нормами й закріплені в міжнародних правових документах. Утім, це
ще не гарантує реального захисту інтересів суспільства щодо отримання
вільної та неупередженої інформації та не повністю забезпечує
правовий захист та супровід журналістської діяльності.
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УГОДА ПРО АССОЦІАЦІЮ З ЕС: ПЕРСПЕКТИВИ ОХОРОНИ
ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ
Філімонова Дар’я Андріївна,
магістрантка Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького

Європейська інтеграція є основним вектором зовнішньої політики
нашої держави, ключовим завданням нашого уряду. З цією метою
необхідно провести гармонізацію вітчизняного законодавства до
загальноприйнятих європейських стандартів в економічній, правовій,
фінансовій сферах, і, звичайно, у сфері промислової власності.
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Починаючи з 1991 р., до національного законодавства постійно
вносилися зміни. Упродовж 2000-х рр. і дотепер приймалися
програмно-інтеграційні правові акти з метою гармонізації
національного законодавства до європейського.
Так наразі імплементовано Директиву 98/71/ЄС Європейського
парламенту і Ради ЄС від 13 жовтня 1998 р., Постанова Ради ЄС № 6/
2002 про промислові зразки від 12 грудня 2001р. [1]. Але найважливішим
кроком на шляху до євроінтеграції стало підписання та імплементація
16 вересня 2014 р. Угоди про асоціацію з Європейським Союзом [2].
Переговори щодо Угоди розпочалися ще у березні 2007 р. Після
набуття Україною членства в СОТ, ЄС та Україна розпочали переговори
про глибоку і всеохоплюючу зону вільної торгівлі (ГВЗВТ) як ключовий
елемент Угоди про Асоціацію.
Промислові зразки посідають особливе місце серед об’єктів
інтелектуальної власності. За їх допомогою покращують зовнішній
вигляд товару, його ергономічні властивості із урахуванням тенденцій
на товарних ринках, змін у концепціях побудови бізнес-інфраструктури,
вподобань споживачів напрямів розвитку моди.
Промисловий зразок – результат творчої діяльності людини у
галузі художнього конструювання. Відносини, які виникають у зв’язку
з набуттям і здійсненням права власності на промислові зразки в Україні,
регулюються Цивільним кодексом України та Законом України «Про
охорону прав на промислові зразки» [5]. Набуття права інтелектуальної
власності на промисловий зразок засвідчується патентом, а інформація
про патент вноситься до Державного реєстру патентів України на
промислові зразки. Патент України на промисловий зразок є охоронним
документом, який видається від імені держави уповноваженим на це
органом – Державною службою інтелектуальної власності. Оскільки
ключовою умовою патентоспроможності промислового зразка є
новизна, то Угода про асоціацію щодо цього критерію вносить деякі
зміни (див. Таблиця 1.).
Таблиця 1.
Україна
ЄС
Охорона незареєстрованих промислових зразків
Немає
Є
Строк дії охоронного документу
15 років
25 років
Критерії патентоздатності
Новизна
Новизна, індивідуальний характер
Об’єкт охорони
Виріб
Виріб або його частина
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Так буде введено новий критерій патентоспроможності –
індивідуальний характер. На сьогодні в Україні єдиний критерій –
новизна, наявність якої означає, що сукупність суттєвих ознак
промислового зразка не стала загальнодоступною у світі до дати
подання заявки [6].
На відміну від новизни, індивідуальний характер означатиме, що
загальне враження, яке він справляє на поінформованого користувача,
відрізняється від загального враження, яке справляє на такого ж
користувача інший промисловий зразок. Таким чином, критерії до
патентування промислового зразка будуть жорсткішими.
Відповідно до Угоди буде забезпечено захист незареєстрованих
промислових зразків. Законодавство ЄС передбачає можливість захисту
як зареєстрованих, так і незареєстрованих промислових зразків. Так
відповідно до частини 1 ст. 11 Постанови Ради ЄС № 6/2002 про
промислові зразки Європейського співтовариства від 12 грудня 2001 р.
[4]. зовнішній вигляд продукції може отримати захист на період трьох
років із дати, коли він вперше став доступний на території ЄС без
реєстрації.
Ці зміни важливі для компаній, які:
- виводять на ринок велику кількість різних продуктів і після аналізу
найбільш популярної моделі приймають рішення про подальше
патентування;
- розробляють продукти з коротким життєвим циклом, наприклад,
гаджет, який буде популярний на ринку всього лише 1-2 роки.
Згідно ч. 5 ст. 213 Угоди в Україні незареєстрованим промисловим
зразкам, доведеним до загального відома, надаватимуться такі ж
виняткові права, як і зареєстрованим промисловим зразкам. Ця норма
повинна стимулювати виробників на виробництво та виведення нових
моделей на ринок, не побоюючись, що їх дизайн можуть вкрасти
конкуренти [2].
Термін дії зареєстрованого промислового зразка буде збільшено
з 15 до 25 років. Так патент на промисловий зразок буде діяти 5 років з
можливістю продовження ще на 5 років, але не більше 25 років.
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