не опублікованих) права, які
надаються тепер чи будуть надані в майбутньому відповідними
законами цих країн власним громадянам, а також права,
спеціально передбачені Конвенцією [3, ст. 5].

Бернською конвенцією визначений перелік виключних прав
автора. До них належить: право автора на переклад твору; право
дозволяти його відтворення, дозволяти публічне виконання
драматичних і музичних творів по радіо і телебаченню;
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переробку творів одного виду в інший; запис механічним
способом музичних творів тощо. Перелік об’єктів авторського
права в Бернській конвенції розширювався з розвитком
суспільного прогресу. Конвенція визначає серед об’єктів
авторського права твори літератури, науки, мистецтва у вигляді
книг, брошур тощо, лекції, проповіді, музично-драматичні твір,
хореографічні, пантоміми, музичні твори, кінематографічні твори,
малюнки, твори живопису, архітектури, скульптури, графічні й
літографічні твори, фотографії, твори прикладного мистецтва,
карти, ескізи, пластичні твори тощо. Цей перелік не є остаточним
і вичерпним.

Одним з важливих міжнародно-правових документів у сфері
охорони авторських прав є Всесвітня (Женевська) конвенція про
авторське право. Вона розроблялася під егідою ЮНЕСКО і
підписана 6 вересня 1952 р. Учасницями цієї Конвенції є понад
100 країн. Україна є учасницею Бернської конвенції як
правонаступник СРСР, для якого ця Конвенція набрала чинності
27 травня 1973 р.

Принципової різниці між Бернською і Женевською
конвенціями немає, але є істотні відмінності в окремих
положеннях. Всесвітня (Женевська) конвенція не містить
широкого переліку творів науки, літератури і мистецтва, які
підпадають під її охорону. Немає в цій конвенції і детальної
регламентації щодо охорони окремих об’єктів авторського права.
У ст. І наводиться лише примірний перелік творів науки,
літератури і мистецтва, які підпадають під правову охорону.
Всесвітня конвенція нічого не говорить про твори прикладного
мистецтва і фотографії.

Всесвітня конвенція також базується на принципі
національного режиму. Кожна держава-член Всесвітньої
конвенції надає іноземним авторам таку ж охорону, як і власним
авторам [4]. Дана Конвенція містить специфічні норми щодо
формального оформлення авторських прав виходячи з того, що
багато країн у своїх національних законодавствах містять норми
щодо формальностей.

Строк охорони об’єктів авторського права Всесвітня
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конвенція встановляла не менше 25 років після смерті автора.
На відміну від Бернської конвенції дана конвенція не передбачає
охорони особистих немайнових прав.

Досить детально Всесвітня конвенція регламентує право
на переклад. Стаття V Конвенції проголошує, що права, згадані
в статті І, включають виключне право автора перекладати,
випускати в світ переклади і дозволяти переклади і випуск в
світ перекладів творів, що охороняються на підставі цієї Конвенції
[4, ст. V].

Наступним міжнародно-правовим документом у сфері
охорони суміжних прав стала Міжнародна конвенція про охорону
прав виконавців, виробників фонограм і організацій ефірного
мовлення («Римська конвенція») Бурхливий розвиток звуко- і
відеозаписувальної техніки та технічних пристроїв для передачі
звуків і зображень на далекі відстані зумовили виникнення ринку
аудіо- і відеопродукції. Цей ринок досить інтенсивно і успішно
розвивається і вже приносить солідні прибутки його учасникам.

Зазначені фактори зумовили необхідність створення
системи правової охорони як на національному, так і на
міжнародному рівні нових об’єктів інтелектуальної власності –
об’єктів суміжних прав. Проблема охорони об’єктів суміжних
прав на міжнародному рівні з середини минулого століття
постала настільки гостро, що вже в 1961 р. була підписана
Конвенція, яку стали називати Римською конвенцією.
Особливість суміжних прав полягає в тому, що вони є правовою
формою реалізації авторських прав. Отже, головною метою
Римської конвенції є охорона суміжних прав. Це перша
міжнародна угода такого виду. Перша стаття Римської конвенції
визначає, що охорона суміжних прав повинна здійснюватися в
такий спосіб, щоб не зашкодити авторським правам [5].
Об’єктами охорони Конвенції є права на виконання, права
виробників фонограм та права організацій ефірного мовлення
на свої передачі (програми).

29 жовтня 1971 року була прийнята Конвенція про охорону
інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх
фонограм. Прийняття цієї Конвенції, відомої як Конвенція про
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фонограми, було зумовлено зростаючими масштабами
незаконного відтворення фонограм, що має місце в усьому світі.

Відповідно до Конвенції кожна держава-учасниця
зобов’язується охороняти виробників фонограм, які є
громадянами інших держав-учасниць, від виробництва копій
фонограм без згоди виробника і від ввозу таких копій кожного
разу, коли згадане виробництво чи ввезення здійснюються з
метою їх розповсюдження серед публіки, а також від
розповсюдження цих копій серед публіки [6].

Важливим міжнародним актом у сфері охорони авторських
і суміжних прав є Договір Всесвітньої організації інтелектуальної
власності, укладений Дипломатичною конференцією з питань
авторського права і суміжних прав 20 грудня 1996 р. Прийняття
цього Договору було зумовлено необхідністю подальшого
удосконалення міжнародно-правової охорони виконань і
фонограм. Стаття 1 Договору проголошує, що Договір ні в якій
мірі не применшує значення Римської конвенції. Охорона, що
надається за цим договором, ніяким чином не завдає шкоди
охороні авторського права на літературні і художні твори [7, ст.
1].

Крім вищевказаних міжнародних актів, слід згадати інші,
зокрема: Угоду про співробітництво у сфері авторського права і
суміжних прав, підписану 24.09.1993 р.; директиви Ради Європи
«Про правовий захист комп’ютерних програм» від
14.05.1991 р., «Про право на прокат та деякі суміжні права» від
19.11.1992 р., «Про уніфікацію строку охорони авторського права
і деяких суміжних прав» від 23.10.1993 р. та інші.

Таким чином, сфера дії авторських і суміжних прав
регулюється, в першу чергу, міжнародними актами, які
відіграють важливу роль у формуванні національного культурного
потенціалу, міжнародному культурному обміні, а також у
розвитку рівноправних міждержавних торгово-економічних
відносин.
_________________________________________________
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О.О. Кравченко

СУТНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЯК
ФАКТОРУ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

На сьогоднішній день однією із рушійних сил розвитку
цивілізації є інтелектуальна творча діяльність людини.
Ефективність економіки, науково-технічний та соціально-
економічний прогрес залежать від інтелектуальної творчої
діяльності людини та накопичених нею знань. Як свідчить
світовий досвід, використання результатів інтелектуальної
діяльності підтверджує ефективність інноваційної моделі
розвитку, оскільки основним суспільним багатством розвинутих
країн є нова інтелектуальна еліта: науковці, висококваліфіковані
інженери, інші фахівці, зайняті у сфері високих технологій,
розповсюдження інформації та нових знань. Висококваліфіковані
спеціалісти є носіями інтелектуального капіталу. Саме
інтелектуальний капітал задає темп і характер оновлення
технологій виробництва та надання послуг, що потім стає
головною конкурентною перевагою на ринку.

Перше, ніж говорити про інтелектуальний капітал як фактор
розвитку інноваційної економіки, необхідно провести огляд
існуючих точок зору щодо визначення поняття «інтелектуальний
капітал». Одним із перших визначення терміну «інтелектуальний
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капітал» запропонував Дж. К. Гелбрейт у 1969 році. Під ним він
розумів щось більше, ніж «чистий інтелект» людини, що включає
певну інтелектуальну діяльність. Стюарт Т.А. запропонував
тлумачити інтелектуальний капітал як «інтелектуальний
матеріал, який включає знання, досвід, інформацію і
інтелектуальну власність, і приймає участь в створенні
цінностей. Це колективна розумова енергія» [1]. Аналогічної
думки і А.А. Чухно: «Це капітал, що акумулює наукові та
професійно-технічні знання працівників, поєднує інтелектуальну
працю та інтелектуальну власність, нагромаджений досвід,
спілкування, організаційну структуру, інформаційні мережі, –
тобто все те, що визначає імідж фірми та зміст її бізнесу» [2,
155].

Крупка Я.Д. та Хвищун І.П. визначають інтелектуальний
капітал як сукупність знань, навичок, вмінь всіх працівників
підприємства, які представлені інтелектуальними ресурсами та
включають в себе інтелектуальні людські, структурні і ринкові
засоби підприємства, зокрема, нематеріальні активи, які
формують конкурентні переваги підприємства [3]. З наведеного
визначення випливає, що інтелектуальний капітал створює
цінність для підприємства, забезпечує його
конкурентоспроможність на ринку, сприяє швидкому реагуванню
на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища.

Бутнік-Сіверський О.Б. зазначає, що «інтелектуальний
капітал – це створений або придбаний інтелектуальний продукт,
який має вартісну оцінку, об’єктивований та ідентифікований
(відокремлений від підприємства), утримується підприємством
(суб’єктом господарювання) з метою ймовірності одержання
прибутку (додаткової вартості)» [4].

Відповідно до наказу Міністерства промислової політики
«Щодо оцінки інтелектуального капіталу державних науково-
технічних установ» від 31. 05. 2008 р. №314, інтелектуальний
капітал – це створений або придбаний інтелектуальний продукт,
який має вартісну оцінку, об’єктивований та  ідентифікований
(відокремлений  від  організації (установи), утримується
організацією  (установою)  з метою одержання прибутку
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(додаткової вартості); – це ресурс, який характеризує знання,
інтелектуальний потенціал організації та є один з нових критеріїв
визначення конкурентноздатності організації [5].

Сутність інтелектуального капіталу як економічної категорії
визначається як система відносин різних економічних суб’єктів
з приводу раціонального стійкого його відтворення на основі
прогресивного розвитку науки в цілях конкурентоспроможного
виробництва конкретних товарів, послуг, прибутку, підвищення
життєвого рівня працівників, вирішення проблеми нерівномірності
світового та регіонального розвитку на основі персоніфікованих
економічних інтересів суб’єктів [6].

Необхідно зазначити, що більшість дослідників дійшла
висновку, що на рівні організації інтелектуальний капітал є сумою
трьох складових. Така ж структура закріплена і на
законодавчому рівні. Так, відповідно до наказу Міністерства
промислової політики «Щодо оцінки інтелектуального капіталу
державних науково-технічних установ» від 31. 05. 2008 р. №314,
на рівні організації інтелектуальний капітал є сумою трьох
складових: людський капітал, структурний капітал і споживчий
капітал [5].

Рис. 1. Структура інтелектуального капіталу

Інтелектуальний капітал 

Людський капітал 

Структурний капітал 

Споживчий капітал 

Сукупність знань, 
навичок, творчих 

здібностей, а також 
спроможність 
власників та 

наукових 
працівників 

відповідати вимогам 
і задачам установи 

(організації) [5]. 

Програмні засоби ЕОМ, 
програмне забезпечення, 
бази даних, організаційна 

структура, патенти, товарні 
знаки, а також всілякі 

організаційні механізми, 
які забезпечують 
продуктивність 
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функціонування установи 
(організації) [5]. 

Майбутній 
споживачі 

продукції установи 
(організації) та її 

спроможність 
задовольнити їхні 

запити [5] 
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А.А. Чухно охарактеризував такі два структурних елементи
інтелектуального капіталу як людський капітал і структурний
капітал. На його думку, людський капітал втілений у
працівниках компанії у вигляді досвіду, знань, навичок, здібностей
до нововведень, а також у загальній культурі, філософії фірми, її
внутрішніх цінностях, застосованих до виконання поточних
завдань. Іншими його складовими є моральні цінності компанії,
культура праці та культура управління, культура підприємницької
діяльності, загальний підхід до справи.

Фундаментальна особливість людського капіталу полягає
у тому, що він не може бути власністю компанії. Людей можна
найняти, але їх не можна придбати у власність. У зв’язку з цим,
зазначають фахівці, людський капітал не може належати не
тільки власним засобам фірми, а й взагалі його не можна
розглядати як одну зі статей її активів. Його також вважають
як тимчасово залучені засоби, що належать до пасивів подібно
до боргових зобов’язань та випущених акцій, і внаслідок
невідчутності його не можна традиційно вартісно оцінювати.
Людський капітал, будучи у повному розумінні невідчутним
чинником, невіддільним і невідчужуваним капіталом, не можна
скопіювати або відтворити в жодній іншій організації.

Структурний капітал передбачає технічне й програмне
забезпечення, організаційну структуру, патенти, торгові марки і
все те, що дає змогу працівникам компанії реалізувати
виробничий потенціал. Цей капітал також охоплює відносини,
які виникли між компанією та її клієнтами. На відміну від
людського, він може бути власністю компанії, а отже, об’єктом
купівлі-продажу. Структурний капітал у цілому чи його окремі
складові, що функціонують об’єктивно, можна скопіювати,
відтворити або відчужити на користь іншої фірми або навіть
окремої особи [7].

С.М. Ілляшенко визначає споживчий капітал (або
інтерфейсний капітал) як зв’язки з економічними контрагентами
(постачальниками, споживачами, посередниками, кредитно-
фінансовими установами, органами влади та ін.), інформація про
економічних контрагентів, історія взаємин з економічними
контрагентами, торговельна марка (бренд) [8].
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Однією з головних цілей формування споживчого капіталу
є створення такої структури, котра дозволить споживачу
продуктивно взаємодіяти з персоналом організації. Значення
цього різновиду інтелектуального капіталу полягає в тому, що
він здатен формувати конкурентні переваги зовнішнього
походження [9].

Людський, організаційний та споживчий капітал
взаємодіють між собою та доповнюють організацію
конкурентними перевагами, тому раціональне управління цими
складовими має забезпечувати в результаті синергетичний
(сумарний) ефект.

Отже, становлення будь-якого підприємства на інноваційний
шлях розвитку передбачає використання факторів
нематеріального характеру, що включають в себе знання та
досвід співробітників, інноваційний потенціал, об’єкти
інтелектуальної власності, зв’язки з існуючими та новими
клієнтами тощо. Ці фактори формують інтелектуальний капітал
і безпосередньо впливають на інноваційні перетворення
підприємства. Тому здійснення ефективної інноваційної діяльності
та її розвиток неможливий без розуміння сутності
інтелектуального капіталу інноваційного підприємства
______________________________________________
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Ю.В. Осипова

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА «СЛУЖБОВІ»

ОПІВ, СТВОРЕНІ У ВНЗ УКРАЇНИ

Враховуючи той факт, що більшість об’єктів права
інтелектуальної власності (далі – ОПІВ), що створюються у
вищих навчальних закладах України (далі – ВНЗ), мають статус
«службових», питання пов’язані з визначенням змісту права
інтелектуальної власності на вказану категорію ОПІВ є досить
важливими та актуальними. На жаль, аналіз чинного
законодавства України, присвяченого «службовим» ОПІВ,
дозволяє говорити про те, що норми останнього не дозволяють
однозначно вирішити питання приналежності не лише майнової
частини права інтелектуальної власності на «службові» ОПІВ,
а й особистих немайнових прав інтелектуальної власності на
вказану категорію ОПІВ.

З огляду на зазначене автор статті ставить за мету з’ясувати
питання приналежності та змісту особистих немайнових прав
інтелектуальної власності на «службові» ОПІВ, створені у ВНЗ.

Теоретичну основу цього дослідження склали роботи,
зокрема, таких вчених як О. Штефан [1], Н. Халаїм [2],
Т. Ярошевська [3].

Системний аналіз ч. 1 ст. 429 Цивільного Кодексу України
(далі – ЦК України) [4] та ст. 16 Закону України «Про авторське
право та суміжні права» [5], ч. 5 ст. 8, ст. 9 Закону України «Про
охорону прав на винаходи і корисні моделі» [6], ч. 3 ст. 6, ст. 7
Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних
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мікросхем» [7], ч. 4 ст. 7, ст. 8 Закону України «Про охорону
прав на промислові зразки» [8], ч. 4 ст. 16, ст. 17 Закону України
«Про охорону прав на сорти рослин» [9] свідчить про те, що
кодекс та спеціальні закони по різному вирішують питання
приналежності особистих немайнових прав інтелектуальної
власності на «службові» ОПІВ. Так, зокрема, спеціальні закони
[4–9] ведуть мову про те, що вказані вище права інтелектуальної
власності належать виключно творцю «службового» ОПІВ. У
той же час ЦК України [4] говорить про приналежність особистих
немайнових прав інтелектуальної власності як творцю
«службового» ОПІВ, так і його роботодавцю. З огляду на
зазначене постає питання, на користь якого законодавчого акту –
ЦК України чи спеціальних законів у сфері інтелектуальної
власності – має вирішуватися зазначена колізія норм. Слід
зауважити, що це питання у літературі, як правило, ставиться
та вирішується стосовно майнових прав інтелектуальної
власності на «службові» ОПІВ. Так, на думку науковців, при
вирішенні питання приналежності майнової частини права
інтелектуальної власності слід керуватися положеннями саме
ЦК України (ч.2 ст. 429), оскільки: 1) ЦК України прийнято
пізніше; 2) ЦК України відповідно до ч.2 ст. 4 є основним актом
цивільного законодавства; 3) норма ч. 2 ст. 429 ЦК України не
має характеру посилання та не надає можливості змінити її
спеціальним законом [2, С. 11]. Погоджуючись з вказаними
аргументами, вважаємо, що колізія норм ЦК України та
спеціальних законів в частині приналежності особистих
немайнових прав інтелектуальної власності, як і у випадку з
майновою частиною цього права, має вирішуватися на користь
ЦК України. Отже, з огляду на зазначене, можна говорити про
те, що у разі створення у ВНЗ «службового» ОПІВ, носіями
особистих немайнових прав інтелектуальної власності,
відповідно до ч. 1 ст. 429 ЦК України [5], буде як творець такого
ОПІВ, так і його роботодавець – ВНЗ. Хотілось би зауважити,
що вказана приналежність особистих немайнових прав
інтелектуальної власності роботодавцю, на сьогодні, є



161

Публічні засади регулювання інтелектуальної власності та інноваційної діяльності

гіпотетичною, оскільки, як вірно зауважують науковці [1, С. 107;
3, С. 99], законодавець досі не визначив перелік тих особистих
немайнових прав інтелектуальної власності, що можуть
належати роботодавцю. Деякі науковці висловлюють
припущення, що  в даному випадку мова йде про право на
забезпечення недоторканості твору, передбачене ст. 439
ЦК України [1, С.107]. Останнє, виходячи зі змісту  ч. 2 ст. 439
ЦК України [4], а також ч. 2 ст. 29 Закону України «Про
авторське право та суміжні права» [5] та п. 2 статті 6 bis
Бернської конвенції «Про охорону літературних та художніх
творів» [10], може належати не лише автору твору, а й іншим
особам. Крім того, можна припустити, що до вказаної категорії
прав можна віднести право на найменування, право на відзив
твору тощо. Однак, враховуючи особливості природи особистих
немайнових прав інтелектуальної власності, зокрема, їх тісний
зв’язок з особою творця, їх невідчужуваність та
непередаваність, а також враховуючи той факт, що саме творець
ОПІВ є первинним суб’єктом права інтелектуальної власності,
в тому числі «службового», можна говорити про те, що,
включаючи до ЦК України норми, які передбачають
приналежність особистих немайнових прав інтелектуальної
власності іншій ніж творець особі (ч.2, ч.4 ст. 423, ч. 1 ст. 429,
ч. 1 ст. 430 ЦК України), законодавець не розуміє цих
особливостей та робить помилку. Зрозуміло, що ВНЗ, як і будь-
який інший роботодавець, зацікавлений у можливості наносити
своє найменування на примірники службових творів, складених
творів (зокрема, журналів, газет, збірників), що створюються у
його «стінах». Можливо, навіть у включення його назви у назву
винаходу тощо. Безумовно є зацікавленість і у можливості
протидіяти творцю «службового» ОПІВ, зокрема, у разі
наявності бажання останнього відізвати службовий твір. Крім
того, можливі ситуації, коли службовий твір на думку роботодавця
потребує передмови чи післямови або внесення інших змін до
службового твору, а творець-працівник, користуючись своїм
правом на цілісність та недоторканість твору, протидіє цьому
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тощо. Однак не зважаючи на це, на нашу думку, для вирішення
вказаних проблемних ситуації краще було б не передбачати
приналежність окремих особистих немайнових прав
інтелектуальної власності роботодавцю, а доповнити ЦК України
та відповідні спеціальні закони нормами, присвяченими
обмеженню вказаних прав творця у тих випадках, коли той чи
інший ОПІВ є службовим. Можливі і інші механізми, зокрема,
можна, не обмежуючи особисті немайнові права інтелектуальної
власності творця, а передбачити схему грошових компенсацій,
наприклад, за відзив службового твору тощо. Останнє сприятиме
більш сумлінному відношенню творця-працівника до реалізації
своїх особистих немайнових прав інтелектуальної власності на
«службові» ОПІВ.

Зазначене вище є також важливим з огляду на те, що ч.1
ст. 429 ЦК України [4], на відміну від її другої частини, не є
диспозитивною, тобто законодавець не передбачає можливості
її зміни у договірному порядку. Не містить вказана норма і
винятків з вказаного у ній правила. Як наслідок, можна зробити
висновок про те, що на практиці можлива наступна абсурдна
ситуація: майбутній творець «службового» ОПІВ та його
роботодавець домовляються про приналежність усіх майнових
прав інтелектуальної власності творцю-працівнику, бажаючи щоб
останній був єдиним суб’єктом (носієм) права інтелектуальної
власності на «службовий» ОПІВ, або взагалі передають вказані
майнові права третій особі, однак, не зважаючи на це
роботодавець, а в нашому випадку ВНЗ, все одно залишається
суб’єктом права інтелектуальної власності на зазначений вище
ОПІВ, оскільки є носієм окремих особистих немайнових прав
інтелектуальної власності.

Слід зауважити, що положення ч.1 ст. 429 ЦК України [4]
не слід застосовувати до ситуації, коли мова йде про службовий
винахід створений  з використанням досвіду, виробничих знань,
секретів виробництва і обладнання роботодавця, оскільки, як
вірно зазначають деякі науковці, вказана категорія ОПІВ не
входить до поняття «об’єкту, створеного у зв’язку з виконання
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трудового договору» [2, С.10-11; 3, С.73]. Зазначене є
справедливим і для службової корисної моделі, створеної з
використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва
і обладнання роботодавця, оскільки у даному контексті
законодавець не розділяє ці поняття.

Що стосується змісту особистих немайнових прав
інтелектуальної власності, то, на перший погляд, ст. 429 ЦК
України [4] не вносить якихось особливостей у вирішення
вказаного питання у порівнянні з тими випадками, коли ОПІВ є
«вільними», тобто створюється творцем не в порядку виконання
ним трудового договору. Однак, більш детальний аналіз ч. 1 ст.
429 ЦК України [4] дозволяє говорити про те, що, наділяючи
роботодавця окремими особистими немайновими права
інтелектуальної власності законодавець, не вказуючи при цьому
на спільну приналежність вказаних прав творцю «службового»
ОПІВ та його роботодавцю (як це зроблено, зокрема, у ч. 2 ст.
429 ЦК України щодо майнової частини права інтелектуальної
власності), фактично, має на увазі те, що зазначені права
відчужуються у першого з вказаних вище суб’єктів права
інтелектуальної власності та переходять до другого в силу
закону. Тобто зміст особистих немайнових прав інтелектуальної
власності творця «службового» ОПІВ не є ідентичним змісту
вказаних прав у випадку створення ОПІВ не у зв’язку з виконання
трудового договору. Іншими словами, у переліку особистих
немайнових прав інтелектуальної власності творця «службового»
ОПІВ будуть відсутні ті права, які будуть передані роботодавцю,
згідно із законом.

Отже, підсумовуючи усе вищевикладене можна зробити
наступні висновки: 1) особисті немайнові права інтелектуальної
власності можуть входити до змісту права інтелектуальної
власності на «службові» ОПІВ, створені у ВНЗ, не лише творця-
працівника, а й, у визначених законом випадках, до змісту права
інтелектуальної власності ВНЗ; 2) зміст особистих немайнових
прав інтелектуальної власності творця «службового» ОПІВ та
ВНЗ буде визначатися в залежності від виду ОПІВ згідно з тими
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загальними та спеціальними нормами ЦК України та спеціальних
законів у сфері інтелектуальної власності, що стосуються змісту
особистих немайнових прав інтелектуальної власності, з
урахуванням тих положень закону, що визначатимуть, які саме
окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності
належать роботодавцю. При цьому, зазначене не стосується
таких службових ОПІВ як винаходи та корисні моделі, створені
працівниками ВНЗ з використанням досвіду, виробничих знань,
секретів виробництва і обладнання вищого освітнього закладу.
У вказаному випадку особисті немайнові права інтелектуальної
власності на такі ОПІВ належатимуть виключно їх творцю.
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І.В. Полинько

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СОРТИ

РОСЛИН В УКРАЇНІ

Одним із головних завдань аграрної політики в Україні є
проведення заходів щодо збільшення виробницва та покращення
якості продукції рослинництва шляхом розширення й оновлення
сортових рослинних ресурсів, які визначають продовольчу
безпеку держави та використовуються у подальшому
селекційному процесі. З розвитком селекційної науки у галузі
рослинництва та потребами сільського господарства виникла
потреба у підтримці національних аграріїв з боку держави.
Необхідність створення в Україні ефективної системи
державного управління з охорони прав інтелектуальної власності
на сорти рослин викликана як міжнародними зобов’язаннями
України, зокрема вступом нашої країни до Міжнародного союзу
з охорони нових сортів рослин, Світової організації торгівлі, так і
внутрішніми процесами в державі, наприклад, проведенням ряду
заходів із реєстрації сортів, що поширені на території України,
охорони прав селекціонерів і впровадження сортової сертифікації
насіння.

Організація відповідних процесів насамперед залежить від
дієвої системи державного управління у сфері права
інтелектуальної власності на сорти рослин. Державне управління
– певний вид діяльності органів держави, що має виконавчий та
розпорядчий характер. Полягає в організовуючому впливі на
суспільні відносини в економічній, соціально-культурній і
адміністративно-політичній сферах шляхом застосування
державно-владних повноважень. Державному управлінню
властиві всі основні ознаки виконавчої влади, яка і є
відображенням поділу державної влади на окремі гілки. Воно
спрямоване на виконання законів та інших нормитивно-правових
актів: пов’язане з використанням методів нормотворчості й
розпорядливості; має підзаконний характер, передбачає
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можливість судового захисту громадянами своїх прав і свобод
у разі їх порушення органами та посадовими особами
викорнавчої влади. Домінуючим в правовому регулюванні
державного управління є адміністративне право, яке закріплює
організацію, повноваження і порядок діяльності органів
державної влади механізм функціонування державної служби,
форми взаємовідносинцих органів з громадянами та іншими
суб’єктами адміністративного права [1, 119].

Значна частка у ролі держави – участь у забезпеченні прав
за набуттям прав на сорти рослин, їх реєстрацією і реалізацією –
є важливою програмою Міністерства аграрної політики і
продовольства України. Особливої актуальності ця проблема
набула після ліквідації в 2011 р. Державної служби з охорони
сортів рослин. На етапі розвитку державно-правових відносин
у сфері охорони прав на сорти рослин, повноваження
ліквідованого органу передано до Державної ветеринарної та
фітосанітарної служби України та Державної інспекції сільського
господарства. Однак, на нашу думку, виникає питання, чи
доцільно створювати два державні органи, які опікуються
питаннями охорони сортів рослин та здійснюють
взаємодоповнюючі функції.

На сучасному етапі адміністративної реформи в Україні
державне управління у сфері охорони прав на сорти рослин
здійснюється на підставі двох Указів Президента: «Про
Державну інспекцію сільського господарства України» [2] та
«Про затвердження Положення про Державну ветеринарну та
фітосанітарну службу України» [3]. Повноваження з проведення
державної науково-технічної експертизи сортів рослин та видачі
охоронних документів на сорти рослин як об’єкти права
інтелектуальної власності належать Держветфітослужбі. Вона
виконує функції адміністративної національної організації з
карантину та захисту рослин, організації правової охорони
інтелектуальної власності на сорти рослин. Повноваження з
контролю за набуттям, реалізацією прав інтелектуальної
власності на сорти рослин здійснює Держсільгоспінспекція.
Детальніше зупинимось на висвітленні її повноважень.
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Повноваження Держсільгоспінспекції стосуються
здійснення контролю за дотриманням юридичними і фізичними
особами вимог законодавства з охорони прав на сорти рослин у
сфері виробництва, використання, зберігання, реалізації та
розмноження садивного матеріалу сортів рослин. Зазначене
передбачене ст. 14 Закону України «Про насіння та садивний
матеріал» [4] і означає, що суб’єкти насінництва й розсадництва
мають право розмножувати, заготовляти, реалізовувати та
використовувати насіння і садивний матеріал сортів рослин
(клонів, ліній, гібридів), якщо їх виробничі умови відповідають
атестаційним вимогам, занесені до Державного реєстру
виробників насіння та садивного матеріалу, що підпорядковано
Держсільгоспінспекції. Водночас виробники насіння і садивного
матеріалу зобов’язані укладати ліцензійні договори на
використання сортів рослин з власниками сорту, відповідно до
Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» [5],
вирощувати насіння і садивний матеріал згідно з обсягом,
визначеним договором [6].

Зауважимо, що контроль за обсягами виробництва та
продажу (реалізації) насіння (садивного матеріалу) сортів,
допущених до господарського використання, його власнику,
автору-селекціонеру, самостійно здійснити не можливо, оскільки
поки що у нашій країні відсутня розгалужена регіональна
інформаційна мережа, що дозволяє ознайомитися з відомостями
про обсяги використання насіння (садивного матеріалу)
зареєстрованих сортів, з їх основними споживчими
характеристиками [3]. Саме тому постає гостра потреба в
контролі за обігом зареєстрованих сортів рослин й створенні
ефективної системи контролю та охорони прав селекціонерів.
За відсутності дієвого механізму охорони та контролю за
реалізацією прав на сорти рослин складно досягти гармонії між
селекціонерами та суб’єктами розсадництва. На нашу думку,
це питання потребує законодавчого врегулювання з метою
зупинення незаконного комерційного обігу садивного матеріалу.

Важливим також є питання використання сорту та виплата
авторської винагороди. За законодавством України, яке
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ґрунтується на світовому досвіді, встановлена мінімальна ставка
винагороди автору за створення сорту в розмірі не менше 5%
від отриманого прибутку. Що ж стосується деревних та
чагарникових сортів та винограду – 8% [2]. Винагорода
виплачується щорічно протягом всього часу використання сорту,
згідно з умовами ліцензійного договору.

Держсільгоспінспекція здійснює перевірку за дотриманням
суб’єктами господарювання вимог щодо забезпечення
володільцем патенту збереження сорту або його вихідних
компонентів протягом строку чинності патенту. Тобто,
відбувається зберігання дублікатів проб насіння і садивного
матеріалу (відповідно до біологічної здатності). Система
насінництва та розсадництва складається з ланок оригінального,
елітного і репродукційного насінництва та розсадництва,
страхових і державного резервного насіннєвого фондів.
Повноваження Держсільгоспінспекції у цій сфері – роль арбітра
при перевірці, до якого виду насіння належить те чи інше насіння,
оскільки кожий вид має різну вартість. Саме тому виникають
різні ситуації при виробництві та реалізації насіння і садивного
матеріалу [6].

Одним із головних та основних повноважень
Держсільгоспінспекції у сфері з охорони прав на сорти рослин є
повноваження щодо контролю за набуттям прав на сорти рослин
та їх реєстрацію. Відповідно до статті 15 Закону України «Про
охорону прав на сорти рослин», права на сорт набуваються в
Україні шляхом подання заявки, експертизи заявки та державної
реєстрації прав [3]. Відповідно до Положення про «Державний
реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні»,
державну реєстрацію прав інтелектуальної власності на сорти
рослин та видачу авторських свідоцтв здійснює
Держветфітослужба. Контрольні повноваження щодо перевірки
законності такої реєстрації належить державним інспекторам
сільського господарства. Фактично ж, один центральний орган
здійснює свої повноваження, а інший  його контролює.

У такому випадку для уникнення конфліктних ситуацій
важливо зорганізувати їхню роботу так, щоб один орган не
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заважав, іншому проти того, що його перевіряють, а інший не
перевищував свої повноваження. Саме тому в юридичній
літературі побутує думка про те, що контроль у сфері державної
служби має ґрунтуватися на забезпеченні ефективності
державної служби, загалом ефективності управлінської
діяльності, у жодному разі не спричинюючи негативного впливу
на цю діяльність.

Отже, у результаті проведеного дослідження можна сказати,
що покладені Міністерством аграрної політики і продовольства
України адміністративні функції державного управління з охорони
прав інтелектуальної власності на сорти рослин реалізуються
за рахунок виконавчого та розпорядчого характеру.
Адміністративні органи державного управління –
Держсільгоспінспекція та Держветфітослужба є
взаємодоповнюючі та взаємоконтролюючі. Це на рівні держави
створює умови здійснення контролю за набуттям прав на сорт
рослин, реєстрації сорту рослин та їх реалізації, а також
забезпечує надійну правову охорону прав авторів сорту та
суб’єктів розсадництва.
_____________________________________________
1. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.)
та ін. – К.: «Укр. енцикл.», 1998.
2. Про державну інспекцію сільського господарства України: Указ Президента
України від 13.04.2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – №11. – С. 114. –
Ст. 622.
3. Про затвердження Положення про Державну ветеринарну та фіто санітарну
службу України: Указ Президента України від 13.04.2011 р. // Офіційний вісник
України. – 2011. – №29. – С. 328. – Ст. 1270.
4. Закон України «Про насіння та садивний матеріал» // від 26.12.2002 р. //
Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 13. – С. 92.
5. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21.04.1993 р. (в
редакції від 17.01.2002 р.) // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://
zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3116-12
6. Бондар О.Г. Майнові відносини як об’єкт державного нагляду (контролю) у
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О.М. Тараненко

ПРОГРАМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Курс на євроінтеграцію України, побудова сучасної
високотехнологічної конкурентоспроможної, обороноздатної
держави на тлі прискорення світових глобалізаційних процесів
та активізації основних гравців на світових просторах об’єктивно
перетворює інноваційний розвиток на основну перспективу
поступу України у ХХІ столітті. З урахуванням реалізації
обраного курсу шлях технологічного розвитку «нової української
держави» буде тісно пов’язаний з моделлю Європейського
Співтовариства, що актуалізує необхідність її ґрунтовного
вивчення й аналізу.

Теоретико-методологічні засади дослідження інноваційного
розвитку загалом та інноваційного розвитку країн Європейського
Союзу зокрема закладено в роботах зарубіжних та вітчизняних
учених: М. Портера, П. Друкера, П. Самуельсона,
Й. Шумпетера, Г. Андрощука, Ю. Козака, Д. Адамюка,
В. Сіденка, Р. Еннана,С. Ревуцького та інших дослідників. Разом
із тим, невирішеними залишаються питання аналізу сучасних
пріоритетів інноваційних стратегій сталого розвитку
європейських країн та впровадження їх досвіду в практику
господарювання українських підприємств.

Отже, автор статті ставить за мету проаналізувати
програми інноваційного розвитку європейських країн та
можливість їх впровадження в Україні вітчизняними суб’єктами
господарювання.

Беручи до уваги реалії XXI ст., країни Західної Європи
обрали курс на прискорений розвиток інноваційної економіки.
Зміна характеру і значення нововведень в економіці, заснованій
на знаннях, відставання Західної Європи від США і Японії у сфері
перспективних технологій, розширення ЄС на схід – усі ці
фактори лежать в основі розробки нових напрямків інноваційної
стретегії Західної Європи [1, 308-309]. Ще у другій половині
1990-х рр. уряди майже всіх західноєвропейських країн прийняли
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програми стимулювання інноваційної діяльності, спрямовані
насамперед на поширення нововведень [2, 46]. Одне з основних
місць у реалізації цих програм відведено інституцюнальним
змінам, зокрема, формуванню структурних елементів та
механізмів здійснення інноваційної політики. Незважаючи на
національні розбіжності в підходах, дослідники виокремлюють
три спільних аспекти.

1. Створення нових адміністративних структур, заснованих
на системному характері інновацій. Деякі країни
(Великобританія, Німеччина) змінили функції міністерств або
створили нові міністерства, які займаються питанням
інноваційної політики. У Фінляндії очолювана прем’єр-міністром
Рада з наукової і технологічної політики взяла відповідальність
за стратегічний розвиток та координацію цієї політики, а також
інноваційну систему в цілому. В Іспанії уряд у межах національної
інноваційної програми сформував координаційну структуру в
сфері інноваційної політики під керівництвом прем’єр-міністра.

Внесені також зміни до механізму координації – створені
нові координуючі органи (інноваційні ради) або до компетенції
вже існуючих наукових рад включені питання інноваційної
діяльності.

1. Визнання на урядовому рівні інновацій життєво
важливим фактором економічного розвитку, проведення широкої
урядової кампанії з нововведень, активізація діалогу між
науковим співтовариством, промисловістю і громадськістю.

Практика проведення інноваційних кампаній поширена у
Великобританії і Німеччині. В Іспанії створено Форум
інформаційного суспільства, одним із головних завдань якого є
стимулювання координації діяльності уряду і різних промислових
та громадських організацій при розробці Національного плану
дій щодо створення інформаційного суспільства.

2. Використання нового механізму прогнозування і
визначення пріоритетів «Передбачення» («Foresight») для
формування національної інноваційної стратегії. Його мета –
визначити стратегічні напрями досліджень та інновацій для
підвищення конкурентноздатності країни [3, 260-261].

Із метою скорочення відставання Західної Європи від США
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і Японії в економічній сфері Європейський Союз у 2000 р. на
Лісабонському саміті поставив перед собою досить амбітне
завдання: до 2010 р. перетворити європейський регіон у найбільш
динамічний, конкурентоспроможний, що мав би найвищий рівень
розвитку економіки у світі. Досягнення цієї мети передбачало
загальну стратегію, спрямовану насамперед на перехід до
економіки і суспільства, що базуються на знаннях, за допомогою
поліпшення політики інформатизації та політики в галузі
досліджень і розробок, а також шляхом активізації процесу
структурних реформ у напрямі конкурентоспроможності та
інновацій.

Реалізація Лісабонської стратегії на практиці виявилася дуже
непростою справою і наштовхнулася на численні перепони. Як
наслідок, у середині десятирічного терміну її реалізації, тобто в
2005 p., Лісабонську стратегію було оновлено шляхом ухвалення
Партнерства заради зростання та зайнятості та доповнення його
Програмою дій Союзу і відповідними національними програмами
в цій сфері [4, 114].

Ключовими механізмами та інструментами «Нового
Лісабона» були визначені: Сьома Рамкова програма ЄС,
EUREKA, Eurostars, Рамкова програма з питань конкуренції та
інновацій, COST, Європейські технологічні платформи.

Сьома Рамкова програма ЄС з досліджень, що мала
бюджет більш ніж 70 млрд. євро, почалась 1 січня 2007 р. і
завершилась 31 грудня 2013 р. Вона більше за попередні
програми приділяє увагу міжнародному співробітництву, що
підтримується на всіх її рівнях, та дослідженням, що
відповідають потребам європейської економіки. Досягнення
вказаних цілей передбачалось шляхом виконання таких чотирьох
основних програм, як співробітництво (кооперація), ідеї, люди
(кадри), потенціал (можливості).

Основною програмою стала програма «Співробітництво»,
на яку було виділено майже дві третини загального бюджету
РП 7. Вона сприяла спільним науковим дослідженням в Європі
та інших країнах-партнерах.

У межах програми «Співробітництво» дослідження
проводилися відповідно до десяти тематичних пріоритетів:
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1) здоров’я; 2) продукти харчування, сільське господарство,
біотехнології; 3) інформаційні та комунікаційні технології;
4) нанонауки, нанотехнології, матеріали та нові виробничі
технології; 5) енергія; 6. навколишнє середовище (вкл. зміни
клімату); 7. транспорт (вкл. Аеронавтику); 8. соціоекономічні
та гуманітарні науки; 9. Космос; 10. безпека [5].

Мета програми «Ідеї» спрямована на посилення динамізму,
креативності та переваги європейських досліджень на стиках
наук. Метою програми «Люди» є зміцнення (кількісне і якісне)
дослідницько-технологічного кадрового потенціалу шляхом
стимулювання дослідницьких професій, заохочення
європейських науковців залишатися в Європі й повернення тих,
які працюють по всьому світу, до Європи, роблячи її привабливою
для кращих учених. Програма «Потенціал» спрямована на
посилення наукового й інноваційного потенціалів Європи та
забезпечення їх оптимального застосування. Ці цілі
досягатимуться оптимізацією використання й розвитку наукових
інфраструктур, підвищенням інноваційного потенціалу малого й
середнього бізнесу та його можливостей отримувати вигоди
від науки, підтримкою розвитку регіональних наукомістких
галузей, розблокуванням наукового потенціалу віддалених і
недостатньо розвинутих європейських регіонів, зближенням
науки й суспільства з метою гармонізованої інтеграції науки й
новітніх технологій у європейський простір [6, 101].

З 2014 р. запущена наступна (восьма) Рамкова програма,
яка хоча і схожа на попередньюї, але має більшу спрямованість
на інноваційну діяльність.

Програма EUREKA велику увагу приділяє комерціалізації
науково-технічних розробок. Особливістю цієї програми є
спрямованість не лише на розробку інновацій, а й на їхнє ринкове
просування. Вона також досить демократична, оскільки
учасники, зважаючи на загальні тематичні напрями, самі
обирають основні параметри проектів: тематику, час проведення,
вартість, коло безпосередніх виконавців тощо. До цієї програми
звертаються, коли неможливо втілити певний проект силами
однієї країни. Вона забезпечує співпрацю на міжнародному рівні
і скорочення витрат на проект – кожен учасник фінансує тільки
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свою частину. Для фінансового забезпечення можуть
залучатись приватні, національні та міжнародні джерела. Країни-
учасниці такого проекту фінансують свою частку від загального
бюджету проекту, тобто кошти не перетинають кордонів. Україна
у 1993 р. стала асоційованим учасником програми EUREKA, а
з 2006 р. – її повноправним членом [7, 202]. Безумовно, це
позитивно вплине на створення в Україні умов для підтримки
інноваційних процесів і на реальну інтеграцію в Європейський
науково-дослідний простір (ERA).

Програма EUROSTARS є одним із найважливіших
європейських інструментів для підтримки малого і середнього
бізнесу, пов’язаного з розробкою і впровадженням на ринок
високотехнологічних продуктів. EUROSTARS – це спільна
ініціатива EUREKA і 7-ої Рамкової Програми Європейської
Комісії. Програма управляється секретаріатом EUREKA і
підтримує розробку і впровадження інноваційних технологій,
продуктів і комерційних ідей. EUROSTARS фінансує ринково-
орієнтовані проекти в об’ємі від десятків тисяч до мільйонів
євро.

Проект EUROSTARS включає принаймні двох учасників
(офіційні особи) з двох країн-членів EUROSTARS. Окрім цього,
вона включатиме також країни, які не є членами ЄС, а значить
розповсюджуватиме свої результати за межі Європейського
Союзу. Додатково, головний учасник має бути малим
підприємством, яке працює у сфері наукових досліджень. Проект
може бути у різних технологічних напрямах та мати на меті
розробку високотехнологічних виробів, процесів та послуг
цивільного призначення.

Основні положення програми EUROSTARS:
– основна цільова група: ринково спрямовані МСП, які

виконують дослідження, з високим інноваційним потенціалом;
– консорціум проекту складають партнери (компанії,

дослідницькі інститути) з не менш ніж двох країн – членів
EUREKA;

– фінансування базується на децентралізованій моделі:
члени програми платять внески в спеціальний національний
бюджет для відповідних проектів; ЄС робить свій внесок через
Програмний фонд;
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– допускається внутрішнє регулювання, гнучкий характер
програми для підвищення її ефективності та задоволення потреб
МСП [8].

Найстарішою є програма COST (European Cooperation in
the Field of Scientific and Technical Research), заснована ще в
1971 p., яка націлена на проведення спільних наукових досліджень
і являє собою мережу організацій. Учасники спільно
розробляють проект, який потім здійснюється в національних
центрах за рахунок власних джерел фінансування. На заключній
стадії результати досліджень об’єднуються й узагальнюються
[9, 79].

В основному вона підтримує проведення конференцій і
семінарів, короткострокові наукові дослідження, молодих вчених
і розвиваючи в такий спосіб механізм координації національних
дослідницьких проектів у Європі. На теперішній час в програмі
COST беруть участь близько 30000 учених із 35 країн-членів.
Приємно відзначити, що, незважаючи на те, що Україна поки не
є членом COST, у цій Програмі бере участь 15 українських
організацій (для порівняння: з Росії – 27, із CШA – 14) [6, 102].

Природно, що невдача у здійсненні багатьох ключових цілей
Лісабонської стратегії не могла бути не врахована при
розробленні нової стратегії розвитку ЄС «Європа 2020»,
узгодженої в березні 2010 р. і формально схваленої в червні
2010 р. на засіданні Європейської Ради в Брюсселі.

Програма розвитку «Європа 2020» має на меті забезпечити
стабільність європейської економічної моделі у трьох вимірах.
Найперше, в економічній площині: програма закладає у підвалини
майбутньої економічної стратегії Європи принципи
конкурентоздатності, інноваційності та економіки знань. По-
друге, «Європа 2020» спрямована на соціальну стабільність. Її
мета – забезпечити європейців робочими місцями, для чого
будуть розроблені спеціальні навчальні програми, а також
досягнуто повної трудової рівності між жінками і чоловіками.
Нарешті, програма «Європа 2020» має на меті забезпечити
екологічну стабільність. Для цього слід здійснити перехід до
нової екологічної економічної моделі, що матиме низький рівень
викидів СО2 [10].
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Розглянемо зазначені пріоритети більш детально.
Що стосується економічної площини то однією зі складових

цього пріоритету є покращення фінансових послуг та захист
споживачів. Після фінансової кризи 2008 р. економічні та
соціальні аспекти сталого розвитку стали основним пріоритетом
політики Євросоюзу. Активні та відкриті ринкові відносини є тим
інструментом, що забезпечить просування до сталого розвитку
та процвітання Євросоюзу.

Розроблені останнім часом рекомендації щодо покращення
фінансових регуляторних механізмів в усіх країнах Євросоюзу
можуть забезпечити реальний захист від ризиків. Базельський
комітет з банківського нагляду, до якого входять представники
фінансової влади 27 розвинених країн, погодив нові, більш
жорсткі вимоги до банківського капіталу, взявши за основу
рішення, прийняті міністрами фінансів і главами центробанків
країн G20. Ці правила підвищують вимоги до власного капіталу
банків і вводять нові вимоги щодо розрахунку обо’язкових
внутрішніх резервів [11, 191].

Ініціатива «Інноваційний Союз» [12] в рамках пріоритету
інтелектуальної економіки передбачає, що країни-члени
реформують свої національні й регіональні дослідницькі та
інноваційні системи, забезпечуючи, зокрема, посилення зв’язків
між університетами, дослідницькими інститутами і бізнесом,
корекцію систем фінансування для прискорення дифузії
технологій. Вони також повинні будуть здійснити достатній
випуск фахівців у галузі математики, природничих і технічних
наук, стимулювати орієнтацію шкільних програм на креативність,
інновації та підприємництво [4, 122].

Провідними орієнтирами політики соціально інтегрованого
зростання є:

– модернізація ринків праці з метою підвищення рівня
зайнятості та забезпечення стійкості використовуваних
соціальних моделей;

– надання людям можливостей через розвиток їхньої
кваліфікації протягом усього життєвого циклу з метою
збільшення трудової участі та відповідності між попитом і
пропозицією праці, що змінюються, в т.ч. за допомогою
мобільності робочої сили, збільшення продуктивності праці;



177

Публічні засади регулювання інтелектуальної власності та інноваційної діяльності

– забезпечення економічної, соціальної й територіальної
згуртованості, так щоб вигоди від зростання і створення робочих
місць значно поширювалися, а люди, що потерпають від бідності
та соціальної ізоляції, мали можливості жити гідно і брати активну
участь у житті суспільства [13, 16-17].

Забезпечення екологічної стабільності планується досягти
шляхом зниження викидів шкідливих газів, досягнення
енергобезпеки, стимулювання використання відновлювальних
джерел енергії та екоорієнтованих технологій.

Основною тенденцією у розвитку відновлюваних джерел
енергії є щорічне зростання енергопостачання за рахунок
відновлюваних джерел енергії, частка яких збільшилася після
2003 р з декількох відсотків до 6% у середньому, а 2010 р.
відзначений рекордним показником зростання більш ніж на 7%
за весь період з 1990 р. Частка енергії, одержуваної від
поновлюваних джерел, у загальносвітових поставках виросла з
7% в 2004 р., до 8% в 2009 і 2010 рр. (без урахування традиційних
видів біопалива, таких, як дрова та деревне вугілля). Частка
атомної енергії, іншого джерела «чистої» енергії залишалася
постійною, близько 6% впродовж багатьох років, при цьому
потужність атомних станцій збільшувалася відповідно до
зростаючого світового споживання енергії [11, 193].

Особлива увага прикута і до глобальних проблем зміни
клімату. Рекомендації, що можуть запобігти небажаним змінам
клімату, такі:

– зростання середньої температури на планеті не повинно
перевищити 2 градуси Цельсія;

– до 2015 р. викиди парникових газів повинні бути нижче
рівня 1990 р., який взято за точку відліку. До 2050 р. рівень
викидів має бути зменшений удвічі;

– промислово розвинені країни повинні взяти на себе
ініціативу і скоротити викиди на 30% до 2020 р. і на 80-90% до
2050 р. (порівняно з рівнем 1990 р.). Сьогодні завдання на 2020 р.
більш важливі, тому що їх виконання продемонструє готовність
урядів діяти;

– країни G8 повинні визнати, що захист лісів має
найважливіше значення для боротьби зі зміною клімату.
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Приблизно п’ята частина всіх викидів парникових газів пов’язана
з вирубкою тропічних лісів. Уряди повинні підтримати створення
в рамках Кіотського протоколу ефективних механізмів боротьби
з збезлісенням і деградацією лісів у тропіках. При цьому провідну
роль у виробленні таких ініціатив повинна взяти на себе ООН, а
не Всесвітній банк [11, 194].

Отже, європейський досвід реалізації програм інноваційного
розвитку доводить, що це питання є складним, комплексним за
своїм змістом і надзвичайно чутливим до різноманітних
обмежень, які випливають із загальних економічних та
соціальних умов розвитку.

На теперішній час країни ЄС є ініціаторами формування та
впровадження інноваційних стратегій сталого розвитку, які
націлені на забезпечення стабільності європейської економіки.
Пріоритетним напрямками є: формування відкритої та
конкурентоспроможної економіки, забезпечення соціальної та
екологічної стабільності.

Країни Євросоюзу взяли курс на подальше поглиблення
кооперації у сфері НДДКР і підвищення ефективності інноваційної
діяльності. Це сприятиме посиленню їх конкурентних позицій
на світовому ринку сучасних технологій. Що стосується
України, то створення єдиного Європейського науково-
дослідницького простору надає їй можливості активно
включитися в європейське наукове співтовариство, а також
прискорити формування національної інноваційної системи.

Створення та підтримка національної інноваційної системи
повинні стати найважливішими орієнтирами в діяльності
Кабінету Міністрів, а інноваційний тип поведінки – частиною
ідеології українського суспільства.
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університету ім. Б.Хмельницького
Іващенко Віктор Анатолійович  – к.і.н., доцент кафедри інтелектуальної
власності та цивільно-правових дисциплін Черкаського національного
університету ім. Б. Хмельницького
Іолкін Ярослав Олегович – кандидат юридичних наук, провідний науковий
співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, доцент кафедри
медичного права КНМУ ім.О.О. Богомольця.
Кашинцева Оксана Юріївна – к.ю.н, завідувач відділу промислової власності
та Центру гармонізації прав людини та прав інтелектуальної власності НДІ
інтелектуальної власності НАПрН України
Кононенко Юрій Степанович – к.ю.н., професор, завідувач кафедри державно-
правових дисциплін, директор ННІ економіки і права Черкаського національного
університету ім. Б.Хмельницького
Корновенко Сергій Валерійович – д.і.н., професор, завідувач кафедри
інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Черкаського
національного університету імені Б. Хмельницького
Кравченко Ольга Олегівна –  магістрантка Черкаського національного
університету ім. Б.Хмельницького
Кульбашна Олена Анатоліївна –  старший викладач кафедри
інтелектуальної власності  та цивільно-правових дисциплін Черкаського
національного університету ім. Б.Хмельницького
Мацкевич Ольга Олександрівна –  науковий співробітник НДІ
інтелектуальної власності НАПрН України
Нежиборець Володимир Іванович  –  к.е.н., вчений секретар, НДІ
інтелектуальної власності НАПрН України
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Онопрієнко Олена Юріївна –  магістрантка Черкаського національного
університету ім. Б.Хмельницького
Осипова Юлія Вікторівна – науковий співробітник НДІ інтелектуальної
власності НАПрН України
Парамонова Ольга Сергіївна –  старший викладач кафедри державно-
правових дисциплін Черкаського національного університету
ім. Б.Хмельницького;
Петренко Ірина Іванівна – науковий співробітник відділу авторського права
НДІ інтелектуальної власності НАПрН України
Петренко Сергій Анатолійович – к. ю. н., керівник Центру експертних
досліджень НДІ інтелектуальної власності НАПрН України
Писєва Олена Володимирівна –  провідний фахівець відділу промислової
власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України
Полинько Інна Володимирівна –  викладач кафедри інтелектуальної
власності та цивільно-правових дисциплін Черкаського національного
університету ім. Б.Хмельницького
Поліщук Віктор Семенович  –  к.е.н., доцент Кам’янець-Подільського
національного університету ім. Івана Огієнка
Поліщук Світлана Вікторівна –  к.п.н., асистент кафедри логопедії та
спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету
ім. Івана Огієнка
Попова Наталія Олександрівна – к.і.н., доцент кафедри інтелектуальної
власності та цивільно-правових дисциплін Черкаського національного
університету ім. Б.Хмельницького
Рубенян Гоар Давидівна –  магістрантка Черкаського національного
університету ім. Б.Хмельницького
Тараненко Олег Миколайович  – к.і.н., доцент кафедри інтелектуальної
власності та цивільно-правових дисциплін Черкаського національного
університету ім. Б.Хмельницького
Тараненко Сергій. Михайлович –  к.ю.н., доцент кафедри інтелектуальної
власності та цивільно-правових дисциплін Черкаського національного
університету ім. Б.Хмельницького
Тростіна Світлана Василівна – викладач кафедри інтелектуальної власності
та цивільно-правових дисциплін Черкаського національного університету
ім. Б.Хмельницького
Троцька Валентина Миколаївна –  старший науковий співробітник НДІ
інтелектуальної власності НАПрН України
Улітіна Ольга Володимирівна – аспірантка НДІ інтелектуальної власності
НАПрН України
Федорова Надія Вікторівна –  аспірант НДІ інтелектуальної власності
НАПрН України
Шматков Роман Павлович – головний експерт сектору економічних та
товарознавчих експертиз Науково-дослідного експертно-
криміналістичного центру при УМВС України в Черкаській області
Юдіна Ганна Олександрівна –  аспірант , науковий співробітник НДІ
інтелектуальної власності НАПрН України
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